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DE SINT MISTE DE TREIN!

De stoomfluit van de Zuivelfabriek gilde, de
honderden kinderen juichten en zongen en het
bestuur van de winkeliersvereniging stond
hooggehoed gereed om de hoge bezoeker waardig te ontvangen, toen zaterdagmiddag om
kwart over twee de Blauwe Engel langzaaam
het station binnen reed. Aller verwachtingen
waren hoog gespannen, doch hoe de halzen zich
ook rekten, er verscheen uit de trein alleen een
hoogst1 verwonderde conducteur en enkele passagiers , die zich afvroegen wat al die drukte
op het perron te betekenen had. Géén Sint en
géén zwarte Pieten! Sinterklaas had blijkbaar
de trein gemist!
De teleurstelling (en hilariteit!) was algemeen,
doch gelukkig niet voor lang, want even later
stoof een taxi het stationsplein op en bracht
Sinterklaas met zijn zwarte dienaren nog op
tijd om de inmiddels ongeduldig geworden
schimmel te bestijgen en zijn rondrit door het
dorp te beginnen. De Sint, die al heel oud en
stram ter been is, had inderdaad de trein in
Zutphen gemist.
De ontvangst was er niettemin even hartelijk
om. Met muziek van de beide plaatselijke muziekverenigingen voorop, reed de Sint via enkele straten naar het gemeentehuis, waar hij officieel door de burgemeester en het bestuur van
de winkeliersvereniging ontvangen werd.
De toespraken, welke hier gehouden werden,
waren door een luidspreker ook buiten het gemeentehuis door de vele belangstellenden te
volgen.
Burgemeester van Arkel sprak allereerst de
Sint toe en bewonderde de goedheilig man, dat
hij dit jaar voor 't eerst deze tocht door Vorden
te paard maakte, ondanks zijn hoge leeftijd. Hij
wees op de goed gesorteerde winkels in Vorden,
waar de Sint met zijn inkopen zeker zal slagen.
Ook de gemeente heeft een verlanglijstje, aldus
de burgemeester, nml. riolering, meer bouwterrein en waterleiding voor het gehele dorp, want
in vele huizen beschikt men niet over goed
drinkwater. Hij hoopte dat de Sint zijn verstrekkende invloed bij de hoge autoriteiten zou willen aanwenden om deze wensen te vervullen.
De voorzitter van de winkeliersvereniging, de
heer Remmers, dankte hierna de Sint voor zijn
komst en de burgemeester voor de bereidwilligheid om de hoge bezoeker te ontvangen. Hij
wees op de activiteit van de Vordense winkeliers en op de goede verstandhouding met het
gemeentebestuur.
Sinterklaas was, evenals andere jaren, weer
zeer onder de indruk van deze glorievolle ontvangst en misschien nog meer van de moderne
en goedgesorteerde winkels, zoals hij zeide.
Hij had met voldoening gehoord van de plannen
voor drinkwatervoorziening en riolering en
hoopte dat er nu ook eens bouwgrond beschikbaar zou komen voor riante villa's en bungalows en wenste de gemeente ook nog een prachtig kampeercentrum toe. Na een hartelijke toespraak tot de buiten wachtende kinderschare,
besteeg de Sint weer zijn schimmel om aan het
tweede gedeelte van zijn rondgang te beginnen,
welke in alle straten weer veel bekijks trok.
In het Nutsgebouw onderhield zich de Sint
daarna nog geruime tijd met de honderden hier
samengekomen kinderen, die hem leuke sinterklaasliedjes toezongen en die allemaal een presentje in de vorm van taaipop kregen. Dit kinderfeest was verzorgd door de Vordense winkeliersvereniging, die hiermede weer een groot
succes oogstte. Na afloop hiervan bracht de
Sint, eveneens onder auspiciën van de winkeliersvereniging, een bezoek aan het Herstellingsoord „De Decanye", aan Rusthoeve en aan
het „Enserinck", waar hij hartelijk werd ontvangen en waar ook de tractatie niet ontbrak.

KERKDIENSTEN zondag 4 december.
Hervormde kerk.
9.50 uur Mej. Th. Barnard. Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10.30 uur H. Mis. n.m. 4 uur Lof.
R.K. Kapel: 7 en 8.15 en 9.30 uur H. Mis,
n.m. 4 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: nn. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van t 46,— tot f 53,— per stuk.
Handel was matig.

Hurgelijke stand van 24 nov. t.m. l dec.
Geboren: d v. B. A. J.Wissink en J. H. A.W.
Middelkoop.
Ondertrouwd: J. A. Grul en A. W. Wagen
voort; J.W.Spieker en A T. Bijenhof; J. N
Lichtenberg en B M. W. Garritsen; G J.
Nengerman en C. Janszen; H. Eggink en
J. B. van Til.
Gehuwd: H. Bulsink en E. J Brummelman.
Overleden: J. van Klaveren, vr , 84 jr., echtg.
G. W. Karsenberg.
A.s. zondag 4 d^Pbber hoopt in de

JEUGDDIENST
voor te gaan

Vicaris^kej. Th. Barnard
Onderwerp:
,,De een of de a n d e r ? "
*
Aanvang samenzang om 9.50 u.
„DE KOUDE OORLOG" OP DE NUTSAVOND

BEDRIJFSCOMPETITIE

Helaas werd deze interessante Nutsavond maar
door een 50-tal leden bezocht. In zijn openingswoord maakte de heer Wesselink bekend, dat
met Kerstmis wederom een groot aantal nieuwe boeken in de Nutsbibliotheek zal worden
opgenomen. Voorts vestigde hij de aandacht op
de prachtige film „En eeuwig zingen de bossen", welke op zaterdag 10 en zondag 11 december hier vertoond zal worden, en deelde nog
mede dat de Nutsavonden in de maanden december, januari en februari om half acht zullen
aanvangen, zodat deze wat vroeger afgelopen
zullen zijn.
Hierna kwam de heer van Leeuwen aan het
woord met zijn lezing over het onderwerp „De
Koude Oorlog".
Het is in deze materie niet de mens, die tegen
over elkaar staat, doch de idee, aldus spr. Het
zijn idiologieën, welke zelfstandig naast elkaar
voortleven en de oorzaak er van zijn, dat de
wereld verdeeld is in twee kampen. Spreker
ging het ontstaan van het communisme na,
waarvan de grondslag gelegd werd in Parijs,
waar vele Russen in die dagen studeerden en
die de ideeën van Karl Marx in hun land propageerden. Deze revolutionairen werden in Rusland streng vervolgd. De leider Lenin moest
vluchten en bestudeerde in Geneve tesamen met
zijn staf-chef Trotzky de krijgswetenschappen.
Zij ontdekten, dat de oorlog een normale toestand is en de vrede uitzondering. Zij zochten
naar een oorlog zonder risico, daar in de geschiedenis gebleken is, dat de aanvaller uiteindelijk de kous op de kop krijgt. Lenin probeerde de kracht van het Christendom te ontdekken en bemerkte dat de mens leeft in angst en
hoop. Zo komt hij tot zijn Lenin-doctrine, o.a.
Ie. het Russische volk krijgt een nieuwe godsdienst, nml. het communisme en daarnaast een
tweede godsdienst, de techniek.
Loop je niet te pletter, doch ga alleen tijdelijk
opzij voor macht en vestig angst en hoop. De
Westerse manier van denken wordt uitgedaagd
door een communistische. Hun creatieve minderheid van echte leiders draagt uit dat hun
levenswijze beter is dan die van anderen. Een
verenigd West-Europa moet zijn krachten bundelen om deze uitdaging op te kunnen nemen,
aldus besloot spreker zijn interessant betoog.

Voor de bedrijfsdamcompetitie werden donderdagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden
gespeeld: Empo II—Zuivel II O—8; Looierij I—
P.T.T. 8—0; Empo I—Zuivel I 3—5; O.L. School
—Gems 7—1; Empo II-^O.L. School 0—8;
P.T.T.—Zuivel I 0—£; Looierij—Zuivel II afgebr. en Empo I—Gems 2—6.

Voor de biljartcompetitie van de Zutphense Biljartbond werden de volgende wedstrijden gespeeld: Poorte II—Kot II 2—6; Pelikaan III—
KOT III 3—5; KOT IV—Carombole II 6—2;
Poorte I—KOT I 4—2.

PUROL in huis!

Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.
PLATTELANDSVROUWEN

De afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield een bijeenkomst in de koffiekamer van het Nutsgebouw. De presidente
Mevr. Pelgrum—Rietman kon weer nieuwe leden welkom heten. Hierna besprak ze een
schrijven van het prov. bestuur over het oprichten van een Rustfonds, dat het mogelijk maakt
om leden, die rust nodig hebben, uit te zenden
naar een rusthuis. Het is nu de bedoeling dat
elk lid hiervoor jaarlijks een kwartje betaalt.
Alle aanwezigen gingen met dit voorstel accoord.
Hierna was het woord aan de spreker van deze
avond, Ds. Doeschot uit Haarlo, die sprak over
het onderwerp: „Hoe stellen wij ons leven in
dienst van de ander".
Spreker besprak de veranderingen die zich in
de maatschappij voltrekken. Deze veranderingen geschieden snel en toch gaan velen er aan
voorbij. Het is benauwend en aan de andere
kant liggen vele taken ons te wachten. Daarvoor is echter nodig dat we oog krijgen voor
wat de dienst aan de ander inhoudt. Ds. Doeschot liet verschillende levensgebieden de revue
passeren en bepleitte dat de kerken en ook onze
vrouwenorganisaties een eigen antwoord moeten geven op de roep van de mens die naast
ons staat.
De presidente deelde nog mede dat de kerstmiddag gehouden zal worden op dinsdag 20
december a.s.

BILJARTEN K.O.T.

OUDERAVOND O.L. SCHOOL LINDE

VOETBAL

Onder voorzitterschap van de heer H. Pelgrum
werd in de o.l. school te Linde een druk bezochte ouderavond gehouden. In zijn openingswoord wees de voorzitter op het nut van dergelijke avonden waar ,de belangen van de school
en van de kinderen kunnen worden besproken.
Spr. heette welkom de heer de Bool, leraar aan
de rijkskweekschool te Doetinchem.
De heer A. J. Ribbers werd als secretaris herkozen. De heer Hazekamp, hoofd der school
belichtte vervolgens enige aspecten van het
schoolleven. Hierbij werd in het bijzonder gewezen op de sombere financiële positie. Aan de
leerlingen wordt thans melk verstrekt. De heer
Hazekamp deed een beroep op de ouders om
lid te worden van volksonderwijs. In Linde telt
men 20 leden. De contributie bedraagt ƒ3.50
per jaar. Volksonderwijs staat op de bres voor
de o.l. school. Besloten werd om op een volgende ouderavond een spreker van volksonderwijs
uit te nodigen.
De heer de Bool sprak vervolgens over „de
school en de ouders". Tussen de school en de
ouders dient een goed contact te bestaan. Bij
de kinderen die voor het eerst op school komen,
dient de onderwijzeres als „plaatsvervangendmoeder" op te treden. In ,de meeste gevallen
is het zo dat de moeder het kind sterker mist
dan omgekeerd. Men moet dan ook de onderwijzeres in het bijzijn van het kind niet becritiseren. Ouders en school moeten één lijn
trekken. De heer de Bool zou graag zien dat er
een ouder-commissie of ouder-bestuur zou komen dat de belangen van de school bij het gemeentebestuur kan bepleiten. Bij het punt onderwijsvernieuwing wees spr. op het grote tekort aan leerkrachten, hetgeen er toe leidt, dat
er klassen zijn met 40 tot 60 leerlingen.
Nadat enige vragen waren beantwoord bracht
de voorzitter de spreker dank voor zijn betoog.

In verband met de slechte weersomstandigheden werden door de bond alle wedstrijden voor
zaterdag en zondag afgelast. Bij goed weer
wacht Vorden I zondag a.s. de zware uitwedstrijd tegen Noorddijk I, dat momenteel met
5 punten voorsprong op Vorden ongeslagen aan
de kop staat.
Vorden is nog haar zwaarste concurrent en dus
zullen de Noorddijkers er wel alles op zetten
om ook met Vorden af te rekenen. Vooral de
verdediging zal het wel zwaar te verduren krijgen. Wanneer de spelers niet te lang de bal bij
zich houden en daardoor een hoog tempo kunnen bereiken, zit er misschien nog wel een eervol resultaat in, en zorgt Vorden voor een St.Nicolaas-surprise.
Vorden III speelt thuis tegen Ratti II, wat een
spannende wedstrijd kan worden.
De rest van de Vordense seniorenelftallen heeft
vrijaf.
Zaterdagmiddag speelt Vorden B thuis tegen
Zutphen A, wat wel niet veel winst zal opleveren. Vorden C gaat op bezoek bij A.Z.C. E.
FEESTAVOND C.J.V.

Zaterdagavond hield de Chr. Jongelieden Vereniging in Irene haar jaarlijkse feestavond,
waarvoor weer grote belangstelling bestond.
De avond stond onder leiding van de vicaris,
mej. Th. Barnard. Na de opening hield een lid
der vereniging een inleiding over „Jona".
De heer W. de Bruyn uit Enschede sneed een
jeugdprobleem aan onder de titel „Hou er de
moed maar in!", waarin deze wees op de jeugd
moeilijkheden en -mogelijkheden onder leiding
van leiders, die zichzelf daarvoor geheel willen
inzetten.
Na de pauze werd het blijspel in 2 bedrijven
„Paul speelt het klaar" van H. van de Hoek
opgevoerd door leden van de vereniging. Er is
smakelijk gelachen om de komische verwikkeLEDENVERGADERING MOTORCLUB
lingen. Het stuk zat er goed in en werd vlot
Onder voorzitterschap van de heer B. Pardijs gespeeld.
hield de Vordense Auto- en motorclub „de Mej. Barnard was de tolk van de aanwezigen
Graafschaprijders" in hotel Brandenbarg een toen zij de jongelui hartelijk dank bracht voor
matig bezochte ledenvergadering. In zijn ope- het gebodene. Met het zingen van de „Avondningswoord wees de voorzitter er op dat er in zang" werd deze goed geslaagde feestavond bede vereniging een buitengewoon goede geest sloten.
heerst, gezien ook het feit, dat het ledental gestegen is. Spr. memoreerde het overleden lid,
de heer Poesse, de nestor der vereniging, die
en p ij n w e g zich steeds volledig voor de vereniging inzette.
wrijven met
De heer Pardijs stelde de heer Poesse als een
D A M PO
voorbeeld voor de leden.
Uit het jaarverslag vai^*| secretaris, de heer
D. J. Rouwenhorst, ble^Jlat de vereniging 75
SPATBOBDEN-VERFACTIE
leden telt. Voor het nieuwe boekjaar zijn alweer 11 nieuwe leden genoteerd.
De spatborden verfactie van de afdeling Vorden
De penningmeester, de J^er van Dijk, sloot de van het Verbond voor veilig verkeer is dank zij
boeken met een batig ^Hio.
de geheel belangeloze medewerking van de RalDe heren J. H. Bakker erTC. Muijtstege werden ston verffabrieken een groot succes geworden.
als bestuurslid herkozen. Als vertegenwoordi- Drie verfmeesters van Ralston, versterkt met
ger van de brommende leden werd in het be- een viertal leden van Veilig Verkeer uit Vorden,
stuur gekozen de heer A. Wullink.
hebben zich uitstekend van hun taak gekweten.
Het winterprogramma vermeldt o.m. de volgen- De dorpsscholen werden voormiddags bezocht
de attracties: in januari de feestavond, vervol- en terwijl de stand op het marktplein de gehele
gens in samenwerking met de afd. Vorden van dag geopend was voor het publiek, trok de
Veilig verkeer twee filmavonden en daarnaast Ralstonwagen 's middags naar de scholen in
een dropping of oriënteringswandeling. In het de buitenwijken, waar tevens de omwonenden
seizoen 1961 zullen 6 ritten worden gehouden. terecht konden. Daar tussen door werden nog
enkele bedrijven bezocht. De stand op het
LEDENVERGADERING C.J.B.T.B.
marktplein had het vooral in de namiddag bijDe C.J.B.T.B. hield in zaal Eskes een druk be- zonder druk. In totaal werden 1350 fietsen,
zochte ledenvergadering. Na een kort openings- brommers en enkele bakfietsen weer gratis van
woord door de voorzitter, de heer A. J. Oltvoort een helder wit achterspatbord voorzien.
werden als toetredende bestuursleden van de
Ring Hengelo (G.) gekozen de heren G. Antink
BILJARTEN IJSSELKRING
en A. Norde. Medegedeeld werd dat voor de in
februari a.s. te houden feestavond getracht zal Voor de biljartcompetitie van De IJsselkring
werden de volgende wedstrijden gespeelt:
worden een toneelgezelschap te engageren.
Aan de te Hengelo (G.) te houden ringavond De Kets I—De Zon I 6—2; Excelsior I (Baak)zal een voordrachtenwedstrijd verbonden zijn. De Elter I B—O; Excelsior II—K.O.T. I (café
Hieraan zullen deelnemen de heren W. Jansen Krijt) 4—4 en De Zon I—de Zon n 2—6.
en Th. Nijenhuis.
BEDRIJFSDAMTOERNOOI
Op deze avond zal tevens een bijdrage voor het
nieuwe C.J.B.T.B.-gebouw worden afgedragen. In de afgelopen week werd het bedrijfsdamtoerDe afd. Vorden zal hiervoor een lijstcollecte bij nooi onder de auspiciën van de Vordense Damde leden houden.
vereniging voortgezet. In het totaal zijn er nu
Vervolgens werd de leden nog attent gemaakt door elk der 8 deelnemende teams 4 wedstrijden
op het grote nut van de te houden veebeoor- gespeeld.
delings- en toiletteringscursus in combinatie De uitslag was als volgt: Empo II—P.T.T. 4-4;
met de afdeling B.O.G.
Empo I—Zuivel II 5—3; Leerlooierij—O .L.
Hierna hield de heer J. Lensink uit Borculo een Dorpsschool l—7; Gems—Zuivel I l—7; Empo
korte inleiding over het onderwerp „Boer wor- II—Gems 3—5; P.T.T.—Zuivel II 0—8; Empo I
den en boer zijn". Dit onderwerp werd in dis- —Leerlooierij 4—^1; O.L. Dorpsschool—Zuivel I
cussiegroepen op zeer geanimeerde wijze be- 2—6.
sproken.
De stand is thans: Zuivel I 7 pnt.; Empo I 7
Tot slot bracht de voorzitter, de heer Lensink pnt.; Gems 6 pnt.; O.L. Dorpsschool 5 pnt.;
dank voor de prettige wijze waarop hij de dis- Zuivel II 3 pnt.; Leerlooierij 2 pnt.; P.T.T. l
cussie had geleid.
pnt. en Empo II l pnt.

Kou

FRAAIE SUCCESSEN VOOR DE LEDEN
VAN DE RIJVERENIGING

Op de te Ruurlo gehouden samengestelde wedstrijd, bestaande uit: dressuur, springen en
cross-country, gesplitst in de klassen L. en Z.,
werden de volgende prijzen gewonnen:
Ie prijs D. Pardijs met Zilverstaart;
4e prijs H. Berenpas met Wika;
5e prijs R. Wesselink met Ella;
6e prijs A. Vruggink met Ulona.
Op de soortgelijke wedstrijd gehouden te Barchem werden de volgende successen geboekt:
Ie prijs G. H. Wuestenenk met Fanusa;
2e prijs D. Pardijs met Zilverstaart;
5e prijs B. Schouten met Wusa;
7e prijs H. Berenpas met Wika;
10e prijs Mej. D. Eggink met Furose.
Tevens won de heer D. Pardijs met Zilverstaart
een 1ste prijs in het springconcours.
De ruiters R. Wesselink en G. Schuppers, die
in dressuur en cross geplaatst stonden, werden
helaas door een derde ongehoorzaamheid van
het paard in het springconcours gediskwalificeerd.
Gezien de prestaties een mooie beloning op het
werk van de Instructeur, de heer D. Norde.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE

Voor de onderlinge damcompetitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld: H. Bijzitter—J.
Woltering 1—1; B. Wentink—A. Bello 2—0; H.
Wansink—G. Harmsen O—2; D. Klein Bramel—
A. van Ooyen 2—0; P. van Ooyen—J. Wijen
l—1; J. Lammers—G. Verstoep 2—0; C. van
Ooyen—J. Roozendaal 2—0; J. Dalstra—C. Hesselink 0—2; G. Lede—B. Breuker 0—2.
BIOSCOOP
Conny Froboess speelt de hoofdrol zondagavond
in de film „Een meisje van zestien". Conny
Froboess met haar hartveroverende charme, geliefd bij de teenagers, zingt haar bekende schlagers: Ja, een meisje van 16, Liefde als zonneschijn en kleine Lucienne. Deze film geeft het
conflict tussen de klassieke en de moderne muziek.
GESLAAGD

Voor het examen uitgaande van de Stichting
Assurantiebedrijf slaagden te Arnhem onze
plaatsgenoten J. M. te Paske en G. G. te PaskeOltvoort.

Een gezellig en vriendelijk feest is Sinterklaas
Daarom vindt U de grootste verscheidenheid van goede St. Nicolaas cadeau's onder

2 daken

KOERSELMAN

VISSER

Speelgoederen
Huishoudgoederen
Galanterieën
Bijouterie

Textiel
Alle confectie
Wooninrichting
Meubelen

De pakjes worden feestelijk ingepakt
Onder de 2 daken is het zo voor U ingericht, dat U zelf Uw cadeau's uitzoekt, waarbij wij U gaarne adviseren.

U winkelt gezellig en goed in het

WINKELCENTRUM
Burg. Galléestraat

Geef een
St. Nicolaas

Banketletter

filosofeerde

toen hij nog te paard onze winkel passeerde:

of een

Het beste wat ik in m'n lange leven leerde

Slagroomtaart

is

kopen

bij K E U N E

of iets van onze

SINT IIC O L A A S - T A F E L

Betere artikelen

Bakker Schurink
Ook met Sint Nicolaas
voor heel de burgerij

„JAN HASSINK'S"
rookgerei:
Aanstekers
Asbakken
Kokers
Pijpen
enz. enz.

St. Nicolaasgeschenken
Luchtbuksen- en -pistolen
Verrekijkers, thermosflessen
Bowie- en padvindersmessen
Scharen en luxe zakmessen
Rolschaatsen, hand- en voetballen
K.L M.- en schoudertassen
Diverse kampeerartikelen

Lagere prijzen

TREKKINGSLIJST

Telefoon 1384

Be^rdenkring-loterij
Lot no.

1234
2463
439
771
654
2166
897

Prijs

Lot no.

Prijs

461
2
2153
1473
1670
970
764

Pedaalemmer
Zes bekers
6 eierdopjes met lepeltjes
Kaasstolp
Drie schalen (set)
Bloemengieter
Mosterd-, peper en zoutstelletje
15 Koekjesschaal
689 Bloemenvaasje

Kinderfiets
Ficus met pot
Botervloot
Uiensnijder
Jampot
Bloemengiecer
Melkkan

409 Vaasje met zakdoekje
2462 Zakje met stukken toiletzeep
357 Houder met 6 glazen
800 Prullebak
1131 Leesboekjes
470 Kop en schotel
1607 Af wasbak
10 Fruitschaal
1007 Een kaas
1666 Doos luxe post
563 Zakdoekjes
1410 Een kaas
J368
Boodschappenmand
1272 Doos met washandjes
De prijzen kunnen, liefst 20 spoedig mogelijk, worden afgehaald
bij Mevr. Bielderman, Nieuwstad.

5 december

pakjesavond!

HAAL IETS EXTRA'S IN HUIS.
Wij staan de gehele avond voor u klaar
en bieden u:

Gezellige Spelen:
Monopolie, Scrabble of Scampio
Domino, dam- en schaakspelen
Werpspelen, tafeltennis
Mah-Jongg, Chinese puzzles
Metaal- en schuifpuzzles
Pokerstenen en -bekers, div. kaartspelen

Karbonade - Croquetten - Nasiballen
Knakworst - P-atates frites - Slaatjes enz.
RUIME SORTERING DRANKEN
o.a. echt$ Moezelwijn vanaf f 2,80
Beleefd aanbevelend LlUlCliïOOm „ÖB ROtOndC"

Fa. HARTENS
Wapen- en sporthandel

Kwaliteitsartikelen

Kerkstraat 3

- Telefoon 1272

Telefoon 1519

voor zeer lage
Aardbeien op sap, litersblik
Roze botteljam, geen 122 maar
Sherry per fles
Potten boerenkool
Literspot boerenjongens
les rode zoete wijn
vuld Speculaas i 200 gram
2 pakken custard van 64 voor
Suikersnoetje, heerlijke koek
te friese kruidkoek
fookworsten ± 250 gram

«

139
98
525
59
395
135
59
49
59
125

et.
et.
et.
et.
et.
et.
et.
et.
et.
et.

98 et.

Smit - Zutpiienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.
Telefoon 1281.

""Nutsgebouw

w bete* VIT

i A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie }ac. Miedema - Deventer

ook Uw
keuze l

Zondag 4 december, 8 uur
Een vrolijke film vol vaart

CONNY, een meisje van 16
met:

Conny Froboess, Rex Gildo
Walter Gross.

CONNY zingt, danst en verovert
uw hart.
Toegang alle leeftijden
f 1.20 - f 0.90 - f 0.60 (bel. inbegr )
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
Ï.H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. 1373.

WALA - beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige figuren. Satijn met
kantgarnering
Onze WALA
mooftpec'aliste
adviseert U
gaarne in
de paskamer

Pas eerst,
kies dan /

Ook in

Concordia Hengelo-G.

DANSEN
Zaterdag 3 december
Orkest: „The Spitfires,,
Zaterdag 10 december
Orkest: „The Moodchers,

Zojuist ontvangen

Grote partij

prijzen

Corsetten
spant Wala de
kroon!

LOOMAN
Vorden

Het Bedrijfskledinghuis
Jerlenlta

jongenspantalons
met riempje, zonder omslagen, moderne tinten

FA. K. BODDE t ZN.
Groenmarkt 1

Zutphen

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven, ons betoond bij het overlijden
van onze inniggeliefde
man,
vader, behuwden grootvader
Willem Maalderink
Uit aller naam:
Wed. D. MaalderinkHesselink
Vorden, dec. 1960.
„De Mispelkamp".
Gevraagd een NET
MEISJE voor 2 a 3
dagen per week A. J.
Korenblik Linde, Vorden

Elke week nieuwe koopjes

DIK SCHOLTEN
en
WILLY SMIT

Weer ontvangen!

hebben de eer U. mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden.
De voltrekking zal plaats hebben op
zaterdag 10 december om 10.30 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.

De echte nieuwjaarsrolletjes, groot blik,

dec

'

Koopje

Haardbrandolie
van N.V. Purflna
Nederland. Intense verbranding-behaaglijke warmte-heldere
Flamazur
vlam

Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden, om 11 uur door de Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Zutphen. Hoornwerk 29
Vorden, Raadhuisstraat 34

196

°'

Toek. adres: Kleine Overstraat 95. Deventer.

Wij hebben nog enkele litersblikken

Te koop
GEN half
bij J. J.
D 41 b,

B.B. ZEUdec. a.d teil.
Spithoven
Galgengoor

Te koop dekriipe
FOKZEUGEN N L.
G. W. Winkel, 'tGazoor
R.b. STIERKALF te
koop, ook ruilen voor
vaarskalr. Poterman
bij Buitenzorg.
Tel. (06752 - 1244
Te koop 3 zware gekruiste BIGGEN bij
Erven G, J. Gr Jebbink
„'t Haller" Linde.

Wij betalen extra
hoge prijzen
voor kippen, tamme
en wilde konijnen.

VRAAGT PRIJS!
W.ROSSEL
Vorden
Telefoon 06752-1283.

Dweil

Looman - Vorden

Litersblikken aardbeien op sap
slechts 125 et.
Litersblikken fruitcocktail, gemengd fruit
deze week van 225 et. nu voor
195 et.

Voor liefhebbers van zeer sterke mosterd.
De echte Belgische mosterd, per potje

55 et.

Hoestmelange 150 gram
Zoute griotten 150 gram
Nougatbrokken, de kinderen zijn er dol op
per zakje

Feestavond

Bedrijf shygiëne-service
C. J. MENSE
Gudulastraat l - LOCHEM
Telefoon 06730-1896

Wij brengen U op vrijdag 9 dec.
weer evenals vorig jaar een

C E FA

Gezellige feestavond

55 et.
39 et.

Diverse smaken jams nu per pot

55 et.

85 et.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Aanvang 8 uur in Irene
Entree f 1.25
Donateurs f 1.—

Toegangsbewijzen en inlichtingen zijn verkrijgbaar in
onze zaken

Voorverkoop in Sig. Mag. Eijerkamp

HEDEN zaterdagavond

H. G. TEN BRINKE

St+ Nicolaas^
baT

Zutphenseweg C 63 a

in het Nutsgebou

De Centra kruideniers

Zeer hoge
kortingen

Vanaf 6 tot 13 dec.'60
geven wij
10 pet. korting

op

WASMACHINES

CENTRIFUGES

betere artikelen

lagere prijzen

Orkest: „De Zwervers
Aanvang 7.30 uur.

Het Hoge 58
HEDENAVOND

Grote Paardenmarkt
St. Nicolaas-

Nico Keune

Rookvlees, lekker en voordelig 100 gram
Ontbijtworst 150 gram

Tomatensoep -met balletjes, litersblik slechts

(Chr. Filmactie)

Dr. Solm

in zaal Hotel Bakker

49 et.

Bij elke fles belegen zoete Spaanse wijn a 295 et.
l zeer grote pot rozijnen of abrikozen op sap voor 25 et.

Zaterdagavond 10 december
de bijzondere film

Aanvang 7.15 uur

39 et.
39 et.

Het vlees warenhoekje

IS ABSOLUUT AFDOENDE
Met H dagen ratvrij en l jaar controle.
Vraag vrijblijvend inlichtingen aan:

betalen

bij

Voor de hoest!

RATTEN BESTRIJDING

T. VAN DER LEE

halen

Bij de boodschappen 250 gr. nootspeculaas voor 39 et.
Lange vingers 150 gram
49 et
Chocoladebiscuits 250 gram
09 et.

Hier is uw garantiebewijs.

Confectie en manufacturen

50 et.

Zolang de voorraad strekt

H.H. Landbouwers,
Geen mooie woorden, maar werkelijkheid!!

ONZE

139 et.

Haast U

Brandstoffenhandel
Aan komen lopen:
G. WEULEN-KRANENBARG
Wegens
huwelijk,
voor
spoedige
indiensteen JACHTHOND
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
treding GEVRAAGD:
bij G. J. Hendriksen
VORDEN
Medler. Tclef. 6764

ervaren verkoopster

Koopje

Ananas op sap voor

tiaardbrandolie

Receptie van 4.30—5.30 uur
in hotel Brandenbarg te Vorden.

Aanmelden van 7 tot 8 uur n.m
Te koop l toom BIGGEN G. Nijenhuis
Het in staat zijn kleine veranderingen
D 52 Vorden
te verrichten, strekt tot aanbeveling.

280 et.

Bestel ze nu!

markt

Nu binnen ieders bereik!

Instuifavond

1 pick-up+10 platen=f 77.-

BUURTVER. „DELDEN"
in café 't Zwaantje
Aanvang 7.30 uur.

op
WOENSDAG

7 dec.
te HENGELO-G.

Aankoop levende have voor de
VERLOTING*

Blouses

De Marktvereniging

en

Overhemden
in diverse stoffen
modellen

en

ALLEEN BIJ

Looman Vorden
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l , Zutphen
Telefoon 2264.

Jonge Kerk>avond
van donderdag 8 december
om 8 uur in Irene?

„Nieuw Zeeland in woord en beeld"
Verder o.a. zang en spel.

ZEER INTERESSANT!

Leesboeken
Prachtige Luxe Post
in dozen en mappen
Vulpennen
Balpennen
Bureau-leggers
Zakagenda's 1961
Etc. Etc.

Zojuist ontvangen
Het nieuwste elektrische

Alleen verkrijgbaar bij:
„HET HUIS MET DE GOEDE KLANK"

Laarstraat 61-67, Telefoon 3853, Zutphen.
Bent U verhinderd persoonlijk te komen? Stuur
briefkaart, vermeld naam en adres, Uw interesse
voor populair of klassiek en wij zenden U gratis
p.o. onze platencatalogus toe.

Sportieve St. Nicolaasgeschenken
Noorse truien en pullovers
Shawls en wanten
Sokken en kousen, merk Janus

Droogscheerapparaat
BRAUN M 3 f 72.—
met 3 jaar volledige garantie
12 maanden all risk verzekerd

Een fantastisch scheergenot!
Drogisterij „De Oldc Meulle"

Fa. HIETBRINK - TEL. 1253

10 populaire of klassieke grammofoonplaten (f 3.60 per stuk)
naar vrije keuze uit
onze grote discotheek
bestaande uit befaamde wereldmerken.
„HET HUIS MET DE GOEDE KLANK" stelt U in de ge- f
'J'J
legenheid om in het bezit te komen van deze platenj j ,•
speler met 10 platen voor de zeer lage prijs van

Zo'n prachtige platenspeler (model 1961) speciaal
voor 45 toerenplaten, op een in moderne kleuren
uitgevoerd voetstuk met schakelaar, lichtgewicht
arm met duurzame saffiernaald, aan te sluiten
op ieder radiotoestel. Alles met 6 maanden garantie.

JAN HASSINK

Denkt u aan de

Boeken, Vulpennen
Postpapier, Agenda's
Tafelspelen, Prentenboeken enz.
Ook voor St. Nicolaasinpakpapler en labels
NAAR

NATUURLIJK NAAR
Boek- en
Kantoorboekhandel

Jonge Kerk

Voor St. Nicolaas inkopen
zoals:

'oor mooie geschenken

J. M. v.d. Wal

Sportkleding:
Turnpakjes, trainingspakken
Wedstrijdbad pakken
Voetbalshirts, -broeken en -kousen
Voetbal-, gym- en basketballschoenen

Fa. MARTENS

Gediplomeerd Drogist

Een enorme sortering DRANKEN

Wapen- en Sporthandel

Een duurzaam en nuttig St. Nicolaas
cadeau is een

RAP-bromfiets
Verkrijgbaar in

Rap Ster enkelzit

f 599.—

dubbelzit
Rap Imperiaal
dubbelzit 3 versn.

f 621.—
f 732.—

Ga ze zien bij

A. G. TRAGTER
Rap-dealer

-

HOTEL BRANDENBARG

Tel. 1256

Nuttige geschenken van blijvende waarde
Maandag tot 6 uur geopend

Zaterdag tot 9 uur geopend

BILJARTEN
Voor de biljartcompetitie „De IJsselkring" werden de volgende wedstrijden gespeeld: K.O.T.
(Krijt)—De Zon I 4—4; Excelsior II—Java
4—4; Groene Jager—Excelsior I 6—2; De
Zon II—Elter 6—2.
Voor de Zutphense Biljartbond was het voor
K.O.T. ,de week van de gelijke spelen. Zowel
K.O.T. II—Poorte III; K.O.T. III—De Hoven II
en De Club II—K.O.T. IV eindigden in de gelijke stand 4—4. K.O.T. I verloor opnieuw en nu
thuis van Voorst I met 4—2.
RATTI NIEUWS
Zondag werden alle wedstrijden, zowel voor
Junioren als Senioren afgelast.
Komende zondag vermeld het programma een
uitwedstrijd voor het eerste naar K.S.H, in Harreveld. Daar beide ploegen van gelijke sterkte
zijn, is een uitslag moeilijk te voorspellen. Misschien zorgen de Rattianen voor een Sinterklaasverrassing ?
Het tweede komt in het strijdperk tegen Vorden
III, welke plaatselijke ontmoeting wel eens in
een gelijkspel kan eindigen.
Van de junioren speelt Ratti A thuis tegen
Baakse Boys A en de kans op een overwinning
voor het Ratti-team is het grootst. Ratti C
krijgt zaterdagmiddag bezoek van Keyenborgse
Boys C en zal hard moeten vechten voor de
puntjes.
DE HEER VULINK OVER 45-URIGE
WERKWEEK
De heer Vulink uit Utrecht, districtsbestuurder
van de afd. Doetinchem—Arnhem, heeft voor
de K.A.B, alhier in café ,,De Zon" een inleiding
gehouden over de 45-urige werkweek.
Na een kort welkomstwoord van de 2e voorzitter, de heer J. C. van Langen, besprak de
heer Vulink allereerst de loonpolitiek en gaf
daarbij een globaal overzicht van de standpunten der verschillende vakbonden.
De Stichting v. d. Arbeid heeft onlangs een verdeeld advies uitgebracht over de loonpolitiek,
hetgeen zijn oorzaak vond in het feit, dat het
C.N.V. en de K.A.B, de vrijere loonvorming
voorstaan, terwijl daartegenover de andere vakbonden een algemene loonsverhoging prefereren. Na het standpunt der K.A.B, t.a.v. de
vrijere loonvorming en de bezitsvorming te hebben uiteengezet, besprak de heer Vulink de verkorting der werktijd, hetgeen een zeer urgent
programmapunt is. Nederland is in de E.E.G.
opgenomen en in al deze aangesloten landen
streeft men naar de 45urige werkweek. Uit eerlijke concurrentieoverwegingen zijn we genoodzaakt hieraan mee te doen. Spr. benadrukte, dat
deze geleidelijk moet worden ingevoerd o.a.
door kortere werktijden, mechanisatie in de bedrijven, efficiency etc.
N.a.v. een vraag betreffende de bouwvak belichtte spr. duidelijk, dat ook in deze bedrijfstak verhoging van efficiency mogelijk is; het
op elkaar instellen van verschillende werkzaamheden is vooral in deze branche van zeer groot
belang.
Heden overleed in 't Algemeen Ziekenhuis te Zutphen. nog onverwachts,
onze lieve oom en neef
HENDRIK JAN NIJHOF
in de ouderdom van 71 jaar.
Uit aller naam:
G. Beek, Vierakker

Heerlijke
ovenvers, 45 cent

Trakteer Uw man
eens nu er weer

Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

Bejaardencentrum te Vorden
Ingezetenen uit de gemeente Vorden, die in
aanmerking wensen te komen voor een
woning of opgenomen te worden in het
rusthuis, kunnen dit

vóór 15 dec. 1960 opgeven

Heineken
Bokbier is!

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

Bupro-gas

bij de secretaris van de stichting, D. NORDE
Het gas uoor iedereen
Raadhuisstraat 4.
Na die datum worden ook personen buiten Prijs f 7.50 per fles.
de gemeente aangenomen.
Degenen, die zich reeds hebben aangemeld,
behoeven dit niet te herhalen.
en

Weulen Kranenbarg

Het Bestuur. H. Lijftogt 't Hoge 75

Naast onze kwaliteits-merken

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

George Seesing

EMPO
en

UNION rijwielen
leveren wij U vanaf heden ook
gaarne de U welbekende

GAZELLE
rijwielen
en

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

V

Contact
brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

i' V /;
>^

Voor uw oliehaard

GAZELLE

ESSO
Petroleum

^bromfietsen
Ook in onderdelen en toebehoren ruim
gesorteerd
^^

Met ESSO bent u
beter uit.

Telefoon 1256

-

VORDEN

EEN NUTTIG
GESCHENK
uoor heel veel mensen.
GEEF HEN EEN BON
van 5 of 10

RASSEN

naar gelang zij wensen.

VORDEN, 2 december 1960.
..Rusthoeve"

Haal nu uw rijbewijs!

De begrafenis zal plaats hebben dinsdag 6 dec. om 2 uur op de Algemene
te Vorden.

G. A. S E E S I N G
Autorijschool
Vorden - Telefoon 1414
Voor uw rijbewijzen B—C—D—E.

W*

A. de Jonge
Ruurloseweg 37
Telefoon 1346

Beleefd aanbevelend

A. G. Tragter

^

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de
zelfde dag nog klaar
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Homoeopatische
Aambeiend r uppeb
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc
franco p. post, na ontvangst van postwissel

Heineken

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

SPEELGOEDEREN
Voor al uw

van „JAN HASSINK
* Het hoogst geprezen.
* Het laagst geprijsd.

Het gaat best met onze verkoop

afdeling Lederwaren
afdeling Meubelen

Komt u vooral eens kijken
naar de

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand.

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

mmmmmmmamm

Drukkerij WOLTERS

Heineken's Bier

Onze volle Neef en onze volle Nicht hebben Nieuwstad Vorden
de handen vol met de verkoop.
Telefoon 1404

Idema

fa. G. W. Luimes

bouwdozen
Per l januari 1960 gevraagd
kantoorwerkzaamheden een

Het loopt storm . . .

voor

B. Lammers

EXTRA RECLAME

Net meisje

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 50 et.
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram snijworst 80 et
200 gram ham 90 et

voor hele of halve dagen. Kunnende
typen, liefst met enige kantoor-ervaring.

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Fa. H. J. EGGINK
Medler E 101 a - Vorden
Tel. 6757, b.g.g. 6623

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

verkrijgbaar

bij

Kistemaker

Voor

Visitekaartjes
wordt het nu de
hoogste tijd!

Verkrijgbaar: mooie jonge HAANTJES a f 1.75 per stuk.

W. R O S SE L, Hengeloseweg. Telef. 1283

Altijd verse

Kalfsvleescroquetten
in voorraad

In eigen keuken bereid

Hotel Brandenbarg

Speculaas en
Banket
oven vers!
ALLEEN

BIJ UW

BAKKER.

De Vordense Bakkers!

