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ST.-NICOLAASAKTIE
Maandagavond zijn de eerste prijzen getroken
voor de St-Nicolaasaktie. Zij werden gewonnen
door-:
1. J. G. Bosman, C 81, wasmachine; 2. G. J. On-
stenk, B 28, rotan ameublement; 3. H. E. Gosse-
link, Raadhuisstr., toilettafel; 4. J. Wissels, Smiojs-
straat, handmixer; 5. G. Vosselman, C 86a, Sola
cassette; 6. W. Kuijper, Molenweg, wandklok; 7.
J. L. Oosterveen, Ruurloseweg, wollen deken; 8.
Gerda Boers, Zutph.weg, fototoestel; 9. J. van Ark,
Zutph.weg, straalkachel en 10. Eimers, Burg. Gal-
lécsbraat, elektrische koffiemolen.
Wie zijn de volgende gelukkigen ?

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
Ondanks het regenachtige weer was de gemeente-
avond van de Gereformeerde kerk in het gebouw
Irene goed bezocht.
Ds. J. D. te Winkel, geref. predikant, sprak het
welkomstwoord.
Vervolgens sprak Prof. Mr. P. Borst uit Amster-
dam, die een causerie hield over zyn belevenissen
op de Geref. Oec. Synode te Grand Rapids in Ameri-
ka, welke hij als vertegenwoordiger van de Geref.
kerken in Nederland had bezocht.
Spr. noemde Amerika een land van tegenstellingen
waarbij hij er o.a. op wees dat de werkenden hoge
lonen verdienen, doch dat er tevens 6 miljoen werk-
lozen rondlopen zonder enig werk. Jongelui van 20
jaar, welke er bij tienduizenden zijn, kunnen maar
niet aan de slag komen. Ook wees spr. op het ont-
breken van ziekenhuisverplegingsfondsen en de
sociale wetgeving, zodat by werkloosheid geen uit-
kering te wachten staat.
Ook liet Prof. Borst het rassenvraagstuk de revue
passeren, waarby hy mededeelde dat 12 procent van
de bevolking van de V. S. uit negers bestaat. By de
talloze voorbeelden die spr. naar voren bracht kre-
gen de aanwezigen een duidelyk beeld van de toe-
standen aldaar.

Pracht handen
en nimmer ruw of schraal

_Hamca-Gcleï

RATTI-NIEUWS
I n de uitwedstrijd tegen G.S.C.D. I (Gazelle Sport-
club) te Dieren slaagde Ratti er in om de volle winst
mee huiswaarts te nemen, door deze ontmoeting
met l—2 in hun voordeel te beëindigen.
Het was een pittige en goede wedstryd, waarbij het
ontbreken van de geblesseerde B. Wentink en J.
Sessink voor de Ratti-ploeg geen al te grote ver-
zwakking betekende. Als invallei's waren hiervoor
opgesteld B. Bos en H. Lichtenberg (rechts back).
De doelpunten werden gescoord door Bos en Lich-
tenberg.
Het tweede elftal speelde thuis tegen Pax III en
had kennelijk pech. Met rust konden de bezoekers
een O—l voorsprong krijgen doch door goed samen-
spel gelukte het de reserves hun achterstand in te
halen en zelfs de stand op 3—l te brengen. Pax
kwam evenwel weer gelijk en wist vijf minuten
voor het einde de winnende goal te scoren, 3—4 Voor
de Hengeloërs.
De jongste uitgave Ratti III kreeg een grote neder-
laag te slikken tegen Baakse Boys II, het werd 0-14
voor de bezoekers.
Ratti A was vrij, Ratti B verloor zaterdagmiddag
met 3-̂ 0 van A.Z.C. G uit Zutphen.
A.s. zondag speelt het eerste elftal thuis de belang-
ri jke; ontmoeting tegen Warnsveldse Boys I.
Ratti 11 is vrij. Ratti III speelt eveneens thuis tegen
Be Quick V (Zutphen). Van de jeugdteams speelt
Ratti B uit tegen Be Quick G, terwijl A vrijaf is.

Bromfietslaarzen
Ruime sortering in

moderne modellen

Kijk eerst bij

Wullink's Sclioeiiliandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag l december.
Herv. Kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. Onssoren,

van Apeldoorn.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tieo en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur A. Harmsma, tel. 06752 (1277)

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie).

Weekmarkt.
Vrijdag waren 156 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was rustige handel; prijzen van
f70.— tot 80.—.

Burgelijke stand van 20 t./m. 26 nov.
Geboren : d. van G. Stapper en J. Bannink ;
z. van B. H. Fokkink en A. J. Rossel; z. van
A. J. Aberson en B. H. Hiddink; z. van
B. C. H. Grothe <^M ' Blom.
Ondertrouwd: A^J^P) jen voort en G. J.
Memelink.
Gehuwd: W. J. Sarink en G. A. van Til.
Overleden: H. G. ten Brinke, m.. 35 jaar,
echtgenoot van W. H. Dollekamp.

BELGEN EN NEDER
ZUIDP

DERS GAAN SAMEN
'ERKENNEN.

8 december vertrekt uit Antwerpen de Deense Ijsbre-
ker „Magadan" met een 13 man sterke Belgische-
Nederlandse expeditie. Onderzoekingen en ontdekkingen
kunt U deze week ook doen in de zaak van Tragter
als U Sint-geschenken wilt kiezen.
Kenners en verkenners zijn welkom om deze kollektie
op haar kwaliteiten te komen onderzoeken.

DE GRAAFSCHAPRIJDERS
In hotel „Het Wapen van Vorden" werd onder voor-
zitterschap van de heer B. Pardus een geanimeerde
ledenvergadering gehouden van de Vordense auto-
en motorclub „De Graafschapryders".
De voorzitter bracht de familie H. Jansen dank
voor het vele werk dat zij ook nu weer voor de
sport-toto heeft gedaan. Spr. feliciteerde het lid
D. Pardij s met het door hem behaalde kampioen-
schap in de L.C.C, rit van de K.N.M.V.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer D. J.
Rouwenhorst, bleek, dat er 61 bromfietsers en 117
auto- en motorrijders lid zü'n van de vereniging.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de heer
Joh. J. van Dyk, bleek, dat er dit jaar een nadelig
kassaldo is, ontstaan door de feestavond.
Naar aanleiding hiervan werd besloten, dat uit-
sluitend leden tot de feestavond zullen worden toe-
gelaten.
De heer Muijtstege werd als bestuurslid herkozen.
De heer Van Dijk, die tien jaar lang het penning-
meesterschap heeft vervuld, stelde zich niet her-
kiesbaar. In zü'n plaats werd gekozen de heer W.
Bielderman.
De voorzitter bracht de scheidende penningmeester
dank voor al het werk, dat hu in het belang van de
motorclub heeft gedaan en bood hem als blü'k van
waardering hiervoor een kistje sigaren aan.
Deze winter zullen in samenwerking met de ver-
eniging voor Veilig Verkeer weer enkele filmavon-
den worden gehouden. Daar enkele leden de idee
hebben geopperd om een wandel-oriënteringstocht
te houden met daarna een gezellig samenzijn, werd
besloten deze leden te verzoeken een dergelijk iets
te organiseren.
De heer Van der Peü'l werd verzocht pogingen aan
te wenden om een oefenterrein voor terreinritten te
krijgen.

DAMMEN
Het tweede tiental van de damvereniging D.C.V.
kon het vrijdagavond in de ontmoeting tegen D.C.R.
I uit Ruurlo niet bolwerken en kreeg een 12—8
nederlaag te slikken.
Op 20 december wordt de eerstvolgende wedstrijd
gespeeld en wel tegen D.V.D. II uit Doetinchem.
A.s. vrijdagavond speelt D.C.V. I thuis tegen Z.D.V.
I uit Zutphen.

SINT-NICOLAAS IS WEER GEARRIVEERD
Zowel jong als oud stroomden zaterdagmiddag by
het station samen om aldaar de aankomst van St.-
Nicolaas mee te maken.
Loeiende sirenes van enkele fabrieken alsmede een
langdurig gefluit van de trein kondigde tegen half
drie de komst van de Goedheiligman aan. Vooraf-
gegaan door de drumband en de beide plaatselijke
muziekverenigingen maakte het gezelschap met het
bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging een
rondgang door het dorp.
BÜ het Gemeentehuis werd de Sint ontvangen door
burgemeester A. E. van Arkel. Alvorens tot de of-
ficiële ontvangst over te gaan achtte de heer Van
Arkel het zijn plicht om even stil te staan bij het
droeve bericht, dat zich vrijdagavond over de ge-
hele wereld verspreidde, nl. de afschuwlyke moord
op de Amei-ikaanse president John Kennedy. Al-
gemeen is de verslagenheid, aldus de burgemeester,
en onze gevoelens van grote deelneming gaan uit
naar mevr. Kennedy, haar kinderen en het gehele
Amerikaanse volk. Ik heb my afgevraagd of ik deze
ontvangst door moest laten gaan, maar ik heb ge-
meend' dat dit kinderfeest, waar de kleintjes zich
zo op verheugd hebben, geen afbreuk doet aan onze
gevoelens van oprecht medeleven. Ter nagedachte-
nis werden hierna enkele ogenblikken stilte in acht
genomen.
Vervolgens richtte de heer Van Arkel zich tot de
Sint, waarbij hy tevens de bestuursleden van de
Vordense Winkeliersvereniging in zü'n welkomst-
woord betrok.
Ook de heer Remmers richtte het woord tot Sint
Nicolaas.
Sint Nicolaas bedankte een ieder voor de wü'ze
waarop hu ook nu weer in Vorden was ontvangen.
„Dat doet mü'n oude hart goed", zo zei hu'. Het zal
mij evenmin moeilyk vallen om de cadeautjes te ver-
zorgen, aldus de bisschop, want de keuze is reus-
achtig en er is van alles voorradig.
Daarna vervolgde hij zijn rijtoer door het dorp. De
Sint maakte tevens van de gelegenheid gebruik om
achtereenvolgens een bezoek te brengen aan het
rusthuis „'t Enzerinck"; het kindertehuis „Van
Hasseltpaviljoen"; het b^iardencentrum „De
Wehme". - JÊL
Tot slot bracht hy een b< fliWian het Nutsgebouw
waar hij zich een poosje met de Vordense jeugd on-
derhield. Voor ieder kind had hij ern presi-ntji', tor-
wi j l de zieke kinderen thuiy evenmin werden
geten.

VOEX
Vorden III heeft zondag ̂ •fchtig werk verricht
door haar concurrent voor de bovenste plaats
Warnsveldse Boys IV met 3—O te verslaan. Het
veldoverwicht dat Vorden voor de rust aan de dag
legde werd in dié periode niet in doelpunten tot uit-
drukking gebracht. Dit gebeurde pas in de tweede
helft, toen Mombarg, Korenblik en M. Groot Jeb-
bink door drie fraaie treffers de overwinning be-
werkstelligden.
Vorden IV leed in Zutphen 'n 4—2 nederlaag tegen
Zutphania IV. Nadat de thuisclub de stand reeds
op 2—O had gebracht slaagde Gr. Jebbink erin nog
voor de rust de achterstand tot 2—l te reduceren.
In de tweede helft hadden de Vordenaren een groot
veldoverwicht, doch zoals het zovaak gaat viel er
een doelpunt aan de andere kant 3—1. J. Stapper
bracht de stand op 3—2, waarna de thuisclub vlak
voor de tijd de zege veilig stelde 4—2.
Vorden B speelde zaterdag met 4—4 gelijk tegen
Sportclub Brummen B.
Zondagmorgen gaat Vorden I op bezoek by Markclo
II voor het spelen van een vriendschappelijke wed-
stryd.
Vorden II begint aan de tweede helft van de com-
petitie en wel in Neede tegen Sportclub Neede IV.
Vorden IV speelt in Zutphen tegen Zutphen IV.
Bij de junioren wordt gespeeld: Zutphen A—Vorden
A; Vorden C—Cupa A; A.Z.C. G—Vorden D en
Vorden E—Steenderen B.

HEROPENINGS aanbieding!
zolang de voorraad strekt

1 1 bus Sprayfill Haarlak
van 2.95 voor 1.95

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
gediplomeerd drogist

BIOSCOOP
Zondagavond draait de film „Hinderlaag by het
Tomahawk Ravijn". Het gaat er weer heet toe.
Een viertal boeven wordt uit de gevangenis ont-
slagen en begeeft zich naar het verlaten stadje
Tomahawk Gap, omdat de broer van een van hen,
Egan, (David Brain) daar $ 10.000 verstopt heeft,
afkomstig van de beroving van een postkoets. Drie
van hen hebben aan die beroving meegedaan, maai-
de vierde, McCord (John Hodiak) is ten onrechte
op losse verdenking voor vy'f jaar "opgesloten; hij
eist thans zy'n deel van de buit.

Nog 7 dagen

cadeau's uitzoeken
of vinden.

Kijkt ook even bij
afdeling meubelen:

onze

Marokaanse poef's
Egyptische kameelzadels
Leuke theemutsen en beurzen
Sierflessen
Bijzet-tafeltjes
en nog vele
duurzame cadeau's.

OUDERAVOND O.L. SCHOOL DORP
In hotel Brandenbarg werd vorige week dinsdag-
avond voor de ouders der leerlingen van de o.l.
school een ouderavond gehouden. De voorzitter, de
heel Pelgioim, was verheugd, ondanks de barre
weersomstandigheden, n-n I i i j zomU-r groot aanta l
ouders welkom te kunnen heten en in het bijzonder
<lo hoer Drs. van Alkemade uit Arnhem, dir. van
de H. v. d. Vlist Stichting, Alg. Stichting voor
School i-n Beroepskeuze.
De heer Van Alkemade hield hierna een boeiende
en vaak humoristische inleiding over „School eu

J l ft was voor de ouders zeer l >
zaam en interessant.
Kc 11 groot aantal vragen werd hierna uitvoerig dooi-
de heer Van Alkemade beantwoord en toegelicht.
De heer Pelgrum hoopte dat de vernieuwde school
na de kerstvakantie in gebruik kan worden ge-
nomen. Uit de oudercommisie, onderwyzend per-
soneel en volksonderwijs is een commissie gevormd
die voorbereidingen treft om de jeugd bij de ope-
ning van de school een onvergetelijke dag te be-
reiden, terwyl de officiële opening door de gemeen-
te geregeld en verzorgd zal worden.
Het hoofd van de school, de heer Brinkman, gaf
hierna een overzicht van de gebeurtenissenen resul-
taten van het afgelopen schooljaar, waarbij o.a.
bleek dat de schooljeugd voor liefst ƒ 1502,— had
omgezet in de Kinderpost/e^elaktie. In december
zullen de leerlingen van de Ge klas gezamenlijk in
Lochem de „Beroepententoonstelling" bezoeken.
Aan de vergadering werd voorgesteld om de thans
bestaande regeling van schoolreisjes en school-
feestreisjes te wijzigen en wel zo dat de schoolfeest-
reis wordt afgeschaft en dat dit voor de 1ste en 2e,
de 3e en 4e klas een eigen schoolreis wordt voor
de grote vakantie, terwijl de vierdaagse schoolreis
voor de 5e en 6e klas blijft als voorheen. Het bleek
dat alle ouders hiermee instemden zodat dit het vol-
gend jaar zal geschieden.
Na een geanimeerde rondvraag sprak de heer Pel-
grum woorden van dank tot meester Derks, die met
ingang van l januari als onderwyzer verbonden
zal worden aan de ulo-school te Almelo.

BENOEMD
Tot lerares in de lichamelijke oefening aan de Chr.
Landbouwhuishoudschool is benoemd mevrouw M.
J. van Ham-van der Molen te Doetinchem.

GESLAAGD
Mevr. Schmitz slaagde te Zutphen voor het examen
Kinderverzorging A.
De heer H. W. Ruesink, adjunct-commies ter ge-
meentesecrearie, slaagde te Den Haag voor het eer-
ste deel van het diploma gemeentefinancieën.

Onze slijterij
zit boordevol met

A gezellige
St. Nicolaas-geschenken

SLIJTERIJ

„Het Wapen van Vorden11

Telefoon 1391



Donkere dagen vóór en na
kerstmis worden verkort bij
uw eigen huisbioscoop, de
T.V.
U kijkt mee naar de spe-
ciale feestuitzendingen.
U hebt HET nieuws van
de wereld binnen uw bereik.
U hebt keus uit drie pro-
gramma's.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

G. EMSBROEK & Zn c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

St. Nicolaas
koopt bij ons:

Vesten
Pullovers

Overhemden
Nylondusters

Tafel- en
Ontbijtlakens

Handschoenen
Shawls

Pyama's
Sokken

Zakdoeken
Zelfbinders

ZIE ETALAGE

enz. enz. enz.

ZIE ETALAGE

A. J. A. HELMINK

De verrassing
voor de dames:

een heerlijke doos
zeep, fles Parfum,
Lotion of
Eau de Cologne van:
Morny, Bourjois,
4711, Acocy, Boldoot

Voor de heren:
Elektrische scheerapparaten.
Pré en After Shave van:
Old Spice, Boldoot, Valdelis,
Dralle, Acocy, Fant.

En . . . het allernieuwste van Philips.

Een leuk geschenk \s ook de
kappers-cadeaubon.

KAPSALON

BEERNING

Zondag 1 december, aanvang 2 uur

Rattil - Warnsveldse boys 1

Sint Nicolaas verwacht u ook
op de

ouderwets gezellige

balavond
»

't Wapen van Vorden
op 30 november

Aanvang 8 uur

KAARTEN IN VOORVERKOOP.

Geen dankbaarder
cadeau voor
Moeder
dan een verrassing
uit onze

Merkartikelen
o.a. Sola tafelgerei
Leerdam-glas
Opbouwserviezen
Inven tum apparaten
Brabantia- en Tomadoartikelen
Boldoot sortering enz.

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364

VOOR EEN

nuttig
naar

HENK VAN ARK

Wens en geef...

'n praktisch geschenk!
Onze etalage en inliggende
folder maken het u zo gemak-
kelijk mogelijk. '

De zaak met sortering

SIEMERINK'S HORLOGERIE

Fa. Hartens
wapen-en sporthandel

Voor mooie geschenken

natuurlijk naar:

Boek- en Kantoorboekhandel

tjan Hassink"
Boeken voor jong en oud

Luxe post in dozen en mappen

Vulpennen, Balpennen

Schrijfmappen, Zakagenda's 1964.

Sportieve

geschenken^

worden graag
ontvangen

Lederen voetballen, kunnen tegen een stootje.
Puma en Honved voetbalschoenen, fantastisch
goed.
Tafeltennisspelen en -bats.
Badmintonrackets en -spelen.
Dam- en schaakspelen in zeer mooie uitvoering.
Puzzels voor groot en klein, vele soorten.
Stratego, Monopolie, Scrabble, Mah Jongg,
Speelkaarten, steeds boeiende spelen voor ge-
zellige uren.
Kampeerbestekken, pannensets, gas-kooktoe-
stellen, slaapzakken, dekenmodel met dons,
leacril of draion.
Mepal kampeerservies.

HARTENS, Zutphenseweg

Wapen- en Sporthandel

Geschenken die Vader blij maken!

Pijpen

Tabakszakken

Tabaksdozen

Aanstekers

igarenkokers

)raaiasbakken

Sigarettenkokers

Sigarenmagazijn D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding - kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.

ENSCHEDE (LONNEKER)

A. J. A. HELMINK, Telef. 1514, Vorden

Vrijdagavond

van 7 tot 9 uur en

zaterdag de hele dag

Slagroomtompoesen
5 voor ff 1.25

Bakker SCHURIHK
Telef. 1384

Dagelijk vers:

achtkastelenkoek

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

Op bestelling wekelijks
leverbaar:
eendaags kuikens

en
8-weekse hennen

Ook Hyline kuikens
en hennen.

A. BLIKMAN
Warnsveld

Telef. 06750 - 4765

Siemerink
Vorden

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Vlees is duur!

Eet nu VERSE

jonge haantjes
W. Rossel, Tel. 1283

H. Robbertsen
Tel. 12H

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Voor al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

ROl

voor
kleine
met sportieve wensen

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

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

Gereedschappen
en Uzerwaren

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



Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij u
kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

Arie Johan
(Arte)

A. J. Aberson
B. H. Aberson-

Hiddink
Gerdien en Alies

Vorden, 23 nov. '63.
Enkweg 16.

De heer en mevrouw
VOGTLANDER-

DE WIT
geven met blijdschap
en dankbaarheid ken-
nis van de geboorte
van hun dochter

Carolina Marieke

Den Haag,
Meppelweg 519.
Tijd.: Nieuwe Rodekruis
Ziekenhuis, Sportlaan 600

Gevraagd voor klein
gezin, waarvan vrouw
hulpbehoevend is,
HUISHOUD. HULP
die genegen is lichte
verpleging te geven.
Hulp voor ruw werk
beschikbaar. In- of ex-
tern. Aanm. .s avonds
na 7 uur.
P. F. H. van Hille,
Boslaan 12, Warns-
veld. Tel. 06750-2884

SOLEX te koop.
Klaas Bakker, Dorps-
straat 24 Vorden

Te koop FIAT 500 cc
z.k. i.g.st. J. W. Heer-
sink, Linde E 23

Pluim veebedrij f
„De Driesteek"

Te koop 'n volautom
heteluchtkachel Bru-
ko, cap. 30.000 k.cal.
2 maal gebrand, als
nieuw, A. Blikman,
Warnsveld, tel .06750
4765

T.V. voor f 25,95 per
maand,zonder vooruit-
betaling. Morgen al
bij u thuis? Bel dan
08300-50087, óók's av.

Gevraagd een gebr.
BIETENSNIJDER.
D. Le.ttink, Linde
Telef. 06753 - 1526

Te koop best roodb.
nuchter STIERKALF
W. Oortgiesen, C 83
Vorden
4 zware BIGGEN te
koop. M. A. Helmink
Delden B 105a

Zware BIGGEN te
koop bij H. F. Schlee-
doorn, Ockhorsterw. 8
Wichmond.
6 beste BIGGEN te
koop. Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Toom BIGGEN te
koop. Burkink,
,,de Sticht" Wichmond

Te koop GITAAR zg
a.n. en HANDKAR-
AS met wielen.
Z Smeenk, Timmer-
bedrijf, Ruurloseweg,
telefoon 1425.

Groot en klein
grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Jan Boersbroek
en

Gerry Beumer

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 13 december om 11 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Huwelijksinzegening om 2 uur in de
Herv. Kerk te Vorden door de Wel-
eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Nijmegen, Gregoriusstraat 15
Vorden, Linde E 40
November 1963.
Toekomst, adres: Obrechtstr. 19, Nijmegen.

Receptie van 3.30—4.30 uur in hotel
Brandenbarg te Vorden.

Heden nam de Here tot zich na een
ernstig ongeval onze lieve man en vader

Hendrikus Gerrit ten Brinke
echtgenoot van W, H. Dollekamp

in de ouderdom van 35 jaar.

Zijn diep bedroefde vrouw en kind:
W. H. ten Brinke-Dollekamp
Jan

Vorden, 20 november 1963.
Zutphenseweg C 63 a.

De begrafenis heeft maandag 25 nov.
op de Alg. Begraafplaats te Vorden
plaats gehad.

Door een noodlottig ongeval is op 35-
jarige leeftijd van ons heengegaan on-
ze hooggeachte vriend

H. G. ten Brinke

fam. Joh. Boers
fam. D. Bosch
fam. D. J. Harmelink
fam. J. Hoornenborg

Vorden, 20 november 1963.

welcomme moro paris
de mee

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg

Grote keuze
m

luxe en huishoudelijke artikelen,
toiletartikelen, byouterieën, enz. .*•

Verder een reuze sortering in
spellen en speelgoederen, ^
ZEER LAGE PRIJZEN.

PH. J. SESSINK - Kranenburg

Die zoekt, kent ALBERS niet.

Die ALBERS kent, zoekt niet.

NIEUW VOOR VORDEN.

Grote pot rozijnen op sap
Kleine pot rozijnen op sap
Grote pot abrikozen op sap
Kleine pot abrikozen op sap

Geen statiegeld meer.

720 gram 112 et
370 gram 68 et
720 gram 112 et
370 gram 68 et

Erwtensoepgroenten, buitengewoon lekker in de snert
Bij elke kilo peulvruchten (naar keuze)
l zakje erwtensoepgroenten van 25 et nu GRATIS.
Bij elke 2 voordeelpakken Sunil

l pracht roestvrij droogrek GRATIS
Verdien 25 et, op 2 pakjes Dreft.
Lodaline voor de afwas NU per grote tube 54 et
ZOJUIST ONTVANGEN!

Grote Chinese pinda's 500 gram 98 et

De stunt van de week.

Bij elke kilo suiker: l

Neem wat

fles landwljn (rood of wit)
voor de ongelooflijke lage prijs 129 et

flessen voor a.s. feestdagen in huis!

NU 2 blik voor
literblik

250 gram
NU

200 gram

Ant. Huninks soepballen
Dubbele sperciebonen
Strooigoed 1963!
Fondspakken speculaas
Chocoladehagel
Op verzoek nog een keer

8 grote chocoladerepen voor
Fondant borstplaat 200 gram
Jus d'Orange grote fles
Haring in tomatensaus groot ovaal blik voor

KOOPJE van de week!
Literflessen koffiemelk

98 et
79 et
59 et
89 et
49 et

98 et
49 et

649 et
69 et

139 et

Voor de jeugd:
Bij aankoop van 50 et ST. NICOLAAS-artikelen

een leuke verrassing GRATIS

Nog VOlOp D.E. koffie voor de oude prijs

250 gram D.E. koffie

(verpakt in een leuk Lux trommeltje) slechts 248 et

,HET BINNENHUIS9

WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN - VORDEN

Sint Nicolaas heeft onze etalages al gezien! U ook?

Kunstnijverheid

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

Kleinmeubelen

Naaibox
B ij ze t taf el s
Lectuurbakken
Bloembakken
Mimitafels
Boekenkasten
Fauteuils
Bergmeubels
Kapstokken
enz.

Woningtextiel

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

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Het is geen gok, maar 'n gegarandeerde zekerheid

NICO KEUNE, Stationsweg 1
WEL 10% GOEDKOPER

SPEELGOED, LUXE CADEAU'S, SERVIEZEN

HUISHOUDELIJKE ART., ELEKTRISCHE APPARATEN, GASTOESTELLEN

Vanuit de kom van 't dorp 20Q meter lopen.
Naar KEUNE: goedkoper kopen!

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

Voor uw zoon!

LUXE BOUWDOOS
voor prachtig
TANKSTATION

. . . nét echt, met plastic deuren, ramen,
Esso-pompen, enz.!
Precies op maat voor de meeste speelgoed-
autootjes. Slechts f 3.90.

GARAGE BOESVELD
VORDEN



Te koop 1500 kg
haver- en roggestro.
H. Leunk, Rietgetw. 5
Warkcn.

Het N.I.P.O.

Nederlands Instituut voor
de Publieke Opinie

vraagt

enqueteurs en
enquetrices
om als regel maandag-
(avond)inhungemeente
vraaggesprekken te
houden aan de hand
van vragenlijsten.

Vergoeding op basis
van gewerkte uren.
Min. leeftijd 21 jaar.
Vraag inlicht, bij het
NIPO, Barentzplein 7
Amsterdam. Vermeld
op uw brief letter DD.

Voor kleine en grote geschenken
ZOALS:

wasmachines - centrifuges - ventilatorkachels * mixers
Brabantia en Tornado artikelen

Tiger plastics
Leuke prullen bakjes f 4,50
Daalderop snelkokers v.a. f 28.75
Daalderop theclichteu v.a. f 19.75
(regelbaar)
Daalderop badkachels v.a. f 41,—
Tornado droogrekken v.a. f 4.40
Tornado uitlekstandaard f 2.55
Tornado kapstok verchroomd f 9,75

TEVEEL OM OP TE NOEMEN

J. Wiltink 't Hoge 26 — Tel. 1656

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 80 et

1 -'- 100 et
y L Cl LIJ UUlCLUdLUW

200 gram plockworst
200 gram ontbijtspek

/-i f n m t*r\f\\f \\r/~\rct

200 gram ontbijtspek 90 et
250 gram rookworst fijn 110 et
200 gram kalfspathé 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
ZIEKENFONDS O.G.Z.O.

Er waren maar weinig leden aanwezig toen voor-
zitter Scheperclaus het openingswoord sprak tijdens
de ledenvergadeiïng van het ziekenfonds O.G.Z.O.,
welke maandagavond in hotel Brandenbarg werd
gehouden.
De afgetreden vertegenwoordigers, de heren J. C.
van Langen en J. Slagman, werden bij acclamatie
herkozen. De directeur van de O.G.Z.O., de heer
Geurtsen besprak hierna enkele cijfers uit de jaar-
stukken. Hiei'by' bleek dat er in genoemd zieken-
fonds nog vrij veel geld om gaat staan.
De secretaris-penningmeester, de heer G. N. Wis-
sink, hield hierna een praatje over het ziekenfonds-
wezen. De ziekenfondsen die uit vrije initiatieven
zijn geboren zy'n nog nooit wettelijk geregeld, zo
deelde de heer Wissink mede. De vrijwillige ver-
zekering baart ons de meeste zorgen, omdat ieder-
een ongeacht het inkomen, dezelfde premie betaalt.
Met het wetsontwerp dat Minister Veldkamp ten
aanzien van het ziekenfondswezen heeft ingediend
zijn wij het nog niet helemaal eens. Wij zy'n nl.
bang dat de premie te hoog zal worden. De minister
wil nl. dat voor iedere Nederlander de premie ge-
lyk zal zy'n.

BLOEDTRANSFUSIE
Maandag 9 december worden de donors weer ver-
wacht om hun bloed af te staan voor de transfusie-
dienst.
De Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche
Roode Kruis is een der best geoutilleerde ter wereld.
Het hangt van het Nederlandse volk af of deze
Dienst — die veel landen ten voorbeeld is geweest
— ook in de toekomst zy'n grote reputatie zal kun-

nen behouden. Want de belangrijkste pijler waar-
op zy'n arbeid steunt, wordt gevormd door de vrij-
willige bloedgevers.
Het Vordense comité hoopt dan ook dat allen aan
de oproep gehoor willen geven. Ook nieuwe donors
zy'n van harte welkom.
Zie ook de advertentie in dit blad.

NEDERLAAG VOOR D.C.V.
Het eerste tiental van D.C.V. heeft vorige week
dinsdagavond in Varsseveld een 12—8 nederlaag
geleden tegen Vadac I. Ondanks de handicap dat
met 2 invallers gespeeld moest worden, die overi-
gens uitstekend voor de dag kwamen, hebben de
Vordenaren kranig partij gegeven en heeft er ge-
ruime ty'd een gelijkspel in gezeten. Doch bij enkele
partyen werden in de eindfase foutieve voortzet-
tingen gedaan, zodat er geheel onnodig punten ver-
loren gingen.
De volgende wedstry'd van D.C.V. zal plaats vinden
op vrijdagavond 29 november, wanneer het eerste
tiental van Z.D.V. uit Zutphen op bezoek komt.

VOLLEYBAL
In de maandagavond gespeelde ontmoeting tegen
de Set Up-reserves hebben de dames van de Kraan-
vogels in beide sets het onderspit moeten delven;
het werd een 2—O zege voor de thuisclub.
Set Up 3 (Zutphen)—Kraanvogels I (Vorden) O—2
Eveneens speelden de Kraanvogels maandagavond
de wedstry'd tegen Set Up III. Dit werd een pittige
wedstry'd, waarbij de kansen voor de Vordense zes
al direct goed lagen. Beide punten werden mee
naar huis genomen.

RECLASSERINGS KOLLEKTE
De reclasseringskollekte heeft hier ƒ 163,40 op-
gebracht.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
„ONS BELANG"

In café Ey'kelkamp hield onder voorzitterschap van
de heer H. J. Kaemingk te Barchem, de Coöp. Land-
bouwvereniging „Ons Belang" G.A. een goed be-
zochte algemene ledenvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op dat
het boekjaar 1962—1963 voor de vereniging een
gunstig jaar is geweest, en dat na een ruime af-
schrijving OB de activa van de vereniging nog een
bijschrijving op de ledenrekening en enige verster-
king van de reserve mogelijk bleek.
De directeur, de heer Klein Bleumink, bracht ver-
volgens verslag uit over het afgelopen boekjaar,
waaraan wij het volgende ontlenen.
De totale omzet bedroeg 10.251.756 kg. Er werden
6.113.353 kg aan C.L.O. mengvoeders gefabriceerd.
Ten aanzien van deze mengvoeders werd de vereni-
ging door de C.L.O. wederom in de klasse „uitmun-
tend" geplaatst.
In het afgelopen voorjaar daalde de fabricage en
omzet van mengvoeders nogal beduidend, met name
die van varkensvoeder, zulks tengevolge van het
heersende mond- en klauwzeer op de bedrijven van
verschillende leden. ^_
De omzet in meststc^^i, brandstoffen en ruwvoe-
ders steeg daarentege^
Met algemene stemmen werd besloten 1J,4 procent
van de winst over het afgelopen boekjaar bij te
schryven op ledenrekening, terwijl het daarna nog
resterende bedrag aan de .reserve van de vereniging
zal worden toegevoea^fce ledenrekening komt met
deze by'schry'ving titaan op ƒ 281.295,09 en de
reserve op ƒ 138.997,30.
De aftredende bestuursleden, de heren Joh. Weenk
en H. J. Eggink, werden herkozen evenals de af-
tredende leden van de raad van commissarissen, de
heren H. Bouwmeester en Joh. Wesselink.
In de vacature ontstaan door het zich niet meer
herkiesbaar stellen van de heer W. G. Dinkelman
te Barchem tot lid in de raad van commissarissen.
De voorzitter dankte de heer Dinkelman die vanaf
1946 als zodanig de vereniging op voortreffelijke
wijze had gediend en bood hem een aandenken aan.
De heer Dinkelman dankte op zijn beurt voor de
prettige wijze van samenwerken en het steeds ge-
noten vertrouwen en wenste de vereniging in de
komende jaren alles goede toe.
Bij de rondvraag werden enkele vragen en punten
van organisatorische aard door de voorzitter uit-
voerig beantwoord.

FEESTAVOND R.K. ZANGKOOR
Het traditionele St. Caeciliafeest, het jaarlijkse
feest van het r.k. Zangkoor „Cantemus Domino" is
ook dit jaar weer gevierd.
Nadat 's morgens de dag werd ingezet een
Hoogmis, waaronder de 3-stemmige Mis van Don
L. Perosi werd vertolkt, werd 's avonds in zaal
Schoenaker een gezellig samenzijn gehouden.
Nadat koffie met gebak was geoffreerd, sprak
voorzitter, de heer H. Wiggers, een hartelijk wel-
komstwoord. Hij wees er op, dat dit de laatste maal
was dat men allen gezamenlijk bijeen is, daar in
de nabije toekomst de zangers uit het dorp Vorden
ons zullen verlaten i.v.m. de bouw van een nieuwe
kerk in het dorp, waar de heer B. Koers, als nieuwe
dirigent van het toekomstige Vordense zangkoor
zal optreden. Spr. herdacht vervolgens in enkele
piëteitsvolle woorden wy'len de heer H. F. Helmink,
die in de loop van het jaar overleed en vele jaren als
dirigent een der grote stuwkrachten van „Cantemus
Domino" was geweest.
De avond werd verder gezellig doorgebracht.

VERGADERING C.J.B.T.B.

In café Eskes hield de afdeling Vorden van de
C.J.B.T.B. een matig bezochte ledenvergadering,
onder leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr.
In het openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten de heer E. Baerends uit Bennekom, be-
stuurslid van de Ned. C.J.B.T.B.
Deze sprak over het onderwerp: „Bloemen der lief-
de". Spr. begon met te zeggen dat er tegenwoordig
veel organisaties zy'n vooral op agrarisch gebied.
Men kan zich met verschillende doelstellingen voor
ogen organiseren, maar by dat alles moet er een
vast centraal doel zy'n. Ook op organisatorisch ter-
rein moeten wy ons onder Gods gebod stellen, n.l.
hebt uw naaste lief als u zelf.

BEDRIJFSDAMTOERNOOI
In verband met beperkte plaatsi*uimte moeten we
wat betreft het bedryfsdamtoernooi, dat dinsdag-
avond een aanvang nam, volstaan met de uitslagen.
Deze zijn dan: B.O.G. II—Zuivel I 0—8; O.L.S.—
Looyer 6—2; B.O.G. I—Empo 2—6; Zuivel I—
Empo 4—4; Looyer—B.O.G. I 5—3; B.O.G. II—
O.L.S. 1—7.

PROPAGANDA-FEESTAVOND
De afdelingen Vorden van de Bond van Plattelands-
vrouwen, de G.M. van Landbouw, de B.O.L.H. en
de B.O.G., hielden vry'dag en zaterdag in het Nuts-
gebouw gezamenlijk hun jaarlijkse propaganda -
feestavonden. De zaal was tot in alle hoeken gevuld.
De eerste avond werd geopend door de voorzitter
van G.M. v. L., de heer A. G. Mennink. De B.O.G.
zal, naar spr. meedeelde op 11 december a.s. haar
50-jarig bestaan herdenken.
Medegedeeld werd dat de bibliotheek van de
B.O.L.H. en B.O.G. ook voor leden van de Bond van
Plattelandsvrouwen en van de G.M. v. Landbouw
zal worden opengesteld.
Voor de pauze brachten leden van de B. v. PI. Vr.
een bont programma van zang, declamatie, ochtend-
gymnastiek enz., dat zeer goed in de smaak viel.
Vooral de trekschuit genoot aller belangstelling.
Na de pauze werd door leden van de jongeren-
organisaties het dramatisch toneelstuk „Het Meisje
Zondervan" voor het voetlicht gebracht. Het geheel
verkreeg een uitstekende vertolking.
De presidente van de Bond van Plattelandsvrouwen,
mej. Meinen, dankte aan het slot allen die tot het
welslagen van deze avond hadden medegewerkt.
Zaterdagavond stond de uitvoering onder leiding
van de heer Joh. Pardij s, voorzitter van de B.O.G.
By het begin werd een ogenblik stilte in acht ge-
nomen ter herdenking van het plotseling verschei-
den van President Kennedy.
Het programma werd evenals op vry'dag weer vlot
afgewerkt.
De diverse organisaties kunnen op zeer goed ge-
slaagde avonden terugzien.

Behoud van Uw tanden. 75ct-f1.-

HEROPENING DROGISTERIJ

Vry'dag vond de heropening plaats van de geheel
vei'bouwde en gemoderniseerde drogisterij „De olde
Meulle" van de heer J. M. van der Wal. De winkel
is tweemaal zo groot als voorheen en is zeer over-
zichtely'k. Het eerste gedeelte van de vloer bestaat
uit natuursteen terwijl de verdere oppervlakte met
een nieuw soort plastic «^rdekt wordt.
Langs de muren is een^Buwe betimmering aan-
gebracht. Er is een ap^^re af deling voor verf en
behang. De artikelen zy'n in fraaie vitrines en kast-
jes uitgestald. In het midden van de winkel is een
rooster aangebracht waaruit hete lucht stroomt.
De drogistery was op de dag van opening in een
ware bloemenzee herschapen.

BI^ Éh'EN
De Vordense biljarters kwamen afgelopen week in
de verschillende afdelingen met de volgende resul-
taten op de proppen: Excelsior II—De on I 4—4;
De Zon II—Drempt II 5—3; K.O.T. III—Ons Ge-
noegen III 4—4. r-
De vriendschappelijke ontmoeting tussen K.O.T. I
en K.O.T. II eindigde in een 8—O overwinning voor
eerstgenoemde.

OPBRENGST KOLLEKTE
De „Klaproos" kollekte heeft het mooie bedrag van
ƒ 1488,31 opgebracht, en niet ƒ 1188,31 zoals vorige
week op de loonzetteiïj per abuis gezet was.

VOOR BEROEP BEDANKT
Ds. J. D. te Winkel, geref. predikant alhier, deelde
zondag in de mofgendienst mede, dat hy voor zy'n
beroep naar de geref. kerk van Hoogvliet had be-
dankt.

K?.!SÜ?Dampo
VEILIG VERKEER

Een dezer dagen werd in hotel Bakker een leden-
vergadering gehouden van de afd. Vorden van het
Verbond voor Veilig Verkeer. In zjjn openings-
woord heette voorzitter, J. J. van der Peyl, in het
bijzonder welkom de commandant verkeersgroep
Apeldoorn, de adjudant D. A. F. van den Berg, die
10 jaar geleden in Vorden de stoot heeft gegeven
tot oprichting van de afdeling, samen met de toen-
malige groeps-commandant der rijkspolitie de heer
G. H. van der Peijl, en het hoofd der o.l. school in
het Dorp, de heer J. G. Vedders.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer Joh.
J. van Dijk, bleek, dat de afdeling 352 leden telt.
De penningmeester, de heer B. G. J. Olthof, ver-
meldde in zy'n jaarverslag een batig saldo. De
heren van Dijk, Pelgrum en Olthof, werden als be-
stuurslid herkozen. In de vacature-Folmer werd
gekozen, de heer A. F. J. Waarle, Kranenburg.
De voorzitter deelde mede, dat er dit winterseizoen
in samenwerking met de motorclub weer enkele,
filmavonden zullen worden gegeven. By voldoende
deelname zal er ook weer een verkeerscursus WOP
den gehouden. Adjudant van de Berg hield vervot
gens een causerie over de ontwikkeling van het
verkeer in de afgelopen dertig jaar, waarby hy '
vooral deed uitkomen dat de mentaliteit van vele
weggebruikers veel te wensen overlaat.
Na de pauze werd door de heren Pykstra en Hart-
suiker van de verkeersgroep Apeldoorn een ver-
keersquize gehouden, waaraan zes personen deel-
namen. De vragen waren behoorlijk pittig. De
prijswinnaars waren 1. Leunk, Wonnink en Maal-
derink.
Tevens werden nog een tweetal films vertoond
over d'e opleiding en het werk van de rijkspolitie.

BILJARTEN
Het eerste drietal van de biljartver. KOT heeft
haar vorm van de vorige week geconsolideerd door
nu in de Velswy'k een 3—4 overwinning te behalen
op de club van die naam.
KOT II kreeg van de Velswyk III een forse 8—l
nederlaag te incasseren.
KOT III speelde een vriendschappelijke ontmoe-
ting tegen een biljartteam van De Gems. In een
spannende wedstrijd trok KOT met 6—4 aan het
langste eind.
In het biljartdistrict „De IJsselkring" speelde De
Zon I met 4—4 gelyk tegen het eerste viertal van
De Engel. Het tweede team van „De Zon" kreeg
in Wichmond een 6—2 nederlaag te slikken tegen
KOT II.

BILJARTEN
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" speelde
Kranenburg l een verdienstelijke party tegen
Excelsior 2 (Baak); het werd 6—2 voor de Kranen-
burgers. In Klasse B speelde Kranenburg 2 ver-
dienstelyk tegen KOT 3 Wichmond; het werd een
4—4 gelyk spel. In de thuiswedstrijd tegen Den
Elter 2 (Baronsbergen) verloor men met O—8.
Voorts verloor Kranenburg l van plaatsgenoot de
Kets l met 5—1.

Ook u kunt één
van de

gelukkigen zijn!

Meer dan f 20.00&-
aan pryzen!

Vraag naar zegels bij uw aankopen bij de
Zutphense winkeliers en zie direct of u een

waardebon van
f 250.., f 100.-, f 25.-, f 10.-, f 2.50

of f 1.-
kunt gaan halen in het bureau, Stations-

straat 10, t.o. het postkantoor.

Voor openingstijden zie raambiljetten.

Speciale koopavonden op 29 november,
2, 3 en 4 december.

SINT NICOLAAS-ACTIE ZUTPHEN 1963



Tweede blad Contact 28 november 1963

Haar verlanglijst
voor BRABANTIA of TOMADO

Handdoekrek 5.45
Spaardoos 4.50
Ontbijtkoektrommel 5.90
Pedaalemmer 1790
Broodtrommel 990
Vensterbus l 60
Str i jkplank 24.50

Afdruiprek 5.25
Bordenrek 3.50
Eierrek 2.25
Jampothouder 1.75
Patate snijder 2.40
Boekenrek 975
Snelkookpan 47 50

Deze lijst kunt u zelf eenvoudig
aanvullen door op uw gemak bij
ons rond te kijken.

Huishoudelijke
en Luxe artikelen

G. EMSBROEUZn.c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

St. Nicolaasfeest
O.L. Dorpsschool

Donderdag 5 december a.s. hopen we weer
ons St. Nicolaasfeest te vieren.
De leerlingen van de klassen l t.m. 3 en
de nieuwelingen voor de cursus 1964—'65
zullen Sint en Piet 's morgens in 't Nuts-
gebouw begroeten.
Deze kinderen zijn om 9 uur achter het
schoolgebouw aan de Kerkstraat.
Dit geldt dus ook voor de nieuwelingen.
Van zieke kinderen gaarne tijdig bericht.

De Oudercommissie.

Loop U eens

bij ons binnen

en bepaal

rustig uw

keuze\

Vele prachtige cadeaus
voor heel het gezin,
alles op elektrisch gebied.

Elektro Technisch Bureau

P. DEKKER
Zutphenseweg 8

Telefoon 1253

1948 15 jaar 1963

Jubileummiddag
„St. Michaelsgroep" Vorden

Zondag l dec. 2 uur n.m.

in zaal Schoenaker, Kranenburg.

Dat mag U niet missen!

Koopavonden
in Vorden

Heden donderdag 28 november, vrijdag
29 november, maandag 2 december, dins-
dag 3 december en woensdag 4 decem-
ber zijn alle deelnemende zaken aan de

Sint Nicolaasaktie

geopend lot 9 uur.
Zaterdag 30 nov. gesloten om 5 uur.

Bestuur Vordense Winkeliersver.

Luxe

PANTOFFELS

Juist voor St. Nicolaas ontvingen wij een

uitzonderlijk mooie kollektie

LUXE PANTOFFELS waar u zeke^Jw

keus uit kunt maken.

Kyk

eerst

t>u

WULLIHK'S SCHOENHANDEL
« Onbetwist c/e Ócnoenenspecialist >

blik Nasi-Goreng -h l pot picalilly samen 199 et
zak knabbelkoeken 68 et

schoenletters 90 et
zak borstplaat 49 et
pot poederkoffie Spar 171 et
pak Spar-koffie roodmerk 141 et

100 gram gekookte Gelderse worst
-f* 100 gram smeerkaas samen 98 et

100 gram leverkaas + 100 gram cervelaatworst 99 et

C HO COL AD E-LETTE R S

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

""Nutsgebouw™^
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l december» 8 uur

Hinderlaag bij het Tomatiawk-ravijn
met: Davjd Brian, John Hodiak,
John Derek.

Een sensationeel avontuur uit de
ruigste dagen van het Wilde Westen.

f
Toegang 14 jaar j

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.
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Ook met St. Nicolaas
voor heel de burgerij

„Jan Hassink's

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

Een keur van geschenken
waarvan we U graag enke-
le noemen.

VOOR DE DAMES
Pullovers, Vesten, Twinsets,
Parapluies, Sjaals, Hand-
schoenen, Zakdoeken, Bad-
sets, Ontbijt- en Tafellakens
in luxe verpakking.

VOOR DE HEREN

Overhemden, licht en donke-
re dessins, Zelfbinders, Sok-
ken, Parapluies, Sjaals, Pul-
lovers, Slipovers, Vesten.

VOOR DE KINDEREN

Vestjes, Pullovers, Wanten,
Zakdoeken, Mutsen, Sjaals.

VOOR UW VERLOOFDE

Ja, iets voor de uitzet, we
kunnen U een pracht kol-
lektie tonen in feestverpak-
king.

KOMT U EENS KIJKEN BIJ

uw TEXTIELSPECIALIST

H. Luth
NIEUWSTAD

Ned* Roode Kruis
Afd. Bloedplasma

Willen de offer vaardige donoren

maandagavond 9 december
vrij houden.



TELEFUNKEN Televisie
WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS

Fa. BREDEVELD Weg naar Laren 56 - Tel. 3813 - Zutphen

Mengkom
GRATIS

Eet u wel stampot en hebt
u geen Philips handmixer?

De handmixer maakt het zware
„stampwerk* overbodig.
Hij mixt ook uw soepen,
sausen, slagroom, eiwit, beslag
voor pannekoeken, en kneedt

met zijn extra kneedhaken
deeg voor krentebrood, vla-
bodems en zandkoekjes.

Deze Philips mixer met drie
snelheden en tijdelijk GRATIS
MENGKOM f 39.-.

Philips mixer met één snel-
heid f 29.-.
Philips mixer met één snelheid
en extra kneedhaken f 31.50.

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

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

telefoon 1546

(1830)

GEMS
METAALWERKEN
VORDEN
Zutphenseweg 5 —

vraagt wegens uitbreiding:

• lassers en walsers '
• transporteurs l
• ongeschoolden l

Prima krachten niet ouder dan
50 jaar.

• leerlingen |
(event. gratis opleiding C.V.-
school). -

Inlichtingen 's avonds ook bij

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

• ••••• M

Nuttige geschenken voor de St. Nicolaas:
WIELRIJDERS:

handschoenen, tassen, elektr. rijwiellampen, jasbeschermers,
zaklantaarns, kettingkastbeugels, sportstuur, KM tellers,
zadeldekken, snelbinders, kinderzitje, autoped, driewieler,
kinderfietsjes

BROMFIETSERS:
windscherm, regenscherm, regenbroeken, koplampscherm,
tankdek, snelbinder, buddy-sit, tassen, brandstofbusjes en
-kannen, gereedschappen, bougie's, terreinbanden, cross-
handvatten en overtrekken

AUTOMOBILISTEN:
gevarendriehoek, sleepkabel, benzine-reservekan, pechlampen,
magnetische looplamp, doos reserve-lampjes, ruitensproeier,
anti-verblindingsscherm, anti-condensruiten en -sponzen, anti-
vries voor bevroren ruiten, mistlamp, radio, asbakje, dash-
bordrekje, sigarettenetui, sauba, set spons en zeem, valma
onderhoudsmiddelen, enz.

A. G. Tragter Telef. 1256

£&ltijd vuur bij de hand

met een Poppel Gasaansteker!
gemakkelijk bediening fr
licht in gewicht
vulling voldoende voor 2 a 3 maanden
zwarte uitvoering f 10.—
gekleurd f 11.— ^^

Sigarenmagazijn D. BOER^M A
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

Zou er wel een fijner geschenk
bestaan dan warme

winter sporikleding

Anoraks, sportieve modellen van wind- en
sneeuwdichte nylon met heerlijk warme
isothermyl tussenvoering, voor dames, heren
en tieners.
En daarbij passen: de vlotte ski-pantalons
van soepel Helanca in vele nieuwe kleuren.
Echte noorse sokken en kousen, van het
wereldmerk Janus.
Bijzonder mooie sjaals in wol en zijde.
Truien, vesten en pullovers voor dames,
heren en tieners, in schitterende kleuren
en dessins.
Suède lederen wanten, sterk en mooi.

HARTENS, Zutphenseweg
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Door onze grote verscheidenheid
cadeau's vindt Sinterklaas bij ons

altijd iets naar zijn zin!
R+ J+ Koerselman
Telefoon 1364

Grote Paardenmarkt
St. Nicolaasmarkt

op woensdag
4 december

te

Hengelo (G.)
Aankoop levende have voor de

VERLOTING

De Marktvereniging.

» »,Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN
Vorden, Telefoon 1314

St Nicolaas zal ook dit
jaar onze zaak beslist niet
voorbijgaan
Hij denkt bij voorbaat al
weer aan de

praktische
geschenken

die hij alleen bij ons kan vinden.

Hij ziet ze nu al voor zich, die

r̂ nuttige en praktische kunst-
nijverheidsartikelen

^ gezellige kleinmeubelen
enz.

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

Boesveld - Vorden
telefoon 1329

Thans privé telefoon

1743

Kies niet zo maar

een fiets
Kom eerst eens kijken in de showroom

van de
Empo Rijwielfabriek.

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

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

Stap op een kwaliteitsprodnkt!

FIETS op EMPO!
Levering via Uw handelaar.

Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

EMPO RIJWIELFHBRIEK N.V.
VORDEN



Dit model
kop en schotel is er in
meerdere decors.

U zult ze direct herkennen
tussen de vele anderen.
U vindt beslist uw eigen kop
en schotel en een verrassende
serie artikelen in

Glas, Kristal,
Porselein en Aarde-
werk

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

VOOR

St. Nicolaas
geschenken

ruime keus
m:
Bergmeubels

Dressoirs
Bijzetstoelen

Theemeubels
Salontafels

Naaiboxen
Kapstokken

Spiegels
Boekenplanken

Rotanmeubels
Lectuurbakken

Radio- enT V-tafels
Sierkussens

Tafel-, Divan-,
Kapstok-

kleden

ZIE ETALAGE

enz. enz

ZIE ETALAGE

A. J. A. HELMINK

EEN PRACHT
ST. NICOLAASCADEAU

is de

Pfaff Naaimachine
in diverse uitvoeringen

reeds vanaf ff 198.—

Vraagt demonstratie zonder
enige verplichting.

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 Telefoon 1254

(28 nov. t/m 4 dec.)
WERKELIJK VOORDEEL

alleen bij de
VIVO-WINKELIER

Oploskoffie
Bij elke bus
van 50 gram

10O
WAPENTJES

Speculaaspopjes
doos a 12 stuks .
met 10 wapentjes

Chocoladebeestjes
150 gram . . . .
met 10 wapent jes

Kladblocs
200 vel per bloc
2 stuks

Ricordo
Vermouth
literfles . .
met 100 wapent jes

4 balpoints
(4 kleuren)

met
40 wapentjes

Met óók nog uw
gratis VJVO-wapentjes

VIVQi kruideniers:

óte^f'va/tertKISTEMAKER - OPLAAT, vWdenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/t Hoge

-Ir
£lK> jALTIJD:

grote sortering
speelgoed
Kom binnen een kijkje nemen, en maak
ZELF uw keuze.

W/J HELPEN U AAN EEN IDEE!

R. J. Koerselman - Tel. 1364

Ook Sint Nicolaas

kocht zijn

BERINI

bij BERINI-DEALER

BARINK
Vorden

Speelgoederen
van JAN HASSINK'
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.

VOORAL UW

fa, Hartens
wapen- en sporthandel

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Wij hebben pracht

ST. NICOLAASCADEAU'S o.a.
zaklantaarns

div. modellen

rijwiellampen
fietscapes
windschermen
autopeds
kinderdriewielers
kinderfietsjes

Alle auto-onderhoudsmiddelen enz.

KOM EENS KIJKEN bij

BARINK - Nieuwstad

Blaupunkt
Philips T.V. en RADIO

Geniet meer van de lange winter-
avonden en blijf op de hoogte van
het wereldgebeuren.

Neem nu TELEVISIE.
Elektro Technisch Installatiebureau

• • DCKkCr Telefoon 1253

Zaterdag 30 nov.

St. Nicolaasbal
in het Nutsgebouw
te Vorden *

Aanvang 7 uur.

Muziek: ,,The Nutcrackers"

Nord Mende

Erres

Philips

RADIO en TELEVISIE
U bent van een goede service verzekerd

Fa. P. Bredeueld
Weg n. Laren 56, Tel. 3813, Zutphen

Bureau G. LANGBROEK
Vorden - VLAARDINGEN - Ermelo

Gevestigd sedert 1936

Accountant
Belastingconsulent

Hoofdkantoor VLAARDINGEN:
Schiedamseweg 58

(gebouw Slavenburg's Bank)
Woonhuis: Burgem. Verkadesingel 43

Telefoon 01898-3252

VORDEN
Nieuwstad 43, Telefoon 06752-1638

Na afspraak vrijblijvend tot uw dienst.

Alles op boekhoudkundig-, fiscaal- en
economisch gebied.



Geef een nuttig geschenk
hiervoor naar

Jansen -1 Schoenenhiis
ZIE ETALAGE'S ZIE ETALAGE'S

ia graag iets
voor ons ALLEMAAL.

Een practisch cadeau: don-
kere jacquard doek met
kleurige motieven, in doos

f5.45
Dit is één van die gezellig
verpakte badhanddoeken
uit ons assortiment.

Wit „Bernina" damast,
stylvol en intiem. Taf el-
laken 130 x 160 cm. in
cellofaan f 9.45
Bijpassende servetten

v.a. ,f,1.40

,,Bernina" luxe bedsets,
ideale geschenken. De pas-
telkleurige borduring van,
lakens en slopen vormen
een fraai en charmant ge-
heel.
1 persoons set (150 x 250
cm. + l sloop) v.a. f 15.50
2 persoons set (180 x 250
cm. l-2 slopen) v.a. f 21.75
Informeer ook naar de vele
andere uitvoeringen in
,,Bernina" lakens en slo-
pen.

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

Ontbijt en lunchlakens in
diverse cadeau-verpakkin-
gen. Als voorbeeld een be-
drukt lunchlaken meester-
lyk in dessin en kleur,
130.x 160 cm. f 10.90

Zakdoeken voor dames en
heren z\jn altijd welkom.
o.a.: 3 fraai geborduurde
Ierse damesdoekjes in leu-
ke doos f2.50
6 herenzakdoeken in plas-
tic box f3.95

Voor

Sint Nicolaas-
geschenken
voor jong en oud

zoals Boeken, Pockets,
Postpapier, Vulpennen,
Ballpoints, Albums, Tafel-
spelen, Kalenders, Agenda's
enz. enz.

Kom eens kijken bij

Boek- en Kantoorboekhandel

Fa. HIETBRINK

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Kom voor Uw

c3/. lCicolaascadeaus
eens bij ONS kijken.

100% kans dat u slaagt!

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Voor een

duurzaam
geschenk
naar

Henk van Ark

Ook voor

Chocoladeletters
naar

Sigarenmagazijn D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, Tel. 1553

KIPPEN en
JONGE HANEN

gevraagd tegen de
hoogste prijs.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

f7.65 per fles

KEUNE

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57


