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De Chr. Gemengde Zangver. „Excelsior" gaf uitstekend jubileum-concert
verschijnt, n.l. Sint Nicolaas. Na de officieele
rondrit door het dorp had de Sint nog even
tijd om het bestuur te komen feliciteren. Bij
diens binnenkomst begonnen alle aanwezigen
spontaan een welkomstlied aan te heffen. De
Sint wenste de vereniging ook voor de toe-
komst alles goeds toe en hoopte dat de ver-
eniging nog vele successen zou behalen.
Vanzelfsprekend werd dit totaal onverwachte
bezoek zeer op prijs gesteld.
Vooraf had het bestuur al heel wat geluk-
wensen in ontvangst mogen nemen. Het ge-
meentebestuur was — bij afwezigheid van de
burgemeester - - vertegenwoordigd door de
beide wethouders. Loco-burgemeester A. J.
Lenselink, sprak namens het gemeentebestuur
en hoopte dat de vereniging nog vele jaren
de Vordense samenleving zou mogen dienen.
Hij bood een enveloppe met inhoud aan. Als
een persoonlijk woord voegde de heer Len-
selink er nog aan toe, dat hij gaarne zou zien
dat het bestuur een jeugdkoor zou oprichten
voor jongens en meisjes beneden de 20 jaar.
De heer M. H. Gotink sprak als voorzitter van
de Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda",
waarbij deze er op wees dat het doel van zang
en muziek dient te zijn Gods naam daardoor
te verheerlijken en te prijzen. Spr. hoopte dat
het koor onder zijn nieuwe dirigent, de heer
Vente uit Zutphen, in de toekomst nog vele
lauweren zou oogsten. Het erelid, de heer
J. B. Scholten, ex-voorzitter en gedurende 36
jaar dirigent der vereniging, kwam eveneens
zijn gelukwensen aanbieden. Dat het koor in
de afgelopen periode heeft mogen stijgen op
de muzikale ladder is mede te danken aan
de medewerking der leden en hun trouw be-
zoek aan de repetities.
Als afgevaardigdigde van de Geref. Kerkeraad
sprak de heer J. W. Luiten, die extra dank
bracht voor de medewerking, welke de ver-
eniging had verleend aan kerkelijke zang-
diensten. De heer D. Wolters, dirigent van
het Vordense Mannenkoor, het Dameskoor en
van de muziekvereniging „Concordia" sprak
namens deze verenigingen, waarvan even-
eens een aantal bestuursleden aanwezig wa-
ren. Het beoefenen van muziek en zang geeft
het leven inhoud, aldus spr. Wie met hart en
ziel dit beoefent, zal ondervinden dat er heel
wat bereikt kan worden.
De Herv. kerk was vertegenwoordigd door
ds. Jansen en de heer Zeevalkink als voor-
zitter valfchet college van kerkvoogden en
tevens aflBrertegenwoordiger van het school-
bestuur.
De voorzitter van de jubilerende vereniging,
de heer S. Kulsdom. dankte alle sprekers voor
hun gelukwensen en voor de door hen aange-
boden enveloppen met inhoud. Een speciaal
dankwoo^Brichtte hij tot de beide wethou-
ders, waffloij hij o.a. zeide dat ook de zang-
vereniging „Excelsior" zich evenals de beide
muziekkorpsen aanbevolen hield voor een
subsidie, daar ook dit koor zich op cultu-
reel gebied beweegt. Hij hoopte dat ook in
de toekomst de goede verstandhouding met
andere verenigingen op muziek- en zangge-
bied mocht blijven bestaan. Voor de gesug-
gereerde oprichting van een jeugdkoor komen
heel wat moeilijkheden kijken, aldus spr. Hij
dankte vervolgens de ex-dirigent, de heer
J. B. Scholten, voor zijn 36-jarige arbeid in
dienst der vereniging, het schoolbestuur voor
het afstaan van een repetitie-lokaal, wanneer
dit nodig was en het bestuur van Irene voor
het afstaan van het gebouw voor de vaste
wekelijkse bijeenkomsten.
De oud-dirigent, de heer Scholten, sprak in
zijn dankwoord nog speciaal tot de heer
Wolters. die gedurende al de jaren dat spr.
het koor mocht leiden, steeds bereid was ge-
weest bij uitvoeringen voor de muzikale bege-
leiding te zorgen.

Ondanks de vele andere evenementen, welke
zaterdagavond in Vorden waren, mocht het
jubileum-concert dat door de Chr. Gemengde
Zangvereniging „Excelsior" in de Herv. kerk
gegeven werd, zich in een goed bezoek ver-
heugen. De toehoorders zullen ongetwijfeld
genoten hebben, zowel van de zang als van
het optreden der solisten, welke bestonden uit
mej. Gietema uit De Steeg, sopraan en Karel
Wolters, fluitist.
Ds. Jansen opende deze bijeenkomst.
Onder leiding van de heer F. F. Vente uit
Zutphen werd het jubileum-concert geopend
met een viertal a cappella gezongen liederen,
w.o. „Adoramus" van Palestrina en „Gods lof
in de natuur" van L. van Beethoven, welke
een goed peil bereikten. Jammer dat de klank-
verhouding bij dit koor wat in gedrang komt
door te weinig herenstemmen. Deze hebben
een dringende versterking nodig, al weerde
het groepje tenoren en bassen zich dapper.
Vervolgens zong het koor de prachtige Psalm
113 „Laudate pueri" van G. P. Pergolesi, be-
staande uit 5 delen, waarin de sopraan mej.
Gietema uit De Steeg de solo-partijen zong.
Het stuk beleefde hier voor het oosten van
het land de première en zal ongetwijfeld een
dankbaar werk zijn op elk zangprogramma.
Zowel voor het koor als voor de toehoorders
zal dit stuk grote voldoening hebben geschon-
ken. Ook de zangsoliste deelde in het succes.
Zij beschikte over een vrij goed geschoolde
stem, welke in de hoge registers niet hele-
maal tot haar recht kwam en waarin zij wel
wat meer gevoel zou kunnen leggen.
Mej. G. Bottinga uit Laren (Gld.) begeleidde
dit werk voortreffelijk op de piano. Als derde
nummer zong het koor met begeleiding van
soliste en piano het technisch lang niet ge-
makkelijke „Laudate Dominum", een gedeelte
uit de „Vesperae de Confessore" van Mozart.
Ook dit werk mocht zich in een goede ver-
tolking verheugen, ofschoon hier en daar de
moeilijkheden niet geheel onder de knie wa-
ren.
Tot slot zong het koor m.m.v. de soliste en
piano-begeleiding Psalm 42 naar een bewer-
king van F. Mendelssohn-Bartholdy, een
boeiende compositie, welke getuigde van een
serieuze voorbereiding.
„Excelsior" en haar dirigent, welke sedert
korte tijd dit koor leidt, kunnen met voldoe-
ning op deze avond terugzien.
Een bijzonder woord van lof komt toe aan de
fluitsolist, Karel Wolters, welke de pauzes
vulde met een viertal fluitsoli n.l. Sonate van
Handel in C-majeur, het welluidenden menuet
uit de Arlesienne-suit van Bizet, het technisch
moeilijke Capricciose van Cor Meylink en
het eveneens lang niet eenvoudige Concertino
van Chaminade. Voor pianobegeleiding zorg-
de de heer Vente. Het was een genot deze
jeugdige solist te beluisteren. Zijn optreden
houdt een grote belofte in voor de toekomst.
Ds. Jansen was de tolk der aanwezigen toen
hij koor, dirigent en solisten dankte voor deze
mooie avond. Hij wekte op om lid te worden,
vooral de heren-afdeling heeft behoefte aan
nieuwe leden.
Hij deelde tenslotte nog mede dat Excelsior
op 2e kerstdag medewerking zal verlenen aan
de gemeenschappelijke dienst in de Herv.
kerk.

DE CHR. GEM. ZANGVER. „EXCELSIOR"
HERDACHT 75-JARIG BESTAAN

Ook Sint Nicolaas bood zijn gelukwensen aan.
Tot de velen welke het bestuur van de Chr.
Gem. Zandvereniging „Excelsior" zaterdag-
middag in hotel Brandenbarg hun gelukwen-
sen kwamen aanbieden wegens het 75-jarig
bestaan behoorde ditmaal een hoge gast,
welke maar zeer zelden op jubileum-recepties

VOETBAL

Vorden II heeft het zondag tegen de gegadigde
voor de bovenste plaats Steenderen II niet kun-
nen bolwerken. Het werd een 5—l nederlaag.
De Vordenaren hadden enkele nieuwe spelers
in hun gelederen, waardoor het elftal geen ho-
mogeen geheel vormde. Een der nieuwe spelers
beleefde maar weinig vreugde van zijn entree,
want hij werd wegens aanmerking op de inder-
daad zeer onvoldoende leiding van scheidsrech-
ter Mulder uit Warnsveld naar de kleedkamer
verwezen. Een tweede speler van Vorden onder^
ging het zelfde lot. Jammer, want dit is de
laatste jaren bij Vorden niet meer voorgekomen.
De wedstrijd ging zodoende als een nachtkaars
uit.
Wegens het niet verschijnen van de scheids-
rechter werd er maar vriendschappelijk ge-
speeld tussen Vorden A en Ratti A, welke wed-
strijd in een gelijk spel 3—3 eindigde.
Vorden C won met 3—2 van Wilhelmina SSS A
uit Zutphen en Vorden d wist zowaar in Wich-
mond van Socci A te winnen met 2—0.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij Die-
penheim I, welke de laatste tijd flink komt op-
zetten. Weliswaar won Vorden op eigen veld,
doch in Diepenheim kan de uitslag wel eens
anderom luiden. Misschien zorgt Vorden voor
een St-Nicolaasverrassing?
Vorden II gaat op bezoek bij Ruurlo III en kan
hier de beide punten wel veroveren. Vorden A
krijgt het thuis niet gemakkelijk tegen Neede B,
temeer omdat de A-junioren de laatste wed-
strijden enigszins uit vorm zijn.
De overige elftallen hebben vrijaf.

NIEUWE PREDIKANT GEREF. KERK
Ds. J. D. te Winkel, Geref. predikant te Me-
demblik, heeft het beroep naar de Geref. Kerk
alhier aangenomen.

SINTERKLAAS OP DE NUTSKLEUTER-
SCHOOL

Het bezoek van Sinterklaas aan de kinderen
van de Nutskleuterschool vond donderdag-
middag plaats in het Nutsgebouw. waar alle
kleuters (slechts l was er ziek) en vele moe-
ders een prettige middag gehad hebben. Na
het gebruikelijke welkomslied werd de Sint
toegesproken door de presidente van het Nuts-
kleuterschool-bestuur, mevr. van Mourik. De
kinderen deden allerlei leuke spelletjes en
zongen liedjes, waarbij vooral Zwarte Piet
do aandacht trok door zijn alleraardigst op-
treden. De Sint onderhield zich op leuke wijze
met de kleuters. De voorzitter van het Nut,
de heer Wesselink, dankte Sint en zijn knecht
en al degenen, die er aan meegc werkt hadden
om het feest zo goed te doen slagen. De vier
dames van de school, t.w. het hoofd mej. Kie-
burg, de leidster mej. A. Kamperman en de
beide kwekelingen D. en G. Uenk ontvingen
een aardige attentie, evenals mevr. v. d. Zan-
de en de heren Koop en Karel Wolters, welke
laatste voor de muzikale begeleiding zorgde.
De kinderen werden flink getracteerd en kre-
gen elk een aardig cadeautje. Voor de school
zelf werden diverse speelgoederen aangebo-
den.

BILJARTEN
Voor de IJsselkring werden door de clubs de
volgende wedstrijden gespeeld: Excelsior II
—De Zon I 4—4; Ons Genoegen—De Zon III
6—2; De Zon II—Java 2—6; De Kets I—
Excelsior I 6—2; De Elter—Groene Jager 4—4.
De uitslagen van de door K.O.T. gespeelde
wedstrijden luiden als volgt:
Atlanta I—K.O.T. I 0—8; K.O.T. II—De Poorte
I 6—4; K.O.T. III—Voorst II 6—4. K.O.T. was
vrij.

KERKDIENSTEN zondag; 6 december.
Hervormde kerk.

Tweede Advent. 9.50 uur Ds. Joh. Lang-
straat, v .Arnhem. Jeagddienst. Onderwerp:
„Een groet uit de hemel".
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge,

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. R. Siertsema, Aalten.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur Mis. 4 uur Lof.
R K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis. 4 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer,
tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 133 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 44,— tot f 58,— per stuk.
Handel was matig.

Burgeli jke stand v. 27 nov. t.m. 3 dec.
Geboren: z. van W. J. Denkers en W. E.
Boerstoel.
OnHer t rouwd: Geen.
Gehuwd: W. van den Berg en H. Radstake.
Overleden: Geen

A.s. zondag 6 december hoopt

Ds. Joh. Langstraat,
van Arnhem

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwe van de preek:

n groet uit de Hemel"

Aanvang samenzang om 9.50 uur

FEESTAVONDEN
LANDBOUWORGANISATIES

De afdelingen Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, de G.M.v.L., B.O.L.H. en
B.O.G. hielden vrijdag-- en zaterdagavond alles-
zins geslaagde feestavonden in het Nutsgebouw.
De eerste avond werd door de voorzitter van
de G.M.v.L. de heer A. G. Mennink, met een
kort woord geopend, waarin deze in het bijzon-
der welkom heette de oud-voorzitter van de
G.M.v.L. de heer H. J. Gotink en zijn echtge-
note.
Samenkomsten als deze behoren evenals de
bondsvergaderingen tot de hoogtijdagen in on>
organisatie-leven. Het zijn de B.v.Pl.Vr., de
B.O.L.H. en de B.O.G. die met de 75-jarige
G.M.v.L. thans samen op deze avonden feest
willen vieren. Er is dank in ons hart aan God,
die alles tot op heden wel met ons heeft ge-
maakt. Spr. hoopte, dat de ongeorganiseerden
tot de G.M.v.L. als lid zou mogen toetreden.
Vervolgens gaf een groep jongeren van de gym-
nastiekvereniging „Sparta" onder leiding van
de heer Groot Wassink een goed geslaagde de-
monstratie. Door de leden van de B.O.L.H. en
de B.O.G. werd daarna het toneelstuk ,,Met ge-
doofde lichten" voor het voetlicht gebracht. Dit
stuk werd op uitstekende wijze vertolkt. Een
speciale vermelding verdient Mej. Wensink, die
de rol van zigeunerin vertolkte en deze wegens
een aan mej. Wesselink overkomen ongeval in
zeer korte tijd moest instuderen.
Aan het slot van de avond bracht Mevr. Pel-
grum—Rietman dank aan allen, die hadden
meegewerkt aan het welslagen van deze avond,
waarbij zij enkele blijken van waardering uit-
reikte.
De 2e avond stond in het teken van de jonge-
renorganisaties. In zijn openingswoord heette
de B.O.G. voorzitter J. Wuestenenk in het bij-
zonder welkom de afgevaardigden van de Ring.
Mej. Wesselink, die in het ziekenhuis te Zutphen
is opgenomen, werd een telegram met de wen-
sen voor een spoedig herstel gezonden. Voor
met het toneelstuk werd begonnen werd de
klucht „De gevolgen van een telefoontje" opge--
voerd. Ook het spel trek aan de bel viel bij de
aanwezigen goed in de smaak.
De avond werd door mej. Vruggink, presidente
van de B.O.L.H., gesloten met een woord van
dank aan alle medewerkers.
Beide avonden werd in de pauze een verloting
gehouden resp. voor de Kerstfeestviering van
de bond van plattelandsvrouwen en voor de
jongeren-organisaties.

OPBRENGST KLAPROOSCOLLECTE
De in deze gemeente gehouden collecte ten
bate van het Ned. Oorlogsgraven Comité, de
z.g. Klaprooscollecte, heeft een bedrag van
ƒ 156,49 opgebracht.

Nu het toch tegen de winter loopt

Zuiver Wollen Dekens
2-persoons, 180 breed

vlot dessin
pracht kwaliteit
en de prijs . . .

f 34.90
Koopt het bij

VISSER, VORDEN

INTOCHT VAN SINT NICOLAAS
Onder geloei van sirenes arriveerde zaterdag-
middag Sint Nicolaas met zijn twee knechten
per trein uit de richting Zutphen, opgewacht
door honderden kinderen en ouderen, de bei-
de plaatselijke muziekkorpsen en het bestuur
van de winkeliersvereniging.
De Sint werd op het station officieel ontvan-
gen door genoemd bestuur; de beide muziek-
korpsen speelden Sinterklaasliedjes, de kin-
deren juichten en toen was het wachten op
de landauer uit Zutphen, welke de Sint door
ons dorp zou rijden. Toen na bijna drie kwar-
tier wachten in de druilerige regen de lan-
dauer nog niet was gearriveerd, werd een
auto gecharterd, waarin de Sint zijn rondrit
begon. Ruim een uur later dan afgesproken
was, arriveerde eindelijk de landauer, waarin
de Sint onderweg overstapte. Door afwezig-
heid van de burgemeester werd de Sint op
het gemeentehuis officieel door de loco-bur-
gemeester, de heer A. J. Lenselink, ontvan-
gen. In zijn toespraak dankte de loco-burge-
meester de Sint. dat deze in de tijd van
kunstmanen en top-conferenties toch nog tijd
had gevonden om naar Vorden te komen. Hij
wees verder op de activiteit van de Vordense
winkeliers, welke deze dagen weer hun beste
beentje voorzetten en waar de Sint zeer zeker
met al zijn inkopen zal slagen.
De voorzitter van de winkeliersvereniging, de
heer Remmers, heette Sint namens deze ver-
eniging welkom. Hij wees er op dat sinds
het vorige bezoek in Vorden weer een aantal
zaken gemoderniseerd zijn en dat er nieuwe
in aanbouw zijn. Hij dankte de loco-burge-
meester voor de officieele ontvangst en hoopte
dat Vorden zich nog meer mocht uitbreiden
tot welzijn van de gehele gemeente.
Sint Nicolaas was weer buitengewoon dank-
baar voor de vriendelijke ontvangst hier in
Vorden. Hij noemde zich een rijk man, die
niets aangenamer vindt dan te geven. Ieder-
een kan geven, al is het dan niet altijd in geld.
Een hartelijk woord kost niets en dat kan
iedereen geven. Het was de Sint opgevallen
dat er weer heel veel veranderd was in Vor-
den. Hij had gehoord van de geheel nieuwe
wijk in het Molenplan, waar de woningen al
voorzien zijn van waterleiding, en van de
nieuwe straatverlichting in het centrum van
het dorp.
Hij verzocht de loco-burgemeester om indien
enigszins mogelijk ook de rest van het dorp
van waterleiding te voorzien, te zorgen voor
uitbreiding van de nieuwe straatverlichting,
het aanleggen van een riolering en van trot-
toir, zodat men rustiger de etalages kan be-
kijken, want hij had al gezien dat de winkel-
stand in Vorden alles te koop heeft, wat hij
dacht nodig te hebben. Met het ronddienen
van de erewijn, werd deze officieele ontvangst
besloten. Vervolgens begon de Sint met de
beide muziekkorpsen voorop aan het vervolg
van de rondrit, waarbij hij voor het eerst een
tocht maakte door de nieuwe wijken in Vor-
den-west. Voor apotheek van Mourik stopte
de stoet even om de Sint gelegenheid te ge-
ven de onlangs tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau benoemde mevr. van Mourik
te feliciteren. Tot slot kwam de Sint nog even
in het Nutsgebouw, waar ruim 500 kinderen
onder auspiciën van de Winkeliersvereniging
verzameld waren. Hier werd flink getracteerd
en het onlangs opgerichte kinderkoor liet zich
o.l.v. de heer Karel Wolters voor het eerst
horen in het openbaar.
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OPBRENGST P.I.T. COLLECTE
De opbrengst van de collecte voor het Protes-
tants Interkerkelijk Thuisfrond heeft in onze
gemeente opgebracht ƒ 1097,27 en niet ƒ 700.—
zoals aanvankelijk abusievelijk gemeld werd.



Bent u iets vergeten?
> Nog even naar het WINKELCENTRUM

KOERSELMAN - TOONAANGEVEND - VISSER
MUZIKALE RONDGANG

In verband met het Sint Nicolaasfeest van het
N.V.V. wordt vanmiddag een muzikale rond-
gang door het dorp gehouden. Om 2 uur ver-
trekt men met Concordia voorop vanaf het
Marktplein. Dan volgt men de route: Burg
Galleestraat, Enkweg, Julianalaan, Wilhel-
minalaan, Stationsweg, Molenweg, Burg. Gal-
leestraat, Raadhuisstraat, 't Hoge, v. Limburg
Stirumstraat, Hertog Karel v. Gelreweg, Van
Heeckerenstraat, Berend van Hackforsweg
Zutphenseweg, Dorpsstraat.

BIOSCOOP
Caterina Valente zingt, danst en kookt in een
klein Parijs' café tijdens de film van zondag-
avond. Wanneer ze wil gaan trouwen mei
haar baas, dan blijkt op de burgerlijke stand
dat ze al getrouwd is met een heuse baron
De verwikkelingen die daaruit volgen zijn bij-
zonder vermakelijk.
Het orkest van Kurt Edelhagen laat zich ho-
ren en Bill Haley and his Comets zorgen voor
opzwepende jazz.

NOG STEEDS OVERWEG MISERE
Er is van vele zijden en ook in de gemeente-
raad meermalen geattendeerd op de onhoudbare
toestand, miarin de overweg op de Ruurlose
weg verkeert. Zaterdagavond hebben zich hier
opnieuw een tweetal ongelukken voorgedaan,
waarbij een persoon gewond werd en de mate
rieele schade weer vrij groot was.
Tegen 6 uur naderde uit de richting Ruurlo het
echtpaar St. uit Ruurlo op de bromfiets. Door-
dat een auto, welke vanuit Vorden de overweg
wilde passeren, verzuimde de koplampen te
dimmen, werd de bromfietsrberijder zodanig ver-
blind, dat hij tegen de versperring op de over-
weg reed. De echtgenote van St. werd van de
bromfiets geworpen, doch bekwam gelukkig
maar weinig letsel. Erger was de heer St. er
aan toe. Hij liep een zware hoofdwonde en een
hersenschudding op. Dr. de Vries verleende
geneeskundige hulp. Per auto werd de heer St.
en echtgenote naar hun woning vervoerd. De
bromfiets werd zwaar beschadigd. De bij dit
ongeval betrokken automobilist heeft schijnbaar
niets gemerkt en reed door.
Een uur later deed zich op deze plek opnieuw
een ongeval voor. Uit de richting Ruurlo nader-
den twee personen-auto's, welke — dank zij de
versperring — moesten stoppen om een tegen-
ligger uit Vorden voorrang te kunnen verlenen.
Doordat de remmen van de achterste auto, be-
stuurd door D. G. uit Vorden, niet goed werkten
en de weg bovendien hier nogal glad is, reed
de auto op de voorste wagen, welke afkomstig
was uit Eerbeek. De auto van G. werd daarbij
aan de voorzijde zwaar beschadigd en ook de
andere auto kreeg enige schade. Persoonlijke
ongelukken deden zich hierbij niet voor.
Al maandenlaag sukkelt Vorden met deze over-
wegmisère. Op het station staan de nieuwe
bomen en het mechanisme voor beveiliging ge-
reed. Nu is het wachten weer op de weg naar
het industrie-terrein, welke blijkbaar eerst klaar
moet zijn. De door de gemeente geprojecteerde
weg langs de spoorbaan kon de goedkeuring
van de Ned. Spoorwegen niet wegdragen. De
weg zal nu opnieuw geprojecteerd worden en
komt wat meer verwijderd te liggen van de
spoorbaan. Maar met dit al gaat er heel wat tijd
verloren, wat vooral nu het seizoen van mist en
gladde wegen is aangebroken, wel eens de oor-
zaak kan zijn van meerdere ongelukken.

VOORLICHTING ELEKTRICITEIT
Op uitnodiging van de drie landbouworganisa-
ties de G.M.v.L., de A.B.T.B. en de C.B.T.B.
werd donderdagavond in zaal Eskes een voor-
lichtingsavond gegeven door vertegenwoordi
gers van de P.G.E.M, met als onderwerp „Elek-
triciteit op de Boerderij".
De opkomst was goed te noemen.
Nadat de voorzitter van de C.B.T.B., de heer
A. J. Lenselink, namens de andere organisaties
de aanwezigen had verwelkomd, wees spr. er
op dat nog een aantal boerderijen in onze ge-
meente van elektriciteit verstoken zijn. Hij
hoopte dat hier spoedig de aandacht van de
P.G.E.M. op gevestigd mag worden, hoewel
reeds het laatste jaar veel boerderijen hier wer-
den aangesloten.
De aanwezigen werden hierna in het bijzonder
ingelicht aan de hand van lantaarnplaat j es over
de toepassingen van de elektriciteit op boerde-
rijen, o.a. de buitenverlichting aan het woonhuis
zelf, doch ook in de veestallen. Na de pauze
kwam de voorlichting inzake de veiligheid op
het bedrijf ter sprake. Aan de hand van duide-
lijke voorbeelden kregen de aanwezigen hierin
een ze-er duidelijk onderricht.

VERKIEZINGEN HERVORMDE GEMEENTE
In Irene werd dinsdagavond l dec. een ge-
meenteavond gehouden van de Hervormde
gemeente onder leiding van ds. van Zorge.
Allereerst kozen de stemgerechtigde leden
ambtsdragers ter voorziening in de vacatures
van de periodiek aftredende kerkeraadsleden.
Tot ouderlingen werden gekozen de heer E. J.
Kreunen, Julianalaan en H. J. Ruiterkamp,
Linde E 33.
In de vacature Zeevalkink (ouderling-kerk-
voogd) werd gekozen de heer H. S. J. Albers,
Zutphense weg 4.
Als diakenen werden gekozen de heren B.
Bloemendaal, Hendrik van Bramerenstraat en
J. W. Bijenhof. Burg. Galleestraat.
Ter voorbereiding voor de deelname aan de
Kerkdagen 1960 besprak ds. Jansen het twee-
de hoofdstuk uit het kerkdagboekje, dat han-
delt over Genesis 13 : 2—18 „Klankbodem".
Op deze inleiding volgde een geanimeerde
discussie, waarna deze gemeenteavond door
ds. Jansen werd gesloten.

REEDS 3 VARKENS KWAMEN UIT DE BUS
De bekendmaking van de prijsbonnen, die om
beurten in de hotels Brandenbarg en Bakker
plaats vindt, trekt grote belangstelling, want
behalve het varken, worden er nog vijftig
andere prijsbonnen bekend gemaakt per
avond, waarop kleinere prijzen vallen. De
winnaars van de varkens tot en met woens-
dagavond zijn de heren M. Kroneman, Burg.
Galleestraat, H. Kappert, Warnsveld en Wul-
link, Stationsweg 25.
Heden, zaterdag, wordt er behalve een varken
nog als extra prijs een bromfiets beschikbaar
gesteld.
Tot vrijdagmiddag was nog niet bekend
wie het varken van donderdagavond ge-
wonnen heeft. Het viel op no. 13820.

SUCCESSEN VOOR P.K.V.
Enkele leden van de Pluimvee- en Konijnenfok-
vereniging alhier hebben met hun inzendingen
op de tentoonstelling in Eist mooie successen
behaald. De heer J. Florijn behaalde met Vlaam-
se reus wit een Ie Z.G. en 2 x Z.G., en met
Vlaamse reus konijngrijs kreeg F. Korten een
G-prijs. W. Tragter won met Witte Weners een
G.G.-prijs; B. Schouten met Zwarte Weners een
Ie Z.G. en Ie G.G. en G. J. Beumer met Alaska's
zwart een Ie Z.Z.ZG. en een Ie Z.G.

DAMMEN
Het eerste Vordense damteam heeft het in
Laren tegen „Denk en Zet" I niet kunnen bol-
werken. Met 14—6 moesten de Vordenaren een
nederlaag incasseren. Vooral aan de eerste bor-
den werd weinig succes geboekt, terwijl aan de
laatste 5 borden de punten verdeeld werden.
Zij eindigden in remise.
Vorden II omzeilde een lastige klip door in
Zutphen van Zutphen II met 9—7 te winnen.
Een mooie prestatie tegen dit sterke team.
Vorden II behoudt hierdoor haar kampioens-
kansen.

OPVOERING „DE RARE FAMILIE"
Het was een bijzonder mooie geste van de R.K.
Toneelvereniging „Spel en Vriendschap" uit
Lochem om zaterdagavond j.l. in gebouw Irene
te Vorden een opvoering te geven van het blij-
spel „De Rare Familie" en de netto-opbrengst
hiervan te bestemmen voor de getroffenen van
de grote brand op de KranenM« op 9 novem-
ber j.l. ^F
Door het grote aantal andere evenementen, dat
tegelijkertijd in Vorden werd gehouden, was de
zaal niet geheel gevuld, hetgeen echter aan het
spel geen afbreuk heeft gedaan.
Pastoor A. Bodèwes o.f.m. opengt de avond met
een kort welkomstwoord. f^
Vervolgens kwam S.E.V. op de planken met de
klucht „De Rare Familie" en reeds dadelijk
bleek met „vat" op het publiek te hebben, want
de reacties op de vermakelijke en kostelijke
scènes getuigden van grote hilariteit.
„Het Kind", waar alles om draaide in deze dolle
klucht, was een blok aan het been van de vader,
doch werd later in de huiselijke kring opge-
nomen. De verwikkelingen, die hieraan vooraf
gingen bezorgden de kijkers enkele kostelijke
uren.
Na afloop moesten de spelers dan ook een kla-
terend applaus in ontvangst nemen.
Er werd e-en collecte gehouden, welke ruim
ƒ 141.41 opbracht. Mede, doordat S.E.V. zelf de
opvoeringsrechten voor haar rekening zal ne-
men, kan tlit gehele bedrag beschikbaar wor-
den gesteld aan de getroffenen, o.a. de R.K.S.V.
Ratti, de R.K. Volleybalvereniging e.a.
Tot slot sprak pastoor Bodèwes een hartelijk
dankwoord tot allen, die aan het welslagen van
deze avond hadden meegewerkt.

ST. NICOLAAS OP R.K. KLEUTERSCHOOL
Woensdagmiddag bracht St. Nicolaas en zijn
knecht het traditionele bezoek aan de R.K.
Kleuterschool. Het hoge gezelschap werd bij
de schooldeur opgewacht door de Hoofdleid-
ster mej. L. Wolbert, waarna de kleuters een
welkomstlied zongen. In een toespraak tot de
jeugd zei de Bisschop dat hij ten zeerste te-
vreden was over de vorderingen der kleuters
en hoopte, dat dit zo zou blijven. Vervolgens
kwamen verschillende leerlingen voor de
klas en declameerden of zongen naar lieve
lust. Piet was niet moede om met gulle hand
lekkers, snoep en tractaties rond te strooien.
Allen werden nog verblijd met een prachtig
cadeau, waarna de grijze Bisschop weer ver-
trok om ook andere kleuters een vrolijke
en blijde middag te bezorgen. Pastoor Bodè-
wes en Kapelaan L. G. Ruigt o.f.m. waren
evenals vele ouders getuige van dit jaarlijkse
festijn voor de Kleuterschool.

BEDRIJFSDAMTOERNOOI
In de bedrijfsdamcompetitie werden deze week
twee ronden gespeeld waarvan de uitslag is:
Empo I—O.L. School 2—6; Empo II—Zuivel I
4—4; Gemeente—P.T.T. 2—6; Looier—Zuivel
II 4—4. Gems—Zuivel III 8—0; Empo I—
Looier 4—4; Empo II—P.T.T. 4—4; Gemeente

Zuivel II O—8; Gems—Zuivel I 8—0; en
O.L. School—Zuivel III 8—0.
De stand van de rangrijst is na 6 wedstrijden:
O.L. School 12 pnt; Gems 12 pnt; P.T.T. 9 pnt;
Zuivel II 8 pnt; Empo I 7 pnt; Empo II 5 pnt;
Looier 4 pnt; Zuivel I 2 pnt; Gemeente l pnt
en Zuivel III O pnt.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

DÜTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield
woensdagavond in zaal Schoenaker een ont-
wikkelingsavond, waar vele leden tegenwoor-
dig waren. De voorzitster mevr. Tr. Schoena-
ker-Smit heette in haar openingswoord spe-
ciaal mej. Kloet uit Arnhem welkom, die
namens de Voorlichtingsdienst der Boerinnen-
bond een lezing zou houden over het onder-
werp „Hoe ben ik een goede gast en gast-
vrouw". Spreekster gaf een zeer duidelijke
uiteenzetting, hoe men zich als gast en gast-
vrouwe dient te gedragen. Men dient zich als
gast aan te passen bij de familie, waar men te
gast is. Als gastvrouwe dient men zich ook
niet op te dringen bij een gast, daar dit deze
in verlegenheid kan brengen. Spr. gaf verder
nog verschillende nuttige wenken en raadge-
vingen, die zeer leerzaam bleken te zijn.
Na de pauze werden er door de dames 4
groepen gevormd, die over verschillende on-
derwerpen debatteerden.
Na een kort dankwoord van de presidente tot
de spreekster voor haar keurig verzorgde
avond werden nog enkele mededelingen ge-
daan. Op 9 december zal de jaarlijkse Sint
Nicolaasavond worden gehouden.
Meegedeeld werd, dat de cursus „Kleine Kar-
weitjes" wegens onvoorziene omstandigheden
geen doorgang kan vinden.

„ST. MICHAELSGROEP"
Zondagmiddag werd bij de Welpenhorde „St.
MichaèT' in de blokhut op de Kranenburg, een
oudermiddag gehouden. Nadat Aalmoezenier
Kapelaan L. G. Ruigt o.f.m. met een hartelijk
welkomstwoord tot de aanwezigen deze bijeen-
komst had geopend, begonnen de Welpen in een
non-stop-tempo hun programma, dat zeer ver-
zorgd was, af te werken.
Al aanstonds kwamen de jonge Wolven met de
kaarten op het toneel en wisten door hun prach-
tige spel de aanwezigen te laten meeleven met
de domheid van Harte Twee, waar de Joker toch
ook wel raad mee wist. Naast enkele liedjes,
brachten zij ook nog de schets van een slimme
Vogelverschrikker voor het voetlicht, terwijl
tenslotte op een originele Welpenmanier de
pauze werd aangekondigd.
Na de pauze sprak Aalmoezenier Ruigt tot de
ouders over „De Beweging waar Uw zoon lid
van is". Wanneer de jongens na^fcde Welpen-
horde gaan, aldus spr., beteken^Plt niet, dat
zij alleen maar van de straat af zijn, neen het
betekent meer. Na de school worden de ouders
bij de opvoeding geholpen door de Jeugdbe-
weging, die ook wil helpen vormen voor het
latere leven. Na een verdere uiteenzetting van
het doel en de werkwijze bij d^^elpenhorde,
volgde een interessante discussi^*tijdens het
beantwoorden der binnengekomen vragen. Tot
besluit sprak de heer A. Dolphijn de ouders toe
in een slotwoord, waarin hij ook zijn dank uit-
sprak tot allen, de akela en haar helpsters e.a.,
die tot het welslagen van deze middag hadden
meegewerkt.

RATTI-NIEUWS
A.s. zondag speelt het eerste een uitwedstrijd
en wel tegen de Witkampers I te Laren Gld.
Ratti zal moeten proberen revanche te beha-
len, want de eerste wedstrijd werd toender-
tijd verloren. Voor de Rattianen dus een lasti-
ge tegenstander.
Ratti A krijgt K.D.C. A uit Lochem op bezoek
en behoeft hier niet van te verliezen. Speelt
men zoals verleden week tegen Vorden, dan
is er alleszins kans op een goed resultaat!
De overige Junioren zijn vrij i.v.m. het Sint
Nicolaasfeest.

Nog niet afgehaalde prijzen
van de actie der

Vordense Winkeliersver.

Tegen inlevering van de bon verkrijg-
baar ten kantore v.d. Fa. J. W. Albers.
28 nov. 1 dec. 2 dec. 3 dec.
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Te koop een jongens-
fiets leeftijd 8—10 jr .
Van Ark,

Wildenborch.
BIGGEN te koop.
G. J. Eijerkamp, B 35
BIGGEN te koop bij
H Gosselink,

Lochemseweg 40
Warken

Telefoon 06751-317.
Toom BIGGEN te

koop. V. J. Dostal,
Onstein E 82
Te koop een zwaar
roodb. STIERKALF
L. H. Visschers,

Galgengoor
Te koop de HELFT
of een GEDEELTE
van een vette koe.

J. W. Wesselink
„'t Elshoff"
Te koop 2 vierdels
van een vette koe.

G. J. Klein Ikk ink ,
„Blokhuis", Wilden-
borch. N.o.z.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Mevrouw van Mourik
vraagt tegen half de-
cember een MEISJE
voor de huishouding
voor hele of halve
dagen.

Wie heeft bij ver-
gissing mijn pet mee-
genomen op de feest-
avond van de B.O.G ?
in het Nutsgebouw.
H. Wesselink,

„Hakkeri j"

Te koop gevraagd 6
KNOPSTOELEN,
matten mogenstuk zijn.
Brieven onder nr. 10
bureau Contact.

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willetns. kleermakerij,
Rozenhcfl l , Zutphen
Telefoon 2264.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Grammofoonplaten
van Befaamde wereldmerken vindt U bij ons in de

platen-afdeling

een kleine greep

Klassiek:
Schubert : Standchen
Die Forelle, Wiener Sangerknaben

Philips f 3-95
Haydn: Kindersymfonie
Wiener Concertorkest, Ph. f 3.95
Beethoven: Für Elise
Liszt: Liebestraum no. 3
Juan solvato (piano) Ph. f 3-95

Music for the Millions
Ave verum corpus, Wiegenlied,
Nonnenkoor, Ave rnaria, Ph. f6.50
Ik geloof en daarom zing ik
Kees Deenik Ph. f 6.25
Feike Asma : Orgel
't Hijgend hert der jacht ontkomen
Lof zij de Heer Ph. f 6.25

Mendelssohn
Hor mein Bitten
Dévan Oenen Ph. f 6.25

uit ons repertoire

Populair:
Sweethart, Mij Darling, Mijn schat
Catarina Valente, Decca f 3.60
Marina,
Willy Alberti
Morgen,
Billy Vaughn,

Philips f 3.60

London f 3.60

Accordeon Potpourri No. 42
The 3 Jacksons, Philips f 3.60

Zeg niet nee
The Fouryo's Philips f 3.60
Zigeunerkind
Leni und Ludwig Ph. f 3.60

On the sunnyside of the street
Louis Armstrong Ph. f 3.60
De spijkerbroek
The Fouryo's Decca f 3.60
Til I kissed you
Blue Diamonds Decca f 3.60

Het huis met de
goede klank.

Laarstraat 61—67

Telefoon 3853

ZUTPHEN

Platenbonnen geldig door het geheie land.

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Cocosmatten
IN UW AUTO

Lekker warm.

Matten voor alle

merken.

fa» G* W» Luimes
Vorden, Telef. 1421

Homoeopatische
Aambeiendruppc Is
Hoestdruppels
Rh.eumadruppt.-ls
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

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



A Albert Rieleman n
Xen
M

HendrikaWillemina Bouwmeester v
n

hebben hiermede het genoegen u, X
namens wederzijdse familie, kennis te V
geven van hun voorgenomen huwelijk, u
waarvan de voltrekking zal plaats f
vinden op dinsdag 8 december des Q
voormiddags 11 uur ten Gemeentehuize A

X te Vorden. X

Q Het huwelijk zal bevestigd worden £
* door de weleerw. Heer Ds. J. T. van r

X i
Zorge des voormiddags 11.30 uur in de

i^ Herv. Kerk te Vorden.

Harfsen, ,.'t Wilgenhof"
nov. 1959. X

X
X ,
V Vorden, ,, t Olthuys '

Toekomstig adres: Lijsterbesstraat 3, r
X Eibergen. X

X X
W Gelegenheid tot feliciteren na de kerk- w

X dienst tot 2 uur in Hotel Bakker. Qn

Q Woensdag 9 december a.s. hopen onze Q
n geliefde ouders

G. H. Jansen
en
B. E. Jansen-Weevers

X Xl hun 50-jarige echtvereniging te her- i

X
d cn ivc n.

r^ i j KIJat zij nog lang gespaard mogen W
Q blijven is de wens van hun dankbare u
Q kinderen, behuwd-, kleinkinderen en Q
n achterkleinkind. A

Vorden, december 1959.
Hengeloseweg B 4

U Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot W
Q "4.30 uur in café Zuurveld ('t Zwaantje). i

Zeer hartelijk zeggen wij dank

aan allen, die ons ti jdens en na de

brand op zeer spontane wijze met te r -

X daad hebben geholpen.

Wij zijn hierdoor zeer getroffen

en we zullen dit niet licht vergeten.

» »

X

Hoogachtend,

fam P, B H. SCHOENAKER
Kranenburg

Bejaarden-kring
Woensdagmiddag 9 dec. 2.30
uur in de Koffiekamer v.h. Nut*

Aduentsmiddng.

Coöp. Boerenleenbank Vorden
Wij verzoeken onze voorschotnemers
rente en aflossing over 1959 zo moge-
lijk thans reeds te voldoen.
U voorkomt hiermede opeenhoping
van werkzaamheden in de laatste
dagen van het jaar en daarmede ge-
paard gaande lange wachttijden.

Christelijke Besturenbond
VORDEN

BEZOEKT DE

Jubileum-Propaganda-avond
op donderdag 10 dec. a.s. in 't
gebouw Irene te Vorden.

Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij.

Spreker: K Dijkstra, adj. secretaris
CN.V.

Onderwerp: 50 jaar C.N.V.
Medewerking van de f i lmdiens t C.N.V.
met: „Echo der Bergen".

Vordens Toneel
Biedt U aan:

Een huis vol verrassingen
(Door J. Blaaser, bekend van radio en

televisie).

Zaterdag 12 december 1959, aanvang 8
uur in het Nutsgebouw.

Kaarten a f l. 25 inclusief belasting bij
Sig. magazijn Eijerkamp en bij de leden.

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6 Hengelo-G, Tel. 06753-573

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

heeft op haar kantoor plaats voor:

a. Facturiste
Mulo of gelijkwaardige opleiding is
vereist. Sollicitanten met ervaring in
soortgelijke functie genieten de voor-
keur.

b. Typiste
Zij die de lagere school volledig heb-
ben doorlopen en welke het diploma
voor machineschrijven hebben, komen
hiervoor in aanmerking.

Reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties zowel mondeling als schrif-
telijk.

De Heer D. Luichies, Insulindelaan
29, Vorden is na kantoortijd ook
gaarne bereid alle gewenste inlich-
tingen te verstrekken.

SPEELGOEDEREN
JAN HASSINK'van „

Het hoogst geprezen.
Het laagst geprijsd.

'"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 6 december, S uur

de vrolijke fi lm in kleuren

Hier bin ich,
hier bleib ich

met: Caterina Valente, Ruth Stephan.
Kurt Edelhagen en zijn orkest.

Bill Haley and his Comets.
Caterina Valente door het dolle heen !

Toegang alle leeftijden

I

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 1 1, Tel. 1373

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 12 december

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Alles op 't gebied van de
Voetbalsport

Voetbalschoenen
Voetballen leer en plastic

Voetbalbroeken en -shirts
Knie- en Enkelkousen

Voetbalspelen

Fa. HARTENS
Sporthandel

Ook met St. Ni'.olaas,
uoor heel de Burgerij,

JAN HASSIüK's" rookgerei.
Aanstekers
Asbakken
Kokers
Pijpen
enz. enz.

Extra reklame
500 gram spek 90 et.

200 gram ontbijtspek 55 et.
200 gram boterhamworst 55 et.
500 gram gesmolten vet 50 et.

250 gram rookworst 90 et.
500 gram zuurkool 30 et.

In de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Het St. Nicolaasfsest loopt ten einde,
maar wij gaan door met onze extra aanbiedingen.

Wij hebben ze weer I!

De echte ouderwetse Nieuwjaarsrolletjes,
plm* 80 stuks inhoud voor f 2.7O

Komijne kaas, 20+, 500 gram slechts 12O et

Tutti-Frutti, 250 gr,, pracht kwaliteit 79 et

Diverse smaken jams, per pot 55 et

Haagse leverworst, 150 gram 38 et

Kerstkransjes bestrooid met suiker,
250 gram 52 et

Bruine bonen, puik in de kook,
500 gram 65 et

Plastic emmers, met 8 stukjes
toiletzeep f 2.56

Op verzoek nog een keer I I

Bij elke fles vruchtenwijn „PRIMA" a 1.60
een grote fles puddingsaus JA ltr« met hele
vruchten voor 20 et*

Litersblikken schijven ananas, zeer voor-
delig, slechts f 1.79

Literspotten augurken, voor 89 et

NIEUW!
Heerlijk gekookte worstjes, 250 gram 75 et
voor zuurkool, stampot en op de boterham

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

H.H. VEEHOUDERS!
Op vrijdag 11 december zal de
heer Claessen, directeur van de
V.V.M, een

LEZING
houden in café „de Zon" om
7.3O uur.

Onderwerp: VARKENSVOEDING.
Houdt u deze avond hiervoor vrij.

FA. H. KLUVERS

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 7 december 1959 van 10—1 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
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brand weer-.en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. — , Melkjassen, leren Jekkers.
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24.- tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 127.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

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

Tevens 'n kleine partij motoren, Matchless.

Wij ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten

inlegzolen, kostprijs f 27.50,
nu slechts f 7.50.

O N T V A N G E N : Een grote partij zo goed als
nieuwe WERKSCHOENEN, met 1 jaar garantie

voor de spotprijs van slechts f 9,75.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE



Vandaag de laatste dag voor uw St. Nicolaas-inkopen.
Koopt bij de GEMS en u slaagt.

EEN RUIME SORTERING

PLATEN-SPELERS
in de beste merken in vele uitvoeringen en prijzen vanaf f 45.—.

f 69.- met versterker f 148.— met diamantnaald f 115.

„Het Huis met de Goede
Klank"

Laarstraat 61-67

Tel. 3853 - Zutphen

S. DELEN, Loodgieter
(Erkend waterfitter)

levert en plaatst pompinstallatie's.
Huishoudelijke artikelen.

Beleefd aanbevelend

Kleine geschenken
Metaal- en Schuifpuzzles,

Chinese geduld puzzles,

Kaart- en Pokerspelen,

Dam- en Schaakspellen,

div. Gezelschapsspelen

Fa. HARTENS

De verkoop van Lederwaren
tassen, portemonnaies, portefeuilles,
leren jassen, glacé's enz. enz. was
tijdens deze actie weer geweldig.

Hartelijk dank dames en heren.

fa. G. W. Luimes, Vorden

H.H. Pluimveehouders!
WIST U,

dat „Gelria" betekent, zekerheid
omtrent Nuteigenschappen;
dat de „Gelria-fokkers" tot die
zekerheid zijn gekomen door
combinatie-onderzoek;
dat de „Gelria-fokkers" een eigen
proefbedrijf hebben;
dat zij al tot verrassende resul-
taten zijn gekomen o.a. 'n mini-
mum uitval-percentage;
dat U originele „Gelria-kuikens"
met certificaat tegen vastgestel-
de prijs van f 1.35 per st. gesext
kunt kopen, gebruiks-hybriden
met stammen-erkenning a f 1.10
per st. gesext en gewone kruisingen
van de rassen: R.I.R. en W.L. X
R.I.R. etc. a f 0.90 per st. gesext.

Beleefd aanbevelend,

D. F. Lebbink, E 47 a, Vorden
Kuikenbr. 9453 — Tel. 06752-6739

Zaal Langeler Hengelo-G.
Heden zaterdag 5 december

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest: „The Spitfires"

U I T N O D I G I N G tot de Algemene
Vergadering tot OPRICHTING van een

Carnavalsvereniging
op 8 dec. ia café Schoenaker. Aanvang 8 uur.

Komt allen! Een ieder is welkom!

Niet alleen goedkoop

maar ook kwaliteit !
Siaxn Rijst, per kg. 89 et

Andijvie, prote pot 89 et
Abrikozen op sap,

550 gram 89 et
Plastic afwasbak,

van 2.75 voor 1.69
Gebraden Gehakt,

150 gram 59 et

Blik met 6 ballen gehakt,
met jus, 900 gram inhoud

1.54

Smit, Zulphenseweg
Elke week
goeds.
Telefoon 1281.

nieuws, altijd wat

Voor mooie geschen-
ken natuurlijk naar

Jan Hassink
Prachtige Luxe post
in dozen en mappen.

Vulpennen

Balpennen

Bureau-leggers

Zak-agenda's 1960

Etc. Etc.

RATTENBESTRIJDING
Gemeente Vorden

Zij die last van ratten hebben, kunnen dit
vóór 12 december a.s. opgeven bij het bu-
reau Gemeente Werken.
In de periode H t.m. 21 december 1959
zal bestrijding door een deskundige plaats
hebben. Dit brengt voor de betrokkenen
geen kosten mee.

Jaarfeest
C.J.V. WILDENBORCH
op 11 en 12 dec. a.s. i.d. Kapel,
aanvang 7.15 uur.

Opgevoerd zal worden o.a.

„De gouden Kooi"
toneelspel in drie bedrijven door
Hans Nesna.

Regie: A. Haneveld, Lochem.

Afgewisseld door zang/muziek.

U komt toch ook?

Trakteer Uw

man eens

nu er weer
• f\

Heineken's

Bokbier is!

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

r
CENTRA
Het is ons een genoegen U uit te nodigen tot
het bijwonen van een

GEZELLIGE AVOND
waar u een afwisselend programma zal worden
aangeboden.

Deze avond wordt gehouden in zaal Hotel
Bakker op vrijdagavond 11 december, aanvang
7.30 uur.

Gratis toegangsbewijzen verkrijgbaar bij de
Centra-kruideniers

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a, Telefoon 1415

T. VAN DER LEE
Het Hoge 58, Telefoon 1420


