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RAADSAGENDA

Op dinsdag l december, des namiddags half acht komt
de Gemeenteraad bijeen.
Aan de orde is o.m.: Aanvraag ex artikel 50 Kleuter-
onderwijswet i.z. aanschaffing zonwerende gordijnen
i.v.m. uitbreiding van de prot. chr. kleuterschool. In-
standhouding openbare lagere school in de buurtschap
[.inde. Eigendomsovername van stroken grond langs
de Schoolstraat en Het Hoge i.v.m. trottoiraanleg en
wegverbreding. Verkoop grond in plan „Boonk" aan
Gems-metaalwerken n.v. Verkoop bouwterrein in plan
„Zuid" aan de n.v. Bouwfonds Nederlandse Gemeen-
ten. Onderhandse aanbesteding 18 woningwetwonin-
gen en 12 bejaarden-woningen. Vaststelling voorschot
op extra vergoeding i.v.m. 5-jaarlijkse afrekening over
het tijdvak 1958-1962, ex artikel 103, lid 6, der Lager-
onderwijswet 1920. Voorlopige vaststelling van het
bedrag der uitgaven voor het openbaar gewoon lager
onderwijs over 1963. Vaststelling exploitatievergoeding
voor het bijzonder gewoon lager onderwijs over 1963
ex artikel 103, 2e lid, der Lager-onderwijswet 1920.
Vaststelling vergoeding voor de vakonderwijzeres in de
nuttige handwerken over 1963. Vaststelling exploitatie-
vergoeding 1963 t.b.v. de bijzondere kleuterscholen.

FEESTELIJKE OUDERAVOND BIJZ. SCHOOL

Voor een geheel bezette zaal van Irene hield de bijzon-
dere lagere school aan Het Hoge een feestelijke ouder-
avond, welke geheel door de hoogste klassen der school
werd verzorgd.
Nadat de voorzitter Ds. J. H. Jansen de avond had
geopend werd de leiding overgedragen aan het hoofd
der school de heer J. W. Zeevalkink.
Onder leiding van de onderwijzers Berenpas en Rad-
stake zongen de kinderen enige mooie liederen. Ook
het s tukje „De erfenis van baas Elshof" werd keurig
ten tonele gebracht. Tussen de diverse pauzes zongen
enige kinderen met guitaarbegeleiding een aantal goed
ingestudeerde liedjes.
De clou van de avond was de opvoering van het jeugd-
toneelspel „Rovers en Juwelen". De kinderen speelden
ongedwongen, zodat het stuk een zeer goede vertolking
kreeg en de kinderen een waar applaus in ontvangst
mochten nemen.
Tijdens de avond werden in het bijzonder welkom ge-
heten de nieuwe handwerkonderwijzeres Mej. Wesse-
l ink, die de plaats van Mej. Aartsen gaat innemen met
ingang van l januari a.s., de directrice van de Chr.
Landbouwhuishoudsehool, Mej. G. Disbergen alsmede
de heer Verburg, Inspecteur van het Lager onderwijs
te Zutphen.
De heer Zeevalkink deelde tenslotte nog mede dat
Mej. v. d. Hel, onderwijzeres aan de school, wegens
gezondheidsredenen de school gaat verlaten, wat spre-
ker erg jammer vond. De dames Aartsen, v. d. Hel en
Mej. Wesselink mochten uit handen van het hoofd der
school een boeket bloemen in ontvangst nemen.
Aan het slot zongen een paar kinderen met guitaar
enige geestelijke liederen, waarna de heer Zeevalkink
deze zeer goed geslaagde ouderavond sloot.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

Nu de grootste keus
m

damesbontlaarsjes

en pantoffels

In alle moderne en

praktische modellen

vindt u bij ons

een grote sortering.

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN zondag 29 november

H er v. K c r h
10 uur ds J. J. van Zorge.
7.15 uur nam. Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildcnhorcli
10 uur ds J. Koelman van Lichtenvoorde

Cieref.
10 en 3 tiur Ds. J. D. te Winkel.

R. K. Kerk Kranenburg
8 uur H. Mis ; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerk dorp
8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.

Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harinsma, telefoon 05752-1277.

BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 34 biggen

aangevoerd. Er was vlugge handel.
Prijzen van f 50.— tot f 60. — .

BURGELIJKE STAND van 18 t m. 24 nov.
Geboren: z. v. L. G. Bekker en J. M. Kummel ing;
z. v. A. J. Flamma en H. G. Klein Zessink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. van Zuilekom en E. W o l s i n k ; B. J. Th.
Rouwenhorst en H. J. M. M u l l i n k .

Overleden: Geen.

Bren^Ben bezoek aan de

Nationale te
jubileumtentoonselling
van kleurkanaries, tropische vogels
en parkieten

welke van 27 — 29 november
in zaal Brandenbarg wordt
gehouden.

Opening a.s. vrijdag om 19.30 uur.
Verder geopend: zaterdag 12 — 22 uur

zondag 13—17 uur

Toegangsprijs 50 cent per persoon.

De verloting ten bate van de Wehme
vindt plaats zaterdag om 20 uur, waarna
de prijzen in zaal Brandenbarg in ont-
vangst kunnen worden genomen.

Receptie vrijdag van 18.30—19.30 uur
in zaal Brandenbarg.

Bestuur „De Vogelvriend"

„IK KOM ALS EEN DIEF"

Voor hot Nutsdepartement Vorden werd in het
Nutsgebouw door de Toneelvereniging „'t Nut"
uit Velp opgevoerd het blijspel „Ik kom als een
dief", onder regie van de heer C. Pieterse.
Vooral het derde bedrijf stond op hoog peil, zodat
de ontknoping van dit zeer mooie blijspel goed tot
zijn recht kwam. De aanwezigen hebben dan ook
enige uren van spanning en ontspanning meege-
maakt.
I > e voorzitter, de heer Wesselink, dankte aan het
slot de medespelenden op hartelijke wijze; voor
hun spel en bood enige blijken van waardering
aan.
In zijn openingswoord kon de voorzitter een drie-
tal nieuwe Nutsleden welkom heten en deelde ver-
volgens mede, dat de cursus Autotechniek in
januari a.s. zal starten.

BIOSCOOP

Zondagavond laat de film u kennismaken met een
wel zeer geraffineerd misdryf: de handel in min-
derjarigen. Een grote organisatie laat jaarlijks in
Frankri jk 20.000 meisjes ve rdwi jnen en helaas
maar zelden wordt de pol i t ie zo vroeg gewaar-
schuwd dat deze op tijd kan ingrijpen.
In de hoofdrollen spelen Helene Chaneel en Frank
Villard.

SINT-NICOLAAS ARRIVEERDE IN VORDEN

Opgewacht door vele honderden kinderen met hun
ouders arriveerde Sint-Nicolaas zaterdagmiddag met
de trein van 14.25 uur in Vorden. Nadat de Sint op
het station was verwelkomd door het voltallige be-
s tuur van de Vordense Winkeliersvereniging nam de
Gocdheiligman plaats in de open koets om vervolgens
een rondgang door het dorp te maken.
Voor de eerste keer in haar nog prille bestaan ver-
leende de drumband van Concordia, gestoken in fleu-
rige uniformen, haar medewerking aan deze optocht.
Ongetwijfeld tot vreugde van vele Vordenaren droe-
gen ook de beide muziekverenigingen Concordia en
Sursum Corda hun muzikale steentje bij. De muziek-
korpsen gingen qua ledental de laatste jaren zeer ach-
teruit maar gelukkig is hierin een kentering gekomen
en hebben zich weer diverse leden opgegeven. Het zou
toch jammer zijn, als erbij gelegenheden zoals bij de
intocht van Sint-Nicolaas de muziekverenigingen zou-
den ontbreken.
Nadat de Sint langs de route Enkweg, Julianalaan,
Wilhelminalaan, Molenweg, Burg. Galleestraat was
getrokken arriveerde de stoet bij het Gemeentehuis.
In de raadszaal werd de Goedheiligmand toegesproken
door de loco-burgemeester, de heer A. J. Lenselink.
De heer Lenselink wees de Sint o.m. op de nieuwe
woningen, de vernieuwde scholen, de nieuwe kerk die
het afgelopen jaar tot stand zijn gekomen. De loco-
burgemeester sprak de wens uit dat de Geest van naas-
tenliefde die van de Sint uitgaat ook de burgers van
Vorden moge bezizelen.
De voorzitter van de winkeliersvereniging, de heer G.
Remmers noemde het weer een grote eer de Sint welkom
te mogen heten. Hij wees de Sint op de ruime sor-
tering ar t ikelen die te kust en te keur bij de Vordense
winkeliers in de etalage liggen. Vorden ontplooit zich
tot een welvarend dorp, dat zich met alle dorpen uit
de omgeving meten kan en mag. Bovendien breidt het
/ ic l i steeds meer uit aldus de heer Remmers. Verder
wenste de heer Remmers Burg. van Arkel een spoedig
algeheel herstel toe.
In zijn dankwoord betuigde de Sint eveneens zijn spijt
de heer van Arkel niet aan te kunnen treffen. Ook hij
wenste de Burgemeester een algeheel herstel toe en ook
dat hi j de Vordense V.V.V. binnenkort weer met raad
en daad terzijde zal kunnen staan. Het was Sint-Nico-
laas na aankomst in Vord^a opgevallen dat enkele
straten en lanen van een^Megelglad plaveisel zijn
voorzien. Het geleden ongo^ff in het verleden zal nu

>!ig zijn geleden. Verder stond Sint-Nicolaas ver-
steld van de nieuwe schooien het marktplein.
Sint-Nicolaas had een kijk^^enomcn bij de nieuwe
nog niet bewoonde woningeffin het plan Boonk. Hij
hoopte dat het schilderwerk spoedig gereed zal zijn. Wat
de Vordense winkeliers betreft heeft de Sint weer kun-
nen constateren dat de winkeliers het hem met de
keuze van de cadeaux weer zeer gemakkelijk hebben
gemaakt. Tot slot memoreerde de Sint het werk van
de onlangs overleden heer Joh. Harmsen, door wiens
toedoen het mogelijk is geworden dat de drumband
zich in nieuwe uniformen heeft kunnen steken.
Hierna vervolgde Sint-Nicolaas zijn rijtoer via de
Raadhuisstr., Nieuwstad, Bejaardenhuis „De Wehme",
't Hoge, van Limb. Stirumstraat, H.K. van Gelreweg,
Berend van Hacfortweg, Zutphenseweg. Daarna bracht
hij een bezoek aan het Nutsgebouw waar hij zich een
uurtje met de jeugd tot tien jaar bezig hield. Het Nuts-
gebouw was bijna te klein zoveel kinderen waren aan-
wezig. Na afloop ontving ieder kind een presentje. Ter-
zelfder tijd werd er voor kinderen boven de tien jaar
in zaal Bakker een film gedraaid.
Sint-Nicolaas heeft ook burgemeester van Arkel aan
h u i s bezocht en was blij dat deze weer zover hersteld
is, dat hij een kleine wandeling kan maken. Hij wenste
hem een spoedig algeheel herstel toe. De heer Rem-
mers sprak namens de Vordense winkeliers in gelijke
geest.

OPBRENGST KOLLEKTE

Ten bate van het P.I.T. (Protestant Interkerkelijk
Thuisfront) werd in deze gemeente een bedrag gekol-
lekteerd van ƒ 1100,—.

NED. CHR. VROUWENBOND

Op een goed bezochte ledenvergadering van de Ned.
Chr. Vrouwenbond, Afd. Vorden, welke onder leiding
van Mevr. Lenselink in zaal Eskes werd gehouden, nam
Mevr. Kieft afscheid als presidente. Als teken van dank
werd haar een boek overhandigd.
Daarna werd Mevr. Van Zorge ingeleid als nieuwe
presidente, welke zich met enige gevoelvo^e woorden
tot de leden richtte.
Ondertussen was de spreker, Majoor Tibben uit Maarn
gearriveerd ter behandeling van zijn onderwerp: „Lief-
de en Problemen in Uniform".
Wanneer men, aldus spr., met de jeugd in aanraking
komt wordt men gedwongen na te denken over hun
vraagstukken. Zij leeft in een volkomen andere wereld
dan wij vroeger.
Daar is de wereld van de techniek, die haar bewonde-
ring opwekt, daar zijn de problemen van de vermateria-
lisering, de vrijetijdsbesteding, het ontbreken van
plichtsgevoel, de onzekerheid van de jeugd. Dienstbe-
toon is er niet meer.
Wij moeten onze kinderen drukken in de verhouding
tot de naaste, onze eigen houding bepalen en hen ver-
antwoordelijkheid leren.
Aan het eind van de vergadering werden weer vier
nieuwe leden ingeschreven.

Durf
TE WENSEN

Durf
TE GEVEN

Baddoeken
Tafelsets
Lakens en
slopen

in feestelijke
verpakking

Voor de dames
onze modieuze kollektie

Vesten Excl. nachtkleding
Truitjes Onderjurken
Twinsets Handschoenen

Sjaals

Voor u mijnheer

Overhemden Handschoenen
Zelfbinders Sjaals
Vesten Pyama's

Hoeden

En voor de jeugd in er alles
wat ze maar wensen

't Geschenkenhuis

A.s. maandagmorgen en
woensdagmiddag geopend

JAARVERGADERING VARKENSKERN

De Varkenskern Vorden en Omstreken hield in zaal
Eskes haar jaarvergadering onder leiding van de heer
B. J. Schoenaker.
In zijn vergadering heette hij een 25-tal nieuwe leden
uit Hengelo (Gld.) welkom alsmede Ir. M. P. de Jong.
Het bestuur trad en bloc af. Als nieuw bestuur werd
gekozen de heren Chr. Hiddink en J. Harmsen uit
Hengelo (Gld.), G. W. Winkel en W. Rietman uit
Vorden, H. J. Heuvelink en H. Gosselink uit Warns-
veld en B. Peters voor Vierakker-Wichmond.
Vervolgens gaf de heer A. J. Olthaar enige toelich-
ting aangaande het jaarverslag. Hieruit bleek dat de
vereniging begin 1964 70 leden telde. Deze telden 31
fokkers, 27 mesters en 12 fokkers-mesters. Deze be-
drijven hadden in totaal 3225 varkens, of gemiddeld
46 varkens per bedrijf.
In verband met het grote uitbetalingsverschil bij de
klassificatie is van groot belang te weten van welk be-
drijf de biggen komen zowel voor fok als het mest-
hok. Een goede, niet te royale voeding is gericht op
het mesten van vleesvarkens. Wij moeten streven naar
een kwaliteitsprodukt dat ook op de E.E.G.-markt
goede afzetmogelijkheden heeft.
Hierna gaf de opvolger van de heer Olthaar de heer
J. W. H. Lubberdink uit Lochem een overzicht van
het laatste kwartaal.
Ir. M. P. de Jong hield vervolgens een korte inleiding
over „Actualiteiten in de varkenshouderij". Spr. wees
hierbij op de invoering van een super-klasse bij de
uitbetaling.
Na beantwoording van enige vragen dankte de voor-
zitter beide sprekers voor hun medewerking aan deze
vergadering onder aanbieding van een blijk van waar-
dering.
De heer G. W. Winkel dankte tenslotte de afgetreden
bestuursleden voor alles wat zij in het belang van de
vereniging hadden gedaan.

MOOI SUCCES

De heer H. G. J. Horstman behaalde op de konijnen-
tentoonstelling te Borculo met Alaska 2 x Z.G. en met
Wit-Wener l x Z.G. en l x G.G.

GESLAAGD

De heer G. J. Hendriksen, Medler, slaagde voor het
diploma Varkensdeskundige G.



Mooie St. Nicolaasgeschenken
vERiovmos =

RINGEN horloges

HORLOGES wekkers
WEKKERS koekoekklokken

KLOKKEN
elektr. klokken

pendules, enz., enz.

J. Wentink - Vorden
Zutphenseweg 25

Sportieve geschenken
geven vreugde

Sporttruien, in de nieuwste dessins en kleuren.
Trainingspakken, schaatsmutsen, skiwanten, turnpakjes,
voetbalkleding.

Voetballen, in leder en plastic.
Voetbalschoenen (Honved en Huma) fantastisch goed.

Tafeltennisspelen en -bats.
Badmintonrackets en -spelen.
Puzzels voor groot en klein, in vele soorten.

Steeds boeiende spelen voor gezellige uren: Stratego,
Monopolie, Scrable, Mah Jongg, Speelkaarten, Poker-
en dobbelstenen.

Kampeerartikelen: slaapzakken (dekenmodel met dons,
leacril of draion), kamp- en tuinstoelen (opvouwbaar).
Mepal servies

HARTENS
Wapen- en Sporthandel - Zutphenseweg

ploeg
stoffen Het Binnenhui

Woninginrichting

FA. A. POLMAN
Dorpsstraat 22 - Vorden

Telefoon 1314

In de Z.B. dagel i jks V E R S VLEES

en op AL dit vlees 10% zegelkorting.

95 et
50 et
49 et
45 et
79 et
98 et
35 et
76 et

95 et
98 et
55 et

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

l pak speculaas
l zakje zoute pinda's
250 gram koffietaai
3 taaipoppen
200 gram rumbonen
l pot jam
l p. macaroni
200 gram lunchworst

Zo lang de voorraad strekt:
l grote Gelderse rookworst
3 chocoladeletters
l p. Bussink's taai-taai

Volop letters:
Droste - Van Houten - Spar ~ Verkade

Bij l grote pot Nescafé: 100 gram
Napolitains gratis.

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Prachtige
St. Nicolaas'
geschenken

zowel voor grote
als kleine beurs.

Alle apparaten op elektrisch
gebied.

Zie onze grote sortering.

P. Dekker
Zutphenseweg 8

Telefoon 1253

Ook St. Nicolaas weet, dat

pijproken
• gezonder is

• sportief is
• goedkoop is

Hij schenkt vader dan ook een fijne
pijp uit onze grote sortering

Sigarenmagazijn

D. BOERSMf l
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

O kom er 'es kijken
Leuke prullebakjes vanaf 4,50

Verchroomde kapstok 9,50

Keukengarnituur 7,75

Koffiemolens vanaf 15,50

Broodplankjes met formica 1,25

enz. enz. enz.

J. H. WILTINK
Het Hoge 26

Voor praktische en
nuttige geschenken
naar . . . .

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 14

rookstoelen
fauteuils in diverse prijzen
losse kussens
mooie dekens
terlenka spreien
bijzettafeltjes
lectuurbakken
kapstokken
sierkussens

Verder zijn wij ruim
gesorteerd in:

bergmeubelen - bankstellen
eethoeken, enz.

Een bezoek aan onze zaak

is beslist de moeite waard.

Zo, nog net voor de a.s.
Feestdagen een kamer met

vaste vloerbedekking
dat verhoogt de gezelligheid.

Kom eens met ons praten.

FIRMA LUIMES - LAMMERS
VORDEN - TELEFOON 1421

Recht-stik-naaimachines
vanaf f 165.-

Zig-Zag-naaimachines
vanaf f 325.-

Borponjen
Kerkstraat 13, Telefoon 1385

Voor mooie geschenken

natuurli jk naar

Boek- en Kantoorboekhandel

„Jan Hassink"

Boeken voor jong en oud

Luxe post in dozen en mappen

Vulpennen, Balpennen

Schrijfmappen,Zakagenda's'65

Markt-
koopjes

Deze week een parti j t je wol

98 ct. per bol
EENMALIGE AANBIEDING

Fa. Looman

Sint Nicolaas koopt zijn cadeau'*

zoals:
Boeken, Dozen Postpapier,
Vulpennen, Tafelspelen enz

in de speciaalzaak

Fa. Hietbrink
Telefoon 1253

VOOR DE
DOE HET ZELVERS
EN DE VAKMAN

gereedschap
om met plezier te geven

Gereedschap- en IJzerwarenhandel

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Voor

TABAC original
After shave
Pré shave
Lotion
Eau de Cologne
Zeep

naar

Drogisterij

„De Olde Meulle"
Te huur autoboxen.
Raadhuisstraat 26,

Telefoon H17.

ledere week aan te
bieden:

ééndags kuikens en
8-weekse hennen

A. BUKMAN
Driesteek l Warnsveld

telef. (05750) 4765

Te koop gevraagd:
nuchterestierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Var-
kenshandel. Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Gevraagd nog 2 meis-
jes, 5-daagse werk-
week, goed loon.
Gerepatrieerden Op-
vangcentrum „Nuova'
Markt 101. Zutphen

NIEUW

Cabochard
van het franse
modehuis

Madame Aüxe G r es

Parfum
Eau de toilet

Drogisterij

„De Olde Meulle"
Mevr. Braam, de Bos-
kamp, Vorden, vraagt
flinke zelfst. WERK-
STER, voor één- of
tweemaal per week.

Gevraagd een g.o.h.
kleine kolenkachel.

Inlicht, bur. Contact.

KINDERWAGEN te
koop, nog geen jaar
oud. Berends,
B. v. Hackfortweg 57

Gratis af te halen:
2 jonge fokshondjes.
J W. Smallegoor,
L^estenseweg 32

Vierakker

Te koop go h.
KINDERFIETSvoor

leeft. 5-7 jr. H. Kreu-
nen. D 84, Mossel

G o.h. STEP te koop-
Raadhuisstraat 13.

BROMFIETS te koop
„Honda". H. Karel v.
Gelreweg 2. Vorden

Toom zware BIGGEN
te koop. T. Roeterdink
B 21

Zware BIGGEN te
koop. Tb. J. Berendsen
Galgengoor, Vorden

6 mooie BIGGEN te
koop. C. G. Vliem,

„Wensinkhof" E 52

8 zware BIGGEN te
koop bij Hartman,
café de Zon, Vorden



Met dank aan God en
grote blijdschap geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

Hendrik Jan
(Harry)

A. J. Flamma
G. H. Flamma-

Klein Zessink

Vorden, 21 nov. '64
B 68

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

H. Weustenenk
H. W. Weustenenk-

Kranenbarg

Ruurlo, november '64

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond na het over-
lijden van onze lieve
man en vader

Johan Harmsen

betuigen wij onze har-
telijke dank.

G. Harmsen-
Stemerdink

en kinderen

Vorden, november '6\

Voor

Morney
zeep
Talc
Parfum

naar

Drogisterij

„De Olde Meulle"
Het kantoor van

Notaris Rombach
is wegens vakantie

gesloten

van 24 dec. tot 1 jan.

Met ingang v. maandag
30 november zijn wij

verhuisd
naar

Pension Klarenbeek
Ruurloseweg, naast
Bakkerij Hartman.

Telef.nr. 1489 vervalt.
Tijdelijk eventueel be-
reikbaar onder nr 1359

Fam. Chr. Eggink

Zaterdag 28 november
wegens familiefeest

de gehele dag

gesloten

Borgonjen
Kerkstraat 13 Vorden

Grote sortering

Deense kaarsen
branden langer
druipen niet

vele kleuren
en modellen

Drogisterij

„De Olde Meulle"

.

X K5 Op zaterdag 28 november hopen onze
Q geliefde ouders
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Zo de Heer wil hopen onze lieve
ouders en grootouders

A. W. Sloetjes

en
H. Sloetjes-Dijkman

donderdag 3 december hun 40-jarige
echtvereniging te herdenken. Dat zij
nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare

kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 1964
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Receptie 3.30—4.30 uur in zaal Eskes

Grote Paardenmarkt
St. Nicolaasmarkt

op woensdag
2 december

te
HENGELO

Aankoop levende have voor d
VERLOTING

De Marktvereniging

IJsvereniging Wi ldenborch

Ledenvergadering
op a s. vrijdag 27 november
's avonds 8 uur in de kapel.

Tevens gelegenheid tot betaling van
contributie. (Nadien verhoging).

BOUWVERENIGING DELDEN

Instuifavond
op vrijdag 4 december a.s.
's avonds half 8
in café 't Zwaantje

Schieten - Sjoelen - Balgooien, enz.
Komt allen.

HET BESTUUR

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
(Raiffeisenbank)

vraagt

assistente op de afd. Boekhouding
Voor een accuraat meisje is hier
een prettige en afwisselende
functie vacant.

Goede vooropleiding en type-
ervaring gewenst.

Schriftelijke sollicitaties voor 3 december
ten kantore der bank, Ruurloseweg 21.

Notaris H. van Hengel te Hengelo-G
deelt mede, dat in januari of februari 1965

een houtverkoping
zal worden gehouden ten verzoeke van het
Burgerweeshuis te Zutphen, e.a.

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
G.M.v.L- - B.O.L.H. - B.O.G.

Propaganda Feestavonden
op vrijdag 27 en
zaterdag 28 november
in het NUTSGEBOUW
Aanvang 7.15 uur
zaal open 6.45 uur.

Opgevoerd wordt het toneelstuk:

„Onder valse vlag"
Blijspel door F. J. Rostink.

Ie avond voor de pauze hoopt de weled.
heer W. J. Lokhorst, voorz. G.M.v.L.
te spreken over „Landbouw in de
Branding".
2e avond voor de pauze, bont
programma.

Voor het dekken van de
onkosten wordt van de leden
met echtgenoten en verloof-
den f l,- p.pers. gevraagd
voor niet-leden f 1,50 p.p.

De Besturen

Nu f 9,50
voor drie langspeelplaten
bij aankoop van een Philips
platenspeler

Platenspelers vanaf 75,-

Televisie 728,-
Radio (draagbaar) 99,-
Platenspeler 75,-
Bandrecorder 378,-

Radio konstruktiedozen Pionier en EE

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Speelgoederen
van » J A N H A S S I N K »

Het hoogst geprezen
Het laagst geprijsd.

Kom vooral eens kijken naar de

TRIX-treinen en metalen bouwdozen
KIBRI-plasticbouwdozen
Gezelschapspelen

Legpuzzels tot 2000 stukjes, voor groot en
klein.

Borgonjen

Rokspuiten
Zig-Zag-apparaten
Naaimachine lampen
Scharen
Kartelscharen
Borduurringen, enz.

Kerkstr. 13, Tel. 1385

Messcherpe prijzen

in ALBERS zelfbedieningszaak

De stunt van de week
100 huisvrouwen kunnen hieruan profiteren.

Zolang de voorraad strekt. Zeldzame mooie luxe bood-
schappentassen gevuld met 500 gram huishoudrijst, 2
dikke brokken amandelspeculaas, l zakje katjesdrop,
200 gram chocoladehagel, l l i t e rb l i k sperziebonen, l
bl ikje sardines in olijfolie, l jampot appelmoes, 4 stuk
toiletzeep in washandje, l pak chocoladebiscuits, 5 v.
Nelle's theebuiltjes, 2 reepjes chocolade, l pakje mai-
zena, l plastic auto met oplegger en l dilegencespel
voor de kinderen en l blik ananas.

Dit alles tezamen waarde 1135 et nu VOOt f 10.—.

Castella vaatwas - nu per kegel
Honing - gezond en lekker - per pot
Closetpapier 4 rol voor
Chocoladehagel nu per kilopak

80 et
119 et
49 et

239 et

Op veler verzoek nog één keer, bij elke kilo suiker
2 dikke brokken amandelspeculaas voor 59 et

Voor Sint Nicolaas: luxe potten gember,
chocoladeletters, chocoladefiguren, pracht
strooigoed, v. Delfts taai-taai, enz., enz.

Echt koopje 11!
Gezinspakken speculaas nu voor
Vanillesuiker 20 zakjes voor
Mars repen nu 2 stuks voor
Chocoladetoffee's 500 gram
Chocoladesprits 10 stuks

79 et
79 et
39 et

119 et
79 et

Bij elke Ant. Huninks rookworst a 119 cent,
l zak zuurkool voor 16 et
200 gram gebraden gehakt 78 et
200 gram palingworst 98 ct

Litersblikken sperziebonen
Litersblikken speksnijbonen
Litersblikken capucijners

69 ct
79 ct
59 ct

Hotel koffie 2 pak van 388 ct voor
Hotel thee 2 pak van 150 ct voor

338 ct
100 ct

Literskruiken bessenwijn 295 ct hierbij g r a t i s
1 klein flesje advokaat

Profiteer hiervan!
2 pak Lassie havermout 68 ct
Het derde pak g r a t i s

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLÏERS, Vorden

Sint Nicolaas in aantocht!!
Boven aan uw verlangli jst je
een paar mooie

kunstschaatsen of noren
(kompleet met laars en schoen)

A. JANSEN, 't Schoenenhuis



Gevraagd meisje voor
enkele morgens of een
flinke werkster.
Mevr. Slotemaker,

't Schapenmeer

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weuien Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per */2 kg
Kippen f l .25 per % kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rosscl tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Zoekt u voor uw geld
een

Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5 H % rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. 1. Zutphen
Telefoon 2264.

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

WEDSTRIJDDAG „DE GRAAFSCHAP"

Zaterdag organiseerde de Vordense landelijke rijver-
eniging „De Graafschap" samengestelde wedstrijden.
In de voormiddag werden bij de heer E. Pardijs van
het Lange End de dressuurwedstrijden gehouden. In
de namiddag werd in de bossen van Mr. R. A. Baron
van Dorth tot Medler aan de Lochemseweg de cross-
country gehouden. Hierna moest door iedere deel-
nemer aan het springconcours worden deelgenomen.
Zaterdagavond vond bij café Eskes de prijsuitreiking
plaats door de voorzitter van de vereniging, de heer
D. Norde. De heer Norde bracht de fam. Pardijs dank
voor het beschikbaar stellen van de weilanden en de
huiskamer (waar de jury haar domicilie had gekozen),
terwijl Baron van Dorth tot Medler eveneens dank
werd gebracht voor het beschikbaar stellen van het
terrein. De voorzitter richtte eveneens een woord van
dank tot de heer v. d. Wall Bake die de vereniging
steeds met raad en daad terzijde staat. Hierna deelde
hij de prijzen uit.

Voor iedere ring was in de afdeling dressuur een
beker beschikbaar gesteld. Deze werd in ring I gewon-
nen door H. Roekevisch uit Laren met 107,5 punt. In
ring II werd de heer M. Woestenenk uit Laren winnaar
met 106 punten. In ring III legde de heer H. Nijhof uit
Geesteren met 102 punten beslag op de eerste plaats.
De hoogstgeplaatste ruiter van de Cross was eveneens
de heer H. Nijhof. Voor de beste springruiter was een
wisselbeker beschikbaar gesteld door de „Vrolijke
Vier". Deze werd gewonnen door de heer I. Vender-
bosch uit Varsseveld. De beker voor de best geplaatste
Vordense ruiter in de samengestelde wedstrijden werd
gewonnen door de heer Wunderink.

Bij de samengestelde wedstrijd was de uitslag als
volgt: 1. H. Nijhof (Geesteren) 10,5 punt; 2. A. Tieben
(Laren) 23,5; 3. J. Venderbosch (Varsseveld) 24,5.
De jury bestond deze dag uit J. Huiting uit Gaanderen
en de heer en Mevr. Mensink uit Winterswijk. De
heer Klomp uit Borculo bracht de organiserende ver-
eniging dank voor de prachtige organisatie.

De leidende teams in de bedrijfsdamcompetitie t.w.
O.L. school Dorp en de Zuivel hebben weer geen steek
laten vallen. De onderwijzers wonnen vrij gemakkelijk
met 8—O van Empo II daar twee spelers van de Empo
niet opgekomen waren. Tegen de BOG ondervond de
O.L. school meer tegenstand en werd tenslotte met het
kleinst mogelijk verschil 5—3 gewonnen.
Ook de Zuivel had aan de Empo II een gemakkelijke
tegenstander. Twee reglementaire overwinningen en
een zege van Dimmendaal op Zeiler en van De Boer op
van Bommel zorgden voor een 8—O stand. De tweede
ontmoeting tegen BOG II werd met 6—2 door de
Zuivel gewonnen.
De derde kanshebber op het kampioenschap Empo I
behaalde eveneens twee overwinningen. Allereerst werd
de BOG I met 5—3 verslagen. De tweede ontmoeting
tegen PTT leverde een duidelijke 6—2 zege op voor
de Empo.
De overige uitslagen waren: Looier—PTT 6—2. BOG
II verloor met 5—3 van de Looier.
De stand na vier ronden luidt momenteel als volgt:
l en 2 O.L. school Dorp en de Zuivel met 8 punten;
3 Empo I met 7 punten; 4 Looier met 5 punten; 5 BOG
I met 3 punten; 6 BOG II met l punt; 7 en 8 Empo II
en PTT met O punten.
Vanavond kan hoogstwaarschijnlijk de beslissing vallen
want dan komen de koplopers tegen elkaar uit. Het pro-
gramma luidt: O.L. school—Empo I; Zuivel—BOG I;
Looier—Empo II; PTT—BOG II; BOG II—Empo I;
Empo II—PTT; BOG I—Looier en O.L. school—
Zuivel.

INTERESSANTE AVOND VAN DE
PARTIJ VAN DE ARBEID

Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hield de P.v.d.A. afd. Vorden haar najaarsver-
gadei-ing, welke zich in een goede belangstelling
mocht verheugen.
Desgevraagd kon weth. Wuestenenk mededelen,
dat van gemeentezijde al het mogelijke gedaan is
en gedaan wordt om in het plan Boonk de hoog-
nodige straatverlichting te krijgen, doch dat de
P.G.E.M, hiertoe wegens materiaalgebrek nog niet
in staat is. Ook de toegezegde noodverlichting is
nog steeds niet aangebracht.
Een goed begaanbare verbindingsweg met het be-
woonde gedeelte is eveneens nog niet te verwezen-
lijken i.v.m. een onteigeningprocedure, waarvan
de afwikkeling nog steeds op zich laat wachten.
Ook werd aandacht gevraagd voor de afvoer van
hemelwater bij de gemeentewoningen, termeer
daar reeds zovele particuliere woningen hiervoor
op de riolering zyn aangesloten.
In aansluiting op de vergadering sprak wethouder
Albers uit Zutphen over „Gemeente in de klem".
Het aantal gemeenten met een sluitende begroting
wordt jaar op jaar kleiner, omdat de uitkering
uit het Rijksgemeentefonds te laag is en de ge-
meenten steeds meer geld uit moeten geven voor
diverse doeleinden. Zij kunnen hun inkomsten al-
leen opvoeren door bijv. rioolbelasting, straatbel.,
hondenbel., enz. alsmede diverse rechten drastisch
te verhogen. Dit zijn allemaal lastenverzwaringen
die voornamelijk door de kleine man ingebracht
moeten worden. Deze verhogingen zijn dan ook
voor de P.v.d.A. onaanvaardbaar.
De P.v.d.A., wier positie in gemeenteraden sterk
is, moet tegen vele voorgestelde en onredelijke ver-
hogingen zijn en wil ze alleen zien in overeen-
stemming met de huidige loonontwikkeling.
De steeds hoger wordende grondprijzen vormen
een bedreiging voor onze woningbouw, want deze
grondprijzen en vele voorzieningen die erbij ko-
men, moeten in de huren verwerkt worden, waar-
door de huren in de toekomst onbetaalbaar hoog
dreigen te worden. Er ontwikkelt zich een poli-
tiek, waarbij de lagere inkomens het gelag moeten
betalen. Daarbij ontstaat een grote ontevreden-
heid waarbij gemopperd wordt op de P.v.d.A. en
vakverenigingen en wel omdat men niet weet hoe
de feiten liggen en men zich in zijn ontevreden-
heid verkeerd laat leiden of beter gezegd laat mis-
leiden.
De P.v.d.A. zal dan ook toenadering moeten zoe-
ken tot die politieke partyen die het met haai1

standpunt eens zijn en die op de bres stellen voor
de werknemers. Dat er gelukkig een kentering is
moge blijken uit de recente verkiezingsuitslagen
in Engeland en in Duitsland, daarom moet onze
aandacht sterk ge^fcb zijn op de toekomst. Daar-
toe is het nodig daT^P meer gesprekken in de ver-
gaderingen komen, waardoor een juiste voorlich-
ting gegeven kan worden van de kne lpun ten .
Klachten moeten j^Ék vergaderingen aanhangig
gemaakt worden,^»t zijn onze democratische
plichten.
Onze met moeite verworven sociale voorzieningen
zijn in gevaar. Daarom zullen we met kracht moe-
ten strijden ze te behouden en dat kan alleen wan-
neer allen waakzaam en actief hun belangen blij-
ven verdedigen. Een leerzame discussie hierover
vormde het slotstuk van de avond.

DAMCLUB D.C.V. VERLOOR

Door in Zutphen met 12—8 van ZDV I te verliezen is
D.C.V. definitief uitgeschakeld voor de bovenste plaats
in haar afdeling. De Vordenaren hebben thans 6 ver-
liespunten tegen koloper D.V.D. uit Doetinchem
slechts één.

VOLLEYBAL

Het Kraanvogelsteam heeft deze week geen vergeefse
reis gemaakt, want het zegevierde in Zutphen in 2 sets
over de Wilhelmina-reserves. Het werd een bijzonder
spannend duel, met in de eerste set aanvankelijk een
duidelijk overwicht van de Vordense zes. De geel-witten
veroverde een grote voorsprong door flinke afgepaste
serveerballen en na tien minuten stond men met liefst
8 — O voor. Toen sloegen de gastvrouwen echter terug;
nadat het eerst 12 — 2 was geworden en de Kraanvogels
reeds dicht bij de zege waren, kreeg men met een in-
z ink ing te kampen. De Wilhelmina-zes hadden bijzon-
der veel succes met hun opslagen en haalden keurig
in tot 15 — 14. Gelukkig voor de Kraanvogels wist men
toen met een prachtige smashbal de partij te beëin-
digen (16—14).
In de tweede set werd er erg wisselvallig gespeeld. Dan
weer stond het Vordense team voor (8 — 6) dan weer de
tegenpartij (10 — 9). Na time-out konden de Kraan-
vogels tenslotte in een keurige sprint ook deze set,
hoewel op het nippertje, met 15 — 13 op hun naam
brengen. Findstand 2 — O in het voordeel der Vordense
dames.

BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN TE VORDEN

Op l, 2 en 3 december zullen in café Klein Hekkelder
de persoonlijke kampioenschappen 3e klas Libre, van
het Biljartdistrict „Zutphen en Omstreken" gehouden
worden.
De deelnemers aan dit toernooi zijn: L. Nieuwenhuizen
(Atlanta); W. Doodewaard (Berkelbrug); A. de Wit
(Pelikaan); H. Hendriksen (Voorst); G. ten Have
(Atlanta) en J. Vermeer (Poorte). Als reserve is aange-
wezen J. Klaassen (Poorte). Het aantal te maken ca-
ramboles bedraagt 100.

RATTI-NIEUWS

In eigen home behaalden de Ratti-reserves een ver-
diende overwinning op plaatsgenoot Vorden 4, dat met
een 5 — O nederlaag huiswaarts toog. De doelpunten
werden gemaakt door Takkenkamp, Borgonjen (3
maal) en v. d. Logt.
Ratti 3 beleefde weinig vreugde van de reis naar de
IJsselstad, want het sneuvelde met liefst 17 — O tegen
Zutphen 5.
De wedstrijden voor de junioren werden afgelast.
Het eerste elftal speelt a. s. zondag de uitwedstrijd te-
gen Warnsveldse Boys, wat een moeilijke opgave zal
zijn.
Het tweede team gaat naar Baakse Boys 2 en Ratti 3
ontvangt Zutphania 3.
Ratti A is vrij, het B-elftal speelt thuis tegen RKDVV
B uit Doesburg.

FOKVERENIGING „DELDEN"

in café „'t Zwaantje"
J. Eggink een goed be-

De Fokver. , , I >elden"
onder leiding van de
zochte ledenvergadering.
In zijn openingswooi^Bon do voorzitter /even
nieuwe leden welkom neten.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. Eggink
herkozen.
Het dekgeld voor koeien van niet-leden werd vast-
gesteld op ƒ 10. — per dekking.
Voor het jaar 1965 zal de stier Jo's Borus ge-
stationeerd zijn bij de heer H. Scheffer tegen een
vergoeding van ƒ3,70 per dag.
De leden werd er op gewezen dat zondags tot
13.30 uur bij de stierhouder koeien ter dekking
kunnen worden aangeboden.
In de week is zulks mogelijk tot zonsondergang.
Het drachtigheidspercentage bedroeg 90 pet.
Tenslotte werd medegedeeld dat bij het bestuur
ad. ƒ3. — aandelen verkrijgbaar zijn.

St. NICOLAASACTIE
ZUTPHEN 1964

aan prijzen
in de Zutphense
St. Nicolaasactie
VRAAG ZEGELS!
U kunt direkt zien of u een prijs hebt!

Prijsbonnen kunnen tegen waardebonnen wor-
den ingewisseld op het Bureau gevestigd Markt 74
tegenovor de Sprongstraat.

Zie openingstijden op de raambiljetten.

Zutphen levert alles

VOETBAL

Vorden I heeft zondag een verdiende overwinning be-
haald op het bezoekende Drempt. De geelzwarten
speelden met inzet van al hun krachten en zaten zo
fel op de bal dat de Drempt-ploeg vrijwel geen ge-
legenheid kreeg om gevaarlijk te worden.
De Vordense achterhoede die tot dusver in deze com-
petitie nogal weifelend heeft gespeeld maakte deze mid-
dag een uiterst betrouwbare indruk. Vooral de konse-
kwente man-dekking werd prachtig toegepast en de
anders /o gevaarlijke buitenspelers van Drempt Klein
Reesink en Bremer werden volledig uitgeschakeld.
Ook de Vordense voorhoede wierp zich vol élan in de
strijd. Zonder ook maar iemand tekort te doen moeten
we toch even het spel van 1.binnen Mombarg memo-
reren. Wat deze speler voor bergen werk heeft verzet
is onvoorstelbaar. Zowel in de voorhoede alsmede in
de achterhoede heeft men zeer veel steun ondervonden
van deze zeer aktieve speler, die overal waar nodig
een handje hielp. Dat het geen mooie wedstrijd is ge-
worden is niet zo belangrijk, het enthousiasme waarmee
werd gespeeld vergoedde alles.
Voor de rust wogen de ploegen goed tegen elkaar op
alhoewel de thuisclub meer kansen op een doelpunt
had dan Drempt. Mombarg schoot in deze periode een
keer tegen de lat. De rustige doelman Golstein heeft
in de eerste helft slechts één moeilijk karweitje op
moeten knappen. Dat was toen stopper Besselink een
bal op hem terugkopte!
In de tweede helft was de voor de rust eveneens goed
spelende Maalderink vervangen door B. Nijenhuis. Dit
was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuis
speelde een goede partij. Het eerste Vordense doelpunt
was een cadeautje van de achterhoede van Drempt die
op een gegeven moment zo lang aarzelde met weg-
werken dat A. Nijenhuis kon inschieten. Tweemaal
kwam Vorden goed weg toen achtereenvolgens Nijen-
huis en Westerveld de bal van de doellijn knalden. Dit
waren de enige wapenfeiten van de Drempt-voorhoede.
Nadat Westerveld nog eens buiten bereik van de
Drempt-doelman tegen de lat had gekopt stelde 1.buiten
R o t h m a n v l a k voor tijd de overwinning definitief
veilig 2—0.
Wanneer Vorden a.s. zondag tegen koploper Pa\ de-
zelfde geestdrift op kan brengen dan zit er zeer zeker
een gelijk spelletje in. Ondanks een 2—l nederlaag
tegen Sp. Brummen III staat het tweede nog altijd 3
punten achter de koploper Dierense Boys dat zelf ook
struikelde. Vorden III won niet 6—O van De Hoven V.
Vorden IV verloor met 5—O van Ratti II. De uitslagen
bij de junioren waren: Sp. Lochem A—Vorden A
10—0; Vorden B—Voorst A 2—2; AZC D—Vorden D
1—1.
Het programma voor y.ondag luidt: Vorden I—Pa\ I;
Vorden II—Zutphania II; Soci III—Vorden IV; Vorden
A—Sp. Brummen A; Sp. Brummen B—Vorden B;
Wilh. SSS B—Vorden D; Sp. Brummen C—Vorden C;
Steenderen C—Vorden F.

HKUVINK JEUGDDAMKAMPIOEN

Zaterdagmiddag werd in zaal Eskes de beslissingswed-
stri jd gespeeld tussen Heuvink uit Warnsveld en Klein
Kranenbarg uit Wichmond om het jeugdkampioen-
schap District Oost. Na een enerverende wedstrijd ge-
l u k t e het Heuvink de strijd in zijn voordeel te beslissen
toen Klein Kranenbarg in een „valletje" liep. Beide
spelers zullen evenwel deelnemen aan het jeugddam-
kampioenschap van Gelderland, dat binnenkort in
Arnhem wordt gehouden.

BEROEP AANGENOMEN

Kandidaat J. W. Albers heeft het beroep naar de
Hervormde Gemeente van Midsluml op Terschelling
aangenomen.

MOTORCLUB HIELD MODDERRIT

De Vordense auto- en motorclub „De Graafschap-
rijders" hield zondagmiddag een zeer geslaagde modder-
rit waaraan door ruim 60 personen uit diverse plaatsen
werd deelgenomen. Zelfs waren motorsportliefhebbers
uit Velp en Westendorp naar Vorden getogen om deel
te nemen. Door het vrij redelijke weer van de afge-
lopen dagen viel er niet veel modder te bespeuren. De
strafpunten die gegeven werden ontstonden dan ook
veelal doordat de desbetreffende renner te vroeg bin-
nen was. De rit had een lengte van plm. 32 kilometer
en moest door de toerklasse één keer worden gereden
en door de sportklasse tweemaal.
De start en finish waren bij café Bloemendaal waar de
voorzitter van de vereniging, de heer B. Pardijs, na af-
loop de prijzen uitreikte. De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen: 1. B. Oosterink, Vorden 11 strafpunten;
2. G. Klein Brinke, Barchem 12, 3. H. Klein Winkel,
Vorden 16 strafpunten.
Bromfietsen sport: 1. H. J. Hobbelman, Halle 19 straf-
punten; 2. H. Wuestenenk, Vorden 27; 3. Jeulink, Vor-
den 82 strafpunten.
Motoren toer: 1. D. Berendsen, Vorden 62 strafpunten;
2. Mollenhof, Velp 81; 3. H. Leunk, Harfsen 96 staf-
punten.
Motoren sport: 1. H. Woessink, Eefde 14 strafpunten;
2. L. Wieringa, Zutphen 22; 3. Wassink, Doetinchem
38; 4. P. Bergsma, Almen 39 strafpunten.
Zijspan: 1. B. Braakhekke, Barchem 107 strafpunten.
De deelnemers toonden zich na afloop zeer tevreden
over de organisatie van de rit.

Voor visitekaartjes

DRUKKERIJ WOLIERS
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Tweede blad Contact
St. Nicolaasaktie Vordense Winkeliersvereniging
Nu onze Sint Nicolaasaktie in
volle gang is, blijkt dat voor
velen de juiste gang van zaken

niet helemaal duidelijk is.
Gaarne willen wij hier een en
ander nog nader uiteenzetten.

Koop dus in Vorden
en waag uw kans

op een
waardevolle prijs

Ie trekkingsavond
vrijdag 27 november

Het bestuur van de Vordense
Winkeliersvereniging

Wij wilden dit jaar eens met een aktie komen die geheel anders was
dan voorheen. Omdat het reizen in de vakantietijd de laatste jaren steeds
groter vormen aanneemt en meer in trek komt, meenden wij het publiek
nu eens een prijs te moeten aanbieden in de vorm van

een geheel verzorgde reis.

Het moet toch een prettige gedachte zijn om in het winterseizoen, in
de tijd van het slechte weer, een reis te winnen, die men kan maken

wanneer het de betreffende persoon past

en naar de plaats, waarin hij zin heeft. Dus eventueel een reis naar
persoonlijke smaak en voorkeur.

Vanzelfsprekend weten wij, dat niet iedereen op reis kan gaan. Evenals
een goede winkelier zijn klanten zo veel en zo goed mogelijk van
dienst wil zijn, wil ook de Winkeliersvereniging de prijswinnaars zoveel
mogelijk ter wille zijn. Voor zulke gevallen wil de winkeliersver, gaarne

de gewonnen reis omzetten in waardebonnen. De door ons bedoelde aktie wil een reis-
aktie zijn, maar geen reisverplichting

^"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 29 november, 8 uur

Handel in minderjarigen
met: Hélèae Chancel, Frank Villard,
Maria Vincent.

20.000 jonge meisjes verdwi jnen jaar-
l i jk s uit Frankri jk . Deze f i l m toont U
de geraffineerde methoden van de han-
delaars in minderjarigen.

Toegang 18 jaar

Entree f 1.25, f 1.50. f 1.75

VOOR EEN

practisch

EN

duurzaam
GESCHENK

naar

HENK VAN ARK
Burg. Galleéstraat 7

BOVEkoek
de vetverhogende rundveekoek

verkrijgbaar bij

A. R. Heuvelink
Kranenburg - Vorden

Telefoon 05752-6781

HORMERVEER

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio of T.V. defekt is

Gebruikte
land naai mach i nes

en

vanaf f 35T

^rapnaa i machines

Borgonjen
Kerkstraat 13 Tel. 1385

Wasketelproblemen!
Gebruik een

Superiortal wa^ei
die volledig roestvrij
met een garantie van
25 jaar wordt
gegarandeerd.

Bij deze garantie kost U de

SUPERFORTAL-wasketel
gemiddeld 4 cent per week

;•*->• Energie besparing

ĵ ->* Bestand tegen alle synthe-
tische wasmiddelen

J. H. WILTINK
Het Hoge 26 - Tel. 1656 - Vorden

Ook met St. Nicolaas voor
heel de burgerij

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

Kom voor uw St. Nicolaascadeaus
eens bij ons kijken!

Een ruime keuze in ver-
schillende artikelen ligt ook
op u te wachten.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250 gram rookworst 100 et
200 gram bo te rhamwcr> t 60 et
200 gram plokworst 100 et
200 gram ontb i j t sp tk
200 gram tongworst
200 gram ham

M. Krijt, Dorpsstraat

80 et
80 et

140 ct

St. Nicolaas
cadeau

goed en niet duur.

Prima handschoenen v.a. f 5,- p.p.

Wollen bromfietssjaals f 6,75

en verder alles voor uw auto,
bromfiets en fiets bij:

A. G. TRAGTER
ZUTPHENSEWEG 95 - VORDEN



Koopt prijsbewust,
Grote sortering

speelgoed
luxe- en huish. art.
serviezen

centrifuges - wasmachines
gascomforen - gaskachels
gasgysers, ook in huur

koopt bij KEU N E
S T A T I O N S W E G

parel
onder de nylons.

Chic, flatteus
en elegant.
Duurzaam door
Resin Anti-
Ophaalfinish.
Verkrijgbaar in
de nieuwste
modekleuren
reeds vanaf 1.95

TOP-KWALITEIT

mef poes

VASANA de kous met de 9 levens
Verkrijgbaar bij:
Vorden
FA. LOOMAN
H. LUTH

Raadhuisstraat l
Nieuwstad 4

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Het begint
met een kuchje

en het eindigt veelal in een blaf-
hoest. Tref uw afweermaatregel
door het gebruik van PULMO.

De meest verkochte hoestdrank
ter wereld met de dubbele werking!

PULMO
bestrijdt de hoest, werkt opwekkend.

Haal nog vandaag uw fles Pulmo in huis !

Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal
gediplomeerd drogist

Zou er wel een fijner geschenk bestaan dan
warme

wintersportkleding
Nylon jacks, sportieve modellen, van wind-
en sneeuwdichie nylon, met heerlijke warme
isothermyl tussenvoering, aan beide kanten
te dragen, voor dames, heren en tieners.

En daarbij passen: nylon wanten en de vlotte
damespantalons van soepel Helanca in vele
nieuwe kleuren.

De echte noorse sokken en kousen, merk
Janus, voor warme voeten.

Bijzonder mooie sjaals in wol of zijde.

Truien, vesten en pullovers, in prachtige
kleuren en dessins.

MARTENS
Wapen- en Sporthandel - Zutphenseweg

N.V. St. Nicolaas

EN SCHURINK

Wij brengen door gebruik van de beste grondstoffen
en door vakkennis iets bijzonders in:

Zuivere amandelbanketletters leuk
verpakt 5,90

Banketletters leuk verpakt 4,90

Verder vragen wij uw aandacht
voor onze

Sint Nicolaastaarten
dik en gevuld speculaas
banketstaven
speculaasjes
appelbollen
appelflappen
appelgebak

Komt u eens kijken naar onze marsepeinfiguren, alles
eigen werk.
Zie ook onze St. Nicolaastafel, leuk spul voor niet
veel geld.
Grote sortering chocoladeletters

Tele'oon 1384

't Nieuwe Winkelcentrum Nieuwstad 9

Een warm geschenk
Wat kunt u nog beter geven
dan warmte en goede nacht-
rust. Uw succes-kado een

elektrisch verwarmde deken
U moet ze komen zien, u
hebt keus uit de beste
merken.

Erres, Inventum, Philips, Thomson

Prijzen vanaf 57,-

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Sint Nicolaas
slaagt bij ons zeer zeker

rokken
vesten
pullovers
blouses
pyama's
nylons
maillots
handschoenen
shawls
dusters
onderjurken
juponnen enz. enz.

Voor meer keus naar

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg 14

Roodsteen bloempotten
Sierpotten
Sierbakken
Potgrond
Gedroogde koemest
Bloemenmest

Borgonjen
Kerkstraat 13, Vorden
Telefoon 1385

Bezoek onze speciaal voor
St. Nicolaas ingerichte

toonkamer

vele nieuwe spellen
en speelgoed

Phu J+ Sessink
Kranenburg

Voor

Ramage
Lotion
Eau de Cologne
Talc
Zeep
Parfum

naar

Drogisterij

„De Olde Meulle'

Bloembollen
BORGONJEN

Kerkstraat l 3, Vorden
Tclcf 1385

American Cleaning
Service

vraagt voor Vorden
depêthouder

Hoge provisie.
Brieven aan A C.S.,
Frans v. Mierisstr. 29

Apeldoorn
Telef. (05760) 13566

Huur Philips-televisie
voor f 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bi|
u thuis? Bel dan
08300-50087 (ook's a-
vonds)

> >„HEINZ
baby- en kleuter-

voeding

Drogisterij

„De Olde Meulle"

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

naar uw D.A drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor

Soir de Paris
Eau de Cologne
Lotion
Zeep
Parfum

naar

Drogisterij

„De Olde Meulle"



WAT MOET IK MOEDER GEVEN . . .

en wat voor vader!

WIE WEET EEN CADEAUTJE VOOR JOKE

en krijgt Henk wel iets!

Koersolman

Burg. Galléeslraal
HOFLEVERANCIERS

VAN

SINT NICOLAAS

Stop met piekeren - Ga naar het

Winkelcentrum
u bent In één keer klaar. Één geschenkenhuis - Honderden

passende cadeau-ideën liggen voor u klaar.

tito&b^——^^-VORI

EEN POPPEL GASAANSTEKER
EEN GEWAARDEERD ST. NICOLAASGESCHENK

J*» gemakkelijke bediening
$*» licht in gewicht
}*» vulling voldoende voor 2 a 3 maanden
ifc* in zwarte uitvoering, prijs slechts f 10,-
J*> gekleurd f 11,-

Sigarenmagazijn D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 3O november 1964
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjcs, Motor-
Overalls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Ma-
rine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroe-
ken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoe-
nen (iets bijzonders) van £ 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels e.iz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Ameri-
kaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 11.50. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 17.50.1

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50^
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed l Onder garantie. Extra goedk'oopt

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ring-
en steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-
sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongens-
schoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge brui-
ne Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 17.50.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals f 6.95.

Kampeerartikelen, o.a. tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunje-
zakken, grondzeilen, vergassers, enz. enz.

Fa. W. Veenstra &
Telefoon 451

Zn., Varsseveld
ENORME KEUZE

H A R T E W E N S E N
op huishoudelijk gebied
kunt u vervullen met

Kijken
Kiezen

Kopen bij

6. Emsbroek en Zn.
Zutphenseweg 6

Telefoon 154ó

Vorden

en service

ZONDER
GRENZEN

is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
\varmte achter. Veel warm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt*

VAN HAMOND'S

OLIEHANDEL

Tel. 1755 VORDEN

practische

GESCHENKEN
en een

st ra lende fami l ie
op St. Nicolaasavond

k u n t ook u bereiken als u keuze maakt
uit onze keurkollektie

text ielgeschenken
in feestelijke verpakking.

RAADHUISSTR., VORDEN

NECCHI
Naaimachine en reparatie-inrichting

B. A. BORGONÜEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385



Wie iets goeds . . .
voor Sint Nicolaas wil . .

welke de meeste voldoening
schenkt.

Kiest ze geheel naar eigen smaak
uit onze grote sortering
Sint Nicolaassurprises.

Altijd iets nieuws

Komt rustig uitzoeken

De textielspecialist

H. Luth
VORDEN

VIVO - waar het mes
aan 2 kanten snijdt:
LAGE prijzen met

GRATIS Viuo-wapentjes

APPELMOES
literblik

BOERENKOOL
gezinspot
(zonder statiegeld)

CAPUCIJNERS

gezinspot :'/i liter f | C^ ^Jl

literblik O.59
GESNEDEN
ZOETZUUR

pot 8A liter . . .

JONGE
LEIDSE KAAS 1 T Q

500 gram . /:. .g l . i *3

SNIJ WORST n AQ
1150 gram j ... \Jm O %7

Deze aanbiedingen zijn geldig [van] 26 nov. t.e.m. '2 dec. 1964

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

VIVO kruideniers:
r: KISTEMAKER ~ OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg- FR. KRUIP,'t Hoge

Fina

de haardolie
van

Nederland N.V.

Verkoopadressen:

Brandsloifenhandel G. Weulen Kranenbarg
Vordcn - Ruurloscwcg 47 - Telefoon 05752-1217

DURF
TE WENSEN

DURF
TE GEVEN

Iets waar u allemaal plezier van heeft

Tafelkleden
Tafellopers

Wollen dekens

Auto-plaids
Wandmeubelen

Marokkaanse poefs
Slaapkamerkleedjes

't Geschenkenhuis

T NIEUWE
WINKELCENTRUM

Kwaliteit, s^uce, grote keus

Dat is 't nieuwe winkelcentrum'* leus

Alle zaken bij elkaar genomen

Kan men 't beste op de Nieuwstad komen

Daar wordt op allerlei gebied getoond

Dat kwaliteit en keus hier rijk'lijk troont

NIEUWSTAD 4 t.m. 14

Luth TEXTIEL

Fa. Albers LEVENSMIDDELEN
Schurink BROOD EN GEBAK

Fa. Pongers HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Vlogman VLEES- EN VLEESWAREN

ALLES ONDER ÉÉN DAK
OP EEN PAAR

WANDELGANGEN NA

Wegens omstandigheden

wordt de aanbieding in de

door ons dezer dagen

rondgestuurde folder

tot nader order uitgesteld.

Fa. LOOMAN-VORDEN

Voor al uw

vogelzaden
en

vogelartikelen
naar

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Depot R. Loenen

Vooi

Toiletspiegels
Toilettasjes
Kapmantels
Kapstellen
Vapo's
Haarborstels

naar

Drogisterij

„De Olile Meulle"

Gratis af te halen een
mooie jonge POES.
Tevens te koop een
2-pers. spiraal en een
l-pers. ledikant m. spi-
raal. G. Bouwhuis,
Almensew. 48 Vorden

Te koop 'n KAMER-
KACHEL, g.o.h.

Hengeloseweg B 8

Te koop 'n bruinieren
HERENJAS, m. 54,
een regenbroek, leren
gordel en orgellamp
R Brouwer, Hoge 80

Wegens plaatsgebrek
te koop 'n drag. zeug
15 jan. a d. teil. G. J.
Harmsen, „Esselen-
broek", Noordink

Hengelo-G.

Vogelkooien

BORGONJEN
Kerkstraat 13, Vorden

Telef. 1385

Siemerink
Vorden

f 7.65 per fles
KEUNE

ROt

voor
kleine ^
met sportieve wensen

fa. Hartens
wapen- en sporthandel


