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UIT DE GEMEENTERAAD
Ongetwijfeld zeer tot genoegen van de aange
landen en hen, die regelmatig met voertuigen
van deze weg gebruik moeten maken, heeft de
raad woensdagavond besloten om de weg door
het Galgenoor te doen verharden. Zo heel vlo
was dit nog niet voor elkaar omdat er nog een
adres van 9 belanghebbenden binnen was geko
men, welke voorstelden de weg enkele honder
den meters om te leggen, zodat ook hun boer
derijen aan de harde weg kwamen te liggen.
Tenslotte werd besloten om de weg te verhar
den zoals aanvankelijk voorgesteld en de weg
langs de 9 adressanten tot aan de Oostpoort
door de gemeente zelf te doen verharden met
puin, hetgeen deze 9 aangelanden niets behoeft
te kosten. De gemeente zou het echter wel pret
tig vinden, indien zij een bijdrage van hen hier
voor ontving in de kosten.
Ook andere boerderijen, welke wat van de nieuwe weg afliggen, kunnen van deze regeling gebruik maken.
De 70 nieuwe woningen mogen hun rioolwater
niet lozen in de Vordense Beek, aldus heeft het
waterschap beslist.
Nu zal men wel tot het regelmatig leeghalen
van de putten moeten overgaan.
De Prinses Julianaschool in de Wildenborch zal
verbouwd worden, hetgeen ƒ 31.000,— zal kosten. Ook voor vernieuwing van het meubilair
werd een bedrag uitgetrokken. Dit was ook wel
nodig, daar men het hier nog deed met schoolmeubelen anno 1913.
De gemeente Vorden zal volgens een met 8 te
gen 3 aangenomen besluit meedoen aan het
functie-onderzoek, hetgeen ƒ 800,— zal kosten.
De gemeente-arbeiders zijn dan verzekerd van
de 3 % loonsverhoging, daar het rijk uitdrukkelijk het functie-onderzoek hieraan vastkoppelt.
De heren Heerink, Wesselink en van Westerholt stemden tegen met de aantekening dat zij
wél voor de 3 % verhoging maar niet voor het
functie-onderzoek waren.
Tenslotte werd als laatste punt van de agenda
nog het voorstel aangenomen om van mevr. de
wed. E. M. Wolsinkt-Greuters een stuk bouwgrond te kopen gelegen in het uitbreidingsplan
tegen de som van ƒ 8.000,—.
Rondvraag.
De heer Schurink wilde de particuliere ondernemer subsidie verstrekken om zich een hygiënischer vuilniswagen aan te schaffen. Het
vuil wordt nu op een open vrachtwagen opgehaald en doet wolken stof opwaaien.
De heren Schurink en INorde kwamen met vragen omtrent de verhuurbaarheid der nieuwe 70
woningen. Volgens B. & W. zijn de eerdaags gereed te komen 25 woningen reeds verhuurd en
ook voor de andere woningen zijn reeds huurders. De te betalen huur zal ƒ 12.60 plus kosten
water bedragen. Op een vraag van de heer KI.
Brinke omtrent de aanslag tot het betalen van
schoolgeld over het jaar 1951/'52, welke verschillende ingezetenen ontvangen hadden, deelde de voorzitter mede dat dit nog een achterstallige primitieve aanslag betreft welke nog
niet verjaard is. Er is bovendien nog een aanslagbiljet over het jaar 1952/'53 te verwachten.
Het raadslid Heerink vroeg naar de stand van
zaken betreffende het industrie-terrein en of er
al reclame gemaakt was. Zolang we, aldus de
voorzitter, niet weten hoeveel grond hiervan
voor de Gems bestemd is, kunnen we nog niets
doen.
Tenslotte had de heer Wesselink nog enkele vragen en wel alereerst wanneer de woning aan
de kleuterschool vrijkomt, dit i.v.m. de a.s. verbouwing. B. & W. hadden echter nog geen ge>schikte woning voor de tegenwoordige bewoner
kunnen vinden, doch doen hiervoor alle moeite.

De vroeger al eens door de heer Wesselink ge- KERKDIENSTEN zondag 30 november
NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
vraagde hoogtezon kan nu spoedig tegemoet
Zaterdag
29 november komen 84 nieuwe boeHervormde
kerk.
gezien worden.
ken in de Nutsbibliotheek, n.l. 34 romans, 10
Omtrent het verkeersprobleem aan de Zutphen- 10 uur Ds. P. A. Stapert van Zutphen.
populair wetenschappelijke boeken, 9 detecse weg is nog niet veel naders bekend. Tot ver- 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
tieve romans, 18 oudere jongens en meisjesbazing van de raad lagen de stukken nu bij het
boeken en 13 kinderboeken.
Staatsbosbeheer ter beoordeling, doch wat deze
Geref. Kerk
Onder de romans zijn de nieuwe boeken van
er mee te maken heeft, was iedereen een raad. 10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
Fabricius, Jan den Hartog, du Maurier, het
sel.
veel besproken „Onder het Melkwoud" van
R.K. Kerk
HET VERWDENEN GELDKISTJE
D. Thomas, enz.
7.30
uur
Mis,
10
uur
Hoogmis,
4
uur
Lof.
Het gonst in de gemeente Vorden de laatste tijd
Een
bijzonder mooi boek, geestig geschreven
van geruchten omtrent een geldkistje met in- R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis
en
fijn
van uitbeelding is: „Dertien oude ezels"
houd, dat op het gemeentehuis verdwenen zou
van
U.
Bruns.
Zondagsdtenst Doktoren
zijn. Baron van Westerholt wilde tijdens de geZulke boeken moesten meer geschreven
houden raadszitting van dinsdag nu wel eens
(alleen voor spoedgevallen)
uitgemaakt zien wat er van deze geruchten Van zaterdag 29 nov. van 5 uur tot en met worden! Bij de Populair Wetenschappelijke
boeken is van Urquehart ,,De slag om Arnwaar is. Hoewel burgemeester van Arkel deze zondag 30 nov. Dr Lulofs, telef. 1255.
hem". Bij de detectieven de nieuwe Agatha
nogal tere kwestie in geheime zitting had wilBij geen gehoor dokterstelefoon 1236 Christie en de laatste door van Eemlandt zelf
len behandelen, maakte hij om alle geruchten
geschreven boek: ,,De schat van Aras Hillee".
tot de juiste proporties terug te brengen de
Zondagsdienst dierenartsen.
Onder
de kinderboeken neemt Wiplala de eervolgende feiten bekend.
Op 25 oktober miste de opzichter van gemeente- Zondag 30 nov. Reichman, tel. 06755-266 ste plaats in, 't bekroonde boek van A. M.
Schmidt. Dit boek is zo boeiend en geestig gewerken, de heer Klein Ikkink, het hem toever- en Van Soest, tel. 06753-420.
schreven, dat ook een volwassene geen rust
trouwde voorschot-geldkistje met een inhoud
Weekmarkt.
heeft voordat hij 't uitgelezen heeft. Er is een
van ƒ 465.—. Dit kistje stond in de archief bewaarplaats en was nergens weer te vinden. De Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren mooi sprookjesboek van Liza Tetzner en een
burgemeester heeft de politie in deze zaak ge- aangevoerd 117 biggen, waarvan de prijzen vertelselboek van Annie Schmidt: De Ark van
kend, doch deze heeft het verdwenen kistje nog varieerden van f 47.— tot f 53.— per stuk mensen, dieren en dingen. Voor de oudere
jongens en meisjes vanaf 15 jaar is er behalve
niet op kunnen sporen. Hij hoopte dat het ech- Handel was tamelijk vlug.
de nieuwe boeken ook een lijst verschenen
ter spoedig achterhaald zou worden, want het
van 178 romans en defectieve boeken, die zij
politie-onderzoek is in dezen nog niet gesloten.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
kunnen lezen, maar die onder de romans te
JAARVERGADERING „ONS BELANG"
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
vinden zijn.
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok
De bibliotheek op de Medlerschool is ook weer
hield de Coöp. Landbouwvereniging „Ons BeBurgelijke stand van 21 t.m. 27 nov. geopend en wel op vrijdagmiddag van 4—5
lang" in de buurtschap Linde in café Eijkel- Geboren: d. van J. W. Hoekman en B. H. uur. Zie advertentie.
kamp haar jaarvergadering.
Wolferink.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede
Ondertrouwd:
H. J. Schut en T. J. deBruijn;
dat het afgelopen boekjaar een uitstekend jaar
J.
A.
H.
Bokstart
en F. Th. Vrieze.
B a b y d e r m - w i e g j e gevuld m e t
is geweest.
artikelen voor Baby's huidje f 3.95
Uit het jaarverslag van de directeur van de B. J. H.Seesink en M. G. Klein Hekkelder.
coöperatie, de heer D. Klein Bleumink, bleek Gehuwd: Geen.
dat de vereniging thans 259 leden telt.
Overleden: G. W. J. Denkers, vr., wed. van Van de 7 gespeeldeVOETBAL
wedstrijden heeft Vorden I
In totaal werd omgezet ƒ 9.343.288 kg of wel H. Harmsen, 79 jaar.
er
tot
nu
toe
6
gewonnen
en l verloren. Zo geeen totale geldsomzet van ƒ 2.499.551,66.
zien geen slecht resultaat, doch het is wel opDe gemiddelde afname per lid bedroeg in geldsmerkelijk dat alle overwinningen bijna met l
waarde ƒ 9.571,71.
doelpunt verschil behaald werden. De voorhoede
Besloten werd 2 % pro-rato de afname der leden
blijft dan ook het zwakke punt. Ook zondag
van het winstsaldo op d^Uedenrekening bij te
werd
weer met 2—l gewonnen. Ditmaal was
schrijven, terwijl het ovHJe winstsaldo hierna
Noorddijk I het slachtoffer.
op de bezittingen van de vereniging zal worden
Vorden probeerde H. Mulder op de middenvoorafgeschreven.
plaats en deze doortastende speler wist beide
Bij gehouden bestuursverkiezing werd het afdoelpunten te scoren en zodoende Vorden aan de
tredende bestuurslid, de heer B. G. Lichtenberg, MANNENKOOR BEHAALDE EERSTE PRIJS overwinning
te helpen.
benevens de af tredende flMïimissarissen t.w. de Het Vordens Mannenkoor behaalde xaterdag
Voor
de
rust
deed hij dat met een fraai boogo.l.v.
de
heer
D.
Wolters
uAhct
zaalconcours,
heren H. W. Mullink e^p. J. Lenselink, herdat gehouden werd in de I^Rgelische Kerk te balletje en na de rust, toen de stand l—l was,
kozen.
hij met een listige hakbal het winnende
In plaats van de aftr. commissaris de heer H. Rotterdam een eersie prijs Van 343 punten in de maakte
doelpunt.
Memelink, welke zich niet meer herkiesbaar eerste afdeling.
Het verplichte nummer was „Requiem" van Ook Noorddijk kreeg kansen genoeg, doch hier
stelde, werd gekozen de heer G. J. Pelgrum.
van werd er maar één benut. Met een zeer
Nadat de voorzitter de heer Klein Bleumink Cornelis en ,,Magnificat" van Jos Franken.
fraaie kopbal maakte de linksbuiten dit doel
dank had gebracht voor zijn accuraat beheer en Voor dirigent en koor een fraai succes.
punt. Uenk wist door een hard ingeschoten bal
het personeel voor de bewezen diensten, dankte
uit het verlaten doel te koppen, de zeker schijhij de heer Memelink voor alles wat hij in zijn
nende
gelijkmaker te voorkomen. De gelukkigZwaarmoedige
gedachten,
tobberijen
en
17-jarige bestuursfunctie in het belang van de
ste
heeft
deze wedstrijd gewonnen.
angstgevoel worden verdreven door
coöperatie had gedaan. Op uw reeds gevorderde
De rest van de Vordense elftallen was vrij.
MIJNHARDT'S Z E N U W T A B L E T T E N
leeftijd, aldus de voorz., kunnen wij uw heenA.s. zondag speelt Vorden I de uiterst belangVersterken het zelfvertrouwen en
gaan als bestuurslid accepteren, doch wij hopen
rijke wedstrijd tegen Erix I, een van de ernstemmen U weer moedig en rustig.
dat het u gegeven mag worden de verdere ontstigste kampioenskandidaten. Het tempo kan
wikkeling van onze vereniging nog tal van jaren
BEKROOND
FRUIT
in
deze wedstrijd de doorslag geven.
e mogen gadeslaan. De heer Memelink werd
een passend blijk van waardering aangeboden. Op de gehouden St.-Nicolaasveiling van Gelder- Vorden II ontvangt Ruurlo III en zal wel reEr zal getracht worden de bouw van een diep- se produkten in Arnhem verwierf het Fruitteelt- vanche trachten te nemen op de in Ruurlo gebedrijf ,,'t Medler" met zijn inzending fruit een leden nederlaag.
vrieskluis doorgang te doen vinden.
eerste en een tweede prijs.
Vorden A speelt thuis tegen het sterke Longa A
PRIJS IN VOETBALPOOL
uit Lichtenvoorde, terwijl Vorden B bij KeyenHet steunend lid van de voetbalvereniging „Vorburgse Boys A op bezoek gaat.
BIOSCOOP
den", de heer J. L. B., Hengelose weg, had het
GESLAAGD
eluk om van de voetbalpool van zondag j.l. 14 Zondagavond draait er een vrolijke film in
De
heer
W.
ter
Haar,
gemeente-ontvanger alhet
Nutsgebouw.
De
titel:
,,Liebe,
Jazz
und
van de 15 uitslagen goed te hebben. Hij is daardoor deelhebber in de tweede prijs welke totaal, Ubermut", geeft al aan dat jong en oud zich hier, slaagde dinsdag te den Haag voor het eeruitstekend met deze muziekfilm zal amuseren. ste deel van het diploma gemeentefinanciën.
ƒ 51.000,— bedraagt.

Moeder-Geschenk

TAXU

Belt George ™ 1 4 1 4

Zenuwrust.

Een cadeau zoeken? - Moeilijk?
Helemaal niet!

Winkelcentrum
KOERSELMAN

BURG. GALLÉESTRAAT

VISSER

•^^«™«»^^—^—^^——^————^^—^—

Stop

Op zaterdag 29 nov*, maandag l dec* en woensdag 3 dec* van 2 tot 4 uur

zijn SINT en PIET
persoonlijk aanwezig voor
de kinderen in hun schatkamer van

[f

Stop

Telegram

In onze zaak is het altijd raak!

Pantoffels, Bontlaarzen,
Bromfietslaarzen, Lederwaren en Schoenen
een ruime keus bij
A. JANSEN, 't Schoenenhuis

J^rakiiscne Ói
cadeaux zijn :

tLicolaas-

Nutsgebouw

Voor de beste merkartikelen
Elektra-, Radio- en Televisiebedrijf

- Tel.

*

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

1253

met cachet

Cadeaux

Zondag 7 december* 8 uur
de imponerendste oorlogsfilm ooit
gemaakt

Gouden en Zilveren ringen

BflSTOGNE

(Battleground)
met: Van Johnson, John Hodiak, Ricardo Montalban, en vele duizenden
figuranten.
Bastogne is het verhaal van ruige
moed en onbeschrijflijke levensdrift
van een stel G.I.'s, die met de ruggen
tegen de muur voor Europa's vrijheid
streden.

voor dames en heren.
Top-kollektie voor verrassende prijzen.

Herenhorloges
Zwitserse precisie ancre
uurwerken, in de meest
bekende merken

vanaf 32-50
Wekkers en Pendules

Luxe wekkertjes, Reisklokies - Junghans, Kienzle,
Westclox.
Keuze uit tientallen modellen

Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Stofzuigers, Wasmachines, Centrifuges in div,
prima fabrikaten, Snelkokers, Strijkijzers, Theelichten, Elektr. verwarmingskussens en ~dekens,
Scheerapparaten in diverse soorten. Wand- en
Schemerlampen*

P. Dekker

Zutfenseweg-VORDEN j

r

Philips en Blaupunkt Radio- en
Televisietoestellen, Bandrecorders,
Gramofoons, Platenwisselaars*

Een enorme sortering
staat ter zijner en uwer
beschikking.

Dameshorloges

Enorme keuze moderne
ancre horloges in de meest
bekende merken

vanaf 32.50

Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond

Kienzle Horloges

Een ideaal horloge voor
Meneer Jr.

Afdeling Vornen

vanaf 19.25

Feestelijke
jaarvergadering

Moderne Byoux

op dinsdag 9 december a. s., aanvang
7.30 uur precies in zaal Lettink.

en zuiver tin, serviezen,
schalen, vazen etc.

Vrouwen en verloofden worden mede
genodigd. Komt allen.

Tafelzilver en vlekvrij

Tafelgerei

Het bestuur

messen en luxe staalwaren

r

AI\LxlJb heeft voor U!

Bij aankoop van 1 pak Goudmerk Koffie
1.88 plus 38 zegels
1 Banketstaaf voor 39 et
Bij 100 gr. Goudmerk Thee 9O et plus 18 zegels
200 gr. Borstplaat voor 39 et
Bij 100 gr. Goudmerk Cacao 60 et plus 12 zegels
250 gr. Speculaas voer 39 et
1 fles Advocaat 2.98 + 30 zegels
Grote dikke Speculaasharten 95 et
10 overheerlijke Cocoskoeken 85 et
Pracht strooigoed 250 gram 55 et
Pepernoten
,,
,,
48 et
Opzettertjes
„ „
58 et
Grote sortering kleine figuren voor de klomp
Ontvangen: Hazelnoten - Amandelen - Cashew Muts Geconfijte Gember - Vijgen - Altijd verse Pinda's
Tracteer uw gezin eens op Frionor Visfilets, geen graat.
Veel goedkoper dan vlees.
Kabeljauw 1.35 per pak; Schelvis 1.45 per pak!!

wasmachines
hebben een zeer sterke
motor.
Wasmachine met tijdklok slechts 165.Kom eens kijken bij

Nico Keune
OPGELET.
Beker mede brengen.
Zaterdag 6 dec. 14.30 uur in het Nutsgeb.

Jaarlijks

Sinterklaasfeest

en het optreden van de Haagse Goochelaar
de heer Deenink bijgestaan door mevr.
Deenink, Voordrachtskunstenares.
Eventueel nog vergeten ledzn kunnen de
kinderen nog opgeven bij B. v. Hackfortweg 22
Het Bestuur

f

'e.

A. Siemerink
v. h. Martens
Zutphenseweg 15, Vorden, Telefoon

1505

De zaak met 1001 cadeaux in Uurwerken, Goud, Zilver
en Keltumpleet.

handhaaft zijn traditie en geeft vanaf heden tot 31 dec. de
likeur en wijn weer cadeau.

Bij 3 L. van ons prima gedistilleerd tegen de bekende lage
prijzen geven wij een fles likeur en bij 5 L. een fles wijn.
Verder stellen wij voor onze afnemers 3 L. jenever beschikbaar voor de 3 beste schatters van het aantal graankorrels
die zich in de fles bevinden, in onze zaak aanwezig.
Leden der Deldense buurtver. komt allen 3 dec. op de instuifavcnd; café 't Zwaantje biedt u een verrassing.
Beleefd aanbevelend,

G. ZUURVELD
OVERHELDEN MAKEN DE MAN zegt inconétjc
CREMONA overhemden hebben juist
dut.war een man zo graag heeft.

Ontwerp nieuwe Statuten

n.l. onberispelijke boord - goede pasvorm - extra versterkte boord
en manchetten. Blijft na vele, vele malen wassen onberispelijk. (i|

en

Ontwerp Huishoudelijk Reglement
der

is vanaf heden ter inzage bij het sekretariaat van het Ned.
Rode Kruis, afd. Zutphen, Hoornwerk 45.

ga

N.V.V.-Jeugd afd. Vorden Café 't Zwaantje

Besluit Rode Kruis

Vereniging „Het Nederlandse Rode
Kruis",

met

Cjolita

CREMONA
overhemden
ook in NO IRON,

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, die ons 12
november tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
V
J. Lammers
P. LammersSmit
Vorden, Zutph.w. 48.
Hartelijk dank aan alle y
inwoners uit de ge- W
meente Vorden, die mij H
geholpen hebben met G
het terugkrijgen van
een paardje.
Vriendelijk dank.
Japie de Vries.
Bij zijn vertrek uit Vor- ..
den groet ondergete- X
kende alle kennissen
en bedankt tevens voor
alle donateurschappen.
H. Lauckhart.

Chr. Lanb.huish.school.

Hy.

De netto-opbrengst v.
de oliebollenactie is
f 1060.-. Allen die
op welke wijze ook, w
aan dit succes hebben
bijgedragen zeggen wij X
hartelijk dank.

8

I

Nuttige surprises.

en

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen W
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. (
zal plaats hebben op donderdag 4 Q
december a.s. om 13.30 uur ten ge- r
meentehuize te Hengelo-Gld.
X
Kerkelijke inzegening in de N.H. Kerk ^
te Hengelo-Gld. om H uur door de W
Weleerw. Heer Ds. K. G. Kwint.
Q
Hengelo-Gld., E 51 - Warnsveld, E 17
November 1958.
Toekomstig adres: E 50a, Hengelo-G.
Receptie van 15.30 tot 16.30
zaal Concordia.

Bernard Coops

Gevraagd SOLIED
PERSOON in Vorden
voor Levens-, Spaaren Varia-verzekering.
Moet over behoorlijk
wat vrije tijd beschikken. Bij gebleken geschiktheid een agentschap voor verdere uitbreiding beschikbaar.
Ook zeer geschikt voor
nevenberoep.
Vaste
aanstelling niet uitgesloten. Brieven letter
P bureau v.d. blad.
Mam, krijgen we vandaag weer van die lekkere VIS vanPardijs?

geven kennis van hun voorgenomen *
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. ft
zal plaats hebben op dinsdag 9 dec. ^
a.s. te Hengelo-G.
Gemeentehuis 11.30 uur
Ned. Herv. Kerk 12 uur
Voorganger: Weleerw. Heer Ds. \J
K. G. Kwint.

Voordeliger stookt U
met

Esso Petroleum.
De haardolie met het
hoogste rendement.
A.deJonge,Tel.l346

Firma Martens

Fa. J. W. Albers

Wij geven u gaarne onze adviezen hierover.

Techn. Bur. P. DEKKER
Elektra, Radio, Televisie
Telefoon 1253

H.H. Pluimveehouders.

R.I.R. en W.L.xR.I.R.
Verder andere rassen en kruisingen.

Broederij „de Kruisweg"
Telefoon 06752-1576

Nieuwjaarsrollen
gebakken volgens
oud-recept.
Direct te leveren of op bestelling en u voorkomt teleurstelling.

SMIT, Zutphenseweg
Telefoon 1281
Elke week iets nieuws, altijJ
wat goeds.

Nieuwstad 5. Vorden

St. Nicolaas-geschenken
koopt de Sint het liefst in een speciaalzaak voor uurwerken, b.v. dames- of
herenpolshorloges in chroom, doublé
of goud; koekoekklokken ook met
muziek.
WEKKERS Pendules, elektr. Klokken, Junghans
KLOKKEN wekkers enz. Verder goud- en zilverwerken tegen de uiterste lage prijs.

YERlOYItIGS
RINGEH
HORLOGES

Onze zaak

HEDEN zaterdagavond

Orkest „The Tillmans", Aanvang 7 uur.

VOOR AANLEG

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,
Radio en Televisie,
vol-automatische
pompinstallaties enz.
G. EMSBROEK
en Zn. c.v.

is overgeplaatst

naar

Zutph.weg 25 naast Kapper Heersink.

DANSEN
in zaal Michels te Hengelo-Gld.

De T.V.-zender Markelo werd
hier zeer mooi en helder ontvangen.

W.ROSSEL
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Nico Keune

fl. JANSEN, 't Schoenenhuis!

f 1,95 per kg.

Pluimveehandel
Vorden
Telef. 1283

Voor betere kwaliteit

kunt u overal kopen . . . maar het
voordeligst bij

gaan we naar

Weulen Kranenbarg E. Brummelman
Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)

Bij elke 500 gr. peulvruchten, een pot
zoetzure augurken van 69 et voor 49 et
3 grote chocoladerepen voor liefst 49 et
Suiker krans j e s, 250 gram
49 et
Jams, div. smaken, per pot
59 et
Nieuwe honing, per pot
125 et
Vijgen, lekker en gezond, 500 gr. 59 et
Zalm, Ie kwaliteit, per blikje
95 et
Lucifers, 2 pakken slechts
39 et

St. Nicolaas-cadeaux

St. Nicolaas-geschenk

Voor verjonging van Uw pluimveestapel
kunnen we u leveren van eigen bedrijf, zowel ras als kruising van goede fokdieren.
VOOR HEEL
DE BURGERIJ Goede onderlinge combinatie dezer dieren
„JAN HASSINK'S" geven ook bij ras-kruising nakomelingen,
die U bij aanschaf een goede ondergrond
ROOKGEREI voor uw bedrijf waarborgen, hetgeen winstbepalend is.
Levering van eigen bedr.

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

NOG EEN KEER!!

Wapen- en Sporthandel

Voor een nuttig

Ook met St. Nicolaas:

Bupro-gas

Voor hen die onze kwaliteit koffie nog
niet kennen, geven wij deze week bij
elk pak a 188 et een grote banketstaaf
van 59 et voor 25 et.

Luchtbedden
Zaklantaarns
Pad vindersmessen
Slaapzakken
Rugzakken
Kampeerpannen
Kompassen

Dini van Neck

Honderden
huismoeders kennen reeds onze echte
fijne Hotel Goud Koffie.

Dam- en schaakborden
Voetballen
Voetbalschoenen
Trainingspakken
Gymschoenen
Rubberlaarzen
Zakmessen

uur in y
Q
X

Verpleeginr. Huize 't
Enzerinck vraagt net
Gelegenheid tot feliciteren van 13.00
flink MEISJE, n. ben.
tot 14.30 uur in „Hotel Langeler" te
20 Jr- zelfst. k. werken,
Hengelo-Gld.
I
v. d. of d. e. n.
M Hengelo-Gld., F 113a
Gevr. net MEISJE v. II Noordink, E 44
2 a 3 d. p. week.
H. Burkink, de Sticht Q Toekomstig adres: Noordink E 42.
Wichmond.
n
n
Gevr. WERKSTER
of net meisje v. twee
morgens p. week.
G. W. Brinkman,
Zutph.w. 56, Vorden.

Luchtbuksen
Luchtpistolen
Verrekijkers
Prismakijkers
Noorse wanten
Noorse sokken
Noorse truien
Regenkleding
Thermosflessen
Bowiemessen
Rolschaatsen
Werppijlen
Tafeltennis
Pokerspelen

Gerritjen Willemina ten Have

Beleefd aanbevelend,

FIRMA B. WENTINK & ZOON
Een prachtig St. Nicolaas-cadeau

PFAFF
naaimachines
in diverse uitvoeringen.
Komt u eens kijken!

H. W. Groot Enzerink, Zutphenseweg 21
Telefoon 1254

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten
WOENSDAG
3 dec.
St. Nicolaasmarkt)
(Verloting)

************************************

de nieuwe

practische
mode:

te Hengelo (Gil)
De Marktver.

Ongekende sortering

SPEELGOED

WINTERSET

R. J. KOERSELMAN
Het juiste adres voor
Pedicuren en Steunzolen
naar maat, is

Jansen, 't Schoenenhuis, Telefoon 1304

De prijs van
deze maillot

is slechts
VERKRIJGBAAR BIJ:

fa. Visser

Ï9.75

************************************

1

In PANTOFFELS de grootste keus.

ir=ir=ii
==i
Wij vestigen nogmaals Uw
aandacht op onze aanbiedingen in:

Alleen zaterdag:
500 gr. rook worst 180 et
500 gr. vet spek 110 et
500 gram gesm. vet 60 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et
200 gram tongenworst 60 et
Ie kwal. Vierels 1.50 per 500 gr.

Mapjes en doosjes Kinderzakdoeken
Dames Zakdoeken
Heren Zakdoeken
Schorten, Nylons, Ontbijtlakens,
Lakens en Slopen, Overhemden,
Zelfbinders, Anklets en Sokken,
Nappa Handschoenen, Shawls.

VACHTLDBRZEH
KUurcn: Bord«»ui
Groen, Zwart
m.ten 3 5 / 4 2

11.95

in verschillende prijsklassen.

„Onbetwist, de Schoenenspecialist

M. Krijt, Dorpsstraat

Al deze artikelen in leuke Sint Nicolaasverpakking en bovendien in zeer voordelige
prijzen.
Raadpleeg vr. bijzonderheden onze Formacocourant.

Voor

i

Looman - Vorden

THEORETISCHE

PRAKTISCHE

Jl=JL=JC

Buurtver. „DELDEN

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Tevens gelegenheid voor huisslachting
Diepvriescellen vanaf f 50.—.

TECHNISCHE LESSEN

>>

NAAR AUTO-RIJSCHOOL

Schieten, sjoelen en
balgooien voor leden
op woensdag 3 december 's avonds van
tot 12 uur in café 't Zwaantje.

H.H. Landbouwers en Pluimveehouders.
Nu ook in Vorden te verkrijgen
de beroemde

THEO VAN ESSEN
Gedipl. Instrukteur

Gedipl. Monteur

Ijsbaanstraat 11 - Tel. 4776

-

Zutphen

Opbouwserviezen uit voorraad leverbaar.

„KOUDIJS
Veevoederprodukten".
Neemt eens proef.
Depot voor Vorden en omstreken:

FORTEX - FORS VAN
LIJN, MODERN
VAN SNIT

H. Rothman, Molenweg 41, Vorden
Alles voor de slacht!
% Zuiver boekweitmeel
% Worstkruiden en aSI<
specerijen
0 Fijn en grof zout
^ Worsttouw en worstjjÉnnen
0 Inmaakpotten en een
partijtje 1 ' ^ L. ïnmaakglazen

Smit, Zutphenseweg

Twee redenen waarom moderne mannen
co graag Fortex dragen. De uitgespro-

Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

ken mannelijke lijn, met de natuurlijke
(Italiaanse) schouder weenpiegelt helemail hun actieve levensstijl. Met sportieve band in de rug en 2 klepzakken.

R. J. Koerselman, Burg. Galléestr.
Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-inschuifbare valramen.

Wij verhuren
filmprojectoren met lopende film
f 7.50 per avond voor uw kinderfeesten.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G
Telefoon 561

J~otonanclel

Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende druppels

Nulsbibliotheek Vorden
populaire prijsklasse
vanaf

73.50

Voor St. Nicolaas-inkopen zoals:
Kinderboeken, Romans, Detective en
Pocketboeken, Vulpennen, Postpapier,
Agenda's, Tafelspelen, Prentenboeken,
enz.
En ook voor St. Nicolaas-inpakpapier
en labels NAAR

Fa. Hietbrink -Tel. 1253

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.

Zaterdag 29 november 84 nieuwe boeken Drogisterij en
in de Nutsbibliotheek.
Fotohandel
10 cent per boek per week voor de groten,
5 cent per boek voor de kinderen, 15 cent
per Engels boek,
Vakboeken gratis op aanvraag. 25 cent in- Laarstraat 5
leggeld.
Nutsbibliotheek in 't Medler vrijdagmiddag Wasmachlnefabrtek
heeft
van 4-5 u u r .
gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadiging voor f 145.-,
met garantie.
Donderdag 4 december 's middags 2 uur
Desgewenst af betaling.
brengen Sint Nicolaas en Zwarte Piet in
het Nutsgebouw een bezoek aan de kinde- Fabrieksagent:
ren van de Nutskleuterschool.
Ouders an belangstellenden zijn van harte Mist* 13, Winterswijk
Tel. 5435-279.
welkom.

P. C. Nipius, Zulplicn

^Dolphijn

Vorden

BttWtfrA

TAFELGOED
IS BIJZONDER GOED
TAFELGOED
zegt Inconétje.
Nederlands beste
fabrikanten
ontwierpen en
weefden deze
BERNINA |
.TAFELLAKENS
voor U. Een uitgebreide
collectie vindt U
bij Uw Inconc
leverancier.

Sint Nicolaasfeest
Nutskleuterschool.

'n Pracht sortering ttinterspellen.
R. J. Koerselman

psrir
/

,L_///i_

Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"

EDO?I

»X

BERNINA ccn echt INCÜNÉ produc*

fa. Visser

SINTERKLAAS OP DE KLEUTERSCHOOL
10—10 uit de strijd te komen.
SCHAPENFOKKERS BIJEEN
Gaarne herinneren we belangstellenden even Onder leiding van de heer A. Tjoonk, hield Door gebrek aan wedstrijdroutine ging l partij
aan het bezoek van Sint en Piet aan de kinde- de Schapenfokvereniging ,,Vorden en Om- verloren, welke normaal gewonnen had moeten
ren van de Nutskleuterschool.
streken" in café ,,De Zon" een ledenvergade- worden.
Evenals vorige jaren belooft het weer een ge- ring.
De gedetailleerde uitslag is als volgt:
zellige middag te worden.
1—1
Medegedeeld werd dat de rammen nr. 1215 en H. de Vries—J. Oukes
1—1
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij 1272 waren verkocht. Hiervoor werden weer H. van Til—D. Klein Bramel
naar de advertentie in dit blad.
0—2
twee nieuwe rammen aangekocht, n.l. een van P. Westerhof—B. Breuker
2—0
EMPO RIJWIELFABRIEK SCHAKELT OVER de heer E. H. Pentinga te Adorp en een van H. N. Twilhaar—H. Wansink
0—2
de heer K. Bolhuis te Ten Boer (Groningen) H. Regelink—M. Wijen
VAN OLIE OP GAS
B. de Vries—P. Rozendaal
1—1
Woensdag 19 november 1958 werd de grote op- voor de prijs van resp. ƒ 475,— en ƒ 450 —
2—0
slagtank voor propagas bij de Empo Rijwielfa- Door de heer Oortgiesen, Veeteeltconsulent te B. VrochtenW. Uenk
2—O
briek te Voren in gebruik genomen.
Arnhem, werd er op gewezen dat de vereni- B. Lusink—T. Lissenburg
Het propagas werd van de raffinaderij uit Per- ging thans de beschikking heeft over vijf uit- Twee niet gespeelde partijen beide l—l
nis aangevoerd met de nieuwste tankauto van stekende rammen.
GESLAAGDE RUITERWEDSTRIJDEN
de Shell, die in één lading 10.000 kilogram van Uit de resultaten blijkt duidelijk, dat ook de
dit produkt kan vervoeren.
schapenfokkerij in georganiseerd verband de Zaterdag hield de landelijke rij vereniging „De
Graafschap" haar jaarlijkse z.g. „samengestelHet belangrijkste voordeel dat de Empo Rijwiel- schapenhouders ten goede komt.
fabriek ziet in het gebruik van propagas, is de De vereniging telt thans 45 leden met plm. 130 de wedstrijd". Aan deze wedstrijd namen ruiters
uit Zutphen, Gorssel, Laren, Geesteren, Barkwaliteitsverhoging die men krijgt bij het hard- schapen.
chem, Ruurlo en Vorden deel.
solderen van frames en vorken, ten opzichte van
Het morgenprogramma bestond uit dressuur en
BILJARTEN
de vroegere methode met olie.
Bovendien wordt de huidige produktiesnelheid De uitslagen van de gespeelde bil j art wedstrij- springen, terwijl er des middags een cross
den in de Zutphense Biljartbond luiden als werd verreden. Vooral voor dit laatste onderenorm verhoogd.
deel bestond van de zijde van het publiek veel
Een derde voordeel is de aanzienlijke brandstof- volgt:
besparing door het veel hogere nuttig effect Hoofdafdeling: Atlanta—KOT I 2—6; KOT I— belangstelling.
Bij de prijsuitreiking in Hotel Bakker bracht de
van de propagas-brander ten opzichte van de TOG I 4—4.
2e af d. KOT II—Poorte II 8—2; Kets I— heer D. Norde, voorzitter van de organiserende
olie-brander.
vereniging in de eerste plaats dank aan de faDe installatie bij Empo bestaat uit een opslag- Voorst II 6—4.
tank die 20.000 liter vloeibaar propaan kan be- 3e af d. Carambole II—KOT III 0—10; KOT III— milies van den Wall Bake, Kettelarij en Zuurveld voor het beschikbaar stellen van hun terDe Boer II 8—2; KOT IV—Hoven II 3—7.
vatten.
reinen en aan degenen die voor deze wedstijd
Eén vulling is voldoende om 1200 gezinnen één
een prijs beschikbaar hadden gesteld.
TONEELUITVOERING D.E.V.
maand van gas te voorzien.
De tank is 14 meter lang en heeft een door- Er bestond woensdagavond in het Nutsgebouw De heer F. Harmsen uit Gorssel met „Lupus"
snede van 1.60 meter. De maximale gasdruk een goede belangstelling voor de opvoering van wist zowel in de cross als in de samengestelde
wedstrijd beslag te leggen op de eerste prijs en
is in de zomer 15 atmosfeer.
het toneelstuk „Hard tegen Hard" door de to- werd
daardoor winnaar van de twee wisselbeVanzelfsprekend is de opslagplaats met vele be- neelvereniging D.E.V.
veilingen uitgerust, zoals veiligheidskleppen, Mej. Wissels opende de avond en heette in het kers. De heer Harmsen werd eveneens.winnaar
bliksem-afleiders fenz. en door verscheidene bijzonder de afgevaardigden van Vordens To- in de zware dressuur en bij het zware springparcours.
overheidsinstanties goedgekeurd.
neel en de zusterverenigingen uit de buurt- Uitslag
van de Cross voor nieuwelingen van de
Al met al weer een stap in de steeds verder schappen welkom.
gaande rationalisatie in het moderne Empo-be- Zij deelde voort nog mede dat de heer Joh. Vordense rij vereniging: 1. G. Schuppers „Bun242 sec.; 2. J. Koning, „Olni" 251 sec.; 3. H.
drijf.
Harmsen als voorzitter en regisseur was afge- ny"
Berenpas, „Olberta"' 266 sec.; 4. H. Radstake,
treden
en
dat
tot
tijdelijk
voorzitter
was
gekoAANKOMST SINT-NICOLAAS
268 sec. Snelste amazone mej. G. Meulenbrugge,
Er heerste zaterdagmiddag tegen kwart over zen de heer G. Stapper. De regie was nu in han- 307 sec.
twee weer de bekende drukte van honderden den van Henk Holsbeeke.
INBRAAK
kinderen en ouders aan het station, toen Sin- Het stuk voert ons in het gezin van de timterklaas, vergezeld van 2 zwarte Pieten, met mermansbaas, wiens 4 kinderen hun ouders te Toen de landbouwer W. in Delden met zijn geouderwets vinden.
de trein uit Zutphen ariveerde.
zin maandagavond thuis kwam, brandde het
Onder het geloei van sirenes der fabrieken be- Zij denken het in de wereld zelf wel te kunnen licht in het woonvertrek. Daar er niemand thuis
gon de Sint zijn intocht, waarbij hij door het rooien, wat uiteindelijk op een fiasco uitloopt. behoorde te zijn, werd onraad vermoed, wat nog
bestuur van de winkeliersvereniging werd De e-en na de ander komt gedesillusioneerd in versterk werd door het feit dat een keukenwelkom geheten. Met muziek van „Concordia" het ouderlijk huis terug.
raam openstond.
en haar drumband trok de Sint, gezeten in Dit probleemstuk uit deze tijd was verre van Bij onderzoek bleek dat er 'n portemonnaie met
zijn koets, naar het gemeentehuis, waar de gemakkelijk te spelen en vooral de beide hoofd- geld, een scheerapparaat en een theelichtje ontgoedheilig man door burgemeester van Arkel rollen van de ouders vergden heel wat van de vreemd waren. Van de indringer was geen spoor
en de voorzitter van de winkeliersvereniging, vertolkers. Niettemin maakten zij hun figuren meer te ontdekken. De politie heeft de zaak in
de heer G. J. Schurink, officieel ontvangen wel aannemelijk.
Uitzonderlijk goj^fcspeelde de nonchalante en onderzoek.
werd.
FEESTAVOND
TTfcMS-PERSONEELS[D^ra:
In zijn toespraak, welke door middel van luid- vlotte zoan, die «fflPk.B.S.-er de zaal nogal eens
VERENIGING
sprekers door de honderden voor het gemeen- aan het lachen bracht.
tehuis gevolgd kon worden, was de burge- De medewerkenden hadden aan het slot een Door de Personeelsvereniging der Gems Metaalmeester verheugd dat hij de Sint in het fraai hartelijk applaus in ontvangst te nemen. De werken werd zaterdagavond in zaal Schoenaker
gerestaureerde gemeentehuis kon ontvangen. waarn. voorzitter, de heer G. Stapper, dankte de jaarlijkse feestavond gehouden voor de leden
Ook wees hij op de groei van de gemeente de spelers en spofeers voor deze mooie avond. met hun huisgenojj^^n verloofden, welke zeer
door de geboorte van de 6.000ste inwoner,
geslaagd genoemd^BF worden.
EEN NIEUWE KLOKKENWINKEL
hetgeen voor de Sint ongetwijfeld weer meer
In zijn openingswoord sprak de heer M. Wijen
Vorige week vrijdag heeft hologerie J. Wen- een woord van welkom tot allen, speciaal tot
werk meebrengt.
Voorts vertelde de burgemeester dat er bin- tink onder grote belangstelling in het geheel de „Zingende Zusjes" uit Hengelo (G.), de connenkort 25 van de in aanbouw zijnde 70 wo- verbouwde woonhuis naast kapper Heersink fefencier Gait Jan en het Ambonese gezelschap.
ningen in gebruik genomen zullen worden. zijn nieuwe winkel en reparatie-inrichting Hierna kwamen de „Zingende Zusjes" met beVorden zit echter nog steeds verlegen om geopend. Het is een keurige zaak gewon geleiding van een accordeonist voor het voetbouwgrond, vooral voor de bouw in de par- den en wat vooral opvalt zijn de twee stijlvolle licht en wisten met hun aardige en populaire
ticuliere sector. Ook de uitbreiding in ons etalages, waarin horloges, klokken, pendules en liedjes de zaal al spoedig op hun hand te krijgen.
dorp met nieuwe winkelpanden kwam ter goud- en zilverwerken te kust en te keur geëta- Ook Gait Jan als conferencier deed het uitsteleerd zijn.
kend, terwijl het optreden van de Ambonezensprake.
De voorzitter van de winkeliers, de heer Het inwendige van deze winkel is in oud-Hol- familie, die zeer muzikaal begaafd bleek te zijn,
Schurink, wees in zijn toespraak op de keurige landse stijl gehouden, waartoe ook de ouder- aller bewondering afdwong.
nieuwe kleding van de Sint en zijn beide wetse hangklokken meewerken. Naast de win- De heer Wijen dankte na afloop allen voor hun
medewerking en optreden en bood een van de
knechten en op de gelegenheid tot het doen kel is de reparatie-inrichting.
De vele ontvangen bloemstukken gaven extra leden van het Ambonezen-gezelschap, die juist
van inkopen door de Sint in Vorden.
De Sint op zijn beurt feliciteerde de gemeente fleur aan de feestelijke opening. De winkel is- jarig bleek te zijn een aardige verrassing aan.
Men bleef hierna nog geruime tijd gezellig bijmet de 6.000ste inwoner en dankte verder voor met de naam „In de klokkenwinkel" gedoopt.
de enthousiaste ontvangst door de jeugd.
een.
GEMS I DAMKAMPIOEN
Hierna vervolgde hij zijn tocht door het dorp
RATTI-NIEUWS
om daarna in het Nutsgebouw de honderden Doordat de Zuivel I boven verwachting verhier verzamelde kinderen rijkelijk te trakteren. loor van Empo I kon in het bedrijfsdamtoer- In Harreveld gelukte het de Rattianen zondag
j.l. met een grote dosis geluk beide puntjes binDe Sint werd nog menig liedje toegezongen.
nooi Gems I de kampioensvlag hijsen.
nen te halen door een O—l overwinning op
VEILIGVERKEERSDAG
De eindstand is als volgt:
Dinsdag werd in Vorden de propaganda-dag ge- 1. Gems I, 16 p.; 2. Zuivel I, 14 p.; 3. O.L. K.S.H. I. Beide ploegen demonstreerden geen
houden van het verbond voor veilig verkeer. School, 12 p.; 4. Empo II, 10 p.; 5. Zuivel II, groot voetbal, maar aan de nodige spanning
Middels een geluidwagen werd in de morgen- 10 p.; G. Looier I, 9 p.; 7. P.T.T. I, 8 p.; 8. Empo ontbrak het niet. In de eerste 45 minuten was er
uren de bevolking opgewekt de filmavond te I, 7 p.; 9. Gemeente I, 3 p. en 10. Gems II, l p. geen noemenswaardig verschil; de aanvallen
gaan bezoeken. Op de buitenscholen werden Voorzitter G. Hesselink van de Vordense Dam- wisselden elkaar beurtelings af. Het duurde
filmvoorstellingen gegeven. Een stand van vei- club, onder wier auspiciën dit toernooi ge- ruim een half uur, voordat er een doelpunt viel.
lig verkeer was ingericht op het Marktplein. houden werd, reikte de prijzen uit. Voor de Bij een misser van een der Harreveld-verdediDes middags werd voor de kinderen van de kampioen Gems I bestond dit uit een fraaie gers schoot Dostal met een beheerst schot raak.
scholen in het dorp een filmvoorstelling gege- wisselbaker benevens nog een definitief ge- De tweede helft was gelijk aan de eerste. Wel
ven in zaal Bakker. Zaal Bakker was 's avonds wennen beker. Nummer twee, de Zuivel I, kon Ratti een klein overwicht aan de dag leggen, maar voor doel werden de aanvallen slortot de laatste plaats bezet toen de afdelingsvoor- kreeg een medaille.
zitter, de heer H. Folmer, de aanwezigen, waar De heer Hesselink gewaagde van de prettige dig afgewerkt. In de stand kwam dan ook geen
onder burgemeester van Arkel en de heer Esr en vaak felle strijd die er steeds gevoerd verandering meer.
cabache, tourneeleider van het verbond, een har- werd. Er schuilen goede spelers onder de be- Ratti II moest in een onsamenhangende wedtelijk welkom toeriep. De bekende films „Pe- ( i M J i s l o a m s en hij hoopte dat deze zich zouden strijd tegen het zeker niet sterkere Socci II uit
daaltoeristen" en „Carolientje", alsmede een aanmelden bij de Vordense Damclub. Het ligt Vierakker met een kleine l—2 nederlaag genoefilm over twee jongens in een stad werden ver- in de bedoeling dat volgende jaar aan het be- gen nemen.
b verloor met 2—Q in Voorst van Voorst b.
toond. Tussen de bedrijven door sprak de heer
-damtoernooi ook leden van de Damclub Batti
Deze week is het eerste vrij, terwijl de reserves
Escabache een propagandistisch woord.
(-11 de- Im-im-ii, hetgeen dus geen aanlei- Baakse Boys II op bezoek krijgen, waar wel een
Burgemeester van Arkel vond het een uitste- ding meer kan zijn dat leden voor deze club
gelijk spel in zit.
kend idee van het verbond voor veilig verkeer
:uken om toch maar aan het bedrijfstoer- Ratti
a ontvangt Baakse Boys a en zal het wel
om een landelijke actie te houden ter bevordeic kunnen merdorii.
ring van de verkeersveiligheid. Wij mogen ons De uitslagen van de laatste partijen zijn als kunnen bolwerken, terwijl Ratti b in de Hoven d
een lastige tegenstander krijgt.
gelukkig prijzen, aldus spr., dat er in Vorden volgt:
een afdeling van Veilig Verkeer is, die zich per- F.mpo I—Zuivel I 5-3; Empo II—Looier I 4-4;
manent met de behartiging van de Veiligver- Gems I—Gems II 8-0; P.T.T. I—O.L. School I
GROTE BELANGSTELLING BIJ 50-JARIG
keersbelangen bezig houdt. Spr. complimenteer- 2-G en Gemeente I—Zuivel II 1-7.
HUWELIJKSFEEST
de de afdeling met haar eerste lustrum, en gaf
Het
echtpaar
G. Pardijs—Maalderink, dat donin vogelvlucht de diverse activiteiten van de afDE VORDENSE DAMMERS SPEELDEN
derdag 20 nov. zijn 50-jarige echtvereniging
deling weer.
GELIJK
herdacht, heeft over belangstelling niet te klaNa de pauze werd de prachtige kleurenfilm
c^ehad.
Met
een
door
invallers
verzwakt
team
trokken
„Land beneden de zeespiegel" vertoond.
In de pauze traden 55 nieuwe leden tot de af- de Vordense dammers naar Hummelo om daar De zaal van hotel Brandenbarg, waar de receptegen de verwachting in met een gelijk spel tie gehouden werd, was bijna te klein om alle
deling toe.
v

*

belangstellenden te bergen. Onder de vele
gelukwensen waren die van burgemeester van
Arkel en Ds. Jansen, terwijl de beide muziekkorpsen „Sursum Corda" en „Concordia" het
echtpaar een serenade brachten.

Noar de Expo.
Zo trok et gezelschap deur de waternatte
stroaten van Brussel. Dat mocht urn neet
hinderen, de stemming was biezunder goed
en allemoale verlangen ze noar iets te drinken. Herman Meubelplate en vader Steentjes,
die veurop Iepen, hadden al gauw zo'n tentjen in de gaten, woor dorstige en hongerige
mensen goed terechte kont. „Hotel Brabant"
stond er veur, en et was urn zo te zien een
net dink. Dat veel ok best met, allene de
koffie was weer 20 bitter as galle. En doorurn wodden d'r al gauw oavereschakelt op
iets woor een betjen meer smaak an zit. Jan
Jansma, ok ene van et gezelschap (al was
et gin annemmer) moor iemand met volle
butenlandse ervaring, zei; Jonges, wanneer
ik in et butenland bun drink ik altied „moezelwien", echte witte moezel, o jonges, dat is
zo lekker!
Noe, dat ging toen allemoale an de moezel.
Den eersten was een betjen zoer; den tweeden ging al better en den derden smaken
ons al venoal lekker! En deur die duutse
wien in België steeg de stemming met et
kwattier. Moor zo as dat oaveral geet woor
et gezellig is, de tied ging merakels hard
veurbie. Chauffeur Herman begon al op et
horloge te kieken: et was al kot bic half
ene, dus tied van opstappen. Sikretaris Meubelplate en 2e penningmeister Tegel mosten
eerst tellen of ze 't spul bie mekare hadden.
Moor ze konden der neet uutkommen, der
waren der wat te kot. Eerst dachten wie dat
de moezel eur wat dwas zat, moor hoe wie
ok allemoale heelpen tellen, door waren der
wat tussen uut.
Wat was et geval? Een stuk of wat luu
waren rechtsaf eslagen, inplaatse van met
ons met linksaf noar Hotel Brabant. En toe
et linkse gezelschap weer bie de busse kwam
was et rechtse door nog neet anekommen.
Herman vertelden ons: de rechtse kante
dat was vrolijk Brussel. Toen wie die kante
is oplepen (want wachten dat verveelt zo
gauw) koj ok wel zeen dat et door vrolijk
noar toe ging. Steentjes j r , Ap Hasholt en
de chauffeur zeien: loa'w moor es effen een
paar stroaten rond lopen, misschien vinde
wie et rechtse deel van et gezelschap dan
wel.
Bie een paar van die tentjes kekken ze es
effen achter de deure hen, moor gin rechts
gedeelte te zien. Wel mooie medammekes,
woor ie een betjen bloot tegen an kekken.
Steentjes jr. stelden dan ok veur um moor
weer noar de busse te goan, anders mot ze
straks nog op ons wachten, zei e.
Een volgende, keer geet et wicier.

Hedenavond
St. Nicolaas-

BAL

N

in het Nutsgebouw.
Orkest „The Moodchers"
Aanvang 7.45 uur.

artikelen
van kraanhaak 45 et
tot
snelkookpan!

R. J. KOERSELMAN
Voor al uw
Sint Nicolaas-artikelen
naar

Bakkerij G. OPLAAT
Banketletter f 3.— per 500 gram.
Gevuld speculaas, dik speculaas,
speculaaspoppen.
Banketstaven 55 cent per 100 gr.

Bel even 6717 en wij bezorgen het
u thuis.
MODERNE

Tassen en Byouterieën
R. J. Koerselman

St. Nicolaas-aktie Winkeliersver.

Te koop een dragende
MAAL, r.b. a.d. teil.
B. Wullink, Almenseweg.

A,s. maandag 's avonds 8 uur begint de inwisseling der Vorwi-bonnen in zaal Bakker.
Voor verdere attraktie's zie St. Nïcolaascourant.

Te koop een beste
M.R.IJ. vaars, goede
prod., 11 dec. a.d. teil
t.b.c.- en abortusvrij.
Erven G J. Groot
Jebbink, 't Haller,
E 55, Vorden.

ATTENTIE!!
Ook bij de kruideniers ontvangt u over A L L E
artikelen, dus ook op (boter, suiker en olie)
Vorwi-bonnen!!
Vraagt er naar, u hebt er recht op.

U weet het, deze week duizenden guldens aan prijzen.
Bestuur Winkeliersvereniging.

NICO KEUNE
WEGGELOPEN :
een groene poes.
Zoek maar niet, haal
liever een zak heerlijke
speculaas bij
bakker Schurink.
Heel het gezin juicht
als er graatloze VIS
van Pardijs op tafel
komt.

Ja

Dames glacé's f 7.95
Heren glacé's f 9.95
Pracht St. Nicolaascadeauxf

nu nadert de tijd voor

Sint Nicolaas
Surprises!

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

Baddoeken met washandjes, luxe doos verpakking
4.25 - 3.95
Losse Baddoeken, flinke maat 2.25
Keper flanellen damespyama's reeds voor 8.40
„
„
herenpyama's, alle maten,
reeds voor 10.50
Grote maten fant. schorten 3.95
Nylons in alle maten en soorten, per 2 paar in luxe
doos verpakking
Crepe mousse nylons 4.95 - 3.95
Dames- en Herensjaals in pracht kleuren en dessins
Pullovers en Vesten voor alle leeftijden
Dames nachthemden, keper flanel, 120 lang 5.25
Ontbijtlakens in moderne dessins en kleuren
reeds vanaf 3.95

Voor Vader;

Sint Nicolaascadeaux
Voor al uw huishoudelijke artikelen, galanterieën enz. naar

Wed. Besseling
Ruurloseweg D 18a
Vorden

H.H Landbouwers en
Pluim veehouders!
Voor het komende
kuikenseizoen speciaal aanbevolen onze
J^ikenvoeders met

a Wocciilioses preparaat
Depot voor Vorden
en omstreken:

H. R O T H M A N

Zo'n im. leren jas, geheel gevoerd, absoluut waterdicht en warm, 48.90.

Verras Moeder
met een Knittax breimachine, daar heeft het hele gezin
jaren plezier van. Gratis les tot u alles kan breien.
Alles met Vorwi-bonnen. Leuke Sint Nicolaas verpakking. Alles kan u apart verpakt krijgen.
Weer zo'n leuke Surprise: een mooie Parapluie reeds
vanaf 13.85.
Meisjesmodellen voor 7.85.

't Is goed besteed door LU T H gekleed.

H. Luth, Vorden,Tel. 1 396

weg 41
rden.

„Frionor"graatloze vis
van Pardijs, gestoofd
met botersaus en witte
boontjes . , . een ware
delicatesse!

Meubelen nodig?
Wij leveren ze u gaarne. Kom «ens met ons
praten,
Onze „volle neef staat
voor u klaar.
Ons devies: Tevreden
klanten!

En toch niet duurder

Volop
1

1 |iL. Inmaakglazen Vegla
R. J. KOERSELMAN

Te koop bij Sig. mag.
Eyerkamp, z.g.a.n.
BUTA-GASSTEL 2pits f 2 5 , — . Bruine lederen lange JAS.
in prima staat, f65,—
Te koop kloostcrtafel
slaf. eiken, 50x100.
Ruurloseweg D 8b.
Te koop ijzeren meelvaten, in verschilende
maten. Chroomiederfabriek, Vorden.
Te koop een Etna
vulkachel en een Bes
petroleumkachel.
Bevr. 's avonds na 6
uur bij mej. v. Berkel,
p.a. L. Seesing, Ruurloseweg D 18 b.

Telef. 1421

sigarettenaanstekers.
Iets nieuws!
Geen geknoei meer
met katoentjes en watten.
In sierlijke modellen.
Het ideale St. Nicolaas-geschenk.

4 zware BIGGEN te
koop. H. J. Boersbroek
E 89, Brandenborcb.

Nico Keune

Toom BIGGEN te
koop bij H. J. Pardijs
Mossel D 11:!.

% ha. KNOLLEN
te koop bij J. Eggink,
B 39, Vorden.

Ons Banket
is dagelijks vers.
Haal vandaag eens
zo'n heerlijke staaf.

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO bij
Bakker Schurink
H.
Bannink,
KranenAls u een pak graatEen grote koekepan
loze „Frionor" VIS burg.
vol met „Frionor"
van Pardijs koopt en
graatloze
V I S van
het bevalt u niet voor
Pardijs
voor
. . f 1.35
KUIKENS
100% dan betalen wij
Wat
is
er
goedkoper?
u het volle bedrag te- alle rassen en kruisingen. Gebruikshybriden
rug! !
met stamb.
H. BURKINK
A.s. maandagavond
Alleen bij ons, de echte
Tel. 06754-324
WEL repetitie.
Hotel Goud koffie
Wichmond
Fa. Albers, Nieuwstad
Aller opkomst
dringend gewenst.

Vordens Mannenkoor

BIJ BARINK
koopt de Sint:
Ie klas leren handwarmers f 6.95
leren handschoenen vanaf „ 8.60
leren tassen in verschillende
kleuren vanaf „ 4.—
Kerstboomverlichting v.a. „ 6.95
Alle soorten zaklampen,
ook 3-kleur en héél goedkoop!
Verder rijwiellampen, standaards, enz.
Populaire prijzen.
Ziet onze etalage.

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wefc l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Zo oud als Sint Nicolaas
is nog steeds het adres voor al uw

Rook- en aanverwante artikelen.
Dit is onze reclame!

„De Speciaalzaak 44
Sigarenmagazijn 't Centrum.
G, W. Eijerkamp
Telef. 1386

In „De Olde Meulle"
vtndt u een ruime keuze

Vorden,

fa. A. POLMAN

Koopt bij vakmensen : u
wordt dan met kennis
van zaken bediend

AANGEBODEN:
tegen half dec. zit- en
slaapkamer voor juffrouw of weduwe.
Inlicht. Bur. Contact.

(D. Boersma)tel. 1553

2 tomen zware BIGGEN te koop. G. J.
Zweverink, Wildenb.

Ook het adres voor
het betere werk

VERMIST grijze jongensjas m. bontkraag.
S. v.p. terug te bez. bij
B Wunderink,
Burg. Galléestr. 2

sig.mag. Olthuys

Het Binnenhuis
De meest geschikte
Sint Nicolaas-cadeaux

Te koop guste KOE
met 10 1. melk, vrije
stal, en een schietmasker.
G. H. Janssen, 't Wissel, Hengeloseweg.

fa» G* W* Luitnes
BIGGEN te koop.
Tevens BB-zeugjes bij
G. Vliem, Linde.

Meubileerinrichting
Vorden - Tel. 1314

Te koop r.b. volbloed
dr. VAARS abortusvrij, a.d. telling 10 dec.
B. Woerts, E 43
Linde, Vorden.

MEISJE biedt zich
aan, voor halve dagen,
alleen daarwaar brood
van Schurink wordt
gegeten ! Brieven aan
Sint Nicolaas, Spanje.

Ót.

o.a. elektrische scheerapparaten,
zoals Remington, Philips, Braun.
Gilette Apparaten, Scheerspiegels en alles wat u voor een
gladde kin nodig hebt.
Een nuttig en praktisch geschenk
is een Warm waterzak (met l jr.
en 25 jaar garantie).
Voor uw Make-Up. diverse Lipsticks, Poeders, Angel-Face (met
en zonder spiegel), Nagellak enz.
Toillet benodigdheden zoals Kammen (5 jaar garantie), Borstels,
Spiegels. Brylcreme, Wellaform,
Biodop, Lotions enz.
Verder luxe dozen zeep met en
zonder eau de cologne,
o.a. Maja, 4711, Boldoot, Acosy,
enz.
Diverse Parfums

Tassen
Tassen
en nog eens tassen!
Tassen bij de vleet,
voor dames en heren.
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Houtverkoop.
op woensdag 3 dec.
van autoschotten in
alle maten.zeer gesch.
voor kippenhokken,
autogarage's, schuren
en andere doeleinden.
Tevens mooie partij
regels in div. lengten
en diktes, eiken planken 2l/z t.m.3 m.duims
dik, nieuwe Bruinzeeldeuren met sloten en
nieuwe ramen.
Om 11 uur te Hengelo-G. nabij loonbedrijf Mullink, Reigersvoort en om 3 uur te
Linde (Vorden), nabij
café Van Asselt.
Houthandel
De Kleine Winst
Meppel.
Wilt u 100.000 gulden
beuren, zonder er iets
voor te doen?
Dat gaat niet!
U kunt veel beter een

heerlijke banketstaaf
halen bij SCHURINK.
Dat gaat wel!
Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad

BROGJSTERU Komt U maar eens
kijken bij :

NICO KEUNE

J.GediplM. Drogist
van der Wal
NICO KEUNE

„De Reiger"

voor autorijlessen,
H. Diesvelt
Gooi C 74,
Hengolo-Gld.
Telefoon 06753-591
A.B.A.N.
crl:c/sd inxlnicic.ur.
Alleen bij ons.de echte
Hotel Goud k o f f i e .
Fa. Albers, Nieuwstad

Vorden

voor DAMES, HEREN, MEISJES en JONGENS|
Py,ima's moeit-u VLATTEUS (twx iLni
en ONBERISPELIJK (voor birvu l zijn.
een product van de INCONÉ orSanisati, van
ruim 400 samenwerkende textielspecialiitcn.

ia. Visser

