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BAZAR BRACHT ƒ 5000.— OP
INGEZONDEN MEDEDELING
KERKDIENSTEN zondag 24 november.
Op „De Wehme" had maandagavond in aanwezigMynheer de Redacteur.
Herv. Kerk
heid van de bewoners, bestuur en bazarcommissie
Gaarne zag ik onderstaand stukje in Uw Contact
10
uur
Ds.
J.
J.
van
Zorge.
de overdracht plaats van dé netto-opbrengst van
geplaatst.
de onlangs gehouden bazar ten bate van genoemd
7.15 uur Ds P. J. v. d. Vange, Zutphen.
GALLEEMONUMENT TE VORDEN
bejaardencentrum. Na de opening door de heei
GESLOOPT
Kapel Wildenborch.
Elbrink gaf de heer Bogchelman een gespecifiHet is misschien te danken aan de nieuwe ty'd 10 uur Ds. J. H. Jansen.
ceerd overzicht van de opbrengst en droeg het
„slopen". Heeft dan niemand respect voor een annetto-bedrag ad ƒ 5000.— over aan de directrice,
Geref. Kerk
dermans werk?
mevr. Cromjongh. Deze overhandigde op haar
Voor de schenker, voor de mensen die het werk met 10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
beurt de vy'f briefjes van duizend gulden aan de
noeste arbeid verricht hebben?
penningmeester, de heer Albers.
R.K.
Kerk
Was er in Vorden geen plekje te vinden, waar dit
De voorzitter van het bestuur van „De Wehme",
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof. de
monument geplaatst had kunnen worden?
heer Radstake, memoreerde het vele werk van
Ik vind het jammer dat zo iets vernield wordt.
R.K. Karel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, de bewoners van het centrum voor de bazar, waarVorden is hiermede een bezienswaardigheid armer n.m. 3.30 uur Lof.
mede zy' reeds enkele jaren bezig waren geweest.
geworden.
Ook de directrice en de commissie werd een pluim
Zondagsdienst
Doktoren
Dank voor Uw plaatsing,
op de hoed gestoken voor de wy'ze, waarop zy in
(alleen voor spoedgevallen)
H. EMSBROEK,
enkele weken tyds een dergelyk groot evenement
Groeneweg l, Vorden Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- op touw hadden weten te zetten.
avond 11 uur Dr De Vries, telef. 1288.
„Wij hebben als bestuur aanvankelyk een beetje
VORDENS DAMESKOOR GAF
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus- schouderophalend tegenover de plannen gestaan,
Nu de dagen
BONTE AVOND
sen half tien en tien uur 's morgens.
maar het resultaat heeft toch wel onze verwachtinkorter zijn
gen overtroffen," zo zei spreker.
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het
Zondagsdienst dierenartsen.
is het hoog tijd
Een byzonder woord van dank werd ook gericht
Vordens Dameskoor, dat op l oktober 1948 met 12
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- tot alle medewerkers in Vorden, die hun bijdrage
leden werd opgericht, gaf het koor zaterdagavond
de
wintervoor een byna geheel gevuld Nutsgebouw zyn 12de morgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566. hadden geleverd tot het slagen van de bazar.
garderobe in
De heer Radstake overhandigde de dames van de
Bonte avond onder het motto: „Even tyd voor...
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
orde te maken.
leden
der
bazarcommissie
een
doos
bonbons
als
vrolykheid".
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
compensatie
voor
het
afstaan
van
hun
mannen
in
De presidente van het koor, Mevr. Klein BrinkeU doet een
(Bureau Rijkspolitie).
de avonduren.
Gotink, riep in haar welkomstwoord een bijzonder
goede
keuze uit
Weekmarkt.
De heer Kleine, bewoner van „De Wehme", dankte
woord van welkom toe aan burgemeester en Mevr.
onze
kollektie's.
Van Arkel, alsmede aan de heer Grotenhuijs, ere- Vrijdag waren 80 biggen op de markt aan- eveneens de directrice, de bazarcommissie en de
supporter.
gevoerd. Er was vlotte handel; prijzen van medewerkers voor de vele arbeid.
Hoe verheugd de oudjes waren over de grote opVerder liet zy' het wel en wee van de vereniging de f65.- tot 75.-.
brengt van de bazar — het geld is bestemd voor de
revue passeren, waarin in het byzonder aandacht
wei'd geschonken aan de eerste jaren van het be- Burgelijke stand van 13 t. m. 19 nov. aankoop van zonneschermen •— bleek wel uit het
staan van het koor onder de bekwame leiding van Geboren: d. v. G. H. Vreeman en W. M. B. applaus na het dankwoord van de heer Kleine tot
de heer D. Wolters. Het koor belandde al spoedig Kox; d. v. B. Lammers en E. H. Beernink. alle inwoners van Vorden en omliggende gemeenKijken, is kopen bij
ten, die ertoe hadden by gedragen dit bedrag bij
in de superieure afdeling. De komst van de televisie Ondertrouwd: Geen.
heeft aan het koor geen goed gedaan, zodat vrij- Gehuwd: G. ƒ. Muijser en W. H. Wullink. elkaar te brengen.
willig werd besloten om het koor weer in de 2e Overleden te Zutphen: H. B. Emsbroek.m. Mej. Pardijs zong tenslotte een aantal liedjes.
afdeling te laten zingen. Op het laatste zangconcours te Nymegen verkreeg het koor weer een echtg. v. G. Steenman, 76 jr.; J.A. v. Zandeerste prijs zodat het thans weer in de Ie afdeling voort, vr. wed. v. J. W. Huitink, 69 jr.
wat de huid ookd^tt of ontsiert
is geplaatst. Het meisjeskoor, onderafdeling van
GA OP HET IK ZITTEN!
het koor, wordt thans door 38 meisjes bezocht.
helpMKlROL
Het programma dat uit schetsjes, toneel en dans ^Iedereen heeft die uitdrukking wel eens gehoord.
Een
Haags
warenhuis
brengt
een
parkeerdak
(een
GECOMBINEERDE ON'i WIKKEL1NGS AVOND
bestond werd op vlotte wy'ze afgewerkt, muzikaal primeur voor Nederland, 100 klanten kunnen met de
l ii zaal Schoenaker werd een gecombineerde ontomlijst door de heren F. Willems en P. Reijnders auto naar boven, naar de dakplaats) „liften!"
ZATERDAGMIDDAG ARRIVEERT DE SINT
uit Amsterdam met accordeonmuziek, wat zeer Bent u bij Tragter al wezenlijken. Alleen de Sint Sint-Nicolaas heeft ons ver^Hkt nog even by' u in wikkelingsavond gehouden voor de leden van de
door de aanwezigen werd gewaardeerd.
mag op het dak komen rr^lln schimmel. Maar in herinnering te roepen dat hy^ra zijn glorieuze in- afd. Vorden der ABTB, JBTB en R.K. BoerinnenAan de toneelaankleding en het decor was grote de zaak is iedereen welkon^TJ slaagt heel goed.
tocht in Amsterdam j.l. zaterdag, voornemens is hond „St. Martha". Deze bijeenkomst stond onder
zorg besteed wat aan het opgevoerde een mooi
om a.s. zaterdagmiddag in Vorden zijn intrede te voorzitterschap van de heer A. Zents der ABTB,
FRAAIE ZEGE VAN D.C.V.
die in het bijzonder verwelkomde Ir. Miedeina,
cachet gaf. Helaas kwam de zuiverheid wel eens in
doen.
het gedrang, iets dat bij een zangvereniging toch Het eerste tiental van de Vordense damclub D.C.V. Met de trein van 14.25 uur zal hij met zijn knech' hoofd der U.K. Middelbare Landbouwschool der
niet mag gebeuren. Mevr. Klein Brinke dankte aan doet het de laatste tijd uitstekend. Na de nederlaag ten arriveren. De Sint zal dan een rijtoer door het ABTB te Groenlo.
het slot allen die tot het welslagen van deze Bonte tegen Doetinchem (de eerste competitiewedstry'd) dorp maken om vervolgens op het Gemeentehuis De v o o r / i t t e r sprak een kort inleidend woord, waaravond hadden medegewerkt. Van het Nutsbestuur werd driemaal achtereen gewonnen.
door de Burgemeester ontvangen te worden. Tegen in hij naar voren bracht, hoe deze avond speciaal in
was een schriftelijke felicitatie binnengekomen.
Vry'dagavond was het Sindei'ense D.S.O. het slacht- het eind van de middag gaat hjj dan naar het Nuts- het teken van het gezin stond. Spr. verleende hieroffer van de strijdlustige Vordenaren. Aanvanke- gebouw waar de kinderen in de leeftijd tot 10 jaar na het woord aan Ir. Miedema, die een inleiding
hield over „Het Plattelandsgezin in de tegenwoorlijk leek het er niet op dat D.C.V. zou winnen, want van de Sint een presentje zullen ontvangen.
kampioen P. van Ooyen kwam in zy'n partij tegen Voor zieke kinderen kunnen broertje of zusje een dige tijd".
Th. Weening al gauw 3 schyven achter, wat hem briefje meenemen met naam en adres zodat deze Spr. had hiervoor oen aandachtig gehoor en zette
1
natuurlyk de zege kostte. Hierna kwam Ter Beest kinderen door Sint-Nicolaas niet vergeten worden. op zeer bevattelijke wijze uiteen, hoe een gezond
met een overwinning op de proppen, waarna de Inmiddels is ook een begin gemaakt met de uitgifte gezinsleven een weldaad kan zijn, niet alleen voor
stry'd voorlopig gely'k op ging. Doch al naar het der bonnen in het kader van de St.-Nicolaasweek, de betrokkenen zelf, doch ook voor de maatWONINGINRICHTING
einde van de diverse partyen in zicht kwam bleek waarby u kans hebt één der waardevolle pryzen te schappij.
toch wel dat D.C.V. aan het langste eind zou trek- winnen en waarvan de baten ten goede zullen ko- Spr. wees er op om gezelligheid in huis te kweken;
Fa. A. POLMAN
ga met uw kinderen eens muziek maken, blokfluit,
ken. De eindstand werd uiteindelyk 12—8.
men aan de Nederlandse Blindenbibliotheek.
Vorden, Telefoon 1314
Het tweede tiental van D.C.V. speelt vrydagavond Reeds bij aankoop van ƒ 10.— hebt u kans prijzen piano etc.; speel met hen, ga met hen wandelen.
thuis tegen D.C.R. I uit Ruurlo.
te winnen zoals wasmachines, mixers, fototoestel- Op zo'n manier zult u er aan meewerken, dat het
•isleven ideaal wordt.
len etc., etc. Bovendien is het de moeite waard om
St Nicolaas zal ook dit
uw Sint-Nicolaas-inkopen in Vorden te doen. Meegedeeld' werd dat op zaterdag 14 december de
ivond zal worden gehouden.
Wij hebben een kijkje genomen in verschillen- jaarliji
jaar onze zaak beslist niet
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct
de winkels en etalages in onze gemeente en hebS [ilants^cbrck inoHrn enkele berichten helaas blijven
voorbijgaan
ben j;e,zien dat alles er even smaakvol uitziet.
stiiiiii lot dr voltji-Milr \VIM-U. Ked.
DE
B.O.L.H.
VERGADERDE
Hij denkt bij voorbaat al
De B.O.L.H. afdeling Vorden kwam in Hotel Branweer aan de
denbarg byeen onder voorzitterschap van Mej. T.
Pardy's. De vergadering was goed bezocht. Medegedeeld werd dat op 9 januari 1964 de eerste EHBO
cursus zal worden gehouden.
BROGISTERl)
Vervolgens werd een wedstryd gehouden in eigen
die hij alleen bij ons kan vinden.
gemaakte gedichten. Als juryleden fungeerden
hierby de dames Scheltens en Tjoonk. De pryzen
werden als volgt behaald: 1. M. Vruggink; 2. A.
Hij ziet ze nu al voor zich, die
Eggink; M. Beumer 3 en Mevrouw Klein Lebbink^ nuttige en praktische kunstTjoonk de 4e pry's. De avond werd besloten met een
Morgen vrijdag 22 november '63
leuken teken wedstryd.
nijverheidsartikelen

Nu
de
dagen
korter
zijn . . .

In 1OOO+1 aevallen

,Het Binnenhuis

Bronch i letten

praktische
geschenken

^ gezellige kleinmeubelen
enz.
Wij weten nu al, dat hij onze speciale
etalages komt bezichtigen en dan zal
de keuze beslist niet moeilijk zijn.

BIOSCOOP
Deze week eindelijk eens geen oorlogsfilm, maar
een vrolyke operette: Die Lustige Witwe.
Jong en oud kan genieten van prachtige .melodieën,
o.a. het beroemde Vilja-lied, van fleurige decors,
schitterende kostuums en gezonde humor.

Heropening

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen kwam woensdagavond in het Nutsgebouw in ledenvergadering byeen.
Bij de opening werden door de presidente Mej.
Meinen enkele mededelingen gedaan. Ze vestigde
de aandacht op de twee tuindagen, waarop „het
snoeien" aan de orde zal worden gesteld. De data
zy'n:
Dinsdag 26 november in het Openlucht Museum te
Arnhem.
Woensdag 27 november in het R.K. Internaat te
Harreveld.
Enkele dames gaven zich hiervoor op.
Hierna gaf Maggi's Producten Maatschappy een
voorlichtingsavond, waarby de dames kennis konden maken met de vele artikelen van deze maatschappij.

hopen wij onze geheel verbouwde en gemoderniseerde
DROGISTERIJ TE HEROPENEN.

Wij nodigen u uit tussen 3 en 10 uur onze zaak te komen bezichtigen.
U is welkom.

J. M. VAN DER WAL
Gediplomeerd Drogist
De gehele dag GEEN VERKOOP. Zaterdag weer geopend.

V.V.V.

St. Nicolaas

In verband met het laten drukken van
nieuwe pensionlijsten

vindt bij ons een ruime
sortering, voor de hele
familie, in:

Colberts, Pantalons,
Zelfbinders

OPGAVE GEVRAAGD
van hotels, pensions, kampeerboerderijen, gedeeltelijk gemeubileerde huizen, zomerhuisjes.

Handschoenen
Wanten
Schorten
Handwerk art.
Baby art.
Sokken

Steunkousen
Nylons
Maillots
Hoofddoeken
Shawls
Pyama's

Japonnen
Rokken
Vesten
Jumpers
Blouses
Wollen kousen

Herenvesten, Truien,

VORDEN

Bij alle regen:
TOCH een droge

was!

Zoek een

DROOGREK

Siemerink

uit onze sortering.

Vorden

Gaarne vóór 25 nov.
Secretariaat V.V.V. Vorden:

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364

G. W. Eijerkamp

sig. mag. ,,'t Centrum"
Telefoon 1336

Overhemden,

Het gas voor iedereen

Geschenken die Vader blij maken!

Honda 50 „Moped'

Wollen- en Gestikte Dekens, Bedspreien, Tafelkleden

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artikelen
zoals:
Zakdoeken, Baddoeken, Washandjes, Tafellakens, Foppakjes
enz. teveel om op te noemen!!

LOOMAN

Pijpen
Tabakszakken

Tabaksdozen

De nieuwste bromfiets, met
de bekende Honda 4-takt motor
(loopt op gewone zuivere benzine)
geheel compleet voor de prijs van

f 769.. ZIE ETALAGE!

Bupro-gas

Aanstekers
Sigarenkokers
Draaiasbakken
Sigarettenkokers

Sigarenmagazijn D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,
Zutphen

Bromfietshandel Kuypers

VORDEN

O, kom er eens
kijken . . .

Sportieve geschenken
die vreugde brengen!
PUMA en HONVED voetbalschoenen, fantastisch goed
Lederen voetballen, kunnen tegen een stootje

^p

Dam' en Schaakspelen

Zwarte Piet

Prachtige grof gebreide
Damesvesten Draion 19.95

adviseert

Hooggesloten Damestruien
lange mouw, 18.95

Sint Nicolaas

Mombarg - Kranenburg

Tafeltennisspelen en wedstrijdbals

.

^—

Als U in Vorden droomgeschenken of leuke
verrassingen wilt gaan kopen, dan mag U
niet vergeten eerst even bij

Telefoon 6679

Puzzels in vele soorten
Stratego, Monopolie,Scrabble, Mah Jongy. steeds boeiende
spelen, voor gezellige uren

H*H* Adverteerders*

Bijzonder mooie sjaals, in wol of zijde

Mogen we nog eens dringend verzoeken uw advertenties voor Contact

Truien, vesten, pullovers voor dames, heren en tieners,
schitterende dessins

reeds op maandag te bezorgen?

Schoolderman
aan te lopen.

Suède wanten, heerlijk warm en sterk
VOOR DE DAMES HEEFT HIJ

Nylon jacks, aan beide zijden te dragen
Helanca pantalons, nieuwe modellen, elastisch, warme
winterkwaliteit.

VAN SINT

l groot pak Custard -f l flesje puddingsaus
l pak vermicelli + l blik soepballetjes
2 zakjes vruchten- of anijshagel
l groot pak speculaas
l blik capucijners
200 gram boterhamworst
y2 liter-fles koffiemelk
100 gram choc. menagerie
l zak roomborstplaat

LEUKE ROBSON BLOUSES
in gestreept en effen

•

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel, Zutphenseweg

•

SETTER SET NYLONS
in geschenkverpakking

•

15a, Vorden

89
100
61
90
66
51
82
47
53

et
et
et
et
et
et
et
et
et

'Een

lichtgewicht stoomstrijker

PRACHTIGE HOLLANDIA
ONDERJURKEN EN JUPONS
• KOALA
DAMES- EN MEISJESPYAMA'S
in de nieuwste dessins

•

is een verrassende hulp in huis.
U kunt . . . stoomstrijken of droogstrijken. Voor elke stof de juiste temperatuur kiezen. Vouwen en plooien
kunt u zonder perslap strijken.

LEUKE DOOSJES SWAN ZAKDOEKJES

VOOR DE HEREN HEEFT HIJ

• MODERNE
DENO OVERHEMDEN
in streepdessins

VOLOP
van

de bekende merken:

Droste - van Houten - Verkade - Spar

Er zijn veel van die handige
werkbesparende elektrische apparaten. U kunt deze zien, uitzoeken
en alles vragen bij

of een juweel van een

•

TREVIRA ZELFBINDER
aparte

•

JAGO SHAWLS
van mohair of shetland wol
Pracht assortiment

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

•
G. EMSBROEK & Zn c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

GLACE'S
in vinyl en leer

en dit is nog maar een kleine greep uit ons grote
assortiment ST. NICOLAAS GESCHENKEN.

De Heere verblijdde
ons met de geboorte
van ons dochtertje en
mijn zusje

Op 10 november is in volle vrede
van ons heengegaan onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

Agnes

Maria Magdalena Wolff

B. Lammers
E. H. LammersBeernink
Rudi
Vorden, 19 nov. '63.
Burg. Galléestr. 32.
Tijd.: Algem. Ziekenhuis, Zutphen.
Voor de vele bewijzen
van deelneming tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze
lieve vrouw, moeder,
behuwd-en grootmoeder
G. H. Fokkinkte Waarlo
betuigen wij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
R. Fokkink
Vorden,WiersseE120
A.s. vrijdag
wegens sterfgeval

gesloten
Bakkerij Huitink
Medler
Wij missen nog enkele
schotels.
Gaarne zo spoedig mogelijk terug.
Hotel Brandenbarg
Gevraagd: 'n meisje
v. kantoorwerkzaamh.
Garage Kuypers
Vorden.
telef. 1393
Te koop kinderwagen
m. uitneemb. bak, plus
losse bak v. wandelwagen. 't Hoge 35
T.V. voor f 25,95 per
maand, zonder vooruitbetaling. Morgen al
bij u t h u i s ? Bel dan
08300-50087, óók's av.
!/2 h.a. stoppelknollen
te koop. J. M. Wuestenenk, Hackfort C 17
TE KOOP klein kippenhokje m. ren, Etna
huish kachel, leren jas
(zwart) meisjesfiets 8 jr.
Julianalaan 28
Te koop partij rode
wortelen enconsump.
aardappelen (noordel,
en surprise). H. J. Heuvelink, Oude Borculoweg 8, Warken.
Telef. 06751 - 356
Te koop een vierdel
van een dikke koe, een
drachtige vaars a.d.t.
26 nov. en gym.ringen
niet touw. D. Pardijs,
Kranenburg.
Te koop r.b. nuchter
stierkalf. Joh. Kettelarij, de Vosser, E 90
Vorden.

Wed. Ds. C. Reijnierse
in de ouderdom van 81 jaar.

ALBERS eil kwaliteit vormen samen de overheid!

DOE
wat velen vóór U deden ...
Neem een lopende rekening
bij de

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen.
Uit aller naam :
Tiel: ƒ. C. Reijnierse

Coöp. Boerenleenbank

Bilthoven, 14 november 1963.

„VORDEN"

De teraardebestelling heeft heden in
stilte te Dieren plaatsgevonden.

Raiffeisenbank
Ruurloseweg 21

Na een kortstondige ziekte is van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze lieve
zorgzame vader, behuwd- en grootvader

Ook met St. Nicolaas
voor heel de burgerij

Hermanus Bernardus Emsbroek
Ridder in de orde van Oranje Nassau

„Jan Hassink's"

in de ouderdom van 76 jaar.

rookgerei:

Vorden, 16 november 1963.
Insulindelaan 2.
Vorden,
G. Emsbroek-Stienman
H. L. Emsbroek
G C. Emsbroek-Klinkenberg
G. G. Garssen-Emsbroek
J. E. Garssen
L. Emsbroek
J. Emsbroek-Spiele
Peterborough, Ont. Canada,
G. Anderson-Emsbroek
J. R. Anderson
en kleinkinderen

Aanstekers, Asbakken,
Kokers, Tabakszakken,
Pijpen enz. enz.

DE STUNT VAN DE WEEK!
Bij elke kilo suiker:

Strooigoed 1963 (pracht melange)
250 gram 59 et
Chocoladerepen
deze week 8 stuks voor 98 et
Gevulde krakelingen (licht chocolaadje) 200 gr 79 et
Dennenkoekjes licht en lekker
250 gram 49 et
Ontbijtkoek klasse A
NU 2 stuks voor 79 et
Korff 's cacao
dez eweek 500 gram 129 et
Grote afslag Siam rijst
NU per kilo 69 et
Bruine bonen, kant en klaar
per grote pot 55 et
Doperwten middel
fijn
per literblik 79 et
Royco tomatensoep Bij 2 pakjes l legpuzzle GRATIS
De kinderen zijn er dol op.
Royco groentesoep NU 2 pakjes van 116 v. 98 et
Grote stukken badzeep
2 stuk van 115 voor 89 et

Sla nu in voor de a.s. feestdagen,
want alles wordt duurder.
4 blikjes vruchten, aardbeien, kersen en frambozen
samen voor de ongelooflijke lage prijs 229 et
Literspotten abrikozen
slechts 129 et
Litersblikken reine Victoria pruimen
Koopje! 89 et
Litersblikken peren op sap
Koopje l 98 et
Litersblikken perziken op sap
NU voor 124 et

Sinterklaas nadert!
Zorg voor blijde gezichten met
de Sint.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
500 gram fijne belegen Goudse kaas voor 149 et

Verras uw huisgenoten met mooie

Elektrische apparaten

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers

Nu heeft u de grootste keuze!!
De teraardebestelling heeft woensdag
20 november op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaats gehad.

Nieuwstad 5. Vorden

P. DEKKER
Zutphenseweg 8

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze hooggeachte'
oud-directeur
de Heer H. B. Emsbroek
Ridder in de orde van Oranje Nassau
in de ouderdom van 76 jaar.
Vorden, 16 november 1963.
Directie en Personeel
„Empo" Rijwielfabriek

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week

donderdag 28 november 1963
om 2.15 uur in café Eskes
SINT NICOLAAS KOMT.

Kies niet zo maar

l grote banketstaaf voor 39 et

~

Telefoon 1253

Veiliger en plezieriger
autorijden

Gebak
reklame!
Vrijdagavond van 7
tot 9 uur en zaterdag
de gehele dag

met autobenodigdheden van

Garage Kuypers

SLAGROOMTOMPOESEN
5 stnks voor f 1.25
Profiteer hiervan, onze banketbakkers staan voor U klaar l

NIEUW

flCHTKflSTELENKOEK
Een prima kruidkoek, uit eigen
bakkerij.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

o.a. zijspiegels, achteruitrijlampen, gevarendriehoeken, bandenspanningsmeters, ruiten'
sproeiers, sets autolampen voor iedere auto,
anti-condensruit voor achterruit, anti-condenssponzen en doeken, chroom uitlaatpijpjes,
asbakjes, bloem vaasjes, cocosmatten, poetsmiddelen, shampo, sponzen, zemen, benzinekannen, NL-platen of tranfers, sleutelhangertjes,
sets steek- en ringsleutels, nylon sleepkabels,
pechlampen, enz. enz.

knijpers

voor onderdelen en accessoires

Telefoon 1393

een fiets
Kom eerst eens kijken in de showroom
van de
Empo Rijwielfabriek.

et warmste vuur geeft

GEOPEND» Iedere dag 8 — 12 uur en
13—17.30 uur behalve zaterdags.

10 beste BIGGEN te
koop. A. F. J. Waarle
Kranenburg D H6.

Onder het genot van een kop koffie kunt
U alles op Uw gemak bekijken en Uw
AV//.S maken.

Toom BIGGEN te
koop. B. F. Bennink
D 81 Wildenborch
BIGGEN te koop bij
E. Hendriksen, Noordink, Hengelo-G.
Te koon zwaar nuchter STIERKALF.
D. Meijerink, E 95,
Brandenborch,
Tel. 6776.

Stap op een kwaliteitsprodukt!

FIETS op EMPO!
Levering via Uw handelaar.
Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

EMPO RIJWIELFABRIEK N.V.
VORDEN

h «aardolie
•
•
•

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47, Vorden, Telefoon 06752-1217
Flamazur, de haardolie van n.v. Purfina Nederland

TELEFUNKEN Televisie
WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS

Fa. BREDEVELD - Weg naar Laren 56 - Tel. 3813 - Zutphen
Het Bestuur van de Vordense Coöp.
Zuivelfabriek
wenst aan te besteden
voor de periode één keer melkrijden
per dag

het melkrit Wiclunond-Hackfort
Inlichtingen ten kantore.
Inschrijvingen zo spoedig mogelijk.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram

boterhamworst
toogeworst
ontbijtspek
fijne rookworst

80
80
90
220

et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
Te koop gevraagd:
tamme konijnen en
alle soorten wild.
A. B R U G G E M A N

Wüd-enPÏuimueehandel
Telef. 1316 - Vorden

Auto's te huur

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256
KIPPEN en
JONGE HANEN

gevraagd tegen de
hoogste prijs.
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214

Verhaar vangelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. 1. Zutphen
Telefoon 2264.
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

VOETBAL
Vorden I heeft zondag eindelijk weer eens het zoet
der overwinning mogen smaken door Sp. Doesburg
III een verdiende 3—O nederlaag toe te brengen.
De wedstrijd die de toeschouwers geenszins zal
hebben geboeid kreeg nog een sensationeel slot.
De bezoekers die in de tweede helft een 3—O achterstand hadden opgelopen konden dit niet verdragen en gingen hun heil zoeken in ruw spel.
Nadat één der spelers een officiële waarschuwing
had ontvangen probeerde vlak voor tyd een Doesburger doelman Wissels na te trappen. De scheidsrechter kende een vrije schop toe doch deze werd
niet meer genomen, daar de Doesburgers probeerden de scheidsrechter te molesteren.
In deze onoverzichtelyke situatie werd een speler
uit het veld gezonden doch deze weigerde het veld
te verlaten. Inmiddels was het publiek het terrein
opgestroomd en het leek erop dat één en ander in
een massale vechtpartij zou ontaarden doch gelukkig viel dit nog wel mee.
De Vordense politie die inmiddels was gewaarschuwd zorgde er voor dat de arbiter niets meer
overkwam.
Het elftal van Vorden had sinds de ontmoeting
n H & K drastische wijzigingen ondergaan.
De voorhoede kwam, hoewel door alle spelers hard
werd gewerkt, nog niet tot zijn recht doordat enkele spelers de bal te lang bij zich hielden, waardoor de vaart uit het spel verdween.
De drie doelpunten waren dan ook niet het gevolg
van goede combinaties doch van individuele acties.
Het eerste doelpunt werd gemaakt door Nijenhuis,
het tweede door Besselink. Het derde ontstond uit
een penalty, die de thuisclub kreeg toegewezen
doordat Nijenhuis op ongeoorloofde wijze ten val
werd gebracht. De strafschop werd beheerst door
T e e r i n k in ren doelpunt omgezet,
fn een ;tmus;inte wedstrijd eindigde de ontmoeting
Vorden 4 tegen Warnsveldse Boys 3 in een O—O
gelijkspel.
^
l ! i j de j u n i o r e n d^Kot Vorden B tegen De Hoven B
7 keer met scherp waar dé bezoekers niets tegenover stelden. Het pas opgerichte Vorden E moest
met 2—l zijn meerdere erkennen in zijn iets grotere „broertje" JÉIPen D.
Komend weekeiflfcebben zowel Vorden I als II
vrijaf. Het derde ^Iftal speelt thuis tegen Warnsveldse Boys. De bezoekers zijn met 2 verliespuntcn, de naaste concurrent voor de Vordenaren die
nog steeds lijstaanvoerder zijn in hun afdeling.
Vorden 4 zal in de uitwedstrijd tegen Zutphania 4
eveneens trachten ongeslagen te blijven. Bij de
junioren speelt alleen Vorden B tegen Sp. Brummen B.

Onrustige Zenuwen?

Mijnhardfs Zenuwtabletten

DERDE LUSTRUM „ST. MICHAELSGROEP"
Op
l december hoopt de welpenhorde van de „St.
Retexturingbedrijf
Michaelsgroep" afd. Vorden het heuglijke feit te
„ACCURAAT"
herdenken, dat voor 15 jaar geleden deze Groep
Oldenzaal
\verd opgericht.
Uw adres voor Chem. rei- Bij een terugblik over hetgeen thans bereikt is,
nigen, Drymastern, Verven, gaan de gedachten allereerst uit naar de leidsters,
Onz. stoppen en Plisseren. akeela, rakja e.a., die het hebben gepresteerd hun
welpenvolkje op verantwoorde wijze te helpen vorOok veiven wij lederwaren men tot veelzijdige en evenwichtige personen.
en suede.
De „St. Michaelsgroep" werd in 1948 opgericht
met
een afdeling van de Verkennersbeweging. Naf7.65 per fles
LUTH, Kledingmagazijn
dat de groep de kinderschoenen was ontgroeid, kon
Nieuwstad
Vorden men de beschikking krijgen over een geheel eigen
clubhuis. Dit werd gevonden op de Kranenburg
waar de intrek werd genomen in het voormalige
koetshuis, dat in de loop der jaren meerdere malen
VOLOP VERSE
werd gerestaureerd en thans geheel past in de
sfeer van het Verkennersleven.
Belangrijke historische feiten uit deze 15 jaren
waren o.a. de oprichting van het Groepscomité der
Geen diepvries
R.K. Jeugdbeweging op 15 januari 1956, welk
W. Rossel, Tel, 1283 Comité de finantiële verzorging van het R.K.
Jeugdwerk op zich nam.
H. Robbertsen
De St. Michaelsgroep bestaat thans uit een groep
Tel, 1214
van 18 enthousiaste jongelui uit Vorden, Ruurlo en
Hengelo G., die onder bekwame leiding het verkenvoor
nersspel
beleven en trachten het voorbeeld van
kleine mensen
Baden Powell na te volgen.
(zonder
chauffeur)
met sportieve wensen
Ter gelegenheid van het derde lustrum zal er op
Groot Jebbink,
zondag l december een jubileummiddag worden
Staringstraat 9 georganiseerd in zaal Schoenaker.
wapen- en sporthandel Het adres: Tel. 1306 De welpen zullen hier met diverse voordrachten
etc. op de planken komen, er wordt gezongen, geKLAPROOSKOLLEKTE
declameerd etc. Enkele hoogtepunten van deze
De kollekte ten bate van het Nederlandse oorlogsmiddag zijn o.m. het afscheid van akeela mej.
gravencomité heeft dit jaar ƒ 1188,31 opgebracht;
Seesing, die vanaf de oprichting de leiding had van
nog weer meer dan vorig jaar. Vordenaren, hartede welpen en de installatie van de nieuwe akeela.
lijk dank voor dit grote succes!
Men stelt het bijzonder op prijs, indien velen op
Vele Canadezen zullen het komende jaar, mede
deze middag aanwezig zullen zijn.
door uw gave, het graf van hun nabestaanden kunZie voor verdere bijzonderheden advertentie
nen bezoeken.
„Contact" van donderdag 28 nov.

KEUNE

ROL-

jonge haantjes

AUTO-VERHUUR

fa. Hartens

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal was verleden week vrij.
De reserves hebben op eigen terrein een verdienstelijke ontmoeting gespeeld tegen Socii 2 uit Vicrakker; de puntjes werden uiteindelijk broederlijk
verdeeld l—l, welke uitslag de verhouding goed
weergaf.
Bij Ratti was de achterhoede wel het sterkste dee-,
van het elftal, doch de voonvaartsen maakten geen
al te sterke indruk en toonden in de aanval te weinig schotvaardigheid.
De ontmoeting: Zutphania 3—Ratti 3 werd wegens
het onbespeelbare terrein afgelast. Ratti a verloor
van Almen a met 2—5.
Komende zondag spelen alle drie senioren-tennis
weer. Het eerste trekt naar Dieren, waar GSCD l
(Gazelle) de .tegenpartij is. Het tweede elftal
speelt thuis tegen Pax 3. Ratti 3 speelt thuis tegen
Baakse Boys 2.
Van de junioren is a vrij, terwijl Ratti b in eigen
home AZC g uit Zutphen bekampt.
VOLLEYBAL
„De Kraanvogels" hebben het in hun derde competitiewedstrijd, gr-speeld tegen RAS l uit Rheden,
niet tot een overwinning kunnen brengen. Hef
een zeer spannende wedstrijd waarbij de gelukkigste heeft gewonnen.
De eerste set word dooi' de Vordense dames met
15—8 gewonnen, de tweede set verloor men op het
nippertje met 15—12.
Maandag 25 november worden gespeeld:
Kraanvogels—Set Up 2 en Kraanvogels—St U p .",.
Zutphen.
HULDIGING T Ü U W T K K K K K K S K A M P I O K N K N
Tijdens de jaarlijks» 1 feestavond van de Achterhoekse Hond van Touwt rekkers te Barchem is het
krauige team van de touwtrekkersvereniging
Medler 2 gehuldigd. Het behaalde in het voorbije
seizoen de kampio^Bkitel in dn B. afdeling met
30 punten.
Het ontving namens de ATB een fraaie standaard
met inscriptie, w^lke werd uitgereikt door de heer
G. Hendrinksen. De Wildenborchse Toneelvereniging „T.A.O." gaf tü^ns deze avond een geslaagde
uitvoering van het ^Bpel „De onbekende wereld".
WILDRIT
Onder de meest ongunstige weersomstandigheden
werd zaterdagavond de jaarlijkse wildrit van de
V.A.M.C. „de Graafschaprijders" gehouden. Toch
verschenen nog 32 deelnemers aan de start van
deze rit, die geheel in de gemeente Vorden werd
gehouden en 3 km lang was. In afwijking van de
normale routebeschrijving bestond de rit niet uit
oriënteringspunten maar uit een verhaal over een
haas, dat moest vluchten voor de drijvers.
In café „de Zon" werden door de heer J. J. van der
Peijl, de prijzen uitgereikt.
De modderrit van de motorclub wordt gehouden
op zondag 24 november a.s.

GALLEEMONUMENT UIT 'T DORPSBEELD
VERDWENEN
Het Burgemeester Galléemonument op het dorpsplein voor het postkantoor is het slachtoffer geworden van het verkeer.
Vrijdagmorgen is het gesloopt en als oud y'zer verkocht aan de firma Levison te Zutphen.
Toen het tegen de grond lag kwam een fl.
voorschijn met als inhoud een briefje, waarop het
volgende stond vermeld:
„'t Wapen van Vorden, Brandebarg. Vorden
27 oct. 1921.
Dit monument werdt gemetselt door Engelliei
tus Marinus Jan Beeftink in october 1921, het
ijzerwerk gemaakt door Hendrink Barendsen,
het steenbouwwerk door G. Hesselink uit Zutphen; aannemer van dit werk Dirk Anton
Jansen Vorden.
Gedaan te Vorden den 27 oct. 1921."

HEROPENINGS

aanbieding

vanaf zaterdag 23 november

l bus Spayiill Haarlak
van 2.95 voor 1.95.
Drogisterij ,,De Olde Meulle"

T. M. v. d. Wal
gediplomeerd drogist
IN M KM O KI AM
Maandagmorgen j.l. K\\\K de droeve mare door ons
dorp dat de heer U. H. Kmshroek in de l e e f t i j d van
7(> jaar in het ziekenhuis te. /iitphen was overleden.
De overledene stond als een /.eer K<>ed ingezetene
bekend die zich door alle verwikkelingen van het
leven wist heen te slaan. Hij was oprichter van
de Empq-rijwielfabriek en heeft door zijn qc/ond
zakelijk inzicht deze fabriek tot bloei weten te
brengen, zodat veel mensen uit Vorden en omgeving hier werk vonden.
Als notabele was hy ruim 22 jaar lid van de gemeenteraad en wel van l sept. 1931 tot l sept. 1941
alsmede van 20 nov. 1945 tot l sept. 1953, w a a r v a n
de laatste vier jaren als wethouder.
Als beschermheer van het Vordense Mannenkoor
sloeg hy geen enkele uitvoering of contact-avond
van dit koor over.
Ook de afdeling Vorden van het Vreemdelingenverkeer mocht de ov/rledene 25 jaar als penningmeester dienen. Voorts was hy ruim 20 jaar lid en
bestuurslid van de Oranjevereniging.
De gemeente Vorden ziet in de persoon van de
heer Emsbroek dan ook een achtenswaard ig ingezetene heen gaan.
Woensdagmiddag werd het stoffelijk overschot op
de Algemene Begraafplaats bijgezet.

Meer dan
f 20.000.—
aan prijzen
\

in de Zutphense
St* Nicolaasaktie!
VRAAGT ZEGELS!
U kunt direct zien of u een prijs hebt.
Prijsbonnen kunnen tegen waardebonnen
worden ingewisseld op het Bureau,
Stationsstraat 10, t.o. het postkantoor.
Zie openingstijden op de raam biljetten

Zutphen levert alles!

SINT NICOLAAS-ACT1E ZUTPHEN 1963

Voor mooie geschenken
natuurlijk naar:
Boek- en Kantoorboekhandel

ja graag iets
voor ons ALLEMAAL..

Een practisch cadeau: donkere jacquard doek met
kleurige motieven, in doos
f5.45
Dit is één van die gezellig
verpakte badhanddoeken
uit ons assortiment.

..Bernina" luxe bedsets,
ideale geschenken. De pastelkleurige borduring van.
lakens en slopen vormen
een fraai en charmant geheel.
1 persoons set (150 x 250
cm. -|- l sloop) v.a. f 15.50
2 persoons set (180 x 250
cm. +2slopen) v.a. f21.75
Informeer ook naar de vele
andere uitvoeringen in
,,Bernina" lakens en slopen.

Wit „Bernina" damast,
stijlvol en intiem. Tafellaken 130 x 160 cm. in
cellofaan
f 9.45
Bijpassende servetten
v.a. ,f,1.40

„Jan Hassink"
Boeken voor jong en oud
Luxe post in dozen en mappen
Vulpennen, Balpennen
Schrijfmappen, Zakagenda's 1964.

Blaupunkt

T.V. en RADIO

Philips

Vol badstof keukendoek
met grappig koffiepot-motief in doos verpakt f 1.95.
Ook hierin is uw keuze
niet beperkt tot deze tip.

Geniet meer van de lange winteravonden en blijf tevens op de hoogte
van het wereldgebeuren.

Neem nu een televisie!
Elektro-technisch Installatiebureau
Zakdoeken voor dames en
heren zijn altijd welkom.
o.a.: 3 fraai geborduurde
Ierse damesdoekjes in leuke doos
f2.50
6 herenzakdoeken in plastic box
f3.95

Dekker

r

Ontbijt en lunchlakens in
diverse cadeau-verpakkingen. Als voorbeeld een bedrukt lunchlaken meesterlijk in dessin en kleur,
130 x 160 cm.
f 10.90

Telefoon 1253

Nutsgebouw™ 1
Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie iac. Miedema - Deventer
Zondag 24 november, 8 uur

Die lustige Witwe
met: Peter Alexander, Karin Hübner,
Günther Philipp.
Uw geliefde operette (in kleuren) in
modern gewaad voor U geserveerd.

Toegang alle leeftijden

Wij leveren alle

GEREEDSCHAP
Goed gereedschap is het
halve werk.
U doet géén half werk met
een bezoek aan onze zaak.
U vindt beslist dat, waarmee U vader, zoon of broer
werkelijk verrast.
En 't hoeft echt niet duur
te zijn.

Gereedschappen
en IJzerwaren
G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5
telefoon 1546

ALGEMEEN ZIEKENFONDS „O.G.Z.O."

GOOR

Ledenvergadering
te VORDEN op maandag 25 november
1963 't avonds 8 uur in Hotel Brandenbarg.
A G E N D A : Opening.
Verkiezing van vertegenwoordigers.
Enkele cijfers uit de jaarstukken.
Een praatje over het ziekenfonds.
Rondvraag.
De vertegenwoordigers de Heren J. C. van Langen, Pr.
Bernhardweg 13 en J. Slagman, 't Hoge 37 te Vorden zijn
aftredend en opnieuw kandidaat gesteld.
De leden zijn gerechtigd meer kandidaten te stellen. Kandidaatstelling, ondersteund door minstens 10 leden, schriftelijk
in te dienen bij de Heer G. W. Wissink, Scherpenzeelseweg 30 te Goor.
Het Bestuur.

HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeieqdruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen

Door bijzondere omstandigheden ben ik momenteel in staat zeer hoge prijzen te betalen
voor eiken en opgelegde kabinetten, antieke
schrijfbureau's, ladekastjes, hoekkasten, mahonie
stoelen en ronde tafels, canapé's, klaptafels,
oude kisten, petroleumlampen, knopstoelen,
kristallen en koperen kronen, Friese staart- en
stoeltjesklokken, staande klokken, schilderijen
uit de 17e eeuw, romantische en Haagse school,
kristal, koper en tinwerk, tegeltjes, bolpootkasten, glazenkasten, potkachels en alle andere
voorkomende antieke goederen.
Een oud en vertrouwd adres:
ROEMERMAN - Antiekhandel - Zutphen
Polsbroek 45 - Telefoon 06750-3701
Bij geen gehoor 2103

Maak U geen zorgen

GROTE KEUZE

op dinsdag 26 november, 's avonds
om 7.45 uur in de grote zaal van
Hotel „'t Wapen van Vorden".
Verkiezing van Ambstdragers.
Ds. C. Bregman, Vormingsleider te Barchem:
„Ons geloof en ons werk'1

GEMS
METAALWERKEN

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Prima zware

wacht Sinterklaas een

GEMEENTE-AVOND

AUTOVERHUUR

BIJ

KOERSELMAN

Hervormde Kerk

Laarstraat 5

Koopt op tijd
zekerheid

ERNSTIGE WAARSCHUWING!!

f 1.- - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J . H . Schuppers, Dorpsstr.l l, Tel. 1373
niet op zondag.

VORDEN

(1830)

Zutphenseweg 5 —

vraagt wegens uitbreiding:

• lassers en walsers
• transporteurs

l

• ongeschoolden

l

Prima krachten niet ouder dan
50 jaar.

• leerlingen

jongens jassen

(event. gratis opleiding C.V.school).

met capuchon

Inlichtingen 's avonds ook bij

vanaf f 21,75

A.J.A.Helmink
Zutphenseweg 14

'

|
.

B. Garritsen, Kroeselaan 7, Ruurlo
l
H. Tijmans, Gr. Ottosingel 13, Zutphen
H. Boesveld, Veldwijk C 24, Vorden
|

• ••••• H

Het is geen gok, maar een gegarandeerde zekerheid

Gestreepte
Overhemden

NICO KEUNE, Stationsweg 1

WEL 10% GOEDKOPER

zijn nu hoog mode.
Met perfecte boord en royale
pasvorm.

SPEELGOED, LUXE CADEAU'S, SERVIEZEN
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, ELEKTRISCHE APPARATEN, GASTOESTELLEN
Vanuit de kom van 't dorp 200 meter lopen.
Naar KEUNE: goedkoper kopen!

^

Dit prima Tricot-Nylon
overhemd deze week als
speciale aanbieding!

f

10.95

Het Bestuur van de

VordenseCoöp. Zuivelfabriek

A. J. A. HELMINK

WONINGINRICHTING

te Vorden, roept gegadigden op voor
uitvoering van de

FA. A. POLMAN

~-

VORDEN

melkrit Delden
Tractor en wagen zijn beschikbaar.
Gedeeltelijke dagtaak.
Inlichtingen ten kantore.
Inschrijvingen voor 28 november a.s.
Tevens gevraagd

twee flinke werkkrachten
Aanmeldingen ten kantore der
fabriek.

Wasdag...

Sint Nicolaas heeft onze etalages al gezien! U ook?
Kunstnijverheid

Kleinmeubelen

Houten Gebruiksvoorwerp.
Armbanden
Manchetknopen
Kettingen
Kaarsenstandaards
Briefopeners
Spiegels
Wandkleedjes
Theemutsen
Schilderijen enz.

Naaibox
Bijzettafels
Lectuurbakken
Bloembakken
Mimitafels
Boekenkasten
Fauteuils
Bergmeubels
Kapstokken
enz.

Woningtextiel
Dekens (draion en wol)
Tafelkleden
Divankleden
Kapstokkleden
Slaapkamerkleedjes
Sierkussens
Smyrna kleedjes

Het hoogst geprezen.
Het laagst geprijsd.
Kom vooral eens kijken naar de

TRIX-treinen en metalen bouwdozen
KIBRI-plasticbouwdozen
Gezelschapspelen
Legpuzzels tot 2000 stukjes, voor groot en
klein.

VERRAS HAAR

kan toch een fijne dag
zijn
met een wasmachine
of een centrifuge van
uw vakman-winkelier.

met BRABANTIAof TOMADO

WAT DENKT

De Sint zi^keus is zeker raak,

Luxe Schoenen, Lederwaren, Bontlaarzen en . . . .
een enorme keuze in Pantoffels.
Ook kunstrijlaarzen met schaats bij

J. Wiltink
't Hoge 26 - Telef. 1656

Bond van Plattelandsvr.

A. JANSEN

U

HIERVAN:

Handdoekrek
5.45
Spaardoos
4.50
Ontbijtkoektromroel 5.90
Pedaalemmer
17.90
Broodtrommel
990
Venster bus
1.60
Strijkplank
24.50

bij JANSEN in de nieuwe zaak!

Wij nemen u gaarne
mee naar de toonzaal,
ook 's avonds.

Ned.

Speelgoederen
van „JAN HASSINK'

t SCHOENENHUIS

Afdruiprek
5.25
Bordenrek
350
Eierrek
2.25
Jampothouder 1.75
Patate snijder 2.40
Boekenrek
9.75
Snelkookpan
47.50

G.M.v.L. - B.O.L.H. - B.O.G.
Afdeling Vorden

modern gezellig

BEZOEKT DE

Propaganda Feestavonden
welke gehouden zullen worden
op vrijdag 22 en zaterdag 23
november a. s. in het Nutsgebouw te Vorden.
Aanvang 7.30 uur precies.

Beide avonden zal door leden van de
B.O.L.H. en de B.O.G. opgevoerd
worden het toneelstuk

Waarom zou U geen uitgebreide
folder komen halen. Dan kunt U 't
thuis rustig uitzoeken.

Dit !s er één,
één van de velen.
De stijl?
Karaktervol!
De afwerking?
Subliem!
De houtsoort?
Eerste klas!
En... toch de
prijs zo aantrekkelijk laag. Kom
eens praten, dan
hoort U er
meer van.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

School met de Bijbel

Desgewenst is
crediet-service
ook mogelijk.

mese
(door Han de Beukelaere)
Voor de pauze:
„VAN ALLES EN NOG WAT"
verzorgd door de Plattelandsvr.
Voor het dekken van de onkosten
wordt van de leden met echtgenoten
en verloofden f 1. — per persoon gevraagd, van niet-leden f 1.50.
De Besturen

kom

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum'1
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Feestelijke
Ouderavond

eens kijken bij

De Speciaalzaak

't Hoge 42

op donderdag 28 november
in Irene.
Aanvang half acht

Brood wordt u nu
bezorgd!

nog dagelijks

Wilt u dat zo houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!
Vordense Bakkersver.

De kinderen van de 6e klas verzorgen
het programma en brengen u o.a.
Zang, Volksdansjes en
De dubbele Sultan.
Ouders, leden en belangstellenden
zijn hartelijk welkom.

