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SUCCESSEN VOOR KANARIEHOUDERS

Op de tentoonstelling van de kanarievereniging
Vorden—Wichmond en Omstreken, gehouden in
de zaal van de heer Krijt te Wichmond, werden
de volgende prijzen aan Vordenaren toegekend.
Eigenteelt: Mevr. Lubbers—Meenink, een Ie en
3e pr. met 91 en 89 pt.; een 2e en 4e pr. met
resp. 89 en 88 pt. voor de heer A. W. Meenink;
W. Bijenhof een 5e en 7e pr. met 88 en 87 pt. en
J. W. M. Winkelman een 6e pr. met 88 pt.
Een Ie pr. stam 2 vogels eigenteelt was voor W.
Bijenhof en een 2e en 3e pr. in deze klasse voor
H. Slagman.
Mevr. Meenink—Lubbers kreeg in de rubriek der-
by een Ie pr. met 89 pt.; de heer A. W. Meenink
een 2e pr. met 87 pt.; G. H. Slagman een 3e pr.
met 84 pt. en H. Tijssen een 4e pr. met 83 pt.
In de vrije klasse won J. Wissels een Ie pr. met
90 pt. en een 4e pr. met 88 pt.; 2e pr. was voor
W. Bijenhof met 89 pt.; H. Weustenenk werd 3
met 88 pt.; B. Abbink kreeg een 5e en 8e pr. met
88 pt.; G. Groot Jebbink en H. Tijssen werden
6 en 7 ieder met 88 pt.
Het aantal inzendingen bedroeg 82, waaronder
vogels van zeer goede kwaliteit.
De door de Vordense winkeliersvereniging aan-
geboden wisselbeker werd gewonnen door mevr.
Meenink—Lubbers.

50-JARIG BESTAAN CA Fe LETTINK
Vrijdag 16 november was het vijftig jaar ge-
leden dat het café annex rywielzaak Lettink of-
ficieel werd geopend.
In 1905 begon de heer E. J. Lettink Sr. zijn loop-
baan als rijwielhandelaar ten huize van de fam.
Uenk, de tegenwoordige woning van de heer J.
Klein Ikkink in de Veldwyk.
Omdat de rijwielhandel nog in de kinderschoenen
stond had de heer Lettink als hoofdberoep var-
kensslachter. In de avonduren fungeerde hij, on-
der de vrolijke tonen van een grammofoon, als
barbier voor de buurtbewoners.
In 1912 kocht de heer Lettink de huidige woning
aan de Almense weg.
Op 16 november 1912 werd de rywielzaak en het
café officieel voor het publiek opengesteld. Op die
dag ontving de heer Lettink van de N.V. Distil-
leerderij M. Dirkzwager Az. de eerste zending
drank. Deze eerste levering bestond uit 39 liter
Genever a IS1/^ cent per liter = totaal ƒ 5,26. De
verschuldigde accynzen moesten later in Vorden
worden voldaan.
De eerste fiets werd verkocht aan de heer Willem
Groot Nulend uit Kranegoor.
In 1920 werd de feestzaal gebouwd. De heer E. J.
Lettink Jr. nam de zaak in 1939 van zijn vader
over.
Vrijdagmiddag en -avond vond in Hotel Branden-
barg een druk bezochte receptie plaats. Velen
kwamen hun gelukwensen aanbieden w.o. Burge-
meester A. E. van Arkel, de voorzitter van de
winkeliersver, de heer G. Kemmers, de directies
van de Empo- en de Gazellery'wielfabrieken, als-
mede vele collega's, buren, kennissen, leveranciers
e.d.
De heer Lettink mocht naast de talrijke felicita-
ties vele cadeaux en bloemstukken in ontvangst
nemen.

pamp° breekt
de kracht vaneen verkoudheid
••• bij Vader, Moeder en Kind.MHHH

PLATTELANDSVROU WEN
Vrijdagavond kwamen de plattelandsvrouwen bij-
een in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Na de opening wijdde de presidente mej. Meinen
enkele woorden aan het overleden lid mevrouw
Weenk—Langeler en werden te harer nagedach-
tenis enkele minuten stilte betracht.
Hierna was het woord aan mevr. Wartena—Bos
uit Apeldoorn voor een boekbespreking. De roman
„Honden zonder halsband" van G. C. Esdron han-
delt over voogdijkinderen. De hond zonder hals-
band is de hond zonder eigenaar, die by niemand
behoort; zo gaat het ook het voogdijkind.
De schrijver laat zien welk een lijden het kind
doormaakt, dat de liefde van zy'n ouders moet
ontberen. Het boek is geschreven met grote liefde
voor deze verloren en verlaten kinderen.
Met een woord van dank aan mevr. Wartena voor
deze mooie lezing en een opwekking aan de leden
om de propaganda-avonden op 23 en 24 nov. a.s.
te bezoeken, werd de by'eenkomst door de presi-
dente gesloten.

K.A.B.
De heer Verbaal uit Arnhem, distriktsbestuurder
van de K.A.B., hield in zaal Brandenbarg een
lezing over Bezitsvorming, winstdeling en spaar-
regeling. Spr. behandelde het onderwerp uitvoe-
rig en verduidelijkte een en ander op het flanel-
bord. Volgens de heer Verbaal gaat de finan-
ciële ontwikkeling in de kapitalistische landen in
de verkeerde richting, waardoor het communisme
veel terrein wint.

KERKDIENSTEN zondag 25 november.
Her u. Kerk.

10 uur Ds. J. F. Roth, van Ruurlo.
7.15 uur Ds. F. v.d. Heijden, van Lochem.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

öeref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.KKapel: 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 tien en tien uur 's morgens.
Zondagsdienst dierenartsen.

Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 68 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40, — tot f 50,— per stuk.
Handel was kalm.
Burgelijke stand v. 14 nov. t.e.ra. 20 nov.
In deze periode hebben er geen wijzigingen
plaats gevond,

Panèoffels
in

alle

prijsklassen.

De grootste sortering

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

AKTIE CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL
Onder auspiciën van het bestuur van de Ver-
eniging voor Christelyk-Nationaal Schoolonder-
wys op Het Hoge werd onlangs een commissie
benoemd bestaande uit de heren B. Bekman, J.
W. Hey'ink Jr., en E. J. Snoeyink, die een gron-
dig onderzoek moesten instellen naar de moge-
lijkheid (en levensvatbaarheid) tot oprichting
van een Chr. Kleuterschool alhier.
Thans zijn de resultaten van de commissie be-
kend geworden. Om tot oprichting van een Chr.
Kleuterschool te kunnen geraken moeten er min-
stens 30 ouders gevonden worden die met hun
handtekening willen bekrachtigen dat zij de op-
richting van een Chr. Kleuterschool op prijs stel-
len. Zy moeten kinderen in de leeftijd van 4 tot
5l/z jaar hebben.
De commissie kon aan het voornoemd bestuur een
lijst met 38 handtekeningen aanbieden van hen
die de oprichting van een Chr. Kleuterschool wil-
len steunen.
Het bestuur besloot daarom deze zaak verder
door te zetten om het beoogde doel te bereiken.
Als officiële datum werd genoemd l september
1964. Dit is echter voorlopig. Wanneer de goed-
keuringen zy'n ontvangen, kan waarschijnlijk
eerder worden begonnen.
Het bestuur zal trachten een noodlokaal te ver-
krijgen dat natuurlijk aan de gestelde eisen zal
moeten voldoen.

OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
Woensdagavond hield de Nutskleuterschool een
druk bezochte ouderavond onder voorzitterschap
van de heer H. Wesselink, welke in het by zonder
welkom heette de spreker van deze avond, de heer
Flokstra, hoofd aan de B.L.O. school te Zutphen.
De voorzitter bracht dank aan de heer Groot
Bramel die vele jaren als penningmeester voor
de belangen van de Nutskleuterschool op de bres
heeft gestaan. De heer J. F. Geerken heeft zich
bereid verklaard, het beheer van de financiën op
zich te nemen. De heer Wesselink betuigde zy'n
spy't dat me j. Kiburg, die vijf jaar hoofd van de
kleuterschool is geweest, wegens overly'den, haar
werkzaamheden in de nieuwe kleuterschool niet
heeft kunnen voortzetten. Ter harer nagedachte-
nis werden enkele ogenblikken stilte in acht ge-
nomen.
De heer Wesselink deelde voorts mede dat voor
de aanbouw van een derde lokaal tot nu toe geen
vergunning kon worden verkregen. Momenteel
staan 37 leerlingen op de wachtlijst.
Toch geven wij de moed niet op, aldus de voor-
zitter. Er zal spoedig een aanvraag voor de bouw
van een derde lokaal worden ingediend bij het
Gemeentebestuur.
Uit het jaarverslag van mevr. Albers bleek, dat
tijdens het boekjaar 1961 de school door 80 leer-
lingen was bezocht en dat op het eind van het
boekjaar 28 leerlingen op de wachtly'st stonden.
In juli '61 was een begin gemaakt met de bouw
van de nieuwe kleuterschool de „Kroezestulp".
Deze school is in een rekordtyd tot stand ge-
komen. Mevr. Albers bracht allen die aan de
bouw van de school hadden medegewerkt hier-
voor hartelijk dank.
In de Oudercommissie werden gekozen de dames
v. d. Broek, Slotemaker en Meerbeek.
De dames Schekman en Schouten, werden voor
hun werkzaamheden als kleuterleidsters hartelijk
dank gebracht.
Op l februari zal mevr. v. d. Louw uit Beverwyk
haar functie als hoofd van de kleuterschool op
zich nemen.
Na de pauze hield de heer Flokstra een inleiding
over het onderwern^B.L.O. onderwijs. Spreker
wees er op dat het l^pbngewoon lager onderwy's
wordt gegeven aan kinderen welke het gewone
onderwy's niet kunnen volgen. Het is daarom nog
niet zo, dat deze kinderen achterlijk zjjn, aldus
de heer Flokstra. Aan de B.L.O. school wordt
van alles onderwezen; hier worden echter andere
leermethodes toegepM^Zo zal b.v. het onderwijs
aan de jongen meer^Picht zy'n op handvaardig-
heid, terwy'l de meisjes ook met het huishouden
worden geconfronteerd. Ten aanzien van deze
leerlingen heeft men hier te maken met „voor-
zorg", „zorg" en „nazorg".
De „voorzorg" berust by de ouders, de „zorg"
berust bij de school, terwy'l de heer Grootjans
belast is met de nazorg.
De heer Flokstra achtte het van groot belang dat
de kinderen, alvorens zy' de B.L.O. school gaan
bezoeken, zich laten testen.
Door de resultaten die uit deze testen verkregen
worden, kan de juiste school en werkkring voor
deze kinderen worden gekozen. Spreker vond het
jammer, dat veel ouders wier kinderen op de
lagere school niet mee kunnen komen, het niet
aandurven deze kinderen naar de B.L.O. school
te sturen, omdat deze ouders vaak in de ver-
onderstelling verkeren dat hun kinderen dan op
een „achterlijke" school terecht komen. De B.L.O.
school is er juist op gericht om de kinderen dat-
gene by te brengen waardoor ze in het maat-
schappely'ke leven in hun eigen onderhoud kun-
nen voorzien.
Hierna werd de film vertoond „De weg naar de
wereld", waarbij men een goed beeld kreeg over
de werkmethodes aan een B.L.O. school.
De heer Wesselink bracht de heer Flokstra dank
voor zy'n interessante lezing.

BILJARTEN
In zaal Klein Hekkelder kon KOT I het de afge-
lopen week niet bolwerken tegen Harry I uit
's Heerenberg. Het Vordense drietal slaagde er
slechts in één party in winst om te zetten zodat
met een 4—2 nederlaag genoegen moest worden
genomen.
KOT II behaalde in de Keyenburg een verdienste-
lijk 4—4 gelykspel tegen Eykeboom II. Ook in
deze ontmoeting nam H. Meijerman de hoogste
serie voor zy'n rekening nl. 16 caramboles. In
Doetinchem versloeg KOT III haar gastheer Slot
II met 6—2.
KOT IV en Princesse II deelden in Vorden de
punten 4—4.
De Zon I sloot in haar afdeling de wedstry'd
tegen Groene Jager eveneens af met een 4—4
gelykspel. In deze ontmoeting was de Vordenaar
L. IJsseldyk in zy'n slotbeurt byzonder goed op
dreef.
De Zon II mocht vrijdagavond voor de eerste
maal in deze competitie het zoet der overwinning
smaken. Dit ondervond Elter I dat met 6—2 de
vlag moest strijken. Hoogste serie A. Nyenhuis
10 car. Deze week speelt De Zon II thuis tegen
Drempt II.

NAADLOOS

VAST-TAPIJT
op 3.80 mtr. breed

Vast tapijt van 100-190-380 cm breed
in een prachtzuiver wol
in 5 gemêleerde tinten

Wip euen binnen, en wat uw kamer
uloerbedekking gaat
kosten kunnen wij u
zo vertellen.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal is de laatste tijd goed op dreef
en ook zondag bleef men in de running door de
belangryke uitwedstrijd tegen Baakse Boys met
6—O te winnen.
In de 25e minuut had men succes, toen Takken-
kamp vanaf de linkervleugel scherp voorzette en
nadat middenvoor Lichtenberg prachtig doorkop-
te, kon de toestormende J. Dostal fraai inschieten.
Na een half uur werd het O—2, doordat Wentink
de bal vanuit het middenveld over de backs heen
dirigeerde, waar wederom de snelle R.middenvoor
gereed stond en rustig inknalde O—2. Nog voor
de rust kon Takkenkamp nummer drie in het net
plaatsen (O—3).
Na de rust wist Dostal met enkele handige schyn-
bewegingen de gehele achterhoede, de keeper in-
cluis te passeren (O—4). Rutgers scoorde het
vy'fde en zesde doelpunt.
Ratti II deed het voortreffelijk in eigen home
door het bezoekende Baakse Boys met 8—O te ver-
slaan. Reeds voor de rust was de stand op 6—O
gekomen. Doelmun Engberts behoefde slechts een
enkele maal in te grijpen.
Het derde team verloor op eigen terrein met 5—O
van Be Quick V. Ratti B speelde zaterdagmiddag
een prima partij tegen Zutphania D te Zutphen.
Het werd 3—2 voor de Ratti-jeugd.
A.s. zondag wordt het een zeer belangryke dag,
daar Ratti I bezoek kry'gt van Pacelli I uit
Klarenbeek. Daar de Ratti-ploeg momenteel als
derde staat geklasseerd, zal men alles in het werk
moeten stellen om in de running te blijven. Hoe-
wel men nog diverse punten onder de koploper
staat kan Ratti by een eventuele overwinning de
2de plaats bereiken.
Ratti II is vrij. Het derde team krijgt bezoek
van Voorst V, waarbij het ook kan spannen.
Van de junioren speelt alleen Ratti B zaterdag-
middag een uitwedstrijd tegen Socii B. Het A-
elftal is vrij.

UITVOERING VAN DE BLOKFLUITCLUB
Voor de ouders van de kinderen van de Nuts-
blokfluitclub en het Meisjeskoor, en de kinderen
van de drie hoogste klassen van de scholen in
Vorden werd in het Nutsgebouw een uitvoering
gegeven. Na een kort openingswoord van de voor-
zitter van het Nut, de heer H. Wesselink, trad
onder leiding van de heer K. Wolters de blok-
fluitclub op. Het bleek dat enkele leerlingen al
goede vorderingen hadden gemaakt. Vervolgens
bracht de heer Wolters een fluitsolo ten gehore.
Nadat het meisjeskoor enkele liedjes had gezon-
gen zong Mej. T. Tyssen uit Velp met piano-
begeleiding van de heer Wolters uit werken van
Schubert en Schumann. De fluit- en zangclub
brachten tenslotte samen een canon.
In zy'n slotwoord bracht de heer Wesselink in
het by zonder de heer de Boer dank voor de prima
organisatie van deze geslaagde middag. Mej. Tys-
sen werden bloemen aangeboden.

VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"
Na enkele weken rust heeft het eerste zestal van
„de Kraanvogels" de stry'd aangebonden tegen
het damesteam van R.A.S. uit Rheden. De Vor-
dense dames wonnen met 2—1.
Maandag speelt men tegen Stedelyk Lyceum.



Weekend Wónder-Koopjes
Sokken 1.95
Anklets 1.45
Extra aanbieding

Doosjes

Zakdoeken
(3 stuks)

O.98

Verpakte doos met
Baddoek

en
Washandje

3.60

Wollen
Slaapkamer-

kleedje
50x100
7.95

VISSER - VORDEN
Wij hebben voor U

lange leren jassen
leren vesten
regenkleding
motor-

handschoenen
glacé's enz. enz.

fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Tel. 1421 - Vorden

Attentie Attentie
Pluim veehouders,
wij betalen hoge prij-
zen voor
KIPPEN en HANEN
en tevens tamme ko-
nijnen gevraagd.

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Bupro-gas
Het gas voor Iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Een gewaardeerd
St. Nicolaascadeau

de bekende

poppell Gas
Zakaansteker

f 10.—
Ook als tafelmodel f 16.50

Sig.mag. D. Boersma
Telefoon 1553

Zojuist

ontvangen

Bont-
laarsjes

in nieuwe uiterst mo-

derne snitten.

KIJK EERST BIJ:

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

Ned. Bond v. PI.vrouwen
B.O.L.H. - G.M.v.L. - B.O.G.

Propaganda
feestavonden
op vrijdag 23 november en
zaterdag 24 november

in het Nutsgebouw.

Aanvang 7.15 uur.
Entree leden f 1.—
Niet-leden f 1.50.

Opvoering van

„Het leven gaat door0

Een prachtig toneelstuk in
3 bedrijven.

Met een dubbeltje 1% millioen gewinnen.
Een 36-jarige treinconducteur, Cordon Poster
j^n een voetbalpool van f 1.498.000. Met
Vb pence (l dubbeltje) inzet. Zeldzaam
geluk. In de weken voor St. Nicolaas denken
de meesten aan geld uitgeven . . . . Maar
wie een keuze maakt uit de kollektie
in RIJWIELEN en TOEBEHOREN bij

AGTER zal zich toch ook daarmee vol-
gelukkig voelen.

Ned. Herv. Gemeente

Donderdag 22 november

Gemeenteavond
om acht uur in Irene.

Zesjaarlijkse stemming.
„Hedendaagse Bejaardenzorg" (met
dia's).

KOMT ALLEN!

SPAR- Zelf bedieningsbedrijf
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

1 pak Spar koffie
1 pak a 500 gram cacao
200 gr. crème fouse koekjes
250 gram taai popjes
3 schoenletters
1 blikje ananas
1 blik appelmoes
1 fles Ie soort slaolie
100 gram schouderham

voordeel
118 30
148
61
41
93
52
77

126
45

37
6
4
5

13
19
32
11

1 blik leverpastei
500 gr. gezouten vet spek
500 gr. gerookt vet spek
1 pakje smeerkaas
500 gram bruine bonen
10 kinder chocolade repen
1 fles levertraan
1 fles Beaujolais
2 pakken lucifers

45
71
86
26
77
71

108
280

45

voordeel
11
8
9
7

19
18
27
70
11

Totaal voordeel van f 3.37

Voor nuttige
St. Nicolaas-

geschenken
het juiste adres:

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Vanaf vrijdagavond
kunt U zien of U de
gelukkige winnaar
van de slaapkamer
bent.

A.s. zondag

2.30 uur

Vorden l -
Baakse Boys 1

"" Nutsgebouw
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 25 nov,, 8 uur

FORT YUMA
met: Peter Graves, Joan Vohs.

Onder hun grote opperhoofd Manga's
Colorado streden de Apachen tot de
laatste man.

L Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

naar:
mooie geschenken natuurlijk

- en Kantoorboekhandel

Jan Hassink"
Boeken voor jong en
oud,
Luxe post,
Vulpennen,
Balpennen,
Bureau-artikelen,
Zakagenda's 1963

Bent u van plan

Uw boerderij
met of zonder grond te VERKOPEN?

Laat U dan thans inschrijven; de over-
dracht kan dan direct na januari '63
plaats vinden.

Speciaal voor boerderijen:

Makelaar HUISMAN
Nieuwstad 33, Zutphen,
Tel. 5910 ('s avonds 4790)

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst 100 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram boterhamworst 55 et
500 gram balkenbrij 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat
De Speciaalzaak

toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Dames
CH

J. WENTINK
Zutphenseweg 25

HET ADRES

OF BOODSCHBPPEN...
SLflflGT U VOOPDEÜGER BLI

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel



Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest, betuigen wij u
onze hartelijke dank.

J. H. Schuppers
J. Schuppers-

Bekkenkamp

Vorden, Dorpsstr. 11

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van onze lieve vrouw,
moeder, behuwd- en
grootmoeder

Gerdina Alberta
Weenk-Langeler

betuigen wij langs deze
weg oaze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Fam. Joh. Weenk

Vorden, nov. 1962.

Voor de vele blijken
van medeleven en deel-
neming bij het over-
lijden van onze lieve
man, vader en groot-
vader
Johanncs Karel Albertus

Jacobus Roghair

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
C. J. Roghair-de Buck

Vorden, november '62
Ruurloseweg 9.
v.h. Huize „Het Enzerinck"

Gevraagd flinke zelfst.
HULP 2 halve dagen
per week. K. A. Muis,

Insulindelaan 20.

Donderdag 22 nov.

gesloten

Kroneman - Jörissen
Blokfluitclub

De eerstvolgende
repetitie is op

woensdag 5 december
vanaf 4 uur.

Bij mijn ambtsjubileum
kreeg ik een Philips
T.V. TOESTEL, 59
cm. f 895.-. Ik wil
deze verkopen voor
f 765.—. Origineel in
doos en gloednieuw.
Brieven no 30 bur.

Contact.

AUTOSTALLING
aangeboden, aparte
boxen, eigen sleutel.
Raadhuisstraat 26.

Tel. 1417.

Scheepsketting ver-
loren, van 't Hoge 5 -
Zutph. weg - 't Vaat-
werk-Lett ink- ' t Hiem-
ken Gaarne bericht bij
Seesink, 't Hoge 5.

TE KOOP wegens
verhuizing: l kamer-
kachel, traploper plus
gangloper, ganglamp,
kippenhokje voor een
paar krielkippen, lin-
nenkastje, enkele bin-
nendeuren, kleine ra-
men, box, cocosmatten.
Bevr. bij G. W. Wahl
Molenweg 30.

TE KOOP: l Gazelle
en l Empo dames toer-
rijwiel, enkele overjar.
sportrijwielen, l Ga-
zelle bromfiets (overj.)
l Lambretta scooter
(spotprijs).

A. G. Tragter
Zutphenseweg

Ondertrouwd :

Marijcke J. J. Overmars
en

Ir. J. Barth

Huwelijksvoltrekking zaterdag 15 de-
cember 1962 om 11 uur in het Ge- ^
meentehuis te Gorssel. W
Huwelijksinzegening om 12.15 uur in J
de Ned. Herv. Kerk te Almen, door de ?
Zeereerw. Heer Ds. H. J. van Leeuwen, n

Receptie in Hotel „de Kap"
te Warnsveld van 3—4.30 uur.

Almen-Gld. „Eureka"
Leidschendam, Piet Heinstraat 9
22 november 1962.

Toekomstig adres:
Piet Heinstraat 9, Leidschendam.

Op vrijdag 16 november j.l. beleefden wij
een ware feestdag dank zij de stroom van
bloemen, brieven, telegrammen en geschen-
ken, naast de vele gelukwensen, die wij
persoonlijk in ontvangst mochten nemen.
Uw belangstelling heeft ons zeer getroffen
en wij zeggen U hiervoor onze hartelijke
dank.
W i) spreken de wens uit, dat de vriend-
schapsbanden en de prettige zakenrelaties,
in het verleden gekweekt, nog lang be-
stendigd blijven.

Fam. E. J. LETTINK
Vorden, november 1962.
Almenseweg.

Bejaardenkring
Volgende week vrijdag 30 nov.

's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut.

Bezoek van St. Nico laas.

A.s Zondag 25 november^

Ratti l - Pacelli l
Klarenbeek

Terrein Kranenburg Aanvang:

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Karrevrachten vol
PUIN

te koop, sloophuis
Burg. Galleestraat 13.
Gesloten briefjes gaar-
ne voor a.s. zaterdag
in te leveren bij

Luimes, zadelmakerij

Gevraagd typwerk.
Inl. Bur. Contact.

Gerrie Klein Ikkink
D 80, Wildenborch
tel 6608, heeft haar
gele mohair sjaal in
Vorden VERLOREN.
Wie heeft hem

gevonden?

Gratis verkrijgbaar
mooie kleine FOX-
HONDJES. B. Vos-
kamp, de Voskuil.

Te koop 130 jonge
HENNEN W.L. en
peren. E. Brummelman
B 46, tel. 1576.

Vorden

Te koop een elektr.
schakelklok voor kip-
pen en een step.
D. Beek, 't Hoge 61.

Huisslachtingsvarken
te koop (petrain).
B. Bargeman, C 93,

Veldwijk.
Te koop 2 toom zware
BIGGEN. A. J. Vrug-
gink, Riethuis, Delden
BIGGEN te koop.
W. L. Winkel,

Almenseweg 33.

KOOPJES van de week
3 Herenzakdoeken, leuk verpakt 98 et

Vinyl Dameshandschoenen 3.95
niet van leer te onderscheiden

Kinderpyama's, gebloemd jasje, effen broek
2—4 jr. 3-95 - 6—10 jr. 4.95

Kinderzakdoeken, 3 stuks verpakking 59 et

Strech Wollen Herenhandschoenen
nu slechts 3.95

Baddoek met bijpassend washandje
pracht kwaliteit 2.95

Effen zuiver wollen Dekens
fabrieksrestant, 180x220 34.75

Terlenka Herenregenjassen, moderne kleuren
maten 46—54 49.—

Deze aanbiedingen gelden t.e.m. 5 december a.s.

Denk aan uw voordeel, bij bezoek aan de zaak
klantenboekje meebrengen.

L SCHOOLDERMAN - VORDEH

NAALDSCHERPE PRIJZEN!
10 extra lange knakworsten nu 149 et
*/2 litersblik aardbeien op sap en l urn framboosjes op sap

samen van 158 et nu voor 128 et
Grof gebroken Siam-rijst, l kg 79 et
Poederkoffle per busje 188 et,

deze week hierbij l busje slagroom voor 19 et

REDUCTIE-COUPON
25 et reductie op elk St. Nlcolaasfiguur, bij aankoop van

250 gr. Hotel Goud koffie a 148 et

KOOPJE! 2 stukjes toiletzeep 59 et, gratis l prachtige zeepdoos
3 grote stukken badzeep slechts 89 et
3 blikjes Zwanenberg's leverpastei 99 et
Voor de laatste keer 500 gram speculaas 89 et
Leuk notenbakje gratis bij elke 2 blokjes vleesbouil lon
200 gram fondantborstplaat 49 et
200 gram roomfondantborstplaat 69 et
200 gram zachte vruchtjes 49 et
Cornedbcef, 100 gram 49 et
Snijworst, 200 gram 79 et

Boerenmetworst, 200 gram 79 et
Vet spek, 500 gram 79 et
Gezond eten:
Rozenbotteljam nu 91 et per pot
Deventer Kruidkoek per reep 49 et

:KOUD OF WARM
ALTIJD EEN TRAKTATIE
BLIJVEND VERS
EN SMAKELIJK

B
LANG HQIIÖBAAR ZWANENBERG

ROOKWORST,
ROOKWORST

OP Z'N
BEST

Nooit wachlH altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Te koop een toom
beste BIGGEN.
R. Brunsveld.

Wildenborch.

Te koop 2 tomen zwa-
blanke BIGGENre

bij G. J. Harmsen,
„Esselenbroek" Noor-
dink, Hengelo (Gld.)

Te koop zware afge-
wende BIGGEN.
G. Vliem, de Weide-
man. Linde.

BIGGEN en drag.
zeugen te koop.
G. W. Winkel,

't Gazoor.

Te koop 2 tomen
BIGGEN. B. Woerts,
Bonenkamp, Linde,

Tel. 6773.

Te koop 2 tomen
BIGGEN. Joh. Wes-
selink, Kranenburg.

Te koop toom zware
biggen, H. F, Schlee-
doorn, Okhorsterweg
8, Wichmond.

3 tomen mooie blanke
BIGGEN te koop.
H. Hogeslag C 44.

R.b. STIERKALF te
koop. G. J. Branden-
barg. Linde E 49.

2 drag M.R.IJ. vaar-
zen te koop, 23 nov.
en l dec. a.d. telling
H. Pelgrum, „Lebbink"

Linde

Te koop r. b. vaars»
kalf. 5 dagen oud.
H. Brumelmelman,
't Alderkamp B 61.

Vorden

Te koop 4 tomen (40
stuks) beste gekruiste
biggen. G. Oortgiesen,

D 157

Volgende week donderdag 29 nov,

heropening
van onze geheel gemoderniseerde

winkel in

GROENTE, FRUIT en BLOEMEN

Wij stellen iedere belangstellende in de gelegenheid onze
winkel woensdagmiddag tussen 3 en 6 uur te bezichtigen
(geen verkoop).

Om onze winkel in te richten is de

zaak dinsdag de gehele dag en woensdag-

morgen GESLOTEN.

E. KLUMPER
DORPSSTRAAT 17 ~ VORDEN



Elektrische Apparaten
Praktische en duurzame geschenken

Uw oudje is geld waard!
Philips snelstrijker 34.50, inruil oud strijkijzer 7.50, nu 27.

Philips snelstrijker 37.50, inruil oud strijkijzer 7.50, nu 30

Philips stoomstrijker 57.50, inruil oud strijkijzer 12.50, nu 45.

Inventum strijkijzer 34.50, inruil oud strijkijzer 7.50, nu 27.

Haardrogers
Inventum haardroger compleet met haarkap van 49.50, tijdelijk voor 36.
Tornado haardroger in speciale geschenkverpakking, 2450
Haardroger A.E.G., 45.—; Philips unieke haardrogers vanaf 34.—
Haardroogkappen voor het hele gezin reeds voor 51.—

HANDMIXERS
Maak nu gebruik van de sterk VERLAAGDE PRIJZEN.

Kalorick Handmixers inclusief deeghaken, garden,
klopper en shaker 28.—

Philips Handmixers van 47.50 voor 29.—
Zolang de voorraad strekt.

SCHEERAPPARATEN voor vader en zoon
Een royale keus uit de beste merken
Remington - Braun - Philips - Prijzen van 3950 tot 98.50

Bij aankoop van een Remington Shaver, inruilwaarde oud apparaat 15.— of 10.

KOFFIEMOLENS
Snel en veilig koffie malen

Prijzen vanaf 15.5O

Tornado - Inventum - PMhiÜDJ

BROODROOSTERS eventueel volautomatisch, ruim sort iment en al voor een
prijs van 19.80.

Nog een reeks van nuttige elektrische geschenken
Theelichtjes, Rechaud, Bakovens, Wafelijzers. Snelkokers, Melkkokers, Dompelaars,
Verwarmingsdekens en -kussens, Voetenstoof, Raamventilatoren, Kookplaten,

Infraphil- en Hoogtezon-toestellen.

VERWARMINGSKACHELS
Straalkachels vanaf 17.90

Ventilatorkachels (eventueel op proef)

Hetelucht- en Radiatorkachels

Badkamerkachel8 A.E.G. - Daalderop, al vanaf 41.—

Wij adviseren u graag bij uw grote aankopen
en demonstreren u vrijblijvend.

Wasmachines

Wascombinaties

Centrifuges

Stofzuigers (al voor 98.—)

Koelkasten, Diepvrieskisten

Radio en Televisie

Uw vakhandelaar
G. EMSBROEK & Zn. c.v

Zutphenseweg 5 — Telefoon 1491

BIGGEN te koop.
A. G. Mennink, Wil-
denborch, Vorden.

U slaagt
als u bij
Keune

alles vraagt voor uw
KEUKEN

De Sint weet waar hij weer wezen moet!
Zuiver wollen kinderplaids 12.50

Zuiver wollen plaids AaBe, 145x 190 29.50

Zuiver wollen dekens, 2-persoons 37,50

H. Luth Nieuwstad Vorden
School met den Bijbel

Het Hoge 42

Feestelijke ouderavond
op donderdag 29 november a.s.
in Irene Aanvang 7 uur

De kinderen verzorgen
het programma, dat o a. vermeldt:
Volksdansen • Kleermaker en kabouters enz.
Het spook van Spechtenstein

Ouders, leden en belangstellenden hartelijk welkom.

Woensdag 28 november
ontvangen wij van l tot 5 uur

weer

Amerikaanse eikels
a 10 et per kg

REMMERS
Nieuwstad

VOETBAL
Vorden II behaalde zondag op eigen veld een 4—O
overwinning op Zutphania III. Ondanks deze zege
speelden de Vordenaren een slechte wedstryd.
Omdat de bezoekers met slechts 9 man in het
veld verschenen, stond dus al bij voorbaat vast
welke ploeg zou winnen. Bij de thuisclub kreeg
men zodoende het verschijnsel dat iedereen graag
een doelpunt wou maken.
Door 2 doelpunten van Besselink nam Vorden
met de rust een 2—O voors^^^g. In de tweede
helft bracht Uenk uit een strSwhop de stand op
3—O, waarna Besselink zijn derde doelpunt scoor-
de en daarmede voor 4—O zorgde.
Vorden III haalde in Hummelo het huzarenstukje
uit door H. & K. II, dat pas^fo wedstrijd had
verloren, een l—O nederlaag I^Ptc brengen. Een
prachtig resultaat van Vorden III dat hiermede
haar eerste overwinning in deze competitie be-
haalde. Het enige doelpunt werd gescoord door
H. Kappert.
Vorden A, dat de laatste ty'd nogal eens met
spelerspech heeft te kampen, kreeg in Zutphen
een 8—O nederlaag te incasseren van A.Z.C. A.
Vorden B verloor op eigen veld met 5—3 van
Wilh. S.S.S. A, terwyl Vorden C met 2—1 haar
meerdere moest erkennen in Zutphen B.
Vorden I komt zondag, na enkele weken gedwon-
gen rust, weer in het veld. Voor deze laatste wed-
strijd van de eerste helft der competitie kry'gen
de geelzwarten Baakse Boys op bezoek. Omdat
Ratti zondag ook een thuiswedstrijd heeft, zou
het aanbeveling verdienen wanneer de besturen
van Vorden en Ratti een gezamenlijk verzoek in-
dienen by de G.V.B, om beide clubs niet tegelyk
een thuiswedstrijd te laten spelen.
Vorden II gaat zondag op bezoek by Voorst IV.
Voor de junioren staan de volgende wedstryden
op het programma: Sp. Lochem A—Vorden A;
Vorden B—Eerb. Boys B; Baakse Boys B—Vor-
den D.

GESLAAGDE MODDERRIT
Aan de zondagmiddag door de Vordense auto- en
motorclub „de Graafschaprijders" georganiseer-
de modderrit namen 56 brommers en motoren
deel. Dank zy het slechte weer werd het inder-
daad een modderfestijn. Het gros van de deel-
nemers kwam haast ontoonbaar terug aan de
finish.
De diverse uitslagen zyn:
Brommers: 1. A. Enzerink, Hengelo Gld., 6 straf-
punten; 2. Hobelman, Halle, 6 strfpt.; 3. J. Ses-
sink, Vorden, 6 strfpt.; 4. Tuitert, Harfsen, 6
strfpt.; 5. Herwers, Hengelo (Gld.), 7 strfpt.;
6. B. Aalderink, 8 strfpt.
Motoren: 1. P. v. d. Kolk, Lochem, 8 strfpt.; 2.
Joh. Pardijs, Vorden, 9 strpt.; 3. B. Hartelman,
12 strfpt.; 4. P. Bergsma, Almen, 12 strfpt.; 5.
R. Kreunen, Hengelo (Gld.), 13 strfpt.; 6. H.
Groot Tjooitink, 15 strfpt.

JEUGDRALLY UITGESTELD
Daar Ds. Bannink uit Zutphen a.s. zaterdag ver-
hinderd is, gaat de jeugdrally op deze avond niet
door. De juiste datum zal nog nader bekend ge-
maakt worden.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot de heer W. de Boer is met in-
gang van l januari 1963 benoemd tot onderwijzer
aan de openbare lagere school te Steenderen.

GOED GESLAAGDE NUTSTONEELAVOND
De toneelgroep „De Hoveniers" gaf in het Nuts-
gebouw een opvoering van het toneelspel „De
nacht van de zestiende januari" (een rechtzit-
ting op het toneel).
Het stuk behandelde een Amerikaanse recht-
spraak, waarby een vrouw verdacht werd van
moord op haar werkgever. Tijdens deze rechtzit-
ting, waarby het ging om de vraag „moord" of
„zelfmoord" vormden de aanwezigen in de zaal
de „publieke tribune".
Het was jammer dat de zaal van het Nuèegebouw
maar matig bezet was. Dit hebben „De Hove-
niers" met hun uitstekende spel zeker niet ver-
diend. Degenen die wel naar het Nutsgebouw zyn
getogen zullen daar beslist geen spy't van hebben
gehad.
Aan het slot van de avond offreerde de voorzitter
van het Nutsbestuur, de heer H. Wesselink, de
speelsters en spelers een blijk van waardering
voor deze genoeglijke avond.

DAMMEN
Het eerste tiental van de damclub DCV was vry-
dagavond zeer slecht op dreef in de ontmoeting
tegen Vadac I uit Varsseveld en moest met 7—13
.het loodje leggen. De bezoekers bewezen over een
constant spelende ploeg te beschikken, hetgeen wel
bleek uit het feit dat slechts één party in een
Vordense zege eindigde.

PUROL In huls!
Bij braad- «o inijwondwi, Pijnlijk*
klortn, Ruw» handtn, Scfanü» huid.

IN MEMORIAM MEESTER W. BESSELINK
Woensdag 14 november werd de heer W. Besse-
link, in leven onderwijzer aan de R.K. School op
de Kranenburg, die 's zaterdags door een nood-
lottig ongeval om het leven kwam, naar zijn laat
ste rustplaats gedragen.
De plechtige uitvaart en begrafenis vond plaats
op de Keyenborg, waar pastoor Bodewes o.f.m.
een PI. H. Mis van Requiem opdroeg. Het vol-
tallige personeel van R.K. School, Kleuterschool,
Kerk- en Schoolbestuur, vele leerlingen, buren,
vrienden, familie en kennissen liepen mee in de
droeve stoet.
Geheel onverwachts werd de heer Besselink uit
het leven weggerukt. Met hem is een zeer gewaar-
deerde kracht heengegaan, die door zyn bescha-
ving, kunstzinnigheid en idealisme veel gedaan
heeft voor de vorming der jeugd. Hy heeft hen
iets meegegeven voor het leven. Vele jaren was
hy' verbonden aan de R.K. School, Kranenburg.
De school heeft met zijn heengaan een groot ver-
lies geleden. Aller deernis gaat uit naar mevr.
Besselink en familie, die plotseling gesteld wor-
den voor het verlies van een onvergetelijke man,
zoon en broer.

C.N.V. AFD. VORDEN—HENGELO (GLD.)
De C.N.V. hield dinsdagavond in zaal Bakker
een toneelavond, waarin de Toneelvereniging „Tot
Nut en Genoegen" uit het Ruurlosebroek met de
opvoering van het blijspel „Zwarte Kunst op De
Dageraad" haar medewerking verleende. De op-
komst was zeer goed.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter de
heer Bekman sprak de heer de Pous, hoofdbe-
stuurder van het C.N.V., een kort propaganda-
woord.
De medespelenden lieten zich weer van de aller-
beste kant zien, zodat het lachen de gehele avond
niet van de lucht was.

KLAPROOSKOLLEKTE
Deze kollekte heeft dit jaar in Vorden het prach-
tige bedrag van ƒ1465,— opgebracht; dit is by'na
toereikend om twee familieleden van gesneuvelde
militairen uit Canada te laten overkomen. Het
Ned. Oorlogsgravencomité is zeer verheugd over
dit resultaat en het wil gaarne zyn dank betuigen
aan de 56 dames, die zo spontaan hun medewer-
king hebben verleend.

VIJFDAAGSE WERKWEEK
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond sprak de heer Bron uit Zutphen in Irene
over bovengenoemd onderwerp.
Spreker liet het werk (de arbeid) vanaf de Schep-
ping tot op heden de revue passeren. De mens be-
hoeft in deze mechanische wereld zelf niet meer
te denken en kan daardoor zijn volkomen levens-
geluk niet meer vinden.
De mens tracht wel door allerlei middelen, b.v.
door sociale wetgeving en -voorzieningen, dit
euvel op te heffen, alsmede door het scheppen
van recreatiemogelijkheden hierin verandering te
brengen. Doch de mens heeft nog bewust of onbe-
wust behoefte aan zijn Schepper, Die de arbeids-
opdracht by zyn Schepping aan de eerste mens
op aarde heeft gegeven. Men dient zich op de
vry'e werkdag als Christenen te gedragen. Hier
ligt voor kerk en maatschappy nog veel braak
terrein open. Met hogere lonen en inperking van
de arbeidstyd komen wy er niet.



DE ZUTPHENSE SINT NICOLAAS-ACTIE BRENGT
EEN STERRENREGEN VAN DUIZENDEN PRIJZEN!

ZUTPHEN 10(2

Gezinsactie!
Het hele gezin kan meewerken om voldoende zegels (en daarmee de prijzen!!) in
de wacht te slepen!

TOPPRIJS: HOOFDPRIJZEN:
Bon FORD CORTINA 15 da9cn Mallorca of een reis naar keuze

ter waarde van f 5555.-
van f 1000, — , een ruime gezinskoelkast, een
elektr. zig-zag naaimachine.

VERDER DUIZENDEN PRIJZEN!

Vraag zegels bij de deelnemende Zutphense zaken!
De prijzen zijn geëtaleerd in de showroom van de Ford-garage, Nieuwstad 59.

Dagelijks geopend van 15.00—18.00 uur en op koopavonden van 19.00^-20.00 uur.

J. WENTINK
Zutphenseweg 25

HET ADRES

Oetter oet
nylons

INDE
NIEUWE

NOTEN-
KLEUREN

Hazelino
Castagna
Walnotta

reeds v.a, 1.95

L Schoolde»

Automobilisten!

Niet alleen met Sint Nicolaas, maar het hele jaar hebben wij voor u:

Een ruime sortering auto-accessoires o.a.:
Bloemvaasjes, sleutelhangers, siervelgen, set reservelampen in

doos, uitlaatsierstuk, knipper-pechlamp, driehoekbaken,

shampo, ruitontdooier-spuitbus, kruissleutel, sleepkabel,

dashbordhekje, looplamp, schijnwerper, magnetische bril* en

sigarettenetui, helderzichtscherm op achterruit, bussen anti-

vries, spiegel, anti-wasspons, wasborstel met en zonder slang,

autoradio, Valma en Rexine autowas, sigarettenaansteker

elektrisch, achteruitrijlainjjen, Tektyl spuitbus voor chroom-

bescherming, reserve belmnekannen, autowasspons enz*

NIEUW!
U kunt bij ons ook een z.g, GESCHENKENBON kopen, die U iemand
cadeau kan geven en kan bij iedere willekeurige Bovac-garage in Neder-
land besteed worden.

Beleefd aanbevelend,

Automobielbedrijf TRAGTER
Telefoon 1256

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Verhuur van gelegen*-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof), l, Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Retexturingbedxijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
l Gedurende deze maand een
^•CIALE AANBIEDING:
\w Cost. en Mantelcost.
l Chemisch reinigen

van f4 ,75 voor f3,95
Ijbvens uw adres voor Dry-
I^Lftern, Verven, Onzichtb.
W^>pen en Plisseren.

Ook veiven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Nieuwe oogst
SPAANSE SINAASAPPELEN
5, 10 of 12 voor f l.~
hierbij l litersblik capucijners
Ie kwaliteit, 55 et.

Volop vers gesneden BOERENKOOL 40 et
per zak.

Natuurlijk weer bij

op de Zutphenseweg

Nu het kouder wordt!
Prachtige wollen en halfwollen

Dekens.
Flanellen Lakens.

Warme Noorse Truien
voor jongens en meisjes.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Eet nu goedkoop
KIPPEN - HANEN

Geen diepvries

W. Rossel, Tel 1283

Kijk, en vergelijk

U koopt bij

K E U N E
HUISHOUDELIIKE
ARTIKELEN

et warmste vuur geeft

haardbrandolle
intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

liaardbrandolle van n.y. Purflna Nederland

BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg 47, Vorden, Tel. 06752-1217

VORDEN

Vrijdag 14 december

KLAVERJASWEDSTRIJD
Mooie prijzen o.a. WILD.

Opgave vóór maandag 10 dec. bij
„de Rotonde".

N.V.V.-JEUGD
3 tot en met 10 jaar

St. Nicolaasfeest op l Dec.
in het Nutsgebouw, aanvang 2 uur.

Sola-artikelen

Brabantia-artikelen

Tornado-artikelen

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364

Uitvoering
Accordeonver. D.E.K.O. - Hengelo (G.)

(Dir.: de heer A. Bruggeman)

op zaterdag 24 november in zaal
Concordia Aanvang 7.30 uur

* BAL na
Orkest: ,,The Moodchers"

Kaarten in voorverkoop aan de zaal en bij
café Wolbrink.

GEVRAAGD

een FLINKE JONGEN
voor winkel en eieren

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad

Ook met St. Nicolaas
voor heel de burgerij

Jan Hassink's"
rookgerei:
Aanstekers, Asbakken,
Kokers, Tabakszakken,
Pijpen enz. enz.

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Jeugdrally uitgesteld
Wegens verhindering van Ds. Bannink uit
Zutphen kan de Jeugdrally
a.s. zaterdagavond niet doorgaan.



Wij maken het
St Nicolaas gemakkelijk

met onze

enorme keuze
in

schoenen, pantoffels,
bontlaarzen,
lederwaren,
bromfietslaarzen enz.

Daarom naar —

A. JANSEN - 'i Sclioeiieiiliiiis

Al is de weg wat slecht,
Sint Nik'laas heeft gezegd:
Hij kwam er zeker door;
Daar had hij 'n schimmel voor l
Dus kind'ren nu geen tijd verliezen,
Bij Koerselman daar kun je kiezenl
Je maakt vast je verlanglijst klaar,
Dan komt het zeker voor elkaar l

R. J. KOERSELMAN - Tel. 1364 X

Op Rijwielgebied
slaagt U prima voor de ST. NICOLAAS bij

A. G. TRAGTER
Wij bieden ut
Een kollektie Empo, Gazelle, R.S. rijwielen. Nuttige cadeau's
b.v. een rijwiellamp, zaklantaarn, snelbinder, buiten- of binnen-
band, sierbeugel, enkel of dubbele tas, zadel, zadeldek,
reparatiedoos, poetsmiddel voor lak en chroom, standaard,
spiegel, bel. jasbeschermer, kettingkast, autoped, kinderfietsjes
en driewielers enz.

Beleefd aanbevelend,

RIJWIELHANDEL Zutphenseweg

Ook dit jaar koopt

Sint Nicolaas
zijn

Elektrische
Huish. Apparaten
weer bij:

P. DEKKER
Telefoon 1253

Badkamerkachels, Broodroosters, Haardrogers,
Koffiemolens, Mixers, Oblieijzers.Scheerapparaten,
Tondeuses, Snelkokers, Stofzuigers, Strijkijzers,
Straalkachels, Theelichten, Verwarmingsdekens
en -kussens, Kerstboomverlichting, Wasmachines,
Centrifuges Verlichtingsarmaturen, Zaklantaarns,
Hoogtezonnen enz. enz.

Radio - Televisie - Bandrecorders • Grammofoons

waar is
die

kwitantie
nu weer?

U hebt betaald. Maar wie heeft de
kwitantie weer zoekgemaakt? Voorkom
zulke kwesties. Ontvang en betaal per
bankgiro. Modern, snel, gemakkelijk.
En de afrekeningen vormen uw privé'
boekhouding.

Denk niet, dat banken er alleen zijn
voor grootscheepse zakentransacties.
Iedereen kan profiteren van bankgiro
en bankservice.

gebruik de bankgiro

BOERENLEENBANK
KRANENBURG D 127a

VOORAL UW

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

.H. Jagers
Wij ontvangen weer
alle soorten WILD.

W. Rossel, Tel. 1283
H, Robbertsen,

Tel. 1214

Geld
kunt u maar

één keer uitgeven.

BIJ Keune
koopt u meer

voor minder geld.

Speelgoed Luxe cadeau's

Ha
Haa

Haantjes
heerlijk!

LUNCHROOM

„De Rotonde99

Vorden
N. VAN GOETHEM

Telefoon 1519

Aantoonbaar lagere prijzei

(Centrabij

l pakje „de Beste" thee
l pak speculaas
l fles koffiemelk
% fles koffiemelk
l blik appelmoes
l blik doperwten
l blik erwten/wortelen
1 pot pindakaas
200 gram boterhamworst
2 rol beschuit

uw
voor voordeel

fles advocaat
blik aardbeien
blik ananas
blik perziken

90
100
145

95
85
81
65
85
64
64

340
185
175
165

79
89

119
79
69
69
55
49
49
55
269
165
135
149

11
11
26
16
16
12
10
36
15
9
71
20
40
16

Zomaar direkt voordeel van 309

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

Speel-
goederen
van:

„Jan Hassink"
Het hoogst geprezen,

het laagst geprijsdl

GROTE SORTERING:
Legpuzzles, Gezelschapspelen,
Bouwdozen, Poppen enz.

Zondag 25 nov. vanaf 7 uur

DANSEN
zaal WINKELMAN - Keijenburg

Sint Nicolaas-
cadeaüs. Voor BROMFIETSERS
O.a. koffer rekken, spiegels, leren handschoenen,
brillen, regencaps, petten, valhelmen, benzine-reserve-
tanks, windschermen, beenschilden, buddy-sits, sier-
kabels, tassen, trechters, dozen en tubes poetsmiddel,
overtrekken voor buddy-sit, race-handvatten, trans-
fers, snelbinders, spatlappen wit, koplampschermec,
kabelsloten, regenponcho's, Castrol olie enz.

SOLEX-, RAP en PUCH
BROMFIETSEN-REPARATIE en -VERKOOP

A. G. TRAGTER Telef. 1256

Zoekt U een
Rookstoel of

losse Kussens
Kapstok

Thee- of
Bergmeubel

Bijzettafeltje
Borstelgarnituur
Boekenrek

Theebeurs
Naaibox

Tafel- of Divankleed

KOMT DAN EENS VRIJBLIJVEND BIJ ONS KIJKEN.

Grote sortering

Laag in prijs

Adverteert in CONTACT
het blad van Vorden

Siig.mag. D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

PIJPIÏN in de nieuwste modellen.
SIGAREN in 10—25 — 50 stuks verpakking.
SIGARETTEN ook in grote dozen.
SIGA'RENKOKERS een behoud voor de sigaar.
SIGARETTENROKERS moderne uitvoering.
AANS TEKERS gas en benzine.


