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^Kerkdiensten

ZONDAG 22 NOVEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (de laatste zon-

dag van het kerkelijk jaar)
Thema: „Sterven . . . en dan?"

Lied van de week-van de zondag: Psalm 25 : 2

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen
Lied van de week-van de zondag: Psalm 25 : 2

Gereformeerde kerk
10.00 uur Kand. H. van Heyst te Krimpen aan

de Lek
19.00 uur gelijk aan 1.0.00 uur

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD ~ VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE.. -
STAND

Geboren: Johan Geert, zoon van J. Brinkman en B.
D. T. Koeleman; Herman Hans, zoon van A. J.
Hendriksen en G. Slaghuis; Miranda Maria Ger-
harda, dochter van W. H. A. van Kesteren en
G. M. J. Spoor.

Ondertrouwd: E. H. Coppiëns en H. N. Harwig;
J. B. J. Gebbink en A. G. B. Pelgrom; J. Nijhuis
en H. W. Barink; W. H. Nijerihuis en H. G M.
Helmink; H. Florijn en H. J. Meijerink.

Gehuwd: H. A. Wullink en M. Veenhuis; P. H.
Emsbroek en J. G. Koerselman.

Overleden: Geen.

De Vogelvriend
De expositie die de kanarievereniging De Vogel-
vriend te Vorden in het afgelopen weekend heeft
gehouden in zaal Schoenaker is in alle opzichten
een sukses geworden.
Naast kanaries in vele tientallen kleurvariaties
waren er vogels uit alle werelddelen in hun prach-
tige kleurschakeringen. In de tentoonstellingszaal
waren de kooien zo opgesteld dat het geheel goed
te overzien was. Naast de prachtige fauna was de
zaal leuk aangekleed met slingers, dennengroen
en diverse planten.
De tentoonstelling kreeg nog een bijzonder cachet

door de ruim 100 tekeningen die waren ingezonden
door de leerlingen van de Vordense lagere scho-
len. Er waren bijzonder geslaagde exemplaren bij.
Vrijdagavond werd de expositie met een kort woord
door voorzitter A. Kok geopend, terwijl zondag-
avond de prijzen werden uitgereikt. Dank werd ge-
bracht aan de inzenders, de TT-kommissie en keur-
meesters. Het zaad op de tentoonstelling werd gra-
tis beschikbaar gesteld door de firma's Borgonjen
en Kluvers. Er werd tevens een goed geslaagde
verloting gehouden. De prijswinnaars ontvingen
uit 'handen van de voorzitter de fraaie bekers, wis-
selcups, medailles, stan'daards enz.

40 jaar 'Sursum Corda'
Bijna f 1O.OOQ aangeboden

Dat de muziek in Vorden gewaardeerd wordt,
bleek zaterdagmiddag overduidelijk tijdens de re-
ceptie dat het 40-jarig Sursum Corda in het Nuts-
gebouw gaf. Uit praktisch alle (verenigings) lagen
waren afgevaardigden aanwezig. Van sportvereni-
gingen tot politieke partijen toe alsmede verte-
genwoordigers van de Kerken in Vorden. Het ge-
meentebestuur was vertegenwoordigd door burge-
meester A. E. van Arkel en wethouder G. J. Ban-
nink.
De voorzitter van Sursum Corda, de heer M. H.
Gotink, stak zijn vreugde over de belangstelling
dan ook niet onder stoelen of banken. „Je vraagt
je altijd af, zou zo'n dag wel slagen en nu we zien
dat er zovelen aanwezig zijn, stemt ons dat dank-
baar. Uiteindelijk bent u allemaal medeplichtig aan
de bloei van onze vereniging, want verschillende
malen hebben we een 'beroep op uw beurs moeten
doen. Wij hebben moeilijke tijden gehad maar ge-
lukkig zijn we nu op de goede weg", aldus een
trotse voorzitter.

Hierna kwam een groot aantal sprekers het be-
stuur komplimenteren met deze mijlpaal. Het spits
werd afgebeten door burgemeester A. E. van Ar-
kel. „In de dorpssamenle^fcg zijn muziekvereni-
gingen onmisbaar. Het is e^n nutt ige en aangena-
me vorm van vrijetijdsbesteding, ook voor de jeugd.
En daarom juich ik het toe dat sinds een paar jaar
een nieuwe loot aan uw korps is toegevoegd nl.
een drumband. Het in teamverband spelen, gaat
niet vanzelf. Hierbij is reg^»tig oefenen van alle
leden onder goede leiding vereist. Ik heb begrepen
dat onder leiding van uw dirigent hiervoor grote
animo bestaat. Het gemeentebestuur is u dankbaar
voor de muzikale medewerking die u In de loop
van uw 40-jarig bestaan, 'bij Koninginnefeesten en
Volksfeesten en bij jubilea van ingezetenen of ver-
enigingen hebt gegeven. Van haar kant toont ook
het gemeentebestuur van haar medeleven met het
plaatselijke verenigingsleven. Ik denk hier aan de
subsidieregelingen die het gemeentebestuur het vo-
rig jaar in het leven 'heeft geroepen. Hoe hoger u
op de muzikale ladder stijgt, hoe groter wordt de
subsidie", aldus burgemeester Van Arkel, die zijn
woorden vergezeld liet gaan van een geschenk on-
der couvert.

Hierna sprak de heer W. Timmer uit Winterswijk
namens de Chr. Federatie voor Harmonie- en
Fanfarekorpsen. „Het is mij gebleken dat Sursum
Corda een vereniging is met expansiemogelijkhe-
den. Verheugend is dat de naam van uw vereniging
weer in de programma's voorkomt", aldus de heer
Timmer die 'hierbij doel'de op het muziekkonkoers
dat zaterdag 21 november in Zwolle wordt gehou-
den en waaraan Sursum Corda voor het eerst sinds
tien jaar weer aan zal deelnemen. „Voor een ama-
teurkorps wordt het steeds moeilijker om omhoog
te klimmen, in Vorden is gebleken dat er muziek
in de muziek kan zitten en dat muziekverenigingen
in deze tijd wel degelijk levenskansen hebben". De
'heer Timmer bood het bestuur een waardebon aan.
De heren M. H. Gotink en H. F. G. Robbertsen
die beide aan de wieg van Sursum Corda 'hebben
gestaan, werden hierna door de heer Timmer het
gouden bondsinsigne opgespeld voor hun 40-jarig
lidmaatschap. Tevens werd hen een oorkonde aan-
geboden. De heren Groot Roessink, Kornegoor,
Wullink en Hofs kregen het zilveren bondsinsigne
voor 25-jarig lidmaatschap.

In januari j l . is er een kommissie in het leven ge-
roepen met het doel Sursum Corda aan geld te
helpen voor de aanschaf van instrumenten etc. Na-
mens deze kommissie overhandigde de heer H.
Klein Brinke het bestuur een bedrag van ƒ 9.542,85
de heer Klein Brinke bracht dank aan de inwoners
van Vorden voor deze bijdrage. „Als bestuur hebt
u nu wel verplichtingen tegenover de bevolking",
aldus de heer Klein Brinke, die postuum hulde
bracht aan het overleden mede-kommissielid de
'heer G. Klein Geltink.
Voorzitter Gotink bracht de kommissie (en in het
bijzonder de heer Klein Brinke als „de motor")
dank voor het bedrag dat alle verwachtingen heeft
overtroffen.
Namens de Ned. Herv. Kerk sprak ds. J. C. Kra-
jenbrink. „Wij zijn als Kerk dankbaar dat we zo
nu en dan van de muziekvereniging gebruik mogen
maken. Muziek betekent veel in 'het leven van de
mensen, hetgeen men reeds begreep ten tijde van
David. Het gezegde: „Het leven begint bij 40" is
speciaal van toepassing op Sursum Corda. De mu-
ziek zit er flink in, 'het loopt allemaal gesmeerd en
hopenlijk blijft dat zo", aldus ds. Krajenbrink die
tevens een enveloppe met inhoud aanbood.
De heer C. van Ooyen bood felicitaties aan na-
mens de Geref. Kerk. Ook hij memoreerde de

bloei van de vereniging in de afgelopen jaren.
„Dankbaar zijn we voor de medewerking en bege-
leiding in de kerk. Dan komt er meer leven in de
brouwerij", aldus de heer Van Ooyen.
Namens de Bijzonder school Het Hoge sprak ds.
J. H. Jansen. Hij toonde zich ingenomen met de
medewerking van Sursum Corda tijdens het school-
feest. „Het is dan ook dat ik meer spreek namens
de schoolkinderen, want die vinden het maar wat
f i jn zo'n tetteretet-boem-boem voorop", aldus ds.
Jansen.

In zijn funktie als voorzitter van de Oranjevereni-
ging en de Vordense Marktvereniging bood de
heer G. J. Wuestenenk zijn gelukwensen aan.
De heer G. W. Eijerkamp sprak namens de VVV
te Vorden.
Namens de muziekvereniging Concordia sprak
'hierna de heer G. Grootbod. „Momenteel hebt u
een heel sterke vereniging en 'het feit dat het 'bij u
zo goed gaat, is voor ons ook een stimulans ge-
weest. Inmiddels zijn ook wij op de betere weg
en ik hoop dat er een hechtere samenwerking zal
komen tussen de beide korpsen", aldus de heer
Grootbod, die tenslotte Sursum Corda veel sukses
toewenste op het konkc^^ in Zwolle.
Voorzitter Gotink was zichtbaar getroffen door
de woorden van zijn kollega van Concordia en
-sprak de hoop uit dat Concordia er weer gauw
helemaal bovenop komt. „In Vorden is plaats voor
twee muziekvereniging", aldus de heer Gotink.
De heer J. Wagenvoort^^ak namens de muziek-
vereniging Crescendo inr Hengelo. „U ziet dat
de bekendheid van Sursum Corda zich uitstrekt
tot over de grenzen. Tenslotte zijn wij ook „noa-
bers" van elkaar en hebben wij elkaar zo ,nu en
dan nodig", aldus de heer Wagenvoort, die zijn
toespraak extra in 'het dialekt hield.

Namens de gymnastiekvereniging Sparta sprak
vervolgens voorzitster mevrouw Sikkens. „U zult
het ons een paar jaar geleden beslist kwalijk heb-
ben genomen, dat wij bij de avondvierdaagse ge-
bruik hebben gemaakt van muziekkorpsen uit an-
dere gemeenten. Want wat stelde Sursum Corda
toen in feite ook voor. Toch is dit voor u een sti-
mulans geweest en hebt u gedacht wat ze in an-
dere plaatsen kunnen, dat kunnen wij hier in Vor-
den ook. En het resultaat kennen we allemaal. Ho-
penlijk wordt Concordia net zo'n grote vereniging"
aldus mevrouw Sikkens.
De 'heer B. Pardijs sprak namens De Graafschap-
rijders. „W^ij maken wel geen muziek, maar wel
veel lawaai", aldus de heer Pardijs.
Alle sprekers lieten hun woorden vergezeld gaan
van een geschenk onder couvert.
Voorzitter M. H. Gotink dankte alle sprekers en
spreekster voor hun vriendelijke woorden.
Zaterdagavond werd de feestvreugde voortgezet
met het geven van een jubileumconcert in het
Nutsgebouw. De publieke belangstelling hiervoor
was zo overweldigend groot, dat de zaal alle feest-
gangers niet kon bergen en een gedeelte van de
koffiekamer moest worden ingeschakeld om elk
een plaatsje te kunnen geven. Ook keerden enkele
weer huiswaarts wegens plaatsgebrek.

Na een kort openingswoord door voorzitter Gotink
waarbij inzonderheid de burgemeester en zijn echt-
genote, de oud-leden en enige vooraanstaanden
in het verenigingleven werden welkom geheten,
werd het muziekprogramma, dat uit een vijftiental
nummers bestond, op vlotte wijze afgewerkt.
Het programma werd geopend door het jeugdkoor
van Sursum Corda waaruit bleek dat hier reeds
echte muzikanten onder schuilden, welke later kun-
nen overstappen in de grote vereniging. Het ge-
luid van twee marsen van het tamboerkorps was
oorverdovend in de Nutszaal. De mars met mede-
werking van de drumband was voor de jubilerende
vereniging een waardige opening van het muziek-
program. In het programma waren tevens opgeno-
men de beide konkoersnummers voor 'het muziek-
konkoers te Zwolle. Hoogtepunten van het mu-
ziekprogramma waren wel de beide muzieknum-
mers met pistonsolo. Met enkele marsen, een trilo-
gie en een lied was het muziekprogramma ten ein-
de
Aan deze jubileumuitvoering werkten na de pauze
mee het Holtens toneelgezelschap COC.
In tegenwoordigheid van hun dames welke ieder
een boeket bloemen uit handen van de heer Schou-
ten in ontvangst mochten nemen, werden de heren
Gotink, Robbertsen, W'ullink, Groot Roessink,
Hofs en Kornegoor nogmaals op hartelijke wijze
gehuldigd.
Al met al kan gezegd worden dat dirigent, bestuur
en leden op een zeer geslaagde jubileumuitvoering
kunnen terugzien.

Wat is padvinderij ?
De Nederlandse Padvindersvereniging is een ver-
eniging die het doel heeft jongens van de leeftijd
van 8 t.m. 18 jaar prettig bezig te houden, maar
bovendien probeert de jongens nuttige dingen bij
te brengen. We leren de jongen bijvoorbeeld de
natuur te gebruiken zonder deze te vernielen, wij
proberen hem zelfstandigheid, verantwoordelijk-
heidsgevoel en gevoel voor samenwerking bij te
brengen.
Misschien weet u het niet, maar wij zijn in Vor-
den zo'n vereniging rijk. Welpen - 8 t.m. 12 jaar -
hebben we meestal wel genoeg, er zijn natuurlijk
altijd jongens welkom, maar bij de verkenners - 12
t.m. 18 jaar - is het een beetje magertjes. Hier kun-
nen we best wat jongens gebruiken, jongens met
pit in hun boddy, die houden van kamperen, grote
kampvuren willen bouwen en hun potje willen ko-
ken op primitieve manier, kortom jongens, die de
lucht van de bossen op willen snuiven. Nu lijkt
het mij stefk dat er in Vorden niet nog een stuk
of vijftien van zulke jongens zouden zijn, zij zijn
van harte welkom.
De afdeling Vorden van de Nederlandse Padvin-
dersvereniging nodigt hierbij iedereen uit tot het
bijwonen van een herfstwandeling. Deze wandeling
vindt plaats op 28 november a.s. de start is bij
het groepshuis van de vereniging, om 14.00 uur.
U kunt het groepshuis bereiken via de Hengelose-
weg, u slaat, na de scherpe bocht bij de houtzagerij
van de heer Groot Roesink, links af, de eerste
zandweg links af, ,na honderd meter is de ingang
naar het groepshuis. U wordt echter verzocht uw
wagen in de berm van de asfaltweg te laten staan
i.v.m. de kleine ruimte om ons groepshuis.
Aan het einde van deze wandeling kunt u genieten
van een door ons gebrouwen kop snert en kunt u
zich verwarmen bij een knappend houtvuur.
Vorden heeft zomers altijd bewezen een sportief
dorp te zijn, waarom nu niet. Komt uit uw luie
stoelen, vergeet uw auto voor een keer en wandel
mee via een prachtige route uitgestippeld door de
Vordense verkenners. De inschrijving kunt u doen
bij B. Turfboer, Insulindelaan 18, Vorden of tele-
fonisch op nummer 1298. De inschrijving eindigt
op vrijdagavond 27 november 's avonds 7 uur.
Voor bestrijding van de onkosten wordt u verzocht
50 cent p. p. bij te dragen, groepsreduktie is mo-
gelijk.

Verkennersleider B. Turfboer

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen sprak mr L.
A. Punt, subst. Officier van Justitie bij de recht-
bank te Zutphen over de rechtspraak in Neder-
land.
Na een kort welkomstwoord tot de spreker door
presidente mevrouw Jansen-van Soest, verkreeg
deze het woord. Spreker begon met te zeggen dat
het recht regels is welke al zijn begonnen bij de
Batavieren, maar daar zijn ons geen geschreven
berichten van bekend. Rechtspraak is een funktie
van de overheid, die bestaat uit het vaststellen
van het recht in konkrete gevallen. In het belang
van de rechtszekerheid van de burger is het wen-
selijk, dat rechtspraak geschiedt door rechters die
onafhankelijk zijn van de regering. De rechter
wordt benoemd voor het leven. De rechtzitting in
Nederland is openbaar.
Van de na de pauze gegeven gelegenheid tot het
stellen van vragen werd een druk gebruik ge-
maakt.
Aan het slot van de vergadering deelde mevrouw
Jansen mee, dat de Kerstfeestviering dit jaar valt
op donderdag l 7 december a.s.

Nieuws van
de kerken
De laatste zondag van het
kerkelijk jaar
Volgens de kerkelijke kalender is het a.s. zondag
22 november de laatste zondag van het kerkelijk
jaar 1970. Daarna begint een nieuw kerkelijk jaar,
dat opent met de Adventstijd.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar werd en
wordt wel eens genoemd „de dodenzondag". In
vele gemeenten was het en is het nog wel gebruik
om de doden van het voorbije jaar te gedenken en
in woord en lied en prediking samen na te denken
over ,,de laatste dingen": dood, opstanding, eeu-
wig leven, het laatste oordeel.
In de dienst van 10 uur in de Hervormde dorps-
kerk zal dan ook a.s. zondagmorgen het thema
zijn: „Sterven . . . en dan?". Kunnen we iets we-
ten over „ginds" en over „straks"? Zo ja, heeft
dat betekenis voor ons leven op aarde nu?

Kerkenavond te Vorden
De Hervormde gemeente te Vorden zal volgende
week donderdag 26 november de gastheer zijn voor
leden uit de buurtgemeenten Steenderen, Wich-
mond-Vierakker, Warnsveld en gasten uit Zut-
phen. Op deze avond van „kerkelijke noabers" zal
gesproken worden over het vervolg van de Alge-
mene Kerk Vergadering (de AKV) begin janu-
ari 1971. Deze avond wordt gehouden in het Nut
en begint om 20.00 uur. Ook vanuit Vorden wordt
gerekend op een goede belangstelling.
(Zie advertentie in dit nummer.)
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GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

98 Doperwten
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3 x 1 00 gram
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99

Pak-af
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Potje a 50 gr.
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voor slecths
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Fijne vleeswaren
HAM

LEVERKAAS
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BOERENMETWORST
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Chocolade Letters
PER STUK 85 ELKE TWEEDE LETTER

Pak a 350 gr.
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per pak
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BLANKE WITLOF 500 gram 89

KNOLSELDERIJ per stuk 49

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 39

Panklare BOERENKOOL 500 gram 98

MANDARIJNEN ZONDER PIT
per kilo plm. 17 stuks 159

GROTE ZAK VOL

Zoute pinda's
Panklare ANDIJVIE

AARDAPPELEN

500 gram 29

5 kilo 105

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Pak a 8 stuks

PENNY-

WAFELS

geen 85 maar
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KRANSEN• m • W w^kB v %^ ••• w

pak a 8 stuks

voor
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3 flesjes

HAARVER-
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alleen deze

week voor
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PROFITEER HIERVAN:

Groot pak

Grote bus

LYDIA

HAARLAK

van 295 voor
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Zak vol
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normaal 79

nu slechts

59
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Heerlijke Unox ROOKWORST
250 gram nu

PYRAMIDE LUCIFERS
3 pakken voor

ARDITA LUIERS per pak 145
nu elk 2e pak

MAGGI KIPPESOEP
2 zak ie s voor-̂< »-%**. | ̂ -- »J T V^ V-T A

Literpot AUGURKEN
voor maar

Geurts APPELMOES
3 jampotten nu

VRUCHTENHAGEL
400 gram geen 87 maar
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Magere CHOCOLADEMELK
Pico per fles
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SINAASAPPELRANJA per fles
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Met grote vreugde geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje

MIRJAM
A. W. Enzerink
M. Enzerink-

Schurink
Vorden, 8 nov. 1970
De Boonk 51

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

]ohan Geert
JOOST

]. Brinkman
T. Brinkman-

Koeleman
Gerben

Vorden, 12 november '70
Het Wiemelink 65

Voor de vele blijken van
belangstelling, cadeaus
en bloemen, ontvangen
bij ons huwelijk, zeggen
wij onze hartelijke dank.

W. Kruisselbrink
I. Kruisselbrioik-

Toepoel
Warnsveld, nov. 1970
Breegraven 92

Voor alle belangstelling,
'hartelijkheid en attenties
in welke vorm ook, die
wij mochten ontvangen
bij ons huwelijk, zeggen
wij heel hartelijk dank.
Mede hierdoor is het
voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

W. H. Wesselink
H. G. Wesselink-

Schuurman
Dinxperlo, nov. 1970
Aaldersbeeklaan 43

Te koop: Jongenswinter-
jas, leefti jd 13-15 jaar.
H. J. Tiessink, Delden-
sebroekweg 5, Vorden

Te koop: Voeraardappc-
Icn 5 cent per kg.
Tevens nog konsumptic-
lUirdappelcn (klei) voor
winteropslag. H. G. Nij-
enhuis, Lankhorsterstraat
Wichmond

Te koop: Miirklin trein.
Hendrik van Brameren-
straat 12 Vorden

Te koop: Biggen.
Joh. Wesselink,
Kranenburg

Te koop: R.b. dragende
vaars aan de telling 27
november. A. F. J. Waar-
Ie, Ruurloseweg 107
telefoon 6765

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
extra lage prijzen

G. Weulen Krancnbarg

VERSE HAANTJES
EN SOEPKIPPEN
WILD
munten uit door kwaliteit
10 eieren voor ƒ 1,40

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

REINT ESSELINK
en
ANNEKE ROETERDINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden op donderdag 26
november des voormiddags om 11.30
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 12.00 uur in
de Hervormde kerft te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J- H. Jansen.

Borculo. D 61
Vorden, Lieverinkweg 2
november 1970

Toekomstig adres: D 61, Borculo

Receptie van H.00 tot 15.30 uur in zaal
Kerkemeijer te Borculo.

HARRY KLEIN NAGELVOORT
en
DINY KULSDOM

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op donderdag 26 november
a. s. om 14.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Warnsveld, Breegraven 23
Vorden, Nieuwstad 83
november 1970

Toekomstig adres: Breegraven 23,
Warnsveld

Receptie van 17.00-18.30 uur in café- \
restaurant , , ' t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

^

Lnplaats van kaarten

TONNY EGGINK
en
H'ENNY MAALDERINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op vrijdag
27 november des voormiddags om 11.00
uur ten gemeente'huize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, ,,de Boskamp"' Rietgerweg 4
Hengelo Gld., „Tankirik" C 42
november 1970

<i>
II Toekomstig adres: Beatrixlaan 10, Vorden

Receptie na de kerkdienst tot 16.30 uur
in café-restaurant ,,'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit) te Vorden.

WWOWX^^
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20 HALVE LITERS

Keiler bier

19.73

Slijterij

Telefoon 1393

BLAUPUNKT
RADIO

TELEVISIE

PLATENSPELERS

BANDRECORDERS

T
Speciale Sint Nicolaas-aanbicding

antieke auto
met radio f 45.-

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 , Zutphen - Tel. 3813

PREMIE PREMIE

BINNEN-SCHILDERWERK
•fa Vanaf l december '70 - l maart '71

•fa Minimum omvang 5 dagen

fa Vergoeding ƒ 75,—

•fa Inlichtingen

fa Offertes

fa Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

fa Even een telefoontje en wij komen
u gaarne op een door u te bepalen
tijdstip bezoeken

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
fa Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Heden overleed plotseling te Winterswijk
onze beste broer en zwager

GERRIT JAN WESSELINK

in de ouderdom van 74 jaar.

Vorden: Fam. L. Wesselink
Vorden: Fam. G. Oortgiesen
Vorden: Fam. Joh. Wesselink

Warnsveld: Fam. J. W. Wesselink

Vorden, 13 november 1970

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Heden werd ,na een zeer moedig gedragen
lijden, naar Huis geroepen om na strijd te
rusten, onze lieve zorgzame man, vader en
opa

ALEX GERARD NIPIUS

op de leeftijd van 74 jaar.

C. L. Nipius-Egbers
C. Nipius
H, M. Nipius-den Bleijker
P. C. Nipius
C. L. Nipius
A. S. C. Nipius
Talitha
Caroline
B. L. Finkensiep

Vorden, 16 november 1970
Molenweg 16

Wij willen onze dierbare overledene te ruste
leggen op de Algemene Begraafplaats te
Vorden op donderdag 19 november om
14.00 uur.

Heden nam de Here tot Zich onze lieve
broer en zwager

ALEX GERARD NIPIUS

in de ouderdom van 74 jaar.

Vorden: Chr. Nipius
Eefde: P. C. Nipius

C. V. V. Nipius-van Enk
Warnsveld: J. C. van Zelst-Nipius

H. J. B. van Zeist
Vorden: E. C. Nipius

Vorden, 16 november 1970

Geheel onverwacht ging van ons heen mijn
lieve man, onze lieve vader en grootvader

GERRIT JAN JANSEN

echtgenoot van D. Nijenhuis
op de leeftijd van 65 jaar.

D. Jansen-Nijenhuis
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 17 november 1970
Overweg 7

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag
20 oktober op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van
Nuova, Zutp'henseweg 85 Vorden. Bezoek
van 19.00-20.00 uur.

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

Zou er wel een fijner
geschenk bestaan dan

Warme wintersportklecling

Franse, Noorse, Italiaanse truien,
vesten, pullovers, pulli-s

Jagersjassen voor dames en heren
van Tiroler Bauerloden

Helanca skipantalons
Sportieve wollen shawls, wollen
schaatsmutsen

Janus de echte noorse sokken en
kousen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

maakt uw tapijtkeus makkelijk,
Met Desso

Desso is nu eenmaal het grootste merk, Desso biedt ook
de grootste keus: in kleuren, in kwaliteiten, in prijsklassen.

Daarom zullen wij onze kollektie graag laten zien.
Ziet u meteen wat wij bedoelen met vakmanschap!

Hier slechts een greep uit onze Desso-kollektie!

Desso-VALENCIA
Een zeer slijtvaste Desso
kwaliteit (Enkalon) - 86.000
poollussen per m2 - dub-
bele juterug - gemakkelijk
in onderhoud, stofzuigen
vanaf de eerste dag - 10
prachtige kleuren, absoluut
lichtecht - in 300 en 400 cm
breed - f. 32,25 per m2.

Desso-
PAMPLONA
Van de wollig aandoende
Acryl-vezel (Courtelle) -
hyog/laag pool, daardoor
aparte oppervlakte-struk-
tuur - dubbele juterug -
gemakkelijk in onderhoud,
stofzuigen vanaf de eerste
dag - 6 warrne, lichtechte
tinten - 400 cm breed -
f. 27,25 per m2.

Desso-650
Een slijtvast Desso-tapijt
(Enkalon) - 73.000 pool-
lussen per m2 - dubbele
juterug - gemakkelijk in
onderhoud, stofzuigen van-
af de eerste dag - 10 bril-
jante kleuren, volkomen
lichtecht - 300 en 400 cm
breed, ca. f. 27,25 per m2.

Vakkundig gemaakt Desso-tapijt
kunt u beter vakkundig laten leggen.... door ons!

U hebt er dan veel langer plezier van.

Sint Nicolaas is in aantocht !

—

KOOP UW CADEAUS BIJ

P. DEKKER
ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE

BUREAU

Zutp'henseweg - Telefoon 1 253



Gevraagd:

net meisie
voor de winkel

PARFUMERIE WIEKART
Dorpsstraat 30 - Telefoon 1423

Coop. Dors- en Werktuigen Ver.

HACKFORT & OMSTREKEN
Gevraagd, een

machinist
Inlichtingen en opgave voor
l december a.s. bij

H. J. REERINK
Langkampweg 8 - Vorden

MUNTEN UIT DOOR HUN
LEVENSDUUR

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

Feestelijke
momenten

een feestelijk
cadeau!

_*>.
Slijterij

Telefoon 1393

Nutsavond
21 november 1970

DE HOVENIERS uit Bilthoven
brengen het blijspel in 3 bedrijven
van Marcel Achara

Patat
Toegangsprijs leden Nut ƒ 2,—
niet-leden ƒ 3,—.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

De firma

G. W. Helderman & Zn
te Vorden

deelt u mede dat het aannemers-
bedrijf door hen is overgedragen
aan de firma

C.H J. Cuppers & Zn
te Vorden-Hengelo Gld.

Zij dan'kt haar clientèle voor het
genoten vertrouwen en beveelt
gaarne de firma Cuppers aan, met
wie reeds jaren is samengewerkt.

De firma Cuppers vertrouwt uw gewaardeer-
de opdrachten 'te mogen blijven ontvangen,
waaraan de meest mogelijke zorg zal worden
besteed. Het is voor haar van grote beteke-
nis daarbij nog enige jaren te kunnen blijven
rekenen op de medewerking van de heren
Bielderman.

Hoogachtend,

FIRMA BIELDERMAN
FIRMA CUPPERS

Telefoon A. Bielderman 1247 (05752)
Telefoon J. Bielderman 1202 (05752)
Telefoon J. J. Cuppers 6648 (05752)
Telefoon K. F. J. Cuppers 1729 (05753)
Hengelo Gld.

VOOR EEN
grote sortering

$ prettige bediening
voordelige prijzen en
kwaliteit!

NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

RUIME VERLICHTE PARKEERGELEGENHEID AANWEZIG

Wilt u alles weten over

de grandioze St. Nicolaasaktie

van de Vordense

Winkeltersvereniging •

paktlan de sjtec.
S t. Nicolaas krant!

ARAL

Foor de komende winter
speciale aanbieding

AUTOBANDEN
KOKOSMATTEN
ACCU-S

ARAL

vanaf 29,50
vanaf 25,00
vanaf 51,50

ALLE MATEN EN MERKEN
30 TOT 40% KORTING

ledere week een schone auto
WASKAART VOOR
10 WASBEURTEN 35,00

ZUTPHENSEWEG - VORDEN
TELEFOON 1840

ARAL ARAL

Ned Padvindersvereniging
afdeling Vorden
organiseert een

her fstwandeling
op 28 november a.s. Start bij het
groepshuis om 14.00 uur.

Iedereen is van harte welkom.
Inschrijving tot vrijdag 27 .november 19.00
uur bij de heer
B. TURFBOER, Insulindelaan 18, tel. 1298

WANDEL MEE,
WEEST SPORTIEF
EN GENIET

Bijdrage slechts 50 cent

PIET ZEGT TEGEN SINT,
DAT ZIJN DE

merkartikelen
WAAR WIJ VERLEDEN
JAAR ZO'N SUKSES MEE
HADDEN.

HOLLANDIA
dusters, onderjurken

SETTERLAINE
pnllovers en vesten

KOALA

JAGO SHAWLS
shawls in sport ie} en klassiek

JORZOLINO
badsets, bcdsets en ontbijtsets

SIR EDWIN
herenvesten en pnlloi'ers

EL-MIOR
overhemden en weekenders

. en:, verkrijgbaar bij

RAADHUISSTR.. VORDEN

Adverteren doet verkopen

Nu grote keus in leuke

KINDERTASJES

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG

22 NOVEMBER

dansen
met medewerking van het
orkest

Sang und Klang
met zang van Cecil

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND



Donderdag 19 november 1970

Tweede blad Contact
32c jaargang no. 33
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Kaaps viooltje
VAN ƒ 2,- VOOR

BIJ AANKOOP VAN ƒ 5,- BLOEMEN OF PLANTEN

BIJ AANKOOP VAN ƒ 5,- BOODSCHAPPEN
3I4 liter ananas

VOOR SLECHTS

Verse snijbloemen Echte chiquita bananen
NU HEEL KILO VOOR

GROTE SORTERING

bloeiende
en groene planten

ONZE SPECIALITEIT:

modern bruidswerk en goed
verzorgd grafwerk
ONZE KRACHT:

kwaliteit en service

Foor elk kind
gratis
snoep

service

Gratis
PAKJE MARGARINE
BIJ IGLO VISSTICKS

J. J. DIJKERMAN
V/H FA DERKSEN • ZUTPHENSEWEG 13 - VORDEN
BLOEMEN - PLANTEN - GROENTE - FRUIT

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG

Witlof 500 gram Ie soort voor m 9

Giesha asperges
ROYAAL BLIK van 139 voor 99
Cox d'Orange of Golden Delicious

982'/2 kg voor

MAANDAG 23 NOVEMBER: UNOX KEURPAK

R 00 K WORST van 169 voor 149

HIERBIJ 500 GRAM

ZUURKOOL voor 39

AGENDA

19 nov. Speelavond TTV Warken in café
Bruil

20 nov. Operette-avond o.l. school dorp
21 nov. Nutstoneelavond Hoveniers
21-22 nov. Vogeltentoonstelling ,,Ons Ge-

noegen" in café De Zon
26 nov. Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
28 nov. Herfstwandeling Padvinders
29 nov. Wildrit VAMC De Graafsdiap-

rijders
3 dec. Sport en spelavond Jong Gelre
7 dec. Kerstviering Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
10 dec. Feestavond KPO
12 dec. Bromfietsbehendigheid Jong Gelre
15 dec. Ring sport- en spelavand Jong

Gelre
15 dec. Kerstfeest NCVB
16 dec. Vergadering Sportraad in café

Eskes
l 7 dec. Bejaardenavond KPO
19 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

café-res't. Eykelkamp Medler
19 dec. Kontaktavond muziekvereniging

Concordia
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre
24 dec. Kerstnachtdienst in de Hervormde

kerk
2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
13 jan. Jaarvergadering KPO
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

10 febr. Lezing KPO
13 fëbr. Beatavond van de Deurdreajers in

zaal Schoenaker
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verloofden in de grote tent
21 febr. Kindercarnaval in de grote tent
21 febr. T V-artiesten in de grote tent
22 febr. Carnaval in de grote tent
23 febr. Carnaval in de grote tent

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek

GEMEENTE VORDEN
VOORBEREIDING

HERZIENING

BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester der gemeente Vorden;
gelet op artikel 22 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, brengt ter openbare ken-
nis, dat de Raad dezer gemeente in zijn open-
bare vergadering van 10 november 1970 heeft
bepaald, dat een herziening wordt voorbereid
van de „Herziening uitbreidingsplan in on-
derdelen met bebouwingsvoorsdhriften der
gemeente Vorden 1962".

Evenbedoeld voorfoereidingsbesluit ligt van-
af 23 'november 1970 ter gemeentesékretarie
voor een ieder ter inzage.

Vorden, 19 november 1970.

De burgemeester van Vorden,

A. E. van Arkel

LEES DE SINT NICOLAASKRANT

Met ingang van 16 november hebben wij
onze speciaalzaak in bloemen, groente en
frui t overgedragen aan de fam. Dijkerman.

Wij zijn van mening dat uw belangen bij
onze opvolgers in zeer goede handen zijn.

J. G. DERKSEN

Vanaf 16 november ontvangen wij u graag
in onze zaak. De service en kwaliteit die u
voorheen van de fam. Derksen genoot, hopen
ook wij u in de toekomst te bieden.

J. J. DIJKERMAN

Zie onze speciale aanbiedingen

Ouderavond school met de Bijbel
Voor de feestelijke ouderavond van de school met
de Bijbel aan Het Hoge bestond in het Nutsge-
bouw een uitzonderlijke belangstelling van de zijde
van de ouders, leden en belangstellenden.
Na een kort openingswoord door voorzitter ds. J.
H. Jansen werd het gehele programma door leer-
lingen van de zesde klas onder leiding van het per-
soneel verzorgd.
Zang en musical wisselden elkaar voor de pauze
af, terwijl het toneelstukje Ministers in moeilijk-
heden, vlot werd gespeeld en de kinderen hiervoor
een luid applaus in ontvangst mochten nemen.
Ook het stukje: De tijdmachine, waarbij de kinde-
ren in prac'htige kostuums gestoken waren werd
prachtig vertolkt.
Tijdens de vergadering werden een tweetal jubi-
larissen gehuldigd in verband met hun 25-jarig
zittHigsdiap in het bestuur t.w. de voorzitter ds.
J. H. Jansen en de penningmeester de heer Ten
Broeke. Het hoofd der school, de heer Zeevalkink,
sprak een dankwoord tot deze bestuursleden voor
het werk in dienst van de school verricht en over-
handigde hun een blijk van waardering terwijl de
dames een boeket bloemen werd geoffreerd.
Het stukje: Mozes in het biezenkistje genoot aller
belangstelling.
De dames Zeevalkink en Reindsen mochten een
blijk van waardering ontvangen voor het vele werk
dat zij hadden gehad bij het vervaardigen van de
verschillende kostuums.
Bestuur, ouders en leerlingen kunnen dan ook met
voldoening op deze zeer geslaagde feestelijke ou-
deravond terug zien.

Opbrengst kollekte
Een maand geleden 'hield de afdeling Vorden van
de EHBO een kollekte teneinde nieuw materiaal
etc. te kunnen kopen. De opbrengst bedroeg
f 1.979,90.

Kunstmjverheidsartikelen
Porcelein, aardewerk
Glas
Sola - WMF

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Nu de grootste keus in

KINDER- EN MEISJESLAARZEN

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

En doe uw inkopen
voor Sint Nicolaas
in Vorden
en maak kans op
een prachtige prijs!



Hervormde Gemeente-avond
samen met Steenderen, Wich-
mond-Vierakker, Warnsveld en
Zutp'hen op

donderdag 26 november
in de zaal van het Nutsgebouw
te Vorden, aanvang 20.00 uur.

O,nderwerp: het vervolg van de AKV.

Het is goed om elkaar als kerkelijke buren
te ontmoeten.

Wij nodigen ook u 'hartelijk uit.

Gasten zijn van harte welkom.

Kerkeraad Hervormde kerk

De BOuw Mij Oost Nederland
biedt aan:

Moderne zeer grote midden-
standswoningen binnenkort in
aanbouw

te Vorden
aan de MISPELKAMPDIJK en
HET VAARWERK.

Helft van een dubbel met garage en centrale
verwarming, op de begane grond o.a. een
extra apart gelegen studeer- of hobbykamer.
Op de verdieping 4 slaapkamers, douche met
tweede toilet, balkon, tevens vaste trap naar
geheel bevloerde zolder.
Prijzen inklusief alle bijkomende kosten
ƒ 61.400,— waarop ƒ 2.750,— rijkssubsidie
in mindering komt.

En

in Lichtenvoorde
aan de CONST. HUYGENSTRAAT wor-
den dezelfde woningen gebouwd.
De prijzen hiervan bedragen ƒ 58.450,—
waarop ƒ 5.514,— rijkssubsidie in mindering
komt.

En

in Groenlo
aan de MESDAGSTRAAT worden even-
eens dezelfde woningen gebouwd.
De prijzen hiervan bedragen ƒ 61.000,—
waarop ƒ 2.750,— rijkssubsidie in mindering
komt.

Tevens kunnen wij in Vorden,
Neede en Oldenzaal kleine bun-
galows met subsidie aanbieden.
Deze woningen bevatten 3 slaap-
kamers waarvan één op de begane
grond. Prijzen vanaf ƒ 53.900,—
inklusief alle bijkomende kosten
waarop ƒ 1.041,— rijkssubsidie
in mindering komt.

Tevens aanbiedingen mogelijk in o.a.:

OLDENZAAL, BORCULO, HAAKS-
BERGEN, ZEDDAM, WEHL, DIDAM,
HUMMELO enz. enz.

Wij zijn a.s. donderdag 19 nov.
van 19 tot 21 uur aanwezig in
café-restaurant ,,'t Wapen van
Vorden" Dorpsstraat 10 te Vor-
den, voor het verstrekken van
mondelinge informaties.

Schriftelijke of mondelinge informaties wor-
den u gaarne geheel vrijblijvend verstrekt via
ons kantoor, adres:

Dr Hubernoodtstraat 7
Doetinchem - Tel. 08340-4660

Adverteren doet verkopen

1960 1970
Nu onze naaimachinezaak 10 jaar
geleden geopend is, willen wij u
gaarne in de vreugde laten delen.

Daarom 'hebben wij een speciale
aanbieding vanaf 16 .november
tot en met 15 december a.s.

Bij aankoop van een naai-
machine
Husqvarna, Necchi, Einer

Een Husqvarna strijkijzer
winkelwaarde ƒ 40,— of een

Husqvarna broodrooster
winkelwaarde ƒ 65,—

CADEAU

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385

1960 1970

bladafm. 60 x 127 cm
nu voor ƒ 735,—

geen bouwpakket

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Vele soorten

Tochtstrips
Tochtband

Dorpelstrips

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Figuur zaag set s
Figuurzaagbeugels
Figuur zaagtriplex

Figuurzaagtekeningen

bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Schoolstraat 6 Vorden

Ongekende kollektie

BLOEMENTAFELS
BIJZETTAFELS
BLOEMBAKKEN

MIMISETS
TV-TAFELS

enz.

Speciale aanbieding
MIMISET

3 tafels voor slechts
ƒ25,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

MASSIEVE PAR-
KETVLOEREN

dikte 10 mm tegen
zeer aantrekkelijke

prijs

Door iedereen zeer
eenvoudig zelf te

leggen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Nu verkrijgbaar de

BANKSCHROEF

met de vele mogelijk-
heden

Ie 't is een beste
bankschroef

2e 't is een super
schaafbank

3e 't is een sublieme
sergeant

4e 't is een vasthou-
dende lijmtang

4 handige apparaten
in één voor slechts

ƒ 75,-

Echt iets voor de Sint
verkrijgbaar bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

AANBIEDING

20 meter
drooglengte

Staand droogrek
met 20 meter ge-
plastificeerde
drooglijn.

Gemakkelijk op
te zetten en in te
klappen.

Prijs 27,95
Gems Vorden

Zutphensewcg
Telefoon 1546

MÖOt
VOOR KOUDE DAGEN

jumpsnits
tuniekpakken
spencerpakken

MET MIDI MANTELS

Donderdag, vrijdag
era zaterdag

500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees
500 gr. balkenbrij
200 gr. tongeworst
200 gr. boterhamworst

500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst

Zaterdag

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225
345

075
110
80

50
120

308

M. Krijt

Sint Nicolaasfeest
Nutsgebouw op zaterdag a.s.

In vervolg op de mededeling hiervoor in de
Sint Nicolaaskrant zijn inmiddels op de kleu-
terscholen en lagere scholen de gratis toe-
gangskaartjes hiervoor uitgereikt aan kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar.

In verband met de veiligheid voor een ieder
moesten wij deze maatregel nemen. Daar dit
feest uitsluitend een kinderfeest is, hebben
wij de leeftijd moeten beperken tot die leef-
tijd waarvoor Sint Nicolaas nog een zeer
grote betekenis heeft.

Wij vertrouwen dan ook dat de ouders begrip
Ztttttn hebben coor deze uit veiligheidso'vcr-
ircgingen yenomen maatregelen.

Uit het bovenstaande zult u dan ook kunnen
begrijpen dat wij van dit feest een echt kin-
derfeest willen maken, en dat er daarom geen
ruimte genoeg is voor belangstellende ouders,
het aantal uitgegeven kaartjes is de maxi-
male bezetting van het Nutsgebouw.

Vordense Winkeliersvereniging.

Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Sportief, doorgestikt model met exclusieve
ruitvoering.In 2 stof kwaliteiten,
beide in 5 moderne kleuren.

129,-e„159,-
Slank gesneden model, waarin óók de „middel-
baren" elegant en modieus voor de dag kunnen
komen. Pantalon met riem. Originele Scotch
Twist in exclusief ruit- of streepdessin.

159,-

Watwordiker
wijzer van
als ik een Amro
Privérekening
neem?

Op een Amro Privérekening krijgt u 21/2% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente van 41/2 tot 8%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is ervoor.

Dorpsstraat 20 Vorden

RAADHUISSTR.. VORDEN

MODERNE JONGENSVETERSCHOENEN
in zwart en bruin, met half jaar garantie

vanaf 19,95

MEISJES INSTAPSGHOENTJE
bruin met beige klepje, :ccr modern

slechts 17,95

DAMESSCHOENEN
in bruin en ztcurt kroko, uiterst
niet zilveren gesp

22,95

SUEDE HEREN BOOTEE-S
niet dikke vacht (/rcocrc/, :oLm<.j c/c
strekt

29,95

ZWARTE WERKSCHOENEN
met olie- en zuurbestendigc zolen

slechts 22,95
ENKELE RESTANTPAREN

DAMES MODESCHOENEN
in zwart, donkerrood en b r u i n lak

nu ƒ 10,- voordeliger

Het Schoenenhuis
Fa Jansen
Dorpsstraat 34 - Vorden



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, ri w T H "MOnVT
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * Xl. J AIN O.ti IMT SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

U DROOGT ZO DROOG
ALS HET MAAR KAN

De „Philips"

trommeldroger
maakt uw was (twee kilogram)
in één keer strijkdroog, kurkdroog
en heerlijk zacht.

TIJDELIJKE AANBIEDING

VAN 376,- NU 339,-

Het is jnu de tijd voor deze
geweldige hulp.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Conversatiecursus

ENGELS
voor volwassenen en afgestudeerde
scholieren

Hebt u op de middelbare school
ook zo veel vertalingen gemaakt?
Dan mist u waarschijnlijk de
vaardig'heid in het voeren van een
alledaags gesprek in !het Engels.

Voor hen die mét een middelbare schoolop-
leiding hun vaardig'heid in het spreken wil-
len vergroten wordt er in (klein) groepsver-
band een conversatiecursus gegeven.

Inlichtingen:
A. POSTMA
leraar Engels M.O.
Ruurloseweg 6 - Telefoon 1831

Adidas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adlda*-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-„BrasU"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,so

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

In ons nieuwe magazijn hebben
wij plaats voor een

Assistent van de
magazijnchef
liefst in bezit van rijbewijs.

Wij denken hierbij aan iemand
van plm. 25 jaar.

U kunt zich dagelijks tot het be-
dri j f wenden, ook zaterdags bij
de personeelschef H. van Dorsten
Zutphenseweg 69, Vorden
(05752-1549)

GEMS METAALWERKEN IM.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELEF (05752) -1546

TANK-EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

UNIEKE
AANBIEDING

KUNSTSTOF
KEUKENS

2 m lang, kompleet m.
roestvrijstalen blad
slechts ƒ 360,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Een unieke aanbieding
bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

bij aankoop van een
Skill

BOOR-
MACHINE

f 169,50, het cirkel-
zaaghulpstuk er voor

de halve prijs bij.

Voor ƒ 169,50 +
ƒ 24,75 koopt u nu een

geweldig hobby-duo.

Een oersterke boor-
machine met regelbaar
toerental. Boorkapaci-

teit in hout 25 mm,
steen 18 mm en zelfs

in staal 10 mm.

Zaagvermogen 32 mm
dikte

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

ZELFBOUW-
MEUBELEN

Verdien tientallen
guldens met C+ l
zelfbouwmeubelen

vraag naar onze
kleurencatalogus

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Restanten
SPAANDER-

PLAAT
zeer geschikt voor het
maken van bloembak-

ken, schappen etc.
Aantrekkelijke prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

Staande kunststof
KEUKENKASTEN

nu voor ƒ 135,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Beperkte voorraad
KEUKENKASTEN

iets beschadigd
100 cm breed

van ƒ 75,— ,nu voor
ƒ 48,75

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

ISOLATIE-
MATERIAAL
2-3-4 cm dik
Uit voorraad

leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

GOLFPLATEN
PLANKEN

BALKHOUT
CEMENT

alles uit voorraad le-
verbaar tegen zeer
voordelige prijzen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

KUNSTSTOF
KEUKENS
170 cm lang

kompleet met blad
slechts ƒ 298 —

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

GEMEENTE VORDEN

Ter gemeentesekretarie wordt
gevraagd een ervaren

typist(e)
Mulo-Mavo-diploma strekt tot
aanbeveling.

Salariëring afhankelijk van leef-
tijd en ervaring.

Sollicitaties binnen 8 dagen te richten aan de
burgemeester van Vorden.

hypotheken
U wilt een huis kopen? Wanneer uw
eigen financiële middelen niet
toereikend zijn, kan de Raiflfeisenbank
u wellicht helpen. Komt u gerust eens
praten over de mogelijkheden van een
hypotheek. Wij zoeken dan met u naar
de financiering, die het beste
bij u past. Ook voor de bijkomende
verzekeringen kunt u bij de Raiffeisen-
bank terecht.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514 «l

BEZOEKT ALLEN DE

VOGELTENTOONSTELLING

Ons Genoegen 68
OP ZATERDAG 21 NOV. EN
ZONDAG 22 NOV.

Geopend zaterdag van 9-22 uur;
zondag van 13-17 uur in

CAFÉ DE ZON

Schoolgaande kinderen vrije toegang op
zaterdagmorgen van 10.30-12 uur

SINT NICOLAAS KOMT
OOK OP HET HOGE

en vindt een ruime keus in

GASHAARDEN EN
KACHELS

GASFORNUIZEN

KOOKPLATEN

WASAPPARATEN

KOELKASTEN ENZ.

&
Ideaal voor de keuken

EEN ETNA
MINI BIJZETKACHEL
verwen daar uw vrouw eens mee
met Sint Nicolaas.

Ook in onze sanitairafdeling zijn leuke ge-
schenken zouls :ccpbakjes, handdoekrekjcs.
bckcrhoudcrs enz.

Loodgietersbedrijf

WILTINK
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

500 gram macaroni 59

150 GRAM HAM 119

2 KUIPJES WELI van 122 voor 709

l DOOS SPAR THEEZAKJES 80

10 sinaasappels 149

2 KILO GOLDEN DELICIOUS 89

l PAK BASTOGNE KOEKEN van 130 voor 119

5 ROLLEN DROPDRAGEE'S van 125 voor 100

500 GRAM BELEGEN KAAS 265

FLES CARVAN CEVITAM . van 201 voor 189

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

ELJMA BERNINA HU8QVARNA MINËHVA *DLCH

~ W

te Vorden vrijdag 20 november van
19-21 uur op de markt

HUISKES

HUISKES
rijdende naaima-
chine speciaal-
zaak demon-
streert 40 zig-
zags in 10 mer-
ken ,nu vanaf

198,-
tot ƒ 995,—

naaimachines al sinds 1898

Enschede - Hengelo Delden

Lochem: zaterdag 21 'november 9-12 uur op de Grote Markt;

Ruurlo: maandag 23 november 17-21 uur tegenover postkantoor

Vordense
Winkeliersvereniging

De grote Sint Nicolaasaktie
is van start.

Tot en met 5 december wor-
den dan ook uitsluitend
Sint Nicolaasbonnen
verstrekt en worden geen
kortingen gegeven.

Vraag naar deze bonnen, want zij kunnen u

waardevolle prijzen bezorgen ! !

Wie helpt ons bij

een goede en snelle
klantenbediening

Door uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij voor de admi-
nistratieve verwerking van de orders (in_ en v%£koopadministratie)
enkele

MEISJES OF JONGENS
(ca 16-20 jaar)
van wie elk met een bepaald facet van de werkzaamheden zal
worden belast.

Het gaat hier om verantwoordelijk werk, dat akkuraat moet worden
verricht, dat in 'het algemeen gedaan kan worden óók wanneer men
geen speciale kantooropleiding heeft genoten.

Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede 's MAANDAGS-
AVONDS van 7.00-8.00 uur zijn wij gaarne bereid verdere inlich-
tingen te verstrekken over de werkzaamheden, de arbeidsvoorwaar-
den e,d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen
(telefoon 05750-5551, toestel 353).

REESINK HAVENSTRAAT 7
ZUTPHEN



VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen

PORTO QUICK
de sorteerportemonnaie van de televisie, nu
veel nieuwe modellen ontvangen

fe'J
SCHOENHANDEL
Dorpsstraat 4 _ Vorden

Adverteren
doet

verkopen

Donderdag

500 gram
varkenslappen 298
500 gr alm speklappen 180

100 gram
bakbloedworst 30

Vrijdag en zaterdag
500 gram lever 170
500 gram verse worst 260
500 gram riblappen 398
500 gram runderlappcn 275

Voor de boterham
150 gram pekel vlees 98
150 gram boterhamworst 68
150 gram Hausmacher 60
150 gram kookworst 68
100 gram bakbloedworst 30

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

Herfst regen
een goede oplossing voor uw droogprobleem is de

RADIATION
trommeldroger
4 weken GRATIS op proef!

GBNLMRENDSEN VORDEN
In alle gevallen blijft

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem. tel. 08344-414

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Te koop: Leg- en hang-
kast i.z.g.st. Te bevragen
bureau Contact

Miirklin Carrera
Dinky Toys
Lego
Jumbo spelen
Matchbox
Meccano
Puzzles
Poppenhuizen
\Vildebras poppen
Vinyl auto's
Poppenkleding
Poppcnii'agens
Fornuisjes
Serviesjes

KOERSELMAN

Leuke Sint
Nicolaascodeau's

WANDVERLICHTING

SCHEERAPPARATEN

STRIJKIJZERS

THEELICHTJES

BROODROOSTERS

ELEKTRISCHE DEKENS

CASSETTE RECORDERS

RADIO'S

TRANSISTORS

TELEVISIE ENZ.

vindt u bi j :

FIRMA SLAGER
Telefoon 1365

Vordense
Winkeliersvereniging

Vraag gerust naar
Sint Nicolaasbonnen !

Mocht mi' leverancier (/oor Je drukte n ver-
geten Sint Nicolaasakticbonncn te verstrek-
ken, vraag er dan naar, want alleen niet
Sint Nicolaasakticbonncn hebt u kans om de

AlTO TE WINNEN
EN DE GROTE GELDPRIJ/EN

BROEKPAKKEN VOOR

DAMES EN KINDEREN

HEERLIJK WARM

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Fruitteeltbedriji Medler
J. W. Lucassen, Ganzensteeg 2, tel. 6811

Verkoop van vers truit
op de bekende adressen

Alle rassen voorradig

Ingrid Marie

Jonathan

Lombarts

Golden Delicsous

Doe tiMf Si Nicolaasinkopen in Vorden!

VRIJETIJDSELEDING
Helanca trainingspakken met biezen of
in twee kleuren.

Sportieve truien, vesten, pullovers en
sweaters.

Levi, corduroy pantalons en jacks,

Janus noorse wollen kousen en sokken.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Vorden kansloos tegen Vios
De wedstrijd tussen koploper Vios Beltrum en rode
lantaarndrager Vorden was reeds binnen een kwar-
tier beslist. De felle en met grote inzet spelende
Vios-ploeg had op dat moment reeds een volko-
men verdiende 3—O voorsprong.
Het eerste doelpunt viel na plm. 8 minuten toen
Bloemendaal volkomen mistastte en linksbuiten
Ter Woerd, hoewel in duidelijke buitenspelpositie,
de bal keihard insc'hoot. Twee minuten later was
het opnieuw raak. Ditmaal liet Hendriksen de pijl-
snelle Ter \Voerd gaan en met machtige ,,dreun"
werd het 2—0.
Nog maar nauwelijks van de schrik bekomen of
het was wederom Ter Woerd die na een diepte-
pass de bal oppikte, doorliep, de uit zijn doel ge-
komen Wentink omspeelde om vervolgens vanuit
een moeilijke hoek raak te schieten 3—0. Het ver-
haal begint eentonig te worden maar in de 25e
minuut liep Ter \Voerd langs Bloemendaal en
Wentink alsof zij er niet stonden en wederom
was doelman Wentink een geslagen man 4—0.
Tot aan die periode had Vorden aanvallend nog
.niets laten zien. Na deze 4—O stand echter liet
Vios de teugels begrijpelijk iets vieren, zodat Vor-
den aan tegenaanvallen kon gaan denken. Het
bleek dat de Vios-achterhoede niet geheel water-
dicht was. De Vordenaren schiepen zich kansen
maar Buunk en Janssen zagen geen kans om van
dichtbij raak te schieten. Tien minuten voor de
rust glipte Ter Woerd weer eens door de Vorden-
defensie na een misser van Bloemendaal, Hols-
beke bracht de Viosspeler echter binnen de be-
ruchte lijnen ten val. De toegekende penalty werd
door Ter Woerd echter naast geschoten, maar dat
mocht de Vios-pret niet deren.
In de tweede helft viel er voor het talrijke publiek
•niet veel meer te genieten. Na vijf minuten werd
het 4—l toen Leo ter Woerd de bal over doelman
Vogt heen in het net tikte. In de twaalfde minuu t
liet Wentink op links Ter Woerd gaan waardoor
deze speler de bal rustig kon doorschuiven naar
Ribbers hetgeen 5—l betekende. Vorden kreeg
hierna enkele goede scoringskansen. Janssen, Bes-
selink en Nijenhuis lieten het evenwel afweten.
Tien minuten voor tijd maakte Vios het 'halve do-
zijn vol. De ster van het veld - Ter Woerd - knal-
de tegen de paal om vervolgens de terugspringende
bal in te schieten. Dit betekende dan tevens het
vi j fde doelpunt in deze wedstrijd van de Vios-
linksbuiten.

Ratti l - Halle l 2-2
In een spannende wedstrijd hebben Ratti en Halle
beide punten gedeeld het werd 2—2.

Ratti had het eerst sukses toen Lichtenberg na tien
minuten bij een schermutseling laag inschoot l—0.
De bezoekers namen hierna geregeld de Ratti-
veste onder vuur en probeerden met verre, harde
schoten doel te t ref fen maar doelman Huitink had
hier geen enkele moeite mee. Aan de andere kant
kon de Ratti-voorhoede nog niet voldoende op toe-
ren komen en vond men een hechte Halle-defensie
die de aanvallen resoluut afsloeg.
Nauwelijks was de tweede he l f t begonnen of Koers
bracht de score voor Ratti op 2—0. De gasten
gaven de moed niet op en dit resulteerde na een
half uur in een tegendoelpunt van Roenhorst 2—1.
Ratti kreeg het nu zwaar te verduren en werd in
de verdediging gedrongen. Vijf minuten voor tijd
maakte een der Ratti-spelers hands in het 16-meter
gebied waarna de toegekende penalty feilloos door
Vrieze in een doelpunt werd omgezet 2—2. Een
laatste slotoffensief van Ratti kon aan de stand
geen wijziging meer geven.

DZSV 4 - Ratti l 1-6 (zaterdag)
Ratti l afdeling zaterdag bli j f t op de ingeslagen
weg voortgaan; nu werd in Dinxperlo een ver-
diende l—6 overwinning behaald op DZSV 4.
In de eerste he l f t leek het er niet op dat Ratti met
zulke grote cijfers zou winnen temeer omdat de
Rattianen met rust tegen een l—O ac'hterstand
aankeken. Dit doelpunt ontstond tengevolge van
een misverstand in de defensie, waar de midden-
voor van de thuisclub gebruik van maakte en be-
heerst scoorde l—0. Ratti kreeg hierna nog wel
kansen maar er werd slecht geschoten zodat er
voor de Dinxperlose achterhoede geen vu i l t j e aan
de lucht was.
Na de thee pakte Ratti de zaken rigoreus aan al
spartelde DZSV nog even tegen. Een aktie op
links va,n Dijkman eindigde met een nauwkeurige
voorzet op het hoofd van Reindsen die de bal zo
hard langs de DZSV-keeper kopte dat deze hem
alleen maar gehoord moet hebben l — 1. Ratti rook
de kansen en ging met vlotte aanvallen verder.
Een kombinatie op het middenveld werd door Van
der Linden besloten met lange harde lob die de te
ver voor zijn doel staande DZSV-goalie totaal ver-
rastte l—2. Dijkman zag zijn kans schoon om
zijn doelsaldo op te schroeven hetgeen l—3 bete-
kende. DZSV raakte behoorlijk van de kook bij
een snelle Ratti-aanval op rechts toen Arendsrn
een der verdedigers zo in het nauw bracht dat
deze in eigen doel schoot l—4. Dijkman liet een
van zijn bekende kogels los en nummer vijf werd
genoteerd l—5. In de laatste minuten zag Reidsen
bij een doorbraak een onafgeschermde doelhoek
waar de bal dan ook nauwkeurig ingeprikt werd
zodat de eindstand van l—6 was bereikt.



St. Nicolaaskrant
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Extra editie van Contact - Uitgave: drukkerij Weevers v/h Wolters - Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404 Eerste blad

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR DE
SINT NICOLAASAKTIE 1970?
De Vordense middenstand verstrekt in de periode van 16 november
tot en met 5 december a.s. aan al haar klanten gratis aktiebonnen.
En met deze bonnen kunt u meedoen aan deze grote Sint Nicolaas-
aktie. Zij kunnen u helpen op 11 december a.s. de prachtige „auto
met gratis vele of één van de geldprijzen" (l x f 1000,—; / x f 500,-
I x f 250,—; l x f 100,— en 200 x f 10,—) 'te verdienen

WAT MOET U DAARVOOR EIGENLIJK DOEN ?
U haalt bij uw winkelier ccn enveloppe met een puzzleformulicr.
U lost de puzzle op en sluit de oplossing met 100 aktiebonnen in
de enveloppe. Natuurlijk zet u uw naam en adres wel op het pu:zlc-
formulier. Nu deponeert u de enveloppe (met puzzle en bonnen er
in) in de speciale bus, die opgesteld staat in de ijssalon van de
heer Boersma, Dorpsstraat 6 te Vorden. U kunt net :o vaak mee-
doen als u zelf wilt, mits u de bovengenoemde voorwaarden in acht
neemi.

BALLERO-AVOND
Op 25 november: 2 en 4 december 's avonds om 21.00 uur en o/>
fS december 's avonds om 20.00 uur (alle avonden in het Nuts-
gebouw) vinden de voorselekties plaats onder deskundig toezicht.
Elke voorselektie-avond worden er 50 namen hekend gemaakt van
deelnemers die de puzzle juist hebben opgelost. Deze 200 deelne-
mers in totaal (4 avonden van elk 50 deelnemers) ontvangen een
irerpkaart. die als dcclncmingsbcivijs dient voor het bullerospel op
II december 's avonds om 19.00 uur in het Nutsgcbotne.

Op deze ballero-avond gaan de 200 deelnemers iverpen om de auto
en de geldprijzen. Iedere deelnemer op de ballero-avond ontvangt
bij inlevering van :ijn wetpk^.tct teeds :i;n c / r i rc r .m 1 / / [>n/s i\m
ƒ 10,—. Diegene die de hoogste punten heelt gegooid (maximaal
9999) wordt de trotse bezitter van de prachtige auto met f 500,—
uun kontanten. De op een nu hoogste werper onlc;irn/t l 1000,—;
vervolgens ƒ 500,—; f 250.— en ƒ 100,—.
Zoals u :iet zit Je spanning er tot hel / < / , / / > / toe in.

EXTRA KANSEN
Een bijzonderheid is nog dat de resterende enveloppen na elke
voorselektie bij die van de totale volgende selekties worden ge-
voegd, zodat de enveloppen die reeds bij de eerste avond in de bus
aanwezig zijn 4 x de kans krijgen getrokken te worde re* Daarom
is het voor u zaak uw enveloppen tijdig in de bus te deponeren.
U ziet het, deze Sint Nicolaasaktie biedt iedereen dezelfde kansen
en een spanning tot de laatste minuut.

OPENSTELLING WINKELS
De deelnemende trinkeliers hebben hun zaken geopend tot 21.00
uur in de periode van l tot en met 4 december. De woensdagmiddag-
sluiting vervalt op woensdag 2 december.

TIJDENS DE SINT NICOLAASAKTIE WORDEN GEEN
ANDERE BONNEN OF ZEGELS VERSTREKT.

Verdere inlichtingen ti'ordcn u gaarne verstrekt door de sckrct<>ris
van de Vordcnse Winkeliersvereniging de heer D. Boersma, Dorps-
straat 6, telefoon 05752-1553

Welkom
Sint 'Nicolaas
Ja hoor, wij mogen Sint Nicolaas weer welkom
heten in ons dorp. De winkeliersvereniging heeft
bericht gekregen, dat hij met zijn Pieten op
zaterdag 21 november in Vorden arriveert.

Dat de Sint graag in Vorden vertoeft, behoeft
geen enkele nadere uitleg, want hij vindt het zon-
der meer leuk om in de verlichte winkelstraten
zijn inkopen te doen. En dat kan hij, want de
winkels bieden hem al datgene wat hij op zijn
verlanglijstje heeft staan.

En zoals elk jaar organiseert de Vordense \Vin-
keliersvereniging iceer haar Sint Nicolaasaktie.
Maar dit jaar is het tvcl een heel bijzondere aktie;

Behalve Je grote geldprijzen die uitgekeerd wor-
den, zal dit jaar een „auto" aan de top prijken.
En of het nog niet genoeg is, zal de winnaar van
Je auto nog eens l 500,— ontvangen voor een
gratis reis.

Daarom: ,,Koopt in Vorden" en Joe mee aan de
grote Sint Nicolaasaktie. U hebt ook kans op Je
prachtige auto.
In ieder geval ivensen ir/; n een prettig trinkclen
en roor 5 december een prettig Sint Nicolaasfeest

Winkeliersvereniging

VORDENAREN,
De Vordense winkeliers in het algemeen en het bestuur van de
Vordense \Vinkcliersvereniging in het bijzonder, staan weer onJer
hoogspanning. Immers de drukke en gezellige Sint Nicolaasaktie,
met als hoogtepunt het bezoek van de goede Sint aan ons dorp,
staat weer voor de deur.

Vooral de nieuive bewoners van het plan Boonk en het plan Zuid,
waarvan velen van elders zijn gekomen en die zoiets nog niet eerder
in Vorden hebben meegemaakt, wil ik aanraden, niet naar de st;id
te gaan voor het doen van hun Sint Nicolaasinkopen, maar eens te
komen kijken naar de wclvoorziene etalages in hun nieuwe woon-
plaats. Zij zullen dan ontdekken, dat deze een keur van nuttige
gebruiks-, luxe- en ontspanningsartikelen bevatten, die in grote
hoeveelheid en verscheidenheid, zeer smaakvol zijn uitgestald en
dit alles voor prijzen, die met soortgelijke zaken in de grote stad
kunnen konkurreren. Het belooft ivecr een echt gezellige Sint Ni-
colaasaktie te worden. Daarom, ingezetenen, doet in de komende
weken allen uw inkopen in Vorden. U heeft daardoor bovendien
de kans bonnen te verwerven die recht geven op deelname aan het
van ouds bekende ballcrospcl, waarmede u in de gelegenheid wordt
gesteld prachtige prijzen Ie bemachtigen met als hoofdprijs een auto.

Ik ivens een ieder in dit opzicht veel geluk en ccn prettige Sinter-
klaasavond toe.

Vorden, november 1970. A. E. VAN ARKEL.

burgemeester v.m VorJen

Deze prijzen
liggen
voorn
klaar!

f 250,- f 500,- f1000,-

f100,- 200 x f 10,-

Speel mee in de komende Sint Nicolaasaktie. Nog nooit werden zoveel prijzen toege-
kend, Daarom: Grijpt uw kans en doe uw inkopen in Vorden!

o
A\

* veilig

* gemakkelijk

* zonder kosten

en. een rente van21 O
2 'O

OPEN OOK EEN GEZINSREKENING BIJ DE

Boerenleenbank
de bank voor iedereen

RUURLOSEWEG 95
KRANENBURG

960 VESTIGINGEN

zoals:

VOGELKOOIEN

KOOISTANDAARDS

AQUARIA

VISKOMMKN

HONDENMANDEN
HONDEN. EN VOGELAKTIKKLEN

TROPISCHE- EN GOUDVISSEN

HENGELS

WERPHENGELS EN WERPMOLENS

HENGELSPORTARTIKELEN

HAMSTER. EN M U I Z E N K O O I K N

naar:

Kluvers' Voeder en Vissport
Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 1348

Deelnemer Sint Nicolaasaktie



LEUKE ST. NICOLAASCADEAUS IN:

ivandvcrlichting
scheerapparaten
strijkijzers
theelichtjes
broodroosters
radio's
transistors
televisie enz.
vindt u bij:

FIRMA SLAGER
Telefoon 1365

Voor de Sint Nicolaas
DIK EN GEVULD
SPECULAAS

SPECULAASPOPPEN

BOTERLETTERS

BOTERSTAVEN

CHOCOLADELETTERS
Droste en Union

Grote sortering

St. Nicolaasf iguren
en eigen fabrikaat

marsepein
ONZE SPECIALITEIT

zwanehalzen

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Het Hoge - Telefoon 1394

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden

Administraties
Belastingzaken

FANTASTISCH ZO'N

ook tafelmodellen.

Een ruime keuze vindt u bij

sigaren-
magazijn

U D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

VOOR EEN PASSEND

SINT NICOLAASCADEAU
op het gebied van

ft AUTO-ACCESSOIRES

ft BROMFIETSEN EN
FIETSEN

naar

Auto- en rijtvielbedrijf

A. G. Jragter
Zutphenseweg 95 . Vorden _ Telefoon 1256

Mijlerse
mogelijkheden
in geschenken

in het
winkelcentrum

Burg. Galléestraat!

VOOR UW GASHAARD OF

KACHEL

HET AANGEWEZEN ADRES

VAN ARK
VRIJBLIJVEND VOORLICHTING

TELEFOON 1554

Het juiste adres voor al uw

levensmiddelen en
St. Nicolaasartikelen

is als vanouds

s m iddclenbcdrijf

Fa Eskes

KOERSELMAN

VOOR HET HELE GEZIN EEN

PASSEND GESCHENK

T IS KOERSELJ^N

WAAR SINT SLAGEN KAN

KRONEMAN-JÖRISSEN

BIJ UW WINTERKLEDING EEN

BIJPASSENDE HOED VAN

KRONEMAN-JöRISSEN

Burg. Galléestraat 9

Ook uw adres voor sjaals en hand-

schoenen.

Hoedendozen in de nienirste dessins

VISSER

VIER DE 5e MET

ft TEXTIEL

ft KONFEKTIE

ft MEUBELEN

<S' etalages vol niet ideeën

WIEKART

BANKETBAKKERIJ J. WIEKART

Overhemden, grasmaaiers, oliekadiels,
speelgoederen en wollen sokken enz.
verkopen wij niet.

Maar voor

SPECULAAS

BANKET

BORSTPLAAT EN MARSEPEIN

daarvoor moet u bij de banketbakker
zi jn .

UW BANKETBAKKER WIEKART

Ruime parkeergelegenheid Sint Nicolaas kiest uit 16 etalages

Wilt u een geslaagd
Sint Nicolaasf eest,
dun moet er een f i j n e

chocoladeletter

ook fondant en

k lei n goed

G. REMMERS
Nieuwstad

Sint Nicolaas is in aantocht
ZORG VOOR BLIJDE
GEZICHTEN

KOOP UW CADEAUS BIJ

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweig 8 — Telefoon 1253

SCHUPPERS
HEER VOOR U

CHOCOLADELETTERS
Droste en Van Houte

EN ALLES VOOR DE
KLOMP

Uit eigen bakkerij

alle soorten speeulaas
en bankctletter

BAKKERIJ

Schuppers
Dorpsstraat 15, Wichmond, Tel. 05754-334

Voor een Sint Nicolaascadeau bij uitstek

Toiletartikelen

Parfumerieën

Beerning
Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9

Sint Nicolaas komt ook
op Het Hoge

en vindt een ruime keus in

GASHAARDEN EN

KACHELS

GASFORNUIZHN

KOOKPLATEN

WASAPPARATEN

KOELKASTEN ENZ.

*
Ideaal voor de keuken

een Etna
mini hijzetkachel
verwen daar uw vrouw eens nu-e
met Sint Nicolaas.

Ook in onze sanitairafdeling zijn leuke ge-
schenken zoals zeepbakjes, handdockrckjcs,
hekerhouders en:.

TTi
fci Loodgietersbedrijf

WILTINK
I Iet Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter



Nordmende-Telefunken
radio en televisie

Koop bij de man die ook repareren kan! Ook voor kleuren-tv

FA BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 - ZUTPHEN - TKLKFOON 3813

Sint 'Nicolaas
vindt,
dat hij voor zijn

TEXTIEL- EN
MODEGESCHENKEN

voor het gehele gezin zo prettig en

voordelig kan slagen bij

fafSchoolderman
•̂̂ f̂ĉ  i //% r\i-\ 11 r- r- LI A x* i MI- i i « A * */

VOORHEEN A.G.MELL/NK

Een uitgebreide sortering
cadeaus op fotogebied

t.tv.: fotoboeken, albums, baby-kient er-
boeken, camera's, projektors, deka ge-
reedschap, statieven enz.

Als speciale reklame dit jaar nog

Elektronenflitsers
met garantie ƒ 56,— zonder garantie
voor ƒ 48,—.

Ook nog kijkers vanaf ƒ 28,—

Foto Dolphijn
Centrum Vorden

VINDT BI} ONS EEN RUIME SORTERING
VOOR DE HELE FAMILIE IN:

jumpcrs. vesten, stcunkousen, nylons,
pyama's, nachthemden, dusters, schorten,
cocktailschorten e.a.

Hcrcnovcrhemden, weekenders, zelfbinders,
sokken (wol en crcpc), nappa's.

Jongens, en meisjesondergoed. maillots,
wanten, baby-artikelen.

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte
artikelen zoals:

zakdoeken, baddockcn, washandjes, tafel-
lakens, lakens met slopen en leuke kindcr-
zakdockjes.

Onze köllektie

HANDWERKEN
is ook de moeite waard om te bekijken

Fa Looman
VORDEN

VOOR AL UW

DRANKEN

Café

Uenk
Telefoon 1363

Bestell-Nr. 51

V'r"

/ >

Wij torven, wat mode is . .

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor 5 december
HEERLIJKE SPECULAAS

DIKKE EN GEVULDE
SPECULAAS

ROOMBOTERBANKET

H.H. Landbouwers,
VOOR DE AAN. EN VERKOOP
VAN VARKENS EN PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen.

OoA: in nood helpen ivij u met klein en

HERMAN VOSKAMP
Telefoon 1503

WAAROM VER GEZOCHT
<j/ .s het op de Kranenburg wordt
verkocht.

Wij hebben veel

SPEELGOED VOOR GROOT
EN KLEIN VAN POP EN
AUTO TOT TREIN

Ook voor dames en heren hebben
wij een grote sortering

TOT ZIENS BIJ DE
FIRMA SESSINK

op de Kranenburg - Tel. (

Voor mooie geschenken op het gebied van

toiletartikelen,
parfumerieën enz.
'naar

Dames- en herenkapsaton

HEERSINK
Zutphenseweg _ Telefoon 1215

Sportieve geschenken
die vreugde geven

Echte jagerskijkers
kontrastrijk, helder beeld. Hard coated lenzen.

Water- en stofdicht. Merk: CARTON, is iets
bijzonders.

Tirolcr loden jagcrsjassen voor dames en heren.

Rijbroeken, knickerbockers, lange pantalons in
manchester, loden of kamgaren.

Luchtbuksen en -pistolen in de betere merken.

Ruime keuze in boeken en romans voor jagers, ruiters en natuur-
vrienden.

Glas, aardewerk en porcclcin serviesgoed met jacht~ of ruitcrsport-
matievcn.

Ruitcrcaps, rtj^ieeepjes, sporen, rijlaarzen.

Manchetknopen, dasspclden, sleutelhangers, sjaals en hoofddoeken
met mooie paarde-, ruiter- of jachtmoticven.

DEZE EN VELE ANDERE SPORTIEVE

GESCHENKEN VINDT U BIJ:

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Nicuwstad 10 ~ Vorden

SPECIAALZAAK IN BABY- EN KLEUTER
ARTIKELEN

Reklame:

Ledikantje en commode samen 159,
kan ook afzonderlijk gekocht worden.

Stoeltjes f 39,75; boxen in diverse prijzen.

Verder leuke piepbeesten, rammelaars, wollen
beesten e n J.

Deelnemer Sint Nicolaasaktie

Mevr. Eckhardt-Smit

ook bij sint
gaat n iets
boven een

nieuwe f iets!

OOK HEEL MOOIE ACCESSOIRES
VOOR UW FIETS!

Groot Obbink
RIJWIELHANDEL - VORDEN - DORPSSTRAAT



WILT U EEN VERLANGLIJSTJE
MAKEN VOOR HET

SINT NICOLAASFEEST ?

Komt u dan geheel vrijblijvend bij ons rondkijken.

Wij zijn ruim gesorteerd in

Accountants- en makelaarskantoor

J, W. M. GERRITSEN
C. G. M. GERRITSEN-ETMAN
VORDEN

Beatrixlaan 18 - Telefoon 1485

LUXE ARTIKELEN, VERZILVERDE KANDE.
LAARS, VAASJES, BONBONSSCHAALTJES

MANDWERK
FLESSENDRAGERS, LEKTUURMANDEN,
DIENBLADEN, BROODMANDJES

GESCHENKBONNEN

hypotheken
U wilt een huis kopen? Wanneer uw
eigen financiële middelen niet
toereikend zijn, kan de Raiffeisenbank
u wellicht helpen. Komt u gerust eens
praten over de mogelijkheden van een
hypotheek. Wij zoeken dan met u naar
de financiering, die het beste
bij u past. Ook voor de bijkomende
verzekeringen kunt u bij de Raifieisen-
bank terecht.

Tin, koper, glas, aardewerk, sieremaille, snackschalen, dienbladen in leuke

hippe kleuren.

GERO, DANKBARE BLIJVENDE GESCHENKEN in cassettes, losse

artikelen, theelepeltjes, taartvorkjes, likeurlepeltjes enz.

GEBR.BARENDSEN VORDEN
ZUTPHENSEWEG 23 - TELEFOON 1261

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514
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TEXTIELVERRASSINGEN

ZOWEL MINI, MIDI, MAXI

v oor 5 december zijn bij ons niet van

de lucht.

Kom kijken, u zult zelf zien.

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Aarte welkom

Uw auto, bromfiets
of fiets

is nog lang niet kompleet
ENORME KEUZE IN NUTTIGE.

BILLIJKE

accessoires
VINDT U IN ONZE BEIDE ZAKEN

DORPSSTRAAT 12-14

FA KUYPERS

m onze
kunstnijverheids
winkel

Gewoonweg een gezellige

KIJK- EN KIESZAAK
Eén ding is zeker:

11 [\uikt niet uitgekeken

Alle
drukwerken

voor handel

privé en industrie

Weevers
Nieuwst; 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Sint Nicolaas doet
al zijn inkopen in Vorden!

.

Sint Nicolaascadeaus
voor jong en oud

boeken, pockcts, paperbacks, k a n -
toorgarni turcn, vulpennen, ball-
points, tafelspelen en fröbelarti-
kelen uw adres:

FA HIETBRINK
Telefoon 1253

Ruim gesorteerd in o.a.:

BOORMACHINES
MET DIVERSE HULPSTUKKEN

in de merken Skill, Black and Decker, Indola

TUNGEKEEDSCHAl1

de beste merken.

VERDER HANDIG GEREEDSCHAP
VOOR UW AUTO.

TEVENS ALLE SOORTEN SLEUTELS
BOREN, BEITELS, ZAGEN ENZ. ENZ.
leuk verpakt i'n handige sets.

' N N l i N

Ruime keuze - Billijke prijzen

Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Een feestelijk cadeau?
SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

,/t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) Telefoon 1391
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Programma
Sint Nicolaas-
intocht

OP ZATERDAG 21 NOVEMBER A.S.
Om 13.09 arriveert de trein die Sint Nicolaas en zijn knechten voor hun
jaarlijkse bezoek aan Vorden brengen.

Na verwelkoming door het bestuur vun de Vordense Winkeliersvercniging
gaat Sint Nïcolaas een rijtoer maken door het dorp langs de volgende route:

Station Nederlandse Spoorwegen - Enkweg - Juliana-
laan - Wilhclminalaan - Stationsstraat - Dorpsstraat -
gemeentehuis - Raadhuisstraat - Nieuivstad - Beatrix-
laan - Margrietlaan - Nieuwstad - Het Hoge - Graaf
van Limburg Stirumstrant - Hertog Karcl i^^Ge/rc«'<.•</
- van Heeckcrenstraat - Berend van Hacfortweg - De
Boonk - De Haar - De Steege - 't Jebhink - De Boonk -
Zutphcnseii'cg - NutsgebotlW.

IN HET NUTSGEBOUW IS ER FEEST VOOR DE
KINDEREN . . .

Om / > / / / / . 15.00 uur zal Sint Nicolaas binnenkomen voor
zijn bezoek min de kinderen.

Iedereen ontvangt dan iveer een presentje. Ook zieke
kinderen zullen door Sint Nicolaas worden bedacht,
als hij naam en adres maar iveet.

In verband met de elk jaar toenemende drukte in het
Nutsgcbouiv en met het oog op de veiligheid, zulk-n
alteen die kinderen toegang hebben, die in het bezit
zijn van een toegangskaartje. Deze toegangskaartjes zul-
len op de kleuter- en lagere scholen worden uitgereikt.

Kinderen vanaf 3 jaar, die nog geen kleuterschool be-
zoeken en ook graag dit feest trillen meemaken, kunnen
bij de sekretaris van de Vordense Winkelicrsvercniging,
de heer D. Boersma, Dorpsstraat een kaartje halen.

Dus kinderen, ivees vooral zuinig op dat kaartje.

Na afloop van het feest in het Nutsgebouiv gaat Sint Nicolaas in de zaal
van café Schoenaker de kleine kinderen van de Kranenburg en omstreken nog
met een bezoek vereren.

Dit is uw kans!

Speel mee
in de Bomende
Sint y icolaas-aktie!
U kunt de trotse bezitter
worden van:

1) de Citroen-auto 'Diana'
en f 500,- reisgeld

2) geldprijzen van
11000,- f 500,- f250,- f 100,- f 10,-

Grijpt uw kans,
doet uw inkopen in Vorden!

Jongens en meisjes opgelet
ONZE PUZZLE VOOR DE JEUGD
Hiernaast zien jullie een legpuzzle die. tvannccr jullie de stukjes
op de juiste tvijze aan elkaar leggen, een foto wordt.

Plakken jullie de stukjes uan ccn op een vel papier. Doe je best en
lever de oplossing in uiterlijk dinsdag l december bij de heer
D. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden.

Sint Nicolaas gaat onder de goede oplossingen f 150,— verdelen
en ivel op woensdag 2 december 's avonds om 21.00 uur in het
NutsgebouuA

Willen jullie irel even Je n.i.im en het adres onder Je oplossing
vermelden ? Vergeet dat vooral niet, anders zou jullie oplossing
aan de kant gelegd moeten worden en daarvoor hebben jullie de
moeite niet getroost.

Veel sukses toegewenst.

o



De winterschilder is goedkoper
met andere woorden: als u de
schilder 's winters laat komen,
verdient u een forse premie.

VAN LIEFST VIJFTIEN
GULDEN PER MAN
PER DAG.

En kijk wat hij allemaal kan:
de schilders van tegenwoordig
zijn mooimakers tot en met.

Denken niet alleen aan verf, maar
zijn aktief met uitgekiend advies,
met kurk voor nooitgedachte re-
sultaten, met vynil, tegels, be-
hang, linnen, sierpleister, met
fantasie en kleur en asjemenou.

Vakwerk. Maatwerk.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden - Tel. 05752-1567

Het Bedrijfschap Schildersbedrijf verleent
die premie vaji 30 november 1970 tot 6 maart
1971 voor binnenwerkzaamheden die mins-
tens 5 mandagen vergen.
Wij kennen de voorwaarden en regelen de
aanvraag voor u.

Voor al uw

Doe-het-zelf artikelen en
bouwmaterialen
naar

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

De enige echte doe-het-zelf zaak
te Vorden

Confectie-

IAMMERS JJ*

Voor onze snij-afdeling zoeken
wij een

a Jongeman
voor opleggen en uitsnijden en
alle verdere voorkomende werk-
zaamheden.

b Enige meisjes of dames
voor voorbereidingswerkzaam-
heden.

Aanmelding aan het bedrijf Raadhuisstraat
16 a - Vorden - Telefoon 1971 of na 18.00
uur Hertog Karel van Gelreweg 32, tel. 1708

Rustieke ronde schijven
voor tuin- en bijzettafeltjes.

MOOIE TUINPLANKEN EN
KRUISHEKWERK

ALLE BENODIGDE HOUT
VOOR BOERDERIJ EN
STALLING

bij

HOUTBEDRIJF MEDLER
Onsteinseweg 6 - Vorden - Telefoon 6757

In Vorden en Wichmond is het beste adres
voor de opleiding van uw rijbewijs

AUTORIJSCHOOL
J. H. SCHUPPERS
Het Wiemelink 59 te Vorden,
telefoon 05752-1913.

Opgave ook mogelijk:

Auto Boesvvld, Enkweg 7 te
Vorden, telefoon 05752-1329 of
tijdens de theorie-avonden met
kleurendia's van 20-22 uur:

Vorden maandagavonds café Eskes;
Wichmond donderdagavonds café Krijt

FA G. GROOT OBBINK & ZN
Land- en tuinbouirmechunisatiebedrijf

Telefoon 1221

Verkoop en reparaties van alle
merken

trakteren
tevens van de werktuigen en te-
gen zeer scherp gestelde prijzen.

Laat nu uw gazon- of motor manier in orde
maken en koop uw nieuwe bij de man dh
ook repareren kan

Prachtige chocoladeletters
heerlijke banketletters

alleen uit de beste grondstoffen
bereid

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11

SPEKULAAS ALTIJD
LEKKER
SPEKULAAS ALTIJD VERS

FLEISCHMANN
AL JAREN VOORAAN MET
TREIN EN AUTOBAAN

voordelige beginsets met
uitbreidingsmogelijkheden

FLEISCHMANN
VEILIG. BETROUWBAAR
EN NATUURGETROUW

QUICK BOUWDOZEN
maken uw Fleischmann-baan
kompleet

Gezelligheid kent geen tijd
'haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwali-
teit dranken in huis. Ruime sortering

Café-Restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloscwcg 114
Vorden A

U boft, want Sint Nicolaas wil bij ons
zijn keuze doen uit onze voorraad

FIETSEN EN
BROMFIETSEN

wil hij met ons praten.

Hij weet het al jaren lang:
voor goede reparatie is het adres

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 - Telefoon 05752-1254

FIJN GESCHENKEN
BEDENKEN

ƒ. J. Dijkerman
Bloemen, groente en fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden
Telefoon 1334

Gems
Elektrische apparaten
STOFZUIGER „Erres" Jumbo van 179— nu 159,—
STOFZUIGER „Philips" draaitop vanaf 139 —
KOFFIEKAN automatisch „Daalderop" van 84,50 nu 75,—
HAARDROOGKAP met vloerstatief 49,95
WEKKER op batterij 49,50
WATERKOKER 1,5 liter inhoud 37,90
STRIJKIJZER „Roventa" 24,95
KOFFIEMOLEN „Philips" van 19,95 nu 16,95

WASSEN
VOLAUTOMAAT AEG van 1305,—nu 595,-
WASAUTOMAAT AEG Turnamat
met centrifuge van 1065,— nu 765,—

VOLAUTOMAAT „Philips" van 667,— nu 549.—
VOLAUTOMAAT „Indesit" van 735,— nu 425.—
DROOGTROMMEL „Philips" van 376,— nu 339.—
CENTRIFUGES vanaf 149.-
AFWASAUTOMAAT „Erres" voor 10 standaardcouverts
met waterontharder van 868,— nu 745,—

TÖPPEKS
uoor het heerlijk avondje

Gems

KOELEN - VRIEZEN
KOELKAST AEG kastmodel 200 liter
KOELKAST AEG tafelmodel 150 liter
DIEPVRIESKIST 150 liter .

van 525,— nu 425,
van 345,— nu 265,

399,

Huishoudelijke artikelen
STR1JKTAFEL „Brabantia" 39,90
BROODTROMMEL „Brabantia" roestvrijstaal 21.50
PEDAALEMMER „Brabantia" roestvrijstaal ƒ9,90
PEDAALEMMER roest vrij staal ander merk 75,95
PERSONENWEEGSCHAAL 7195
THERMOSKAN l liter, televisiekan 5,95
BARBERTJES „Tornado" twee stuks voor 8,75
KOFFIEFILTERKAN glas „Melitta" met filter 7,50
VUURVASTE SCHAAL „Jena" 1,5 liter 6,95
WIJNGLAZEN set a zes stuks „Gilde" 6,95
BLIKOPENER „Brabantia" 4,75
FLESSENDRAGER voor zes flessen 3,25
LIMONADEGLAZEN set a zes stuks 2,-
KOP EN SCHOTELS porselein vanaf 1.40

Radio/Televisie
TELEVISIE

met inruil vanaf 7795,
met inruil vanaf 498,

Gereedschap
BANKSCHROEF zwaar, 80 mm bekbreedte 28.45
TAFELBANKSCHROEF 80 mm bekbreedte 76,75
SCHROEVENDRAAIERS set a 6 stuks 77 90
SOLDEERBOUT elektrisch 70,65
KLUSJESKAST 945
OPBERGSET „Domino" acht bakjes 750
GEREEDSCHAPKIST 695
WATERPAS 40 cm lang 395
NIJPTANG 2*25
SNIJMES model Stanley ƒ,65

Ruime keus

Rustig winkelen GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld

AFSPEELAPPARATEN
BANDRECORDER „Telefunken" 4 sporen kompleet ... 325,—
BANDRECORDER „Philips" 2 sporen kompleet 249,—
PLATENSPELER „Stereo" met twee boxen 755,—
Platenspeler „Philips" mono van 179,— nu 159,—
PLATENSPELER „Telefunken" 729,-
GRAMMOFOONPLATEN vanaf 4,95
CASSETTERECORDER „Philips" 799,-

RADIO
STEREO FM RADIO met twee boxen
en gratis hoofdtdefoon 498,—
DRAAGBARE RADIO „Philips"
met FM van 159,— nu 109.—
DRAAGBARE RADIO voor batterij en lichtnet, met FM 95,—

Huishoudelijke artikelen - Gereedschappen - Gasappa-
raten . Verlichtingsartikelen - Elektrische
Televisie - Radio



Ernstige waarschuwing!
De winter staat voor de deur.

Laat uw 'kostbare auto een goede
winterbeurt geven. Dit kunt u ons
rustig toevertrouwen.

Ook de Sint
f weet dat hij bij ons terecht kan

voor

ACCESSOIRES EN ONDER-
HOUDSARTIKELEN

Uw adres voor nieuwe en
gebruikte auto's

GARAGE

DRIEKUS GROOT JEBBINK
Nieuwstad - Vorden - Telefoon 1794

Ruim gesorteerd in

CHOCOLADELETTERS

PEPERNOTEN

STROOIGOED ENZ.

Wij beschikken thans over de
allermodernste

om cv-radiatoren te 'lakken.

Dit heeft zeer belangrijke voor-
delen voor u, o.a.:

Onberispelijk strakke laklaag op alle
plaatsen van de radiatoren.

Zeer konkurrerende prijs.

Geen vcrfncvcl in en om het huis.

Vraag vri jbl i jvend inlichtingen bij

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

D. J. Janssen's
vee-, vlees- en varkenshandel N.V.

OOK UW ADRES VOOR

AAN. EN VERKOOP

RUND. EN VARKENS-

VLEES PER 25 kg

DIEPVRIESKLAAR

Vorden, Wilhelminalaan 2, tel. 05752-1416
Zutphen, Vijverlaan 8, tel. 05750-5282

Mevrouw,

u hebt een gezin ?

En u denkt bij u zelf hoe kom ik
die dure maand december door ?

Koop dan uw levensmiddelen
bij de Vivo

Bij ons staat steeds kwaliteit en
service voorop.

Speciaal gesorteerd in

SINT NICOLAASARTIKE.
LEN EN WIJNEN

KOOP BIJ VIVO-ZELFBEDIENING

A. J. W. MEMELINK
Dorpsstraat 16

Luxe lederwaren
't mooiste uit 't mooiste

Alle soorten tassen, koffers, por-
tefeuilles, portcmonnaies, rijbe-
wijsetuis, broekriemen, fietstas-
sen, enz.

B. Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Telefoon 1421

Voor leuke geschenken
zal de Sint

zeker aan Pongers denken
Speelgoed
o.a.

Elektr. apparaten
STOFZUIGERS

STRIJKIJZERS

MIXERS

HAARDROGERS ENZ.

KUNSTNIJVERHEIDS-

ARTIKELEN

LUXE HOUTWAREN

FIRMA

Verwarming
GASHAARDEN

ELEKTRISCHE

RADIATOREN o.a.:

DIMPLEX - INVENTUM

STRAALKACHELS

Glas- en aardewerk
OPBOUWSERVIEZEN

KOP- EN SCHOTELS

SIERPOTTEN

BLOEMVAZEN

Kookapparaten
GASKOMFOOR

KOOKPLATEAU

ELEKTR. KOOKPLAATJE

GASFORNUIS

HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN

BYOUTERIEëN

PREMIE PREMIE

binnen-schilderwerk
* VANAF l DEC. 1970 . l MAART 1971

* MINIMUM OMVANG 5 DAGEN

* VERGOEDING f 75,-

* INLICHTINGEN

+ OFFERTES

+ KLEUREN- EN TECHNISCHE ADVIE-
ZEN WORDEN GEHEEL VRIJBLIJ-
VEND VERSTREKT

* EVEN EEN TELEFOONTJE EN WIJ
KOMEN U GAARNE OP EEN DOOR U
TE BEPALEN TIJDSTIP BEZOEKEN.

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
if Gediplomeerd meesterschilder Nat, Schilders-

school

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Vraag uw winkelier naar Sint Nicolaasbon-
nen. Zij geven u kans om een auto te winnen
en prachtige geldprijzen ƒ 1000,- ƒ 500,-
ƒ 100,- ƒ 10,-

„Jan Hassink"
Sigarenmagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

NIEUWSTAD

TEL. 1474 VORDEN

Pijpen, aanstekers, sigaren- en sigarettcnkokers,
shag- en tabaksdozen, asbakken.
Dozen luxe post, vulpennen, balpennen, lcgpu;?lcs.
Jongens- en rncisjcsboeken, romans en pocketboc-
ken, speelgoederen.
TRIX treinen, metaalbouwdozcn, JUMBO spelen.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst !•

TANK HET BLJ BcHÏIlK

NTJBUWSTAD — VORDEN

Een vertrouwd adres voor:

HUISHOUDELIJKE ARTIKE.

LEN - LAND- EN

TUINBOUWMACHINES

A, J. LETTINK
Smederij - Nieuwstad 16 - Telefoon 1544

Ook dit jaar
koopt de Sint

weer bij

Frans Kruip
TELEFOON 1420

Doe uvtinkopen
in Vorden,

de plaats waar u
een

prachtige auto

en geldprijzen

kunt verdienen!

De grootste sortering cadeaus

vindt u beslist bij uw

drogist
DROGISTERU „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal 6 Zn

gediplomeerd drogist

ARAL

Voor de komende winter
speciale aanbieding

AUTOBANDEN vanaf 29,50
KOKOSMATTEN vanaf 25,00
ACCU-S vanaf 51,50

ALLE MATEN EN MERKEN
30 TOT 40% KORTING

ledere week een schone auto
WASKAART VOOR
10 WASBEURl EN

ZUTPHENSEWEG . VORDEN
TELEFOON 1840

ARAL ARAL



f J t IL J L J t

Blaupunkt
ft OM DE PRACHTIGE VORMGE1*

ft OM DE PERFEKTE BEELDKWALITEIT

ft OM DE PARATE SERVICE

"Wij bieden u een uitgelezen kollektic:

RADIO
TELEVISIE -
DRAAGBARE RADIO-S
PLATENSPELERS

C i »
yux*xX Act

<s

VOORAAN IN SERVICE

VOORAAN IN TECHNIEK

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen ~ Telefoon 05750-3813

JL Jl Jl IL J L

N r. 64

De grote familie
pantoffel parade

Cadeau-tips
voor de komende feestdagen.

FRANK
de veel

heren slipper,

TONI
met practische
sluiting
en sterk zooitje.
Vanaf f. 7,95

gevraagde
uitrib-cord.f.9,95

GARANT

internationaal

KATHARIN
fluweel hak muiltje,
luxe uitgevoerd.
f. 11,95

Thuis... huisschoentjes gezellig

VOOR EEN
grote sortering
prettige bediening
voordelige prijzen en
kwaliteit!

NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

RUIME VERLICHTE PARKEERGELEGENHEID AANWEZIG

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor een

BOTERLETTER

CHOCOLADELETTER

MARSEPEINFIGUREN

OF EEN

ACHTKASTELENKOEK

slaagt u bij de bakker op de hoek

Brood- en banketbakkerij

BAKKERIJ

Nieuwstad - Telefoon 1384

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschiiderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen

SINT-S VERRASSING
VOOR /,* ^
JUNIORRUITERS

Ghatelaine jeugdrijbroek
van ijzersterk Bed ford Gord

maat 7, 8 en 9 f 35,—
maat 10 en 11 ƒ 37.80
maat 12 en 13 ƒ 42,—•

Chatelaine galoprijbroek
Helanca kwaliteit 200

maat 11 en 12 ƒ 59.75
dames en heren f 77,50

Rubber rijlaarzen
model Mustang merk KENT

maat 36 t.m. 42 15,90

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
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