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OUDERAVOND O.L.S. DORP
Woensdag vond deze ouderavond plaats in
het Nutsgebouw. Voorzitter Schuppers riep
de talrijke aanwezigen een hartelijk welkom
toe. Na voorlezing der notulen en het financiële verslag der schoolfeestcommissie werden twee leden voor de oudercommissie gekozen, n.l. mevr. Lauckhart en de heer Kuyper. De aftredende leden, mevr. Albers en de
heer Norde, werd dank gebracht voor hun
actief medeleven.
Hierna volgden mededelingen door het hoofd
der school, de heer Vedders. Hij releveerde
verschillende gebeurtenissen uit het afgelopen
jaar en besprak enige punten over het interne
schoolleven. Ook roemde hij de prettige samenwerking.
Tijdens de rondvraag, waarbij enkele vragen
naar genoegen werden beantwoord, werden
allen op een kop koffie onthaald. Met een kort
opwekkend woord sloot de voorzitter deze
goedgeslaagde ouderavond.
Daarna kwamen nog meerdere belangstellenden om te luisteren naar de lezing van de heer
Knoop uit Deventer. Deze sprak over het onderworp: „Wat mag de school van het gezin
verwachten?"
Spr. merkte daarbij on, dat het gezinsleven
aan het veranderen is. Er is een vlucht naar
het verenigingsleven; de gezellige familieband, die nodig is voor een goede ontwikkeling van het kind, gaat verloren. De tegenwoordige hoogconjunctuur, tesamen met het
afbetalingssysteem, is funest voor de opvoeding van onze kinderen. De eerbied voor het
materiaal kan hierdoor sterk verminderen.
Wij moeten zorgen voor een goed gezinsverband, waardoor de ,,nestgevoelens" aangekweekt worden. De kinderen moeten goed gevoed, goed gewassen en goed gekleed worden, zonder te overdrijven. Leer de jeugd hun
wil te ontwikkelen; leer ze te leren en te werken. Geef ze goede boeken en goede ontspannin. Kweek goede gewoonten aan en plichtsgevoel. We moeten de jeugd meer aanmoedigen; al te veel critiek werkt ontmoedigend.
Stuur de kinderen voor hun verdere studie
naar de school, waarvoor ze geschikt zijn en
niet naar een school die past bij de stand der
ouders. Verstandige ouders zullen zichzelf en
hun kinderen veel leed kunnen besparen. De
percentages „zitten blijvers" op U.L.O. en
H.B.S. zijn schrikbarend hoog.
Spr. pleitte voor verlenging van de leerplicht
en voor het gebruik van de moderne hulpmiddelen als film, gramofoon met goede platen voor muziekonderwijs, enz.
Tot slot werden enkele vragen door spreker
tot volle tevredenheid beantwoord.
SINT NICOLAAS OP DE SCHOLEN
Maandagmiddag werden voor de leerlingen
der hoogste klassen van de O.L. Dorpsschool
enkele films vertoond in het Nutsgebouw.
Vooral de hoofdfilm „Het geheim van kasteel
Belmonte". een Hollands gesproken film met
diepe strekking, voldeed zeer goed.
Dinsdagmorgen kwam Sint Nicolaas in het
Nutsgebouw voor de leerlingen der laagste
klassen. Al naar ze verdiend hadden, werden
de kinderen geprezen of berispt. Met toepasselijke liedjes, gedichtjes opzeggen en enkele
samenspraken, werd de morgen gezellig doorgebracht. Veel ouders toonden hun belangstelling.
's Middags werd de school te Linde bezocht
en ook hier werd het bezoek van de grijze
bisscliop zeer gewaardeerd.
De kinderen van de kleuterschool werden
Maandagmiddag door St. Nicolaas bezocht.
Het hoeft geen betoog welk een onvergetelijke indruk dit feest op de kleuters maakte.
Evenals andere jaren werden veel spelletjes
gedaan.
Ook door de andere scholen in onze gemeente
werd het Sint Nicolaasfeest gevierd met tractatie en cadeautjes. De kinderen zullen allen
een prettige herinnering mee naar huis genomen hebben.

Wrijf Kou en Pijn
weg met_pAMPO
JUBILEUM-UITVOERING SURSUM CORDA
„Sursum Corda's" geboortedag valt in December. Vandaar dat Zaterdag 17 December deze
vereniging haar jaarlijkse uitvoering geeft in
„Irene"; tevens de begunstigersavond.
Voor de pauze zal een kort muziekprogramma
worden gegeven. Tijdens de pauze wordt de
trekking van de verloting gehouden en daarna zal de bekende toneelvereniging V.O.P. uit
Dcetinchem een blijspel opvoeren. Daar dit
alles nogal veel tijd in beslag neemt, wordt
reeds om 7 uur begonnen.
Met de voorverkoop van loten zal eerstdaags
worden begonnen. De hoofdprijs is een compleet bedstel.

KERKDIENSTEN Zondag U December.
Hervormde kerk.
10 uur Ds J. Langstraat.
7.15 uur Ds J. H. Jansen.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. G. S. Öegema,
van Zutphen.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 10 Dec. van 5 uur tot en met
Zondag 11 Dec. Dr De Vries, telef. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 2 t.m. 8 December.
Geboren: z. van H. W. P. Veenhof en M.
H. Veenhof-van Beek; d. van J. H. Nijenhuis en W. B. M. Nijenhuis-Eggink.
Ondertrouwd: H. Stapper en G. van Schelt;
C. Giffard en J. Zegeling.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 100 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43.— tot f 50.— per stuk.
Handel redelijk.
BIOSCOOP
Vanavond draait in het Nutsgebouw de veelbesproken film ,,De grote obsessie". Het is
een film in prachtige kleuren, met Barbara
Rush, Agnes Moorehead en Otto Kruger in de
hoofdrollen.
Het is een zeer sterke speelfilm, gemaakt naar
het gelijknamige boek van Dr Cloyd Cassel
Douglas. Het is een verhaal van een chirurg,
plotseling sterft, omdat het ademhalingsaraat dat hem van de dood had kunnen
redden, even was uitgeleend om de levensgeesten op te wekken van de bijna verdronken millionnairszopn Bob Merrick. Het is ontroerend te zien hToe deze laatste zich later
allerlei opofferingen getroost om de blind gerdeh dochter van de dokter het leven weer
gelijk te maken.

«
f

DE A.N.M.B. BIJEEN
De A.N.M.B. afd Vorden hield in café de Zon
haar jaarvergadering, onder voorzitterschap
van de heer G. Koerselman. Deze heette op
deze avond in het bijzonder welkom de heer
Maneschijn uit Deventer, N.V.V. propagandist. De afdeling telt 123 leden.
De aftredende bestuursleden, de heren Koerselman en Lauckhart, werden herkozen. Vervolgens werd door de heer Maneschijn in het
kort het doel en nut van een scholingscursus
uiteen gezet. Spr. wees hierbij in het bijzonder op de toestand voor 1940 en na 1945. Hieruit bleek duidelijk de noodzaak van een dergelijke cursus. Voor deelname aan deze cursus gaven zich 14 leden op.
De heer Koerselman dankte de spreker voor
zijn betoog nadat enkele vragen waren beantwoord.

VOETBAL
Vorden I heeft Zondag geen gelukkige wedstrijd tegen K.D.C. II gespeeld. Hoewel Vorden bijna de gehele wedstrijd sterk in de
meerderheid was, bleef de eindstand O—0.
Eendeels is dit te danken aan het feit, dat
K.D.C, meermalen de helft van de spelers
voor het doel terugtrok om te verdedigen en
anderzijds wist de Vordense voorhoede geen
gebruik te maken van de kansen, die er toch
nog wel geweest zijn. Op het critieke moment
ontbreekt in deze linie meermalen de kracht
om door t drukken, vooral in een sterk verdedigingsblok. Verder werkte Vrouwe Fortuna ook al niet mee, want b.v. de vrije schop
genomen door de midhalf had beter lot verdiend. Nu kwam de bal via de binnenkant van
de paal weer terug in het veld.
Tegen het einde zag de scheidsrechter een
penaltv wegens hands over het hoofd, waartegen Vorden na afloop protesteerde.
De penalty, welke daarna nog genomen werd,
leverde niets op, daar de uitstekende K.D.C.kceper de bal keurig stopte.
De wedstrijd Vorden B—Voorst B ging Zaterdagmiddag wegens terreinafkeuring niet door.
A.s. Zondagmiddag speelt Vordend op eigen
terrein een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Sportclub Eefde I.
Vorden II trekt naar Bankse Boys II, terwijl
Vorden A bij A.Z.C. A op bezoek gaat.
TONEELVERENIGING D.E.V.
Naar we vernemen heeft de Toneelvereniging
D.E.V. alhier het toneelstuk „Gesloten Ogen"
in studie genomen. Het voornemen bestaat dit
stuk in Februari a.s. op te voeren.

TOREN KRIJGT NIEUWE WIJZERPLATEN
De werkzaamheden inzake het maken van
nieuwe wijzerplaten op de gemeentetoren, zijn
thans in volle gang. De oude wijzerplaten zijn
reeds verwijderd, terwijl de nieuwe enige meters hoger zullen worden aangebracht, zodat
deze nu goed in het gezicht komen. Verder
zullen bij avond deze nieuwe platen electrisch
worden verlicht, wat zeer zeker een fraaie
aanblik zal geven.
DE C.J.B.T.B. VERGADERDE
Onder leiding van de heer B. Tuitert kwam de
C.J.B.T.B., afd. Vorden. in ledenvergadering
bijeen. Na een kort openingswoord verkreeg
de heer Pardijs, Ass. van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, het woord. Deze behandelde het onderwerp ,,Bodembemesting".
Spreker wees er op dat een goede en juiste
bemesting ter opvoering van de productie en
instandhouden van de bodem een noodzaak is.
Bij het bemesten van stalmest op weiland zag
spr. deze het liefst voor de winter toegediend
of bij gunstige weersgesteldheid plm. Augustus. Op deze inleiding volgde een levendige
bespreking.
Vervolgens werd medegedeeld dat de landelijke C.J.B.T.B. op 29 December 1930 is opgericht. Dit feit zal in Januari 1956 in twee te
Ede te houden vergaderingen op feestelijke
wijze worden herdacht.
Als afgevaardigden tot het bezoeken van een
dezer feestelijke bijeenkomsten werden benoemd de heren G. Brummelman en M. Venderink.
De heer B. Leusink uit Zelhem, ass. der Pluimvee V.L.D. zal binnenkort voor de afd. Vorden het onderwerp „Pluimveeverzorging en
-huisvesting "behandelen.
LAATSTE VERGADERING DELDENS MELKCONTRÖLEVERENIGING
De Melkcontrölevereniging Delden hield Donderdagavond in café 't Zwaantje onder voor^lilterschap van de heer B. Rossel haar laatste
^^arvergadering, aangezien de vereniging
^^•ciert Augustus j.l. reeds aangesloten was bij
de gecentraliseerde melkcontróle.
Uit het verslag van de penningmeester, do
heer A. Maalderink, bleek, dat in verband met
gehouden jong veekeuring 1955 uitgaven
t. inkomsten over het afgelopen boekjaar op
k peil stonden. Besloten werd in 1956 door
bemiddeling van de stierenvereniging Delden
een jongveekeuring te organiseren.
Bij monde van de voorzitter werd de heer A.
Maalderink, die sinds 1952 als penningmeester en de heer A. C. Gotink, die sinds 1950 als
secretaris der vereniging fungeerden, dank
gebracht voor het vele werk in het belang deivereniging verricht.
Bij monde van de heer Eggink werd de voorzitter voor zijn bijna 2-jarige functie als voorzitter der thans opgeheven vereniging dank
gebracht.
ONDERLINGE BRANDWAARBORG MI.T
„VORDEN"
Donderdagavond werd in de koffiekamer van
het Nutsgebouw, onder leiding van de heer
A. J. Oltvoort, een deelnemersvergadering gehouden onder de Onderlinge Waarborg Mij
„Vordense Molest- en Stormverzekering"
Vorden, alsmede van de „Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij „Vorden" te Vorden".
In dit verenigingsjaar deden zich geen bijzondere gevallen voor. In het jaar 1954 steeg het
verzekerde kapitaal tot ƒ 3.383.488 verdeeld
over 168 deelnemers, een verhoging van
ƒ 448.083.
In dit boekjaar had terugbetaling plaats van
een gedeelte van de omslag, die deelnemers
aan Molest Risico tijdens de oorlogsjaren gestort hadden. In totaal waren dat 182 deelnemers die gezamenlijk uitgekeerd kregen
ƒ 8.125.11 op een betaald voorschot van
ƒ 13.077.58.
Aan 25 deelnemers die deelgenomen hadden
in de aanvullende verzekering bij Nieuw Molest Risico vond geen terugbetaling plaats,
omdat alle oorlogsschaden en rijksvergoedingen niet afgewikkeld waren.
Onderlinge Brandwaarborg Mij „Vorden"
Over 1953 was er een verzekerd kapitaal van
ƒ 2.490.050, verdeeld over 148 polissen. Het
saldo groot ƒ 746,36 werd aan de reserve toegevoegd. Eén schadegeval had plaats, welke
schade volledig kon worden vergoed omdat
de totale waarde voor 100 pet verzekerd was.
In 1954 werd er voor een bedrag van ƒ 224.455
bijverzekerd, zodat het verzekerd kapitaal op
31 December 1954 bedroeg ƒ 2.714.505, verdeeld over 153 polissen.
Het saldo groot ƒ 887.32 werd naar de reserve
overgeboekt. Schade had in 1954 niet plaats
gevonden. Hoewel 1955 nog niet geheel is verstreken kan toch worden medegedeeld dat het
verzekerd kapitaal thans reeds is toegenomen
met ruim ƒ 350.000 waardoor dit kapitaal de
drie millioen gulden heeft overschreden.

DODELIJK ONGEVAL

Donderdagmorgen te ongeveer 8 uur vond op
de Rijksweg Vorden-Ruurlo, nabij de afweg
naar Lochem een ongeval plaats, waarbij onze
plaatsgenoot, de 18-jarige D. uit „het Onstein"
dodelijk werd verwond. D. die per motor van
zijn ouderlijk huis kwam en op weg was naar
•/ijn werk te Zutphen, botste in volle vaart
tegen een uit de richting Vorden komende
vrachtwagen van de Fa H. uit Zutphen. De
vrachtwagenbestuurder sloeg ploseling links
af zonder de hem tegemoetkomende motorrijder voorrang te verlenen. Het motorrijwiel
werd geheel vernield.
ADVENTSAVOND IN DE HERVORMDE
KERK

Zondag 18 December a.s. zal er te 7.30 uur
wederom een Adventsavond gehouden worden. De medewerkenden zyn Meindert Boekei,
organist, de bekende zanger David Hollestelle,
bariton en Karel Wolters, fluit.
Er zal een kort wijdingswoord worden gesproken en het Kerstverhaal wordt verteld door
Ds J. Langstraat.
COÖP. BOERENLEENBANK BESTAAT
50 JAAR

Donderdag 15 December a.s. hoopt de Coöp.
Boerenleenbank te Vorden haar 50-jarig bestaan te herdenken. Dit feit zal met een receptie in de zaal van hotel Bakker worden herdacht terwijl er door het bestuur des avonds
een intiem diner zal worden aangeboden aan
de diverse genodigden.
De Bank werd op 15 December 1905 opgericht.
Het bestuur werd toentertijd gevormd door de
heren P. G. Gallée, burgemeester, D. J. Rossel,
H. Eyerkamp, D. G. Besselink, L. Tjoonk, J.
Nienhuis, B. J. Thate (Huizen den Bramel) en
K. Ensink. De oprichtingsacte werd gepasseerd
bij wijlen notaris Jhr van Haaften alhier. Tot
kassier werd toen benoemd de heer H. J.
Tjoonk op een salaris van ƒ 25.,— per jaar.
Hiervoor moest hij eenmaal in de veertien
dagen zitting houden. Bij de oprichting traden
direct 26 leden toe. Het eerste jaar werd er
aan spaargeld ingelegd een bedrag van
j 14373,70.
Momenteel is de heer H. Kapelle als kassier
werkzaam. In de afgelopen 50 jaar heeft d(
Bank er blijk van gegeven dat deze vooral
onder de landbouwende bevolking in een
grote behoefte voorziet.
We wensen bestuur en leden een waardige
herdenking toe.
^*
VERBOND VOOR VEILIG VERKEER

Belangstellenden maken wij er op attent, dat
de vereniging voor veilig verkeer a.s. Vrijdagavond haar jaarlijkse ledenvergadering
*"is
houdt. Naast het huishoudelijk gedeelte
de vergadering staan een paar aantrekkel
punten op het programma. Hiervoor verwiyl
il^n
we u naar de betreffende advertentie.
GOED GESLAAGDE ST. NICOLAASACTIE

De St. Nicolaasactie van de Vordense Winkeliersvereniging, die gedurende de afgelopen
week en de eerste dagen van deze week werd
gehouden, is als zeer geslaagd te beschouwen.
De vereniging was zeer voldaan over de geldelijke inkomsten, vooral over de enorme
deelname aan het Vorwi-spel, waarvoor een
groot aantal geldprijzen en een hoofdprijs, n.l.
een koe, beschikbaar waren gesteld. De koe
had een waarde van ƒ 600,—•, Deze viel ten
deel aan onze plaatsgenoten, de heren Hoevers en Bonke, voor het hoogste aantal gegooie punten, n.l. 9996.

ROGGETOESLAG 1955
De voor bovenbedoelde toeslag in a a n m e r k i n g
komende roggetelers in de zandgebieden hebben onslangs een roggecontract 1955 van bun
PI. Bureauhouders ontvangen. J Iet tweede
exemplaar daarvan moest na ondertekening
weer bij de P.B.U. worden ingeleverd. Diegenen die dit tot dusverre ver/uinul hebben,
dienen liet contract alsnog ten spoedigste bij
hem in te /enden. Voor na 31 December 1955
ingeleverde contracten /al op de t./.t. uit te
betalen toeslag een bedrag van ƒ 2.50 in m i n dering worden gebracht, /ulks als vergoeding
voor de daaruit voortvloeiende extra administratiekosten.
Tevens wordt medegedeeld dat be/waarscbril'ten tegen het niet ontvangen van een contract
ot tegen het ontvangen van een contract voor
een te laag kwantum tot uiterlijk 31 December
1955 bij de PI. Bureauhouders kunnen worden
ingediend.
De Prov. Voedselcommissai is
voor Gelderland.
FEESTAVOND RATTI-JUNIOREN

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der
R.K.S.V. ,,Ratti", werd ook voor de junioren
dezer vereniging een feestavond georganiseerd. Deze vond Woensdagavond plaats in
zaal Schoenaker.
De voorzitter der Jeugdcommissie, de heer B.
Lichtenberg Jr sprak de aanwezigen toe en
wekte vooral de ouders op, hun daadwerkelijke steun te blijven geven voor de toekomst
van Ratti. Vervolgens werden enige aardige
filmpjes gedraaid, waar erg van genoten werd.
In de pauze werden allen ruim getracteerd.
Een verrassing was 't bezoek van St. Nicolaas
met liefst twee knechten.
Ook de G.A. Kapelaan Polanen, spoorde in 'n
korte toespraak de ouders aan het werk der
actieve Jeugdcommissie te helpen verlichten.
Al met al was het een geslaagde feestavond,
waarvan de organisatie in goede handen was.
RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft zich j.l. Zondag te Halle weer enigszins hersteld van de geleden nederlagen door met 2—l van Halle I te winnen.
Ratti ondernam de reis naar Halle met 2 invallers. Het was een wedstrijd waarin weinig
krachtsverschil bestond en Ratti mocht met
deze kleine overwinning dan ook dubbel en
dwars tevreden zijn. Eerst na een half uur kon
de debuterende Ratti-linksbuiten met 'n hard
schot, zuiver in de hoek, zijn club de lei^fcig
geven. Tien minuten voor rust vergroott^^<
linksbuiten met een schot van verre afstand
de voorsprong tot 2—0.
In de tweede -helft zag Halle haar zwoegen,
een kwartier voor einde beloond met 'n mooi
doelpunt, gescoord door de rechtsbuiten l—2.
De reserves waren vrij. Het derde elftal
in Baak tegen Baakse Boys I
10—2, nadat zij vlak na rust nog met l— elijk stonden.
A.s. Zondag begint de tweede conipetitiehelft.
Ratti I krijgt het thuis zeker niet gemakkelijk
tegen Steenderen I.
De gasten schijnen een abonnement te hebben
op gelijke spelen en we zijn benieuwd of de
Ratti-voorhoede, de sterke Steenderense defensie zal weten te passeren. In elk geval zal
het weer volop spannen.
Het tweede team moet op eigen terrein zeker
kunnen winnen van het bezoekende Socii II
uit Vierakker.
Het derde en de Junioren zijn vrij.

Raak niet

in paniekstemming!

Dat het, ook met tafeltennis niet altijd van een
leien dakje gaat, bleek verleden week, toen
alleen het tweede Nuts-team een zege boekte.
N.T.T.C. I verloos thuis onverwacht van het
bezoekende Koppeling I uit Deventer. Het
werd 3—7 voor de Deventernaren.
De reserves handhaafden zich uitstekend in
de kopgroep. In de thuiswedstrijd tegen Actief VI stonden zij geen winst af.
N.T.T.C. III (3e klas C) kon het in Deventer
ook niet bolwerken tegen Wijk 16—2. Do
Vordenaren verloren met 7—3, waarbij v. cl.
Kooi tweemaal succes boekte en Ruigh één
maal.
Het vierde team kreeg eveneens een nederlaag te incasseren. St. Lebuïnus IV (Deventer)
dat naar Vorden kwam, zegevierde n.l. met
3—7.
GIDSEN GEÏNSTALLEERD

De ,,Maria-Gorettigroep" der Gidsen afd. Vorden-—Kranenburg e.o. heeft haar ledental
weer met 4 nieuwe leden uitgebreid. In het
clubgebouw, dat prachtig versierd was, had
deze plechtigheid plaats, waarbij tegenwoordig waren de aalmoezenier, Kapelaan Polanen,
de leidsters en vele ouders. Geïnstalleerd
werden de adspiranten, t.d. de meisjes Thea
Venderbosch en Tonny Wenneker uit Ruurlo
on Ria Waenink en Mary Woltering uit Vorden. Na de plechtigheid bleef men nog geruime tijd bijeen, terwijl verschillende dansjes werden gedaan enz.

Neen, daarvoor is geen reden.
Als u nog

VISITEKAARTJES
heeft van oud model, dan moogt
u deze nog tot l Februari a.s.
gebruiken.
Is uw voorraad uitgeput, kom dan
onze collectie eens bezichtigen.
U kunt een keuze maken uit mooi
glad carton, gehamerd carton of
Oud-Hollands, alles verpakt in
keurige doosjes. En . . . . beslist
niet duurder dan ergens anders!
In tijden van papierschaarste hebben
we ons best gedaan om ieder zo goed
mogelijk te bedienen. Waarom zou u
nu naar een ander gaan ?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 — Vorden

P.S. Bestel reeds nu uw kaartjes, dan
kunnen we er de meeste zorg aan
besteden.

Neem 's avondsvoor het slapen gaan een lepel

Eerste kalveropfok werd succes.
Begin 1955 werd door de leerlingen van
de Bijz. Lagere Landbouwschool alhier een
kalverclub opgericht. Elk lid kreeg een kalf
op te fokken. De dieren werden vijfmaal
beoordeeld, elke keer door twee helpers.
Deze helpers zijn leden van de Vordense
landbouwjongeren-organistties.
De vierde
beoordeling werd uitgevoerd door de heer
Meulenbrugge, algemeen leider van de club.
De vijfde en laatste keuring geschiedde door
de heren Rietman en Oortgiesen van het
veeteeltconsulentschap te Arnhem. Bij elke
keuring werd een aantal punten gegeven in
de verschillende onderdelen. Op 22 November werden door de heer Van Roekei, het
hoofd der school, de prijzen uitgereikt, n.l.
één wisselbeker, drie medailles en een geldprijs.
De uitslag is als volgt: l J. Winkel 242 pt,
2 W. Jansen 242 pt, 3 H. J. Pardijs 237 pt,
4 G. J. Zweverink 236 pt, 5 H. Maalderink
226 pt, 6 A. J. W. Memelink 219 pt, 7
H. J. Pardijs 218 pt, 8 R. Wesselink 217
pt, 9 W. Hissink 214 pt, 10 W. B, J. Lichtenberg 210 pt, 11 W. Onstenk 204 pt,
Er werd besloten ook in het komende jaar
een opfokwedstrijd te organiseren; 15 jongens zullen hieraan deelnemen.

Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen
lang niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1185 Vordense gezinnen op Contact geabonneerd; de overige 65 lezen
samen met de buren,
wat hun slechts
'n voordeel van 2l/2 et p. week oplevert.
Ook in de directe omgeving van Vorden zoals Wichmond, Vierakker, Leesten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over
zich op Contact te abonneren.
Een verstandig besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig
geld.

H.H. adverteerders f Benut uw kans.
Geen enkel blad heeft in Vorden zo n
grote lezerskring.

CONTACT, hét blad van Vorden!
5 zware BIGGEN te Léon mist zijn zwarte
koop. T. Roeterdink, KATJE, ca. 3 a 4 weB 21, Vorden.
ken geleden weggelopen. Wie weet waar
Ter overn. aangeb.: hij is? P, van Hengel,
eikenh. ledikant, ovale Insulindelaan 25.
tafel, vaste wastafel z.
spiegel, oud-holl. stoel, Wegens plaatsgebrek
plafondlamp, kachel, te koop een eikenhouportemanteau, keuken- ten SPIEGELKAST
gerei. huish. artikelen, en een pianolamp. Te
zien en te bevr. Ruurenz. Het Hoge 59.
loseweg 25, Vorden.

Een weldadige Te koop VATEN in
warmte alle maten, met deksel.
voor slechts enkele G.WeulenKranenbarg
centen per uur, met Ruurloseweg.
onze
BIGGEN te koop bij
B. Wagenvoort, B 92
„Timmer manshuis"
voor f 19.85

electr.warmtestraler
KEUNE

Telefoon 289

Adverteer in
CONTACT

GEVRAAGD:

leerling Timmerman

Fa. H. J. Klein Haneveld l Zn.
Sjoelen, Balgooien en
Schijfschieten
op HEDEN ZATERDAG.
Aanvang 7 uur bij

BAKKER HUITIHK
Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

van Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL, Bc*n»t uw <irogi*t

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de deelneming
ondervonden, tijdens
de ziekte en het overlijden van onze inniggeliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder
Berendina Hendrika
Garritsen
wed. v. A. Boers
Uit aller naam:
Fam. A. L. Grotenhuis
Vorden, 9 Dec. '55.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de deelneming,
ons betoond tijdens de
ziekte en bij het overlijden van onze lieve
Man, Vader, Behuwd-,
Groot-, Overgroot- en
Pleegvader
Hendrik Massen

^

Inplaats van kaarten.

Komen aanlopen,
2 tamme KONIJNEN
bij te Hennepe,
't Hoge 63.
Te koop z.g.a.n. HERENCOSTUUM,
donkergrijs gestreept,
maat ± 50, pr. f 50.-.
Adres te bevr. bur.
Contact.
Te koop electr. WASMACHINE.
Berkelplein 8, Lochem
Te koop KIPPENHOK, z.g.a.n., 1 0 x 7
m. Dak van duimsplanken met golfplaten
J. W. Denkers, C 36
Vorden,
N.o.Z.
SLAGHOUT te koop
bij G. H. Voskamp,
„Voskuil"

X
X
X
X
X
X
X

u

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO.
Wed. H. Weenk,
Linde E 44.
Te koop ongeveer 15
are knollen en een in
goede staat zijnde kachel.
G. J. Maalderink, Almenseweg,
Te koop 6 a 7 BIGGEN bij E. van Zuilekom, C 82 Veldwijk.
No.Z.
Te koop 13 mooie
BIGGEN en een best
dekstiertje, M.K.S.,
V. Roland, zeer goede melklijsten, 10 mnd.
Lettink, Linde.
BIGGEN te koop bij
G. Klein Haneveld,
Warken.

X

Enschede, v. Riebeekstr. 79
December 1955.
A Vorden, Almenseweg C145 a

X

Namens de Bestuurs College's

Receptie in Hotel „'t Wapen van Gelderland" te Vorden van half 5 tot 6 uur.

X
X

B. Rossel, Voorzitter
H. J. Gotink, Secretaris

Toek. adres: Salonwagen „de Eekhoorn",
Zd. Esm.rondweg 449 Enschede.

r~

t
Heden overleed tot onze grote droefheid, voorzien van het H. Oliesel,
onze inniggeliefde Zoon, Kleinzoon en
Broer

in de ouderdom van 18 jaar.
Fam. V. J. Dostal-Aalbers
Vorden, 8 December 1955.
Linde E 82.

Techn. Bur. P. Dekker

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden Dinsdagochtend 13 Dec. om
10 uur in de Parochiekerk St. Anto*
nius te Kranenburg-Vorden, waarna
begrafenis.

Telefoon 253

Vandaag extra reclame
500 gram spek 85 et per 500 gram

Nutsbibliothe
's Zaterdags geopend \7!Tn 4 — 5.30 uur.
Dinsdags van 4 — 5 uur.
Een schat van boeken staat ter uwer beschikking : romans, detective- en populairwetenschappelijke boeken, kinderboeken.
Slechts 5 cent p. week.^fcaelse boeken 10 et.
Een goed boek verschaft u uren genot.
,

1 Dec.

fieftt

Televisietoestel uit onze
fraaie collectie Philips
en Blaupunkt

Vinzenz Dostal

1930

Kerstdagen

met een Radio- of

X

1955

Jubileum-avond
van de Chr. Muziekver.
„Sursum Corda" op Zaterdag
17 Dec. a.s. te 7 uur precies
in Irene.

w
u
u
u

x

X
X
V. O.P. verzorgt het toneelgedeelte.
X
Opgevoerd wordt het blijspel:
Muziek door „Sursum Corda".

..Pa wib.

In de pauze trekking van de verloting.
Donateurs en niet-werkende leden
ontvangen aan de zaal op vertoon donateurskaart een gratis
entreebiljet voor elke gulden
donatie.

2 rookworsten
200 gr. hamwors
Beleefd aanbev.

et
60 et

200 gr. tongenworst 50 et
200 gr. leverworst
30 et

M. KRIJT

Winterweer*

Steeds vaker

Kistemaker

Dorpsstraat 32

A.s. Zondag

ouders,

Vorden l -

LAAT UW ZOON EEN VAK
LEREN!

Sportclub Eefde l

Jongelui kunnen opgeleid worden tot

Aanvang 2 uur

Monteur
Framebouwer
Galvaniseur
Magazijnbediende
enz.
KOMT U EENS PRATEN?

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

Schieten, Biljarten en
Balgooien
op Dinsdag 13 Dec,
a.s. in café Krijt
te Wichmond.
Aanvang 7 uur.

Entree, voor zover plaats, f 1.- p.p.

En dat met een heerlijke Olba rookworst .
. . . om te smullen.

TEL: *7i

>

*rrettige

5OO gr. zuurkooB
f O.15.

VOKDEH

J O O oo•••••••

L*^--^^^—^^i-.-^^fc-^^^..^^^.*^^..J£fc. J&**^&+»J^^^^*,^^^^^*.*^^~*2f^

Zuurkoolweer.

VOOR, aLLEZIÊKENFONPSEN

De Leden met hun vrouwen, en andere
clientèle en belangstellenden worden hierbij beleefd uitgenodigd.

Kerkelijke inzegening door de Weleerw. U
Heer Ds. Duursema te 15.15 uur in de [
Geref. Kerk aldaar.
w

Te koop SLACHTKONIJNEN.
H. Doornink, C 144,
Veldwijk.

Waar de Coöperatieve Boerenleenbank op 15
December a.s. haar 50-jarig Jubileum hoopt
te herdenken, en tevens het 25-jarig Jubileum
van onze Kassier, de heer Kapelle, heeft het
College van Bestuur en Raad van Toezicht besloten om op die dag een receptie te houden
van 3—S uur in de feestzaal van „Het Wapen
van Gelderland" (Hotel Bakker) te Vorden.

( D. J. Somsen
X
X
en
X
Q D. Lenselink
A
X
hebben de eer, mede namens
wederzijdse Ouders, U kennis te X
geven van hun voorgenomen Q
huwelijk.
De voltrekking hiervan vindt X
plaats D.V. te Vorden, 21 Dec. V
'55 te 11 uur.
w

Uit aller naam:
W. C. Massen-Kip
Vorden,
Hengeloseweg B 2.

n

A

Ontvangen een mooie
sortering

PEIGNOIRS

H. LUTH
VORDEN

Legt U even het „Oude papier" klaar?
Concordia komt het hedenmiddag halen.

Het is toch maar gemakkelijk, die

Busgroente
in alle prijzen.
DERKSEN
Zutphensew., Tel. 334
UW ADRES
voor
Chem. reinigen
Drijmastern
Tricoleren en
Verven in alle
kleuren

Chem. Wassen] Accuraat
Oldenzaal.

Depot:

LUTH

H.H. Landbouwers!
Denkt nog aan de prijs
voor uw kippen. Laat
ze nu nog uitzoeken
voorde a.s.feestdagen
daar de prijzen nu nog
duur zijn. Ze worden
door ons vakkundig
uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tef. 283

A.s.

Zondag

Ratti I
Steenderen I
Aanvang 2 uur
Terrein Ratti.

Ver, voor Veilig Verheer Vorden

Mooie sortering Kerstkaarten
voor uw kennissen in het buitenland.

op Vrijdag 16 Dec. a.s.
's avonds half acht
in Hotel Bakker.

't Valt altijd mee bij de NGV

1. Algemene verenigingszaken.
2. Veilig Verkeersforum.
3. Vertoning nieuwste filmstrips van
't Verbond van Veilig Verkeer.

Bij aankoop van l rookworst ontvangt U een % kg zuurkool voor
slechts 5 et.
*
l Y2 kg droogkokende rijst slechts f l .250 gr. dropblokjes slechts 39 et
Alleen bij:

G. Hilferink, 't Hoge 3 - Vorden
Op ons kantoor hebben wij plaats voor een

vrwl. jongste bediende.
Meisjes, die de Lagere School met goed gevolg
hebben doorlopen, komen voor deze betrekking
in aanmerking.
Het is de bedoeling, dat deze persoon als jongste bediende eenvoudige kantoorwerkzaamheden
verricht, zodat zij een opleiding ontvangt tot
Administratieve Kracht.

Nieuwjaarsrollen
zolang de voorraad strekt*

Het Bestuur.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF
De Advies-commissie \Voonruimtewet 1947
te Vorden brengt ter openbare kennis, dat
op Dinsdag 13 December a.s. geen zitting
voor woningzoekenden ten gemeentehuize
alhier zal worden gehouden.
De eerstvolgende openbare zitting zal worden gehouden op de tweede Dinsdag in de
maand Januari 1956, dus op 10 Januari a.s.,
des n.m. half acht.

GROOTENBOER
Zutphenseweg

—

Telefoon 415

Kuikens ?
Benut uw kansen,
Bestel ze bij Jansen.
W.L. x Reds
Wels X Reds
N. Hamps X Reds
E.L. X Reds

De Voorzitter van voornoemde
Commissie,
A. J. Meijer.

Meisjes, die voor deze betrekking interesse heb
ben, kunnen hun sollicitaties mondeling of
schriftelijk richten aan :

Empo Rïjwielfabriek

Grote pot kersen 139 et
Halve blikken aardbeien 79 et
L. blikken appelmoes,
v. goudreinetten 69 et
Een rozijnenkoek 49 et
200 gr. kaneelkussentjes 39 et
250 gr. heerlijke theebiscuit 34 et
500 gr. zachte zeep 39 et
2 grote bussen schuurpoeder 49 et

Ledenvergadering

Fa. Hietbrink

Burg. Galléestraat 59, Vorden

Balgooien en Schieten

H. B. Emsbroek, Vorden

op Zaterdag 17
bij café Lettink.
Aanvang 7 uur.

De Heer D. Luichies, Insulindelaan 29 te Vorden is vanaf Maandag a.s. ook gaarne bereid
nadere inlichtingen te verstrekken, zowel aan
de ouders als aan de sollicitanten zelf.

Het Centr» Bur» voor Slachtveeverzekeringen
V E R Z E K E R T al uw

December

. VOSKAMP

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

huisslachtingsrunderen en -varkens

Opgericht 1818.

Inlichtingen Molenweg 35, Vorden

3e Nutsavond

Verkrijgbaar in
15 - 25 - 40 - 60 - 75 - 100 . 15|

op Vrijdag 16 December 8 uur

Voordrachtavond

en 200 Watt.

door Ds Joh* Langstraat*

Spaart in 't gebruik.

Reeds bij 5 st
me

t korting en

Voorgedragen worden:
De dialoog van Paulus en Agrip*
pa, Luigi Pirandello: „Het licjl
van het andere huis" e.a.

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

V.B. 4185 - K.B. 9620 -

Vrije toegang voor leden (2 pers.),
niet-leden f 1..—.

Bezoekt zonder de minste verplichting
onze grote toonzaal met een enorme sortering:
RONDO-Wasmachines
„
-Wringers
„
-Centrifuges
RUTON-Wasmachines
„
-Stofzuigers
„
-Straalkachels
„
-Strijkijzers
ASHBY - Rolschaatsen

Tel. 337

H.H. Zakenlieden!
Contact van de volgende week,
Zaterdag 17 December, is bij uitstek geschikt om uw Kerstartikelen onder de aandacht van de
lezers te brengen. Geeft uw advertenties vroegtijdig op: liefst
Woensdag! U weet het toch?
Op advertenties, tot Woensdag
gebracht, krijgt U 10 pCt. korting.
Profiteert hiervan!
Uw voordeel
^
Ons gemak

Contact, Nieuwstad 12, Vorden, Tel. 404
ATTENTIE!
Zaterdag 17 Decembera.s.
om half acht

Schieten, Sjoelen
en Balgooien

Na de pauze voordracht van het
toneelstuk „De aanklacht" van
Dr. Herbert Kuhn.

alzo ook voordelig in aanschaf.

EM PO-Toerrijwielen
„ -Sportrijwielen
„ -Kinderrijwielen
„ -Transportrijwielen
„ -Juniorrijwielen
„ -Driewielers
„ -Autopeds
-Naaimachines

Niet één week,
maar steeds lage prijzen!

bij

Oplaat in de Wildenborch

Een koe kan café 't Zwaantje neet presenteren,
Moor van onze reclame kan iederene profiteren.
Bie dree liter drank een fijne flesse likeur kado,
En bie uief liter krie'j een prima flesse wien to.
f 6.50 ueur brandewien en ueur jenever
loa'k oe f 6.40 de liter betalen,
En ueur f 6.20 ku'j een liter citroenjeneuer
kommen halen.
Beleefd aanbevelend.

G. ZUURVELD

EMPO-T.W.N. FIPS en HERCULES BROMFIETSEN.
Dagelijks voor het publiek geopend van 10—12 en van
2~5 uur, behalve op Zaterdag en Zondag.
LEVERING UITSLUITEND VIA UW HANDELAAR.

EMPO Rijwielfabriek

r

Vorden

BINNENSCHILDERWERK
van 14 Nov. '55 tot
11 Febr. '56
met 20 pCt. korting.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
Verkoop vcrfwaren, glas en behang.

H. WEUSTENENK - Schilders- en Behangersbedrijf
't Hoge 31, Telefoon 377, Vorden.

Speciale aanbieding!
Spoeltjeswol
100 gram's knotten, in 12
kleuren, per knot

1.88.

Ziet ook onze grote sortering Sportwol in
zeer veel kleuren.
De grootste sortering wol en de mooiste tinten vindl U bij:

H. LUTH, Nieuwstad, Vorden

