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UITVOERING MANNENKOOR
De uitvoering van het Vordens Mannenkoor is
vastgesteld op zaterdag 14 december. Zoals de
laatste jaren gebruikelijk is zal de toneelvereni-
ging D.E.V. het gedeelte na de pauze verzorgen.
De keus is gevallen op het prachtige toneel-
stuk „Wij weten niet alles". De vereniging be*
schikt over zeer goede krachten en men zal wel
alles in het werk stellen om de goede naam, die
de laatste jaren verworven is, gestand te doen.
Voor de pauze wordt door het Mannenkoor een
aantal liederen gezongen, waaronder het Pel-
grimskoor uit de opera Tanhiauser en het mooie
Largo van Handel.
Er staat ons dus een mooie avond te wachten.

BIOSCOOP
Vanavond gaat er weer een film die over de
oorlog handelt. Helden zonder moed vestigt in
hoofdzaak de aandacht op de verschillende
karakters van de soldaten. In de oorlog komt
dikwijls de ware aard der mensen te voorschijn
en dan blijken ze vaak heel anders te zijn dan
men in hun burgerleven vermoedde. Het oor-
logsgeweld maakt van jongens ... mannen en
van een meisje een vrouw.

handen

SINTERKLAAS MAAKTE NOG EEN
RIJTOER

Op verzoek van de Vordense Winkeliersvereni-
ging maakte Sinterklaas, vergezeld van zijn
beide knechten, zaterdagmiddag weer een rij-
toer door het dorp. Ook nu werd de bisschop,
die in een open auto was gezeten, omstuwd door
een grote schare kinderen. De muziekvereniging
„Sursum Corda" vrolijkte de stoet op met
pittige marsmuziek.
Het was deze week gezellig druk in het dorp.
Vooral 's avonds waren de winkels vol met
kopers. We mogen dan ook gerust zeggen dat
de actie van de Winkeliersvereniging volkomen
is geslaagd en het publiek van Vorden en om-
geving heeft kunnen constateren dat de Vor-
dense winkelstand in iedere branche zo'n ruime
sortering biedt, dat men heus z'n geluk niet in
de stad behoeft te zoeken.
De gratis verloting die op vier avonden werd
gehouden, had natuurlijk ook veel aandacht en
menigeen ging met een mooie prijs naar huis.
De Vordense Winkeliers hebben bewezen dat ze
in eendrachtige samenwerking iets goeds op
touw weten te zetten.

handen
ruw of schraal

DE SINT BEZOCHT DE SCHOLEN
Donderdagmorgen bezocht de Sint de kinderen
uit de lagere klassen van de O.L. Dorpsschool,
die bijeengekomen waren in het Nutsgebouw.
De Sint hield na de gebruikelijke welkomstzang
der kinderen een toespraak waarin hij het
nieuwe hoofd der school, de heer Brinkman en
diens gezin van harte welkom heette in Vorden.
Hij bracht verder hulde aan de heer G. J.
Vedders, die gedurende 28 jaar zijn taak als
hoofd der school zo voorbeeldig vervuld had.
Verder werd de morgen doorgebracht met zang,
voordrachten etc., terwijl er rijkelijk getrak-
teerd werd. Elk kind kreeg bovendien een pre-
sentje mee naar huis.
's Middags werd dit feest gevierd in de Medler-
school, waar de Sint ook al een hartelijk wel-
kom ten deel viel. Ook hier zongen de kinderen
dat het een lust was en kreeg elk kind, naast
een traktatie een cadeautje.
De kinderen uit de hogere klassen dezer scholen
hebben 's middags in het Nutsgebouw genoten
van een filmvoorstelling.
Ook de Bijzondere scholen in het dorp en in de
Wildenborch vierden opgewekt het Sint-Nico-
laasfeest.
In Hotel Brandenbarg kregen de dames van de
BOLH de Sint met Piet op bezoek. Bij de uit-
gereikte cadeautjes was voor elk een passend
gedichtje, hetgeen grote hilariteit veroorzaakte.
Na het vertrek van de Sint werd er nog een spel
opgevoerd.

TOESLAG
Woensdag had ten overstaan van Notaris Mr.
J. Rombach alhier de toeslag plaats op de
fabriek van de Matrassenfabriek voorheen fa.
Raat alhier, welke was ingezet door de heer F.
Smit voor ƒ 23.000,—. Hierop kwam geen toe-
slag binnen.
Het dubbele woonhuis, dat was ingezet door de
heer K. Reuvekamp voor ƒ 18.535,— werd af-
gemijnd door de heer Schoolderman alhier voor
ƒ 18.800,—. De gunning wordt in beraad ge-
houden.

VERKIEZING OUDERLING
Tot ouderling in de Herv. Kerk alhier is ge-
kozen de heer J. A. Lijftogt (Kranenburg).

KERKDIENSTEN zondag 8 december.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen. Onderwerp: „Wat
is eigenlijk „Zonde" ?

Medlerschool
10 uur Vicaris K. Blei

Gertf. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 7 dec. van 5 uur tot en met
zondag 8 dec. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 8 dec. Reichman, Tel. 06755-266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 93 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 30.— tot f 40.— per stuk,
zwaardere tot f 52.50. Handel tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 29 nov. t.m. 5 dec.
Geboren: d. v. F. M. J. Wellink en A. W.
Wellink-Hennigfeld; z. v. H. W. A. Sche-
pers en J. M. Ch. Schepers-Haverkate.
Ondertrouwd: B. J. Lenselink en J. W. Gr.
Bramel.
Gehuwd: J. W. Brummelman en A. Luimes
Overleden: Arie J. Pardijs, oud 21 jaar;
Jan Zweverink, oud 81 jaar.

VOETBAL
Vorden II is er in geslaagd om in Eibergen de
Eibergse Boys III een gelijk spel af te dwingen
(4 — 4), waardoor zij weer een kostbaar puntje
rijker werd.
Vorden telde 2 invallers voor W. Massen en
Rouwenhorst, doch gaf niettemin nog behoorlijk
spel te zien. Vooral de voorhoede was ditmaal
beter op dreef wat betreft het schieten. Jam-
mer dat de achterhoede niet altijd tegen de goed
combinerende Eibergse voorwaartsen opgewas-
sen was, wat resulteerde in 4 tegenpunten, die
niet allen nodig waren geweest. Vorden stond
regelmatig voor, tot zelfs enkele minuten voor
het einde.
Vorden III verloor in Eefde tegen de Boys II
aldaar met 6 — 3, terwijl Vorden A van het nogal
zwak spelende Pax B met 5 — l won, waardoor
dit elftal nog steeds met 2 punten voorsprong
aan de kop gaat.

A.s. zondag komt Vorden I weer in actie en
wel thuis tegen Lochuizen I. Dit elftal heeft
evenveel verliespunten als Vorden, zodat het een
spannende wedstrijd kan worden. Verlies Vor-
den dan raakt zij achterop, temeer omdat nog

.zware uitwedstrijden te wachten staan. Er staat
dus a.s. zondag veel op het spel.
Een hoog tempo door snel de bal doorgeven en
snel voorzetten, kan misschien de balans in het
voordeel van Vorden doen doorslaan.
De wedstrijd Vorden A tegen Steenderen A,
is op verzoek van Steenderen uitgesteld,

. Babyderm-ieep

JAARVERGADERING A.N.M.B.
De afdeling Vorden van de Alg. Ned. Bond voor
de Metaalnijverheid en de elektrotechnische In-
dustrie kwam in café Bloemendaal onder voor-
zitterschap van de heer G. Koerselman in jaar-
vergadering bijeen. In zijn openingswoord wer-
den in het bijzonder welkom geheten de
districtsbestuurder, de heer G. Eiff, alsmede
enige aanwezige dames.
Het is voor het bestuur en leden steeds weer
verblijdend, aldus de voorzitter, dat ook de

het gezonde gebaar:

NUTSBIBLIOTHEEK
Onder voorzitterschap van de heer H. Wesse-
link heeft de afd. Bibliotheek van het Vordense
Nut een vergadering gehouden met de commis-
sarissen. Er werd besloten tot aankoop van niet
minder dan 100 boeken, welke voor de a.s. kerst-
dagen in de Nutsbibliotheek verkrijgbaar zullen
zijn. Voor de Nutsbibliotheek, die reeds duizen-
den boeken telt een prachtige aanwinst.
De nieuwe boeken zullen bestaan uit romans,
populair wetenschappelijke, grote meisjes- en
Jongensboeken, detectives, Engelse en jeugd-
boeken.
Besloten werd om voortaan de nieuw aan te
kopen boeken alleen met Pasen en Kerstmis te
laten verschijnen.
Voor de lezers in .de omgeving van de Medler-
school zullen elke week boeken uit de Nuts-
bibliotheek verkrijgbaar zijn bij mevrouw Haze-
kamp bij de Medlerschool. Het aantal commis-
sarissen is thans uitgebreid tot 24.

neus, keel en borst van vastzittend :siym

TAFELTE]VNIS
Het was verleden week voor de Vordense tafel-
tennissers een succesvolle week, daar n.l. drie
teams een overwinning wisten te behalen.
NTTC I (heren) wisten in de 2e klas A op het
bezoekende Deventer II een verdiende 7—3 zege
te bereiken, waardoor zij uit de gevaarlijke zone
geraakten. Het tweede drietal wist thuis tegen
St. Lebuinus IV uit Deventer ook een ver-
dienstelijk resultaat te boeken, door een 6—4
overwinning op de gasten.
NTTC III (4e klas B) werkte zich ook een
plaats omhoog dcor het Almense ATTC III met
een 6—4 nederlaag weer huiswaarts te sturen.
De A-jeugd kon het in Deventer tegen haar
grootste concurrent St. Lebuinus A niet bol-
werken. De Deventernaren wonnen met 10—0.

dames door hun aanwezigheid blijk geven van
hun belangstelling in het bondswerk.
In de C.A.O. is met de 94% uitkering bij ziekte
een belangrijke verbetering aangebracht.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. Slagman, bleek dat het ledental thans 114
bedraagt. Voorts werd er op gewezen dat de
afdeling dit jaar 4 jubilarissen hteft die op de
feestavond in december a.s. te houden in Hotel
Bakker, gehuldigd zullen worden, t.w. de heren
H. Fleming, 40 jaar en G. Koerselman, A. Lauck-
hardt en D. Hoogendoorn 25 jaar.
De penningmeester, de heer Fleming, kon een
batig saldo van de kas meedelen.
De heer Eiff wees er op dat de activiteit vóór
1940 sterker was dan na 1945, dat zijn oorzaak
vindt in de tot stand gekomen regelingen. Veel
is er in de loop van de naoorlogse jaren tot op-
bouw van het arbeidersgezin gedaan. In onze
maatschappelijke samenleving hebben wij als
vakbeweging een grote invloed. Ook het leden-
tal speelt hierbij een grote rol. De leden moeten
vertrouwen in de vakbeweging stellen.
Nadat de bestuursverkiezing was gehouden,
waarbij de aftredende voorzitter, de heer G.
Koerselman, werd herkozen en in plaats van
de 2e secretaris, de heer J. H. Tjallings, die voor
herbenoeming niet weer in aanmerking wenste
te komen, de heer G. Weekhout, was gekozen,
vertoonde de heer Eiff een tweetal films, aan-
gaande het leven van de arbeider gedurende de
laatste 50 jaar. Hierin kregen de aanwezigen
een duidelijk beeld van de Drentse veenstreken
50 jaar geleden. Tot slot kreeg men een beeld
van het Jeugdpinksterfeest dat dit jaar in het
kamp te Lunteren werd gehouden.
De voorzitter dankte de heer Eiff voor hetgeen
hij deze avond had geboden en wekte de leden
op ,de z.g.n. scholingsavonden te bezoeken, aan-
gezien deze van groot nut zijn voor gezin en
vakbeweging.
Het muzikale gedeelte was in goede handen bij
de heer D. Bretveld uit Hengelo (G.) Rest ons
nog te melden dat tijdens de pauze ruim werd
getrakteerd. Deze jaarvergadering was druk be-
zocht.



CONTACTAVOND JEUGDVERENIGINGEN
De Hervormde en Gereformeerde Jeugdvereni-
gingen alhier hielden zaterdagavond gezamen-
lijk een grote contactavond onder het motto:
„Samen een gezellige avond".
De zaal van Irene was tot in alle hoeken bezet.
Mej. T. Muis opende deze bijeenkomst. Ze sprak
naar aanleiding van een Schriftgedeelte uit l
Joh. 13 een kort openingswoord. Het program-
ma werd vervolgens afgewerkt dat bestond uit
zang van de „Vrolijke Zwervers" met medewer-
king van de „Vier deerntjes uut Almen" met
kamermuziekinstrumenten.
De declamatiewedstrijd waaraan 'n wisselbeker
verbonden was viel zeer in de smaak bij de aan-
wezigen. Deze werd gewonnen door mej. A.
Bloemendaal. Ook het landenspel dat werd ge-
houden genoot veel bijval. Het toneelspel „Pa
als babysitter" verwekte grote hilariteit.
Aan het eind werd opgevoerd het slotspel „Wij
en de nieuwe tijd", met als figuren: de Bijbel,
Geloof, Hoogmoed en de beide robots Robert
en Bertram.
De heer W. Jansen dankte aan het slot de vier
dames uit Almen voor hun muzikale medewer-
king en bood als blijk van waardering een doos
bonbons aan.
Hot slotwoord werd door Ds. Duursema ge-
sproken.

DAMMEN
Maandag j.l. zijn de afgebroken partijen tegen
Lochem uitgespeeld.
De heer Geerken wist uit een vrijwel verloren
stand toch nog de volle winst te behalen. De
andere partij van de jeugdige Berkelder werd
verloren. De uitslag werd hierdoor 11—9 in het
voordeel van Vorden.
Hierdoor bezet Vorden thans de bove nste plaats
met 12 punten uit 6 wedstrijden, gevolgd, door
Almen met 6 punten uit 5 wedstrijden, Lochem
en Hummelo beiden met 5 punten uit 5 wed-
strijden.

SINT-NICOLAAS OP R.K. KLEUTERSCHOOL
Maandagmiddag was het groot feest voor de
leerlingen der r.k. Kleuterschool op de Kranen-
burg in verband met de komst van de grote
kindervriend Sint-Nicolaas.
Tegen twee uur arriveerde het hoge gezelschap,
de Sint met zijn twee knechten, te paard. Daar
pastoor Ponsioen, de voorzitter van het school-
bestuur was verhinderd, sprak de hoofdleidster,
mej. L. Wolbert, een welkomstwoord tot de

e Bisschop en hoopte zij, dat de Sint, on-
danks de bestedingsbeperking, toch nog in staat
zou zijn zijn gulle hart te tonen.
Sint-Nicolaas, die hierna de kleinen toesprak,
bleek goed op de hoogte van de vorderingen derl
i r ( . r i jpopn ; hij vermaande de een en prees de
ander, doch allen kregen tot hun grote vreugde
prachtig speelgoed, terwijl de beide knechten
niet moede waren om met gulle hand snoep en
traktaties uit te delen. Ook vele ouders toonden
hun belangstelling en genoten zeer.

SINTERKLAAS BEZOCHT DE
KLEUTERSCHOOL

Woensdagmiddag bracht Sinterklaas en zwarte
Piet een bezoek aan de kleuters van de Nuts-
kleuterschool, welke in het Nutsgebouw bijeen
gekomen waren. De Sint en zijn zwarte dienaar
onderhielden zich geruime tijd met de kleuters,
waarbij deze alleraardigste spelletjes deden,
voordrachten of Sinterklaas ver s j es ten beste
gaven. Elk kind kreeg een leuk cadeautje, ter-
wijl er flink getrakteerd werd. Groot was de
vreugde der kleintjes om de dwaze capriolen
van Zwarte Piet.
Sinterklaas had bovendien nog een verrassing
voor de voorzitter van het Nut, de heer H. Wes-
selink. Deze werd door de Sint toegesproken en
gaprezen voor zijn activiteit ten opzichte van
het Nut en de Nutskleuterschool. Hij benoemde
hem tot ridder in de orde van „Sancta Claus",
waarbij de goedheilig man hem de kleurrijke
ordetekenen in de vorm van een prachtige rozet
op de jas spelde.
Mevrouw van Mourik kreeg als voorzitster van
de Nutskleuterschool een complimentje van Sint
voor haar werkzaamheden in dit opzicht en
overhandigde haar een paar kolossale ballen
ton behoeve van de kleuterschool. Persoonlijk
kreeg zij een puntslijper van de Sint.
Ook het hoofd, mejuffrouw Kieburg en het per-

ol van de school deelde in de hulde, die de
Sint hun toezwaaide voor de organisatie van
di /e prachtige middag, terwijl eveneens de heer
Tjallings, die zorgde voor de muzikale begelei-
ding op de piano tijdens het zingen van de kleu-
ters, hierin betrokken werd. Allen ontvingen
een presentje van de Sint.
Ter afwisseling gaf een der leidsters op ver-
zoek van de Sint met zwarte Piet een demon-
stratie van een foxtrott. En zo vloog de middag
voorbij.
De heer Wesselink was aan het slot de tolk van
allen toen hij de Sint dank bracht voor zijn
komst en voor de presentjes en voor de hem
uitgereikte hoge onderscheiding. Mevrouw van
Mourik sprak voor de aanvang van het feest
een kort woord tot de Sint waarbij zij o.a. hoop-
te dat de Sint de bouw van een nieuwe Nuts-
kleuterschool zou kunnen bespoedigen.

K.A.V. ONTWIKKELINGSAVOND
De afdeling Vorden van de Kath. Arb. Vrouwen-
beweging hield in het kader van het winter-
program in café „De Zon" een goed bezochte
ontwikkelingsavond, die onder leiding stond
van mevr. A. Woltering—Eykelkamp. Deze kon
in haar openingswoord speciaal mej. Kokshoorn

uit Utrecht, Landelijk Hoofdleidster der K.A.V.
verwelkomen.
Mej. Kokshoorn hield op bevattelijke wijze een
lezing over het onderwerp „Gezond zijn en
ziekenbezoek". Hierin bracht zij naar voren, dat
wij als gezonde leden der maatschappij eens
moeten denken aan de mensen, die soms vele
maanden of jaren aan het ziekbed zijn gekluis-
terd. Men behoeft hier geen kapitalen aan te
besteden, maar met een klein blijk van waar-
dering zijn de zieken vaak al tevreden. Met veel
aandacht werd de spreekster gevolgd en werden
na afloop nog verschillende vragen gesteld,
waarna een vruchtbare gedachtenwisseling
volgde.

RATTI-NIEUWS
Wat zelfs de spelers van Ratti niet hadden
durven hopen of verwachten, gebeurde zondag
j.l. in de wedstrijd tegen Keyenborgse Boys I,
welke ontmoeting in de Keyenborg werd ge-
speeld. Ratti I wist n.l. een O—O gelijk spel uit
het vuur te slepen, waarbij in aanmerking dient
te worden genomen, dat Ratti de onderste plaats
bezet in het klassement en de Boys de koploper
zijn. Het was dan ook een ware verrassing.
Ratti opereerde met enkele invallers in de voor-
hoede, waardoor deze dan ook het zwakste deel
der ploeg vormde. Veel hechter was de ver-
dediging, waarbij de gebroeders Rouwen in
prima vorm bleken. Het leeuwenaandeel in dit
gelijkspel komt zeker toe aan keeper Hartel-
man, die door schitterende saves Ratti voor een
nederlaag heeft behoed.
Na een kwartier gelukte het de Boys bijna om
de leiding te nemen, toen de Ratti doelverdedi-
ger reeds uit zijn doel was, en de Boys rechts--
binnen de bal in het doel plaatste, doch net voor
de doellijn wist een back de bal te keren.
Ook in de tweede helft bleken de Boys veel
energieker en wist Ratti door manhaftig ver-
dedigen de stand dubbelblank te houden, waar-
mee het einde kwam.
De reserves kregen Steenderen II op bezoek.
Nadat de rust met 2—O voor de gasten was in-
gegaan werd de score tot 4—O opgevoerd en kon
Ratti nog een verdiend tegenpunt scoren.
Ratti B won wederom, thans met 3—l van
AZC E uit Zutphen.
Deze week is het eerste vrij en gaan de reserves
naar Baakse Boys II en speelt Ratti A thuis
tegen Pax B.

Aanbesteding
Op dinsdag 17 dcc. 1957 n.m. 4.30 uur
zal door ondergetekende namens de Kerk]
voogdij van de Herv. Gemeente te
den, in Hotel Restaurant Gebrs. Branden*
barg, worden aanbesteed:

het bouwen van een Pastorie a.d.
Ruurloseweg.
De inschrijving kan geschieden in percelei
ondermassa of massa en is alleen bestemd
voor leden van de Hervormde Gemeente
van Vorden.
Bestek en tekening zijn tegen betaling van
f 12.50 (restitutie f 10. — ) vanaf maandag
9 dec. a.s. verkrijgbaar aan het kantoor van
de architect. Inschrijvers moeten bestekhou-
ders zijn.

P. Bakker, arch. B.N.A.
Vorden, Zutphenseweg 67

R. J. KOERSELMAN

'"" Nutsgebouw""
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 15 dec«, 8 uur
De gedurfde en aangrijpende film

Van het Moederschap
verstoken

met: Amedeo Nazzari - Lea Padovani
Zij verlangde een kind. doch het ver-
leden was onverbiddelijk.
De geschiedenis van een vrouw, die
de verkeerde man ontmoette.

Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f O 60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
]. H.Schappers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Uitvoering
Vordens Mannenkoor
met medewerking van de
Toneelvereniging D.E.V.

in het Nutsgebouw op zaterdag 14
december '57, aanvang 8 uur, ope-
ning zaal 7.30 uur.

Voor de pauze ZANG, daarna
het prachtige toneelstuk

„Wij weten niet alles*'.
Kaarten in voorverkoop bij de sigaren-
magazijnen en bij de leden a f 1.—
en voor zover voorradig 's avonds
aan de zaal
Plaatsbespreking in de koff idkamer van
het Nut op de dag der uitvoering
's middags van 2 tot 3 uur, loting
2.30 uur.
Donateurs wordfen dan eveneens ver-
zocht hun plaatsbewijzen af te halen.

Algemeen Ziekenfonds„O.G.Z.O."
TE GOOR
*
Ledenvergadering

te Vorden op maandag 16 decem-
ber a.s., 's avonds half acht in
Hotel „'t Wapen van Vorden".

AGENDA:
1. Verkiezing Vertegenwoordigers en plaats-

vervangend vertegenwoordigers.
2. Film betrekking hebbende op de Volks-

gezondheid.
3. De „rechten" van een verzekerde(inleiding).
4. Rondvraag.
Aftr. en herkiesbaar is de Heer J. C. van
Langen, Pr. Bernhardweg 13 te Vorden.
De Heer B. G. Vlogman, Ruurloseweg 45
te Vorden stelt zich niet weer herkiesbaar.
Schriftelijke candidaatstelling ondersteund
door minstens 10 verzekerden vóór 15 dec.
in te dienen bij de Heer G. W. Wissink,
Dr. ten Boschstraat 16 te Goor.

dxtra lage prijzen!

^ 250 gr. heerlijke suikerkransjes, 49 et.
^ 250 gr. cocosbanket, 59 et.
^ 4 pakjes pudding (3 vanille en l choc.)

49 et.
l pot kersen op sap, 179 et.

• l blik aardbeien op sap, 95 et.
^ 500 gr. zachte zeep, 39 et.
A l groot blik spinazie, 59 et.
^ boterhamworst, leverworst en rook-

vlees, samen 150 gr., 59 et.
• Bestel nu reeds

uw nieuwjaarsrollen!

T LEVENSMIDDELENBEDRIJF

• GROOTENBOER
^ Zutphenseweg — Telefoon 415

Extra reklame zaterdag!
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr. tongenworst 55 et
200 gram Berliner 55 et

200 gram leverkaas 55 et
500 gr. spek 90 et

500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
A.s. zondag 2 uur
de belangrijke wedstrijd

Vorden l - Lochuizen l

H.H. LANDBOUWERS!

Sintels te koop
, voor verharden van wegen.

Uit voorraad leverbaar.
Wordt aan huis bezorgd.

Monster, Winterswijk
Groenloseweg 61 !

Telef. K 5430-2727



Voor de vele blijken
van belangstelling, die
we bij onze 25-jarige
echtvereniging, tevens
zakenjubileum, moch-
ten ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

J. J. Woltering
Th. M. Woltering-

Schepers

Vorden, 't Hoge 23.

Te koop twee MO-
TORWIELEN en
MOTORBLOK
J.L.O., spotprijs.
J. Kappert, C 157 a.

Te koop prima KOEL-
KAST, 50 L., „Alaska"
bij H. Emsbroek,
Groeneweg l, Vorden,
Tel. 278.

Een toom beste BIG-
GEN te koop bij
H. G. Oltvoort, D 82
Wildenborch, N.o z.

Gevraagd een goed
HOBBELPAARD.
Adres bevr. bureau
Contact.

Te koop l twee-per-
soons SPIRAAL en
l éen-persoons ijzeren
LEDIKANT met bed.
Hendrik v' Brameren-
str. 16. Zaterdag tussen
2-4 uur.

Te koop solide bak-
fiets met z.g.a. nieuwe
banden, l elec. lamp
(ballon met pendel),
l pr. bruine bromfiets-
laarzen, maat 40-41.
J. H. W. Eskes B 96.

GEVONDEN: een
leesbril op de Schone-
veldsdijk. Tegen bet.
adv. kosten terug te
bek. bij E. J. Voskamp,
E 38 Linde.

Te koop BIGGEN bij
H. J. Pardijs „Meu-
lenbrugge" Mossel.

Toom mooie BIGGEN
te koop. G. J. Wueste-
nenk/Koekoekstr. 25
Vierakker.

Te koop r.b. drag.
MAAL, 18 dec. a.d.
telling, t.b.c.- en abor-
tusvrij. W. Maalde-
rink, Zutphenseweg
78.

Voor
sigaren-assortimenten
luxe dozen sigaren
pijpen
aanstekers
NAAR
Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

En was U Sinterklaas-
avond tevreden over
die kwaliteitsgoederen,
welke die Goede Man
bij ons kocht?
Wij wel. Voor mijn
part drie Sinterklazen
per jaar.
fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel „Ga-
zoor.

Te koop een heren-
en 2 transportrijwielen
en een auto-kachel.
Grootenboer Zutphen-
seweg.

GETROUWD:

A. E. van'Arkel
en

Mevr. A. B. Schlimmer-Oosterhoff

Vorden
4 december 1957.

Toek. adres: „Zonnehoeve" Vorden.
Afwezig tot 16 december.

Inplaats van kaarten.

G. J. Elbr ink

en

L. H. Boesveld

geven u kennis, mede namens weder-
zijdse ouders, van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal

ft plaatshebben op donderdag 19decem-
)^ ber a.s. des voormiddags 11 uur te
V Warnsveld.
W Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in
j de Herv. Kerk te Warnsveld door de

j Weleerw. Heer Ds. R. Riphaagen.
X'

X Toekomstig adres: Oranjelaan 2 y
\A/«^«D„oU n

X
X

<

H

Warnsveld

W Warnsveld, december 1957.

X Receptie van 4-5.30 uur in café „de
Pauw" te Warnsveld.

Heden nam de Heer tot Zich, na een
langdurig geduldig gedragen lijden, on-
ze inniggeliefde vader, behuwd- en
grootvader

Jan Zweverink
weduwnaar van Janna Nijenhuis

in~"de ouderdom'van 81 jaar.

Vorden, J. P.'B. Zweverink-Zweverink
A. J. Zweverink

B. J. /M^erink
E. J. F.Zweverink-Eskes

H. J. Zweverink
H. G. Zweverink-Walgemoet

en kleinkindereniinjüi]

e moeVorden, l december 1957.

„Riefelkamp"

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 5 december om 1.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Veplovmgs
Jtfngen

TCL.27Z VOR&EH

Gevraagd per 1 januar i

Vrl. Adm. Kracht.
Met voorkeur Mulo opleiding,
en type diploma.
Leeftijd tot 21 jaar.

Mondelinge sollicitatie's donderdagsa vonds
vanaf half 8 tot 8.30 uur.

Bouwmaterialenhandel

J. HOLTSLAG
Spoorstraat 16—28. Ruurlo

Zaterdag 14 dec. haalt „Concordia"
weer oud-papier op, t.w*
Burg. Galléestraat, Enkweg, Groeneweg,
Dorpsstraat en alle straten die daar binnen
liggen. Legt U het even klaar?

<r

Sint Nicolaas is weer vertrokken.
Maar de Koopjes van de week bij Albers zijn gebleven.

Prima Koffie, goudmerk 159 Ct

Gehakt, grote blikken 98 Ct

Kinnebakspek, 200 gram 55 Ct

Saksische leverworst, 150 gram 54 Ct

Lucifers, 2 pak voor 39 Ct

Westlandse Druiven op sap 1O5 Ct

Abrikozen op sap 1O5 Ct

Rozijnen op sap 105 Ct

Zoete Rode wijn, per fles 1TO Ct

bij elke fles 250 gram kerstkransjes voor 25 Ct

Tevens hebben wij weer de bekende
lekkere Nieuwjaarsrollen ontvangen.

FA. J. W. ALBERS - VORDEN

•BHBMHBBEBU^BranWiaMNHBl^M^^HHnHBaHH

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 a.s. maandag 9 dec. 1957 van 10 — l uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

van 2—3 uur bij café Schoenaker» Kranenburg

Wederom een nieuwe partij nieuwe hoge bruine
jongensschoenen ontvangen, van 6-14 jr., voor
slechts f 9.75, onverwoestbaar; en alle soorten

legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste
maten en alle kleuren). Wollen Broeken,
Groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes,
Motor-Overalls, J e k k e r s (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten,
(zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen
Overhemden, Veldbedden, Wollen Over-
jassen n^uw en khaky), Dekens, Marine-
truien, ^Pikken, Brandweer- en Poiitiejas-
sen (waterdicht). Rugzakken, Spotgoedkoop
Ondergoed, Waterdichte Motorbroeken
en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen voor
Motorrijders, Groene Werkoveralls, R.A.F.
BroekeM^ Officiers Regenjassen, Werk-
schoenel^(iets bijzonders) van f 7.50 tot
f 15.—, Melkjassen, Lange Leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180.'—, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht),

Koppels en honderden artikelen meer.
Wollen truien, div. soorten en kleuren.
Partij gebruikte leren jekkers f 25.- tot f 35.-
Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens.

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 117.50, onder garantie.
Partij leren voetballen f 5.—.

Extra goed! Extra goedkoop!

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

Voor al uw

Familie drukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Schieten, Sjoelen en
Balgooien

om krentenbrood en gebak
op 14 december a,s* in de
Wildenborchse Kapel*

Aanbevelend

Bakker Oplaat
^ Regelink voor uw Rijbewijs *
Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234

Een je in de maand betekent HOiST
^^ ^ • ' •

Bescherm Uw auto düsHttmet:C '[|C 'VI

A. G. Tragter
Zutph.weg

Vorden

•

•
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Uitslag van.
Wie Raadt - Die Wint

uitgeschreven door

Drogisterij „De Olde Meulle"
Na telling door de Heren Ruitenbeek en Vrugterman
die ook de inzendingen controleerden bleek het juiste
aantal dropjes in de fles 860 stuks te bedragen. De
prijzen werden zo nodig door loting als volgt toegekend:

Ie prijs Elektr. Droogscheerapparaat
Remington Speed-Contour
ter waarde van f 62.—
Reinie Wensink. Linde E 87 met 860 stuks

2e prijs Philips Ladyshaver t.w.v. f 36.50
H. Schouten, B 43 met 861 stuks

3e prijs Grote flacon Mascota Eau de
Cologne „4711" t.w.v. f 14.80
M. Mombarg, „'t Maalderink",

E 16 met 863 stuks

4e prijs Plastic doos gevuld met 2 fl.
Eau de Cologne en stuk zeep
Jean Ruimond f 12.50
A, Bielderman, Wilhelminalaan 3

met 857 stuks

5e prijs Luxe Toiletset „Spa" t.w.v. f 10.85
G. Stegeman, Pr. Bernhardweg 20

met 864 stuks

6e prijs Luxe fles Eau de Cologne „4711"
ter waarde van f 6.50
L. M. Langwerden, Wildenborch D 73

met 865 stuks

7e prijs LuxeBabyset„Zwitsal"t.w.v. f 5.95
G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47

met 865 stuks

8e prijs Luxe Haarborstel „Spa" t.w.v. f5.75
A. Koning, Ruurloseweg ̂ ^net 866 stuks

9e prijs Gilette Scheerapparaff t.w.v. f 4.50
G. Bennink, D 81 met 854 stuks

10e prijs Doos Zeep met Eau de Cologne
Valdelis ter waardeeen f 3*90
G. Vlogman, C 23 met ^f stuks

De prijzen kunnen vanaf heden worden afgehaald

't Is weer beslist -
Van der Wal UW drogist!

J L=Jl=J L

voor
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Daf is gauw verdiend, Mevrouw: 70% korting en nog extraatjes!

GELDERSE ROOKWORST ,*, 200 .„m va. 100
G!) cent, l / zegels, bij 500 gram

SPLITERWTEN 35 e.m. 7 >**
Elke week 'n Spar-voordeel, zoals
dit. Elke week 'n aantal DUB-
BEL-zegelaanbiedingen. '/^*
Elke dag l O'/.korting
en 100% kwaliteit.

aantal
x.fl.u

. u ,Eierbeschuit, ro
Zachta zeep, P»*
Spinazie,wik

i oo gr-m

10% zegelkorting op alle

SPAR-artikelen, bijvoorbeeld:

Schelvis, pak 450 gram . 115 et, 23 z.

Van.-amandelgries, pak 30et, 8*.

Groene erwtan met
wortelen, blik 65 et, 13z.

Schoencreme, doosje . . 30 et, 6 z.

Ballen gehakt, buk . . . 106ct, 21Z.

30 et. 12 *•»•''
49 et, 20 »«9«u

75 d. 30 «9»>*
. 44 et. 18

Hartige hapjes met
10% zegelkorting!
Knakworst
blik 200 gr. (Inh. 8 sL) . . 1 36 et
Toast ....... 48, 25ct
Mayonaise . . . . 85, 62 et
Uitjes ...... vanaf 68 et
Zalm . . . . . . vanaf 115 et

Sardines . . . . vanaf 46 et
Augurken . . . . vanaf 54 et
En grote sortering fijne
dranken met 1 0% zegelkorting.

Vr»mg uw Sp»rwlnk»ltor ««n tpumrkmmri
voor /!•( SPAR-dr»nk»npakket me< /••s(«-
lijko v«rras*/n0/

Prijswijzigingen voorbehouden.

Sparwinkeliers:
G. REMMERS J. H. W. ESKES

Plastic doek
inplaats van glas
voor kippenhokken,

schuren, volières, enz.

Beltman
Boslaan 13 Warnsveld

Telef. 06750-3592

Wegens emigratie t.o.a.

deelname in Geld. N.Br. Bouw-
kas N.V. Groot f 8000.—.
Spaartegoed f 1400.—*

Mogelijkheden; kopen, bouwen of een
rentedragende hypotheek aflossen
Brieven no. 16 bureau Contact.

^̂ XV>TCw»>>>^«iKs:̂ ;̂ *̂*

.-** Kom bij ons' de
PASSAP breimachine
in werking zien en U
zult weten

waarom
Uw breimachine een

\\

Dagelijks demonstratie in onze
en desgewenst ook bij U thuis!

>rijsf295.
contant of
f 4.40 per
week, met
grati$ les
aan huis

naam dealer

fa. J. Zevalkink
Stationsstraat 12, Ruurlo, Telefoon 214

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

Weulen Kranenbarg
Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Wasmachinefa briek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.^—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

CONTACT,
hét blad van Vorden.

Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen l .Vraagt prijs.

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 — Vorden

Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen .an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

„De Reiger"
voor aulorijiessen.

Gooi C 743
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.
Elke dinsdagavond
9.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto.

„Nico" zei de Sint
„Ik zal het goed onthouden, je
hebt mooie en goede artikelen
en werkelijk

^ stukken goedkoper

N. J. Keune
Stationsweg, Vorden

Heden zaterdag 7 december

DAHSEN in „Concordia"
Hengelo-G. Aanvang 7 uur.

Orkest „Les Nomades"

R. J. Koerselman

Grote verkoop van KUIPEN
op dinsdag 10 december a.s.
te Vorden, bij fa. H. Kluvers, Mo-
lenaar van n.m. 2.30-3 uur.

Kuipen van 50—500 Itr. tegen uiterst lage
prijzen.


