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ADVERTEERDERS, OPGELET!

Wij willen de adverteerders, die in de Sint Nico-
laasweken hun advertenties vroeg aan ons op-
gaven, hartelijk danken. Door hun medewer-
king konden wij tijdig onze maatregelen nemen,
waardoor het ons mogelijk was zelfs de dub-
bele krant van 26 november op tijd ter post te
krijgen. Dat was een prettige samenwerking!
Gaarne willen we nu voor de komende weken
ook een beroep op u doen voor vroegtijdige be-
zorging, daar er weer een drukke tijd voor ons
te wachten staat (Kerstmis en Nieuwjaar). On-
ze jongste medewerker is deze week in militaire
dienst gegaan, zodat wij zijn hulp nu ook moe-
ten ontberen. Daarom zullen wij het bijzonder
op prijs stellen als u reeds op dinsdag en woens-
dag uw advertenties opgeeft en. . . het scheelt
u 10'°/o!

BILJARTCOMPETITIE „DE IJSSELKRING"

Voor de biljartcompetitie van de IJsselkring
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
K.O.T. I (café Krijt)—Kets I (café Bloemen-
daal) 8—0; De Elter I—De Zon I 4—4; Groene
Jager I—Excelsior II (Baak) 2—6 en Café Java
I—Excelsior I (Baak) 8—0.

SINTERKLAAS HAD HET DRUK

Omdat Sinterklaas niet overal tegelijk kan zijn,
bracht hij vrijdag al een bezoek aan de O.L.
scholen in het dorp en het Medler.
Tegen 9 uur trokken de kinderen uit de eerste
drie klassen van de O.L. Dorpsschool met de
kinderen, die volgend jaar de school zullen be-
zoeken, in optocht naar de zuivelfabriek, waar
zij de Sint en zijn knecht, gezeten in een auto,
met luid gejuich begroetten.
Vervolgens ging het via de Prins Bernhard-
weg—Molenweg en Insulindelaan naar het
Nutsgebouw, waar de goedheiligman met vro-
lijk gezang werd verwelkomd.
De kinderen droegen aardige versjes voor op
het toneel bij de Sint, die trouwens ook nog
enkele vermaningen voorlas uit het grote boek.
Alle kinderen werden flink getracteerd en kre-
gen aardige cadeautjes en zelfs de conciërge^
van het Nutsgebouw en de schoolschoonmaak-"
ster werden niet vergeten.
De leerlingen uit de klassen 4 en hoger kregen
's middags in het Nutsgebouw een filmmiddag
aangeboden, waarbij een aantal interessante en
leuke jeugdfilms werden vertoond. Ook hier
keerden de jongelui niet met lege handen huis-|
waarts1 en werd er flink getracteerd.
's Middags bracht de Sint en zijn knecht een
bezoek aan de o.l. school in het Medler, waar
de ontvangst ook al even uitbundig was. Ook
hier waren de kleintjes, die volgend jaar de
school zullen bezoeken, aanwezig. De Sint werd
hartelijk toegezongen, er werden versjes opge-
zegd en er werd rijkelijk getracteerd. Ook hier
kreeg elk kind van Sint een mooi cadeautje.
Na het vertrek van de kindervriend werd
door het hoofd der school, de heer Hazekamp,
nog een aantal films voor de kinderen ver-
toond, wat zeer op prijs gesteld werd.
Maandag bracht de Sint een bezoek aan de
Julianaschool in de Wildenborch. In een van de
lokalen werd de Sint en Zwarte Piet door alle
kinderen der school met vrolijk gezang ver-
welkomd. Ook vele ouders met nog niet school-
gaande kinderen waren bij dit feest vertegen-
woordigd. Een aantal kinderen moest bij Sinter-
klaas komen en zong aardige liedjes. Er werd
flink getracteerd en bovendien ontvingen de
kinderen uit de laagste klassen nog een extra
cadeautje.
Ook de Chr. School op 't Hoge kreeg maandag
hoog bezoek van de Sint, die zich voornamelijk
beperkte tot de kinderen van de drie laagste
klassen, waar hij zich geruime tijd mee onder-
hield. Vanzelfsprekend werden ook hier tal van
Sinterklaasversjes gezongen en werd er flink
getracteerd, welke tractatie zich ook tot de
hogere klassen uitstrekte.
Tenslotte kwam de Sint met zijn knecht woens-
dagavond nog even terug naar Vorden om nog
een bezoek te brengen aan de meisjes van het
Meisjeskoor in het Nutsgebouw. De zang o.l.v.
de heer Karel Wolters klonk hier extra mooi en
de Sint was er zichtbaar van onder de indruk.
Er werden spelletjes gedaan en er werd flink
getracteerd. Elk zangeresje kreeg bovendien
nog een zakje met snoep mee. En zo werd ook
dit een echt gezellig feest, dat georganiseerd
was door het bestuur van het Vordense Dames-
koor.

KERKDIENSTEN zondag 11 december.
Hervormde kerk.

10.00 uur Ds. J. J. van Zorge.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen

MedlerschooL
10 uur Ds. J. H. Jansen

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

R.K. Kerk
7.30 en 10.30 uur H. Mis. n.m. 4 uur Lof.
R.K.Kapel: 7 en 8.15 en 9.30 uur H. Mis.
n.m. 4 uur Lof.

Znndagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
•morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 130 biggen, waarvan de priizen
varieerden van f 45,— tot f 58.— per stuk.
Handel was vlot.

Burgelijke stand van 2 dec. t.m. 8 dec.
Geboren: d. v. W. A. L. Hendriks en C. W.
Koenhen; d. v. A. G. Schotman en J. G. W.
Helmink ; d. v. G. Groot Roessink en J. A.
Momberg
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: F. Meijerman en W. A. Lang-
werden. É
Overleden: H.W.C, van Ettinger m 66 jr.,
echtg. v. M. H. Papperse; N. A. M. Slijpen
vr. 48 jr., echtg, v. J. A. de GreefF; G. Riet-
man m. 79 jr. ^

KEKSTWIJDINGSDIENST
Volgende week zaterdag zal de Chr. Gem. Zang-
vereniging een Kerstwijdingsdienst houden in
de Hervormde Kerk. Er zal een prachtig Kerst-
oratorium worden uitgevoerd, waaraan enige
solisten zullen medewerken, benevens een klein
strijkorkest, samengesteld uit leden van het
Zutphens Symphonie-orkest. Mevrouw Nijhuis-
Geels verzorgt de piano-begeleiding en de heer
D. Wolters bespeelt het orgel.
Voor bijzonderheden verwijzen wij u naar de
advertentie.

ZEER GESLAAGDE SINT NICOLAASACTIE
De Sint Nicolaasactie van de Vordense winke-
liersvereniging is ook dit jaar weer een groot
succes geworden.
De gemiddelde omzet was 15 % boven die van
vorig jaar, waardoor op de laatste dagen van
de actie verschillende winkeliers nog bonnen te
kort kwamen, ondanks het feit dat er nog in
allerijl 20.000 bonnen bijgemaakt moesten wor-
den.
In het totaal werden er 2733 prijzen uitgereikt
voor een waarde van ƒ5141.—, waaronder 7
hoofdprijzen van ƒ100.—. Deze hoofdprijzen
moesten deels gevormd worden uit de letters
Sinterklaas en deels door inlevering van de
letter X. De prijswinnaars van het woord Sin-
terklaas waren: Fr. Smit, Zutphense weg, Vor-
den; Winkels, Wildenborch, gem. Lochem; Wim
Heyink, Insulindelaan, Vorden en B. van Til,
Koekoekstraat, Vierakker. De letter X werd in-
geleverd door B. Wunderink, Kranenburg; G.
Berenpas op „Koning" Mossel en door JN.N. Zij
allen ontvingen ƒ100.—.
Verder waren er 3 prijzen van ƒ 50.—, 14 prijzen
van ƒ25.— en verder 2700 lagere prijzen va-
rieërende van ƒ 15.— tot ƒ 1.—. Totaal ƒ 5141.—.
Opnieuw heeft Vorden blijk gegeven dat zij als
winkelcentrum voor de omgeving een belang-
rijke plaats inneemt en dat het slagen van deze
actie niet alleen te danken is aan de gevoerde
actie, doch tevens aan de bijzonder goed gesor-
teerde zaken.

RATTEN BESTRIJDING
gemeente Vorden.

Zij die last van ratten hebben, kunnen
dit voor 15 december a.s. opgeven
bij het Bureau Gemeentewerken.

In de periode van 19 t/m. 24 december
1960 zal bestrijding door een deskun-
dige plaats hebben. Dit brengt voor
de betrokkene geen kosten mee.

DE ZUIVELFABRIEK WON DE
BEDBIJFSDAMCOMPETITIE

Donderdagavond werden de eindwedstrijden ge-
speeld in de damcompetitie van de bedrijven,
welke onder auspiciën van de Vordense Dam-
club georganiseerd was.
Het eerste team van de Zuivelfabriek wist be-
slag te leggen op de wisselzuil, welke vorig
jaar door de O.L. School gewonnen was. Laatst
genoemd team legde nu beslag op de tweede
plaats.
De ere-voorzitter, de heer J. Lammers, reikte
met een toepasselijk woord de wisselzuil aan de
leider van het Zuivelteam uit. Dit team heeft,
aldus de heer Lammers in zijn toespraak, on-
dubbelzinnig bewezen dat het in dit toernooi
de sterkste was. Hij hoopte tenslotte dat er uit
de deelnemende teams zich een aantal nieuwe
leden zouden opgeven voor de Vordense Dam-
club.
De uitslag van de laatste ronde was: Empo II—
Looierij 0—8; Gems—P.T.T. 7—1; Zuivel I—
Zuivel II 7—l en Empo I^O.L. School 4—4.
De eindstand is: 1. Zuivel I met 13 pnt; 2. O.L.
School 10 pnt.; 3. Gems I 10 pnt.; 4. Looierij
8 pnt.; 5. Empo I 8 pnt.; 6. Zuivel II 5 pnt; 7.
P.T.T. l pnt. en 8. Empo II l pnt.
Daar de O.L. School en Gems met een gelijk
aantal punten eindigden werd tussen beide
teams nog een beslissingswedstrijd gespeeld
welke door de O.L. School met 8—O werd ge-
wonnen, zodat laatst genoemde definitief twee-
de werd in dit toernooi.

Opkomende pijn
kou of griep, blustUsnel uit metde

veelzijdig samengestelde

i n n
Koker 50 tabl. 90 et. - 25 tab). 60 et.

PROMINENTE DEELNAME AAN DE 16 KM
AFSTANDLOOP

Voor de hedenmiddag te houden lange afstand-
loop Vorden—Voorst hebben zich tot op heden
ruim 20 deelnemers opgegeven. Hieronder zijn
prominente krachten als de Gebr. Schooltink
uit Baak (leden van Be Quick), de ex-kampioen
van Nederland Jo Freriks uit Deventer, terwijl
ook de winnaar van vorig jaar, de heer Kluivers
uit Borculo wel mee zal doen, daar deze de
wisselbeker verdedigen moet. Ook nummer
twee van vorig jaar, de heer Harmsen uit
Voorst, lid van Be Quick, zal weer meelopen.
Ook voor niet-KNAU-leden is er kans op een
prijs, daar deze loop in meerdere groepen ver-
deeld is.
Burgemeester van Arkel zal het startschot los-
sen om precies half drie bij café Eskes. Langs
de gehele route via Zutphen zijn maatregelen
getroffen om de deelnemers aan deze 16 km
lange loop zo veel mogelijk ongehinderde door-
tocht te verlenen. Er is weer gezorgd voor een
„bezemwagen" om de eventuele uitvallers on-
derweg op te pikken. De finish is bij het café
't Wapen van Gelderland in Voorst.
Dit sportevenement zal in het komende seizoen
gevolgd worden door een sportdag, welke door
de atletiekafdeling van „Vorden", uitgeschreven
zal worden. Behalve verschillende atletiek-num-
mers wordt er dan ook op het gemeentelijk
sportterrein alhier een voetbalwedstrijd tussen
Voorst I en Vorden I gespeeld, daar het bestuur
van Voorst in de organisatie van deze evene-
menten is opgenomen.
Het is te hopen voor deelnemers en organisa-
toren, dat de weersomstandigheden gunstiger
zijn, dan vorig jaar toen doorlopend in sneeuw-
buien gelopen moest worden. Men verwacht de
eerste deelnemer tegen half vier in Voorst.

BEZOEKT DE

JUBILEUM-TENTOONSTELLING
van de Pluimvee- en Konijnenvereniging in GARAGE WOLTERING

op zaterdag 10 en zondag 11 december

Geopend: zaterdag van 10-22 nur en zondag 14-20 uur
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Ik ga een vol VlVO-spaar
boekje brengen bij onze
VIVO-kruidenier. Hij betaalt
me dan DIRECT ƒ5.- uit en
daarvoor mag ik van Mamma
een pop gaan kopen. Fijn hè?

En. . . voor Mamma zelf is
het feest er niet minder om.
Met de VIVO-wapentjes, die
de VIVO-kruidenier haar bij
ALLE boodschappen zó maar
CADEAU deed, kon ze mij
eens extra verrassen.

Extra voordelig!

Erwten met
wortelen
l groot blik . . 49

mm
$4$m

S P E C I A L I T E I T E N

(geldig van 8-15 december

i fies Cultura
vruchtenwijn
met 40 wapentjes

Kersen
op sap
l pot

Witte bonen in
tomatensaus
l blik .

1 Stereo
kandijkoek
van 64 et. voor .

Palingworst
150 gram . . .

119
47
46

Met óók nog uiv
GRATIS Vivo-ivapentjes
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£e„ KISTEMAKER

Heerlijke Kerstkransjes
ovenvers.

Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

•™ '̂ ^^^V "̂  7 ^^ ̂ ^m.m^^ ̂ ^ jb ^»»AA

SCHOENAKER, Kranenburg
Smit, Zutphenseweg

Concordia Hengelo-G.

Heden zaterdag 10 december

DANSEN
Orkest: „The Moodchers'

Kerst-

aanbieding

Vanaf heden geven wij op al onze

Japonnen en Rokken

101 korting
Met de Kerstdagen voor een lage prijs,

prima gekleed!

't Is goed besteed door Luth gekleed

H.LUTH N.EUWSTAD VORDEN

Zaterdag 17 december

Balgooien
om krentenbrood enz.

Bakker Voskamp
Molenweg

Speciale aanbieding

Deze week bij aankoop van een
zuiver wollen deken een prima
graslinnen laken CADEAU.

H. & W.
Woninginrichting Manufacturen

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

Wij betalen extra
hoge prijzen

voor kippen, tamme
en wilde konijnen.

VRAAGT PRIJS!

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot }ebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Kerstwijdingsdienst
op zaterdag 17 december a.s.

(aanvang 8 uur precies)

in de Ned. Herv. Kerk, alhier

door de Chr. Gem. Zangver.

„EXCELSIOR"

Uitgevoerd wordt:

„Christus' geboorte"
van R. Beintema

Medewerking wordt verleend door en-

kele solisten, een strijkorkest en ge-

meentezang.

Laat U deze prachtige auond
niet ontgaan

Toegangsprijs f 1.25 per persoon

Aan donateurs wordt op vertoon van

kaart één toegangsbewijs verstrekt

voor f 0.75.

TAMME KONIJNEN
voor de feestdagen ontvangen wij

Zaterdag 17 december
van 2 tot 4 uur bij
W. NIEUWENHUIS op 't Hoge te
Vorden.

Wij garanderen de hoogste prijs per kg
Aanbevelend

H. FRANKEN
Hengelo Gld. - Telefoon 295

Profiteer van deze extra aan-
bieding tot 31 december 1960
1 pak blue band a 250 gram

van 38 et. voor 31 et.

2 pak maggi's groentesoep

van 112 et. voor 90 et.

Smit - Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.

Denkt U er aan
tot 31 december
10% KORTING
op centrifuges en was-
machines

KEUNE
betere artikelen lagere prijzen

Met ingang van
2 januari 1961

kunnen wij weer leerlingen inschrijven voor

Autorijlessen

Voor al uw rijbewijzen naar

Autorijschool Seesing
Burg. Galléestraat 14 - Vorden
Telefoon 1414



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje

Hermina Egberdina
Johanna
(Joke)

G. Groot Roessink
J. A. Groot Roessink-

Momberg

Vorden, 7 dec. 1960.
Raadhuisstr. 16.

Voor de vele blijken
van medeleven, ons
betoond bij het over-
lijden van onze lieve
broer en zwager
Jan Hendrik Hassink
betuigen wij onze har-
telijke dank.

J. G. Klein Hekkelder-
Hassink

D. Klein Hekkelder

Vorden, dec. 1960.
Raadhuisstraat H.

CEFA
Hedenavond
de prachtige film

DR. S O L M
8 uur in Irene

Flinke hulp gevraagd
2 of 3 halve dagen
Mevr. Muis Insulinde-
laan 20

Woensdag 14 dec de
gehele dag

gesloten
wegens familiefeest

SLAGERIJ KRIJT
Verkrijgbaar mooie
jonge haantjes a f 1.75
per stuk. W. Rossel,
Hengelosew. tel. 1283

4 zware biggen te koop
Pelgrum, Delden

M.R.Y.-stierkalf te
koop. C. D. Jansen
Schreevoord tel. 6613

Te koop goed onder-
houden kamerkachel
en een vaarskalf te
koop, roodbont. H. J.
Mooiweer Linde E 5
Vorden

en5 biggen te koop
een vierdel van een
jonge koe B. Wagen-
voort B 92

Te koop 1 kinder-
wagen z g.a.n. A. G.
Tragter Zutphenseweg
95

Te koop een roodbont
vaarskalf en een vier-
del van een jonge
vette koe Groot Jeb-
bink „Jimmink" Linde

Te koop een goed
onderhouden haard-
kachel Geerken 'tHoge
50

Jonge kalkoenen te
koop, iets fijns voor
de kerstdagen D. A.
Lenselink, Spekop, Lin-
de

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Gerrit Jan Nengerman
en

Christina Janszen

ft hebben de eer U, mede namens weder- ft
w zijdse ouders, kennis te geven van hun y

X voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- (
. . trekking zal plaats hebben op zaterdag Q
n 17 december om 11.30 uur ten Ge- fi

Vorden, Ruurloseweg 39

Toekomstig adres: Grolsesteeg 2, Borculo.

Receptie van 5—4.30 uur Ruurloseweg 39-

X meentehuize te Vorden.

Q Borculo. Lange Wal 13

X
X
X

Hendrik Eggink X
en

X JohannajBerendina van Til

ft geven u, namens wederzijdse ouders, ft
ft kennis van hun voorgenomen huwelijk, W

waarvan de voltrekking D.V. op vrijdag w
16 december om 11 uur in het Gemeente
huis te Vorden zal plaats hebben.
Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Q

A Herv. Kerk, door de Weleerw. Heer n
ft Ds. J. H. Jansen.

X Vorden, B 39

X

r i

X
december 1960. ft

X
Q Baak, Toverstraat 10
W

\j Toekomstig adres: Hengeloseweg 19, Vorden. \,

u Receptie van 3.30—4.30 uur in hotel Bakker, u

Woensdag H december hopen onze
lieve ouders

M. Krijt
en

G. Krijt-Wissink
hun zilveren huwelijksfeest te vieren.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, is de wens
van hun dankbare kindeMC,

^P Marianne

Vorden, december 1960.
Dorpsstraat 32.

Receptie van 3—5 uur
van hotel Ba

in de eetzaal

Op woensdag 14 december a.s. hoopt
onze Voorzitter

de heer A. J. Lenselink

de dag te herdenken, dat hij 40 jaren
Bestuurslid van onze vereniging is
geweest. .

Gelegenheid tot feliciteren van 3 — 5 uur
in de zaal van hotel Bakker.

CL.V. DE EENDRACHT
Het Bestuur

Heden nam de Here tot Zich mijn
inniggeliefde vrouw, der kinderen zorg-
zame moeder en onze dochter, zuster
en schoonzuster,

Neeltje Adriana Maria de Greeff
geb. Slijpen

op de leeftijd van 48 jaar.

Jesaja 43 : l b.

A. J. DE GREEFF
Adri
Annemarie
Appie

en verdere familie.

VORDEN, 4 december 1960.
„de Zeist".

De begrafenis heeft donderdag 8 de-
cember op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gehad.

Bejaarden-kring
woensdag 14 december n.m. 2.30 uur

in de koffiekamer van het Nut.

ADVENTSMIDDAG

Heden overleed tot mijn diepe droef-
heid, geheel onverwachts, mijn innig-
geliefde man
Heinrich Wilhelm Carl van Ettinger
op de leeftijd van bijna 67 jaren.

M. H. van Ettinger-
Papperse

Vorden, 3 december 1960.
Burg. Galléestraat 13.

De crematie heeft woensdag 7 decem-
ber te Dieren plaats gehad.

Heden overleed zacht en kalm, geheel
onverwachts, onze inniggeliefde broer,
zwager en oom

Gerrit Rietman

in de ouderdom van 79 jaar.

Uit aller naam:
Fam. L. J. RIETMAN

Vorden, 7 december 1960.
Hackfort C 4.

De begrafenis zal plaats hebben maan-
dag 12 december om l uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

ZOJUIST ONTVANGEN

Perion onderjurken
met 2 jaar schriftelijke garantie

Zoals op onze modeshow voor U geshowd
vanaf f 8.95

mooie modellen - moderne kleuren

Verder ruime keus in
Nylon- charmeuse en katoenen
onderjurken .vanaf f 3 75

H.&W. Vorden -Tel. 1514

EXTRA RECLAME
500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 50 et.

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram snijworst 80 et

200 gram ham 90 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Verkeer van rechts, en „Albers" waar
die hebben voorrang! Reken maar

Profiteert hiervan . . . . de feestdagen komen nog
Zeer groot blik Hawaiian ananas (schijven) voor slechts
1 DUBBELTJE, bij elke fles volrode zoete Spaanse
wijn a 295 et.

Wiener knakworst Ant. Hunink per blik 98 et.
LET WEL! elk tweede blik voor 65 et.

Lucifers, 2 pakken voor
7 zware repen slechts^
Ovenverse eierbeschu^^Z rol
Grote ontbijtkoek klasse A

39 et.
98 et.
32 et.
39 et.

Ongelooflijk voordelig!
R1NGERS cacao, all deze week 250 gram 89 et.

De fijnste belegen kaas 500 gram
Boerenmetworst 150 gram

139 et.
69 et.

Chocoladekransjes 100 gram
Musketkransjes 100 gram
Fondantkransjes 200 gram
Fruitkransjes 150 gram

64 et.
49 et.
69 et.
54 et.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

Uitvoering van de

Toneelvereniging V.O.P.
in zaal Eykelkamp te Medler

op donderdag 15 en vrijdag 16 dec.

Aanvang 8 uur. Entree f 1.25.

Opgevoerd wordt de daverende klucht
Sjeik gesignaleerd.

Jaarfeest C.J.V.
Wildenborch

heden zaterdagavond 7.15 uur
in de Kapel.

*

Opgevoerd wordt het prachtige toneelstuk

Zij, die gestuurd was
Regie: A Haneveld.

Entree f 1.25 (bel. inbegr.) KOMT ALLEN

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 10 december en
Zondag 11 december, 8 uur
Een der mooiste films van deze tijd

(in schitterende kleuren)

En eeuwig zingen de bossen
Het geslacht Björndal

met: Gert Fröbe - May Britt Nillson
Anna Smolik - Joachim Hansen

Vervaardigd naar de beroemde trilogie
van TRYGVE GULBRANSEN

f Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT



PLUIMVEE EN KONIJNENFOKVEB.
P. & K.V. VORDEN

Onder leiding van de heer H. J. Lijftogt werd
dinsdagavond in hotel „Het Wapen van Vbrden"
een ledenvergadering van bovengenoemde ver-
eniging gehouden. In zijn openingswoord deelde
hij mede, dat voor de kringtentoonstelling, wel-
ke ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan op
10 en 11 december in garage Woltering op. Het
Hoge zal worden gehouden plm. 400 inschrijvin-
gen waren binnengekomen. Dit stemt het be-
stuur tot grote tevredenheid. Spr. hoopte dat de
leden met succes aan deze tentoonstelling zul-
len mogen deelnemen.
Tijdens de tentoonstelling zal voor een geluids-
installatie worden zorggedragen, alsmede voor
een prima verlichting.
De jury zal bestaan uit de heren: A. Lentink,
te Warnsveld en G. Koning te Almen, voor de
hoenders; voor de konijnen: G. W. Otten te
Doetinchem, G. Denekamp te Apeldoorn, A.
Dommerholt te Deventer en B. H. van Kampen
te Doetinchem.
Tenslotte werd nog medegedeeld dat de trek-
king van de aan deze tentoonstelling verbonden
verloting zal plaats hebben op 20 december a.s.
in de zaal van café Eskes.

SINTERKLAAS OP DE KLEUTERSCHOOL
Maandagmiddag bracht Sinterklaas met Zwarte
Piet een bezoek aan de kinderen van de ,Nuts-
kleuterschool, welke zich in het Nutsgebouw
verzameld hadden. Na de gebruikelijke wel-
komstzang door de kinderen werd Sinterklaas
toegesproken door de voorzitster van het Nuts-
kleuterschoolbestuur, mevr. van Mourik, die
o.a. de nieuwe Nutskleuterschool ter sprake
bracht en hoopte dat deze in september volgend
volgend jaar in gebruik zou worden genomen.
Sinterklaas zegde hieraan zijn medewerking
toe, zodat dit nu wel in orde zal komen.
De kinderen deden hierna allerlei leuke zang-
spelletjes en zongen liedjes. De kinderen wer-
den ruim getracteerd en kregen allemaal een
cadeautje. Ook voor de school zelf had sinter-
klaas een aantal geschenken in de vorm van
speelmateriaal. De beide onderwijzeressen mej.
Kiburg en mej. Schekman werden ook door
Sint met een geschenk bedacht. De heer
d'Aumerie zorgde voor de muzikale illustratie.
Burgemeester van Arkel woonde dit Sinter-
klaasfeest voor een gedeelte bij.

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

VOETBAL
De wedstrijden welke zaterdag en zondag j.l.
gespeeld zouden worden, zijn alle afgelast we-
gens de slechte weersomstandigheden. Het pro-
gramma is een week opgeschoven en wordt nu
a.s. zaterdag en zondag afgewerkt.
Vorden I gaat dus naar Noorddijk I. Indien hier
het terrein niet onderwater staat, zal deze wed-
strijd zondag vrijwel de beslissing brengen in
deze afdeling. Verliest Vorden, dan heeft zij al-
leen nog een theoretische kans op de bovenste
plaats, want de achterstand bedraagt dan 7
punten, wat wel niet meer in te halen valt.
Vorden III krijgt bezoek van Ratti II.
Zaterdagmiddag speelt Vorden B thuis tegen
Zutphen A en gaat Vorden C op visite bij
A.Z.C. E, mits de regen weer geen spelbreker is.

NIEUW ZEELAND IN WOORD EN BEELD

Op uitnodiging van de Jonge Kerk alhier heeft
mej. Arriëns donderdagavond in Irene een cau-
serie gehouden over Nieuw Zeeland, waar zij
geruime tijd vertoefd heeft.
De kerk, aldus mej. Arriëns, moet evengoed
met de emigranten meeleven als de landgenoten
dat doen. Nieuw Zeeland is een pracht land.
Het is negenmaal groter dan Nederland, doch
telt slechts 2 miljoen inwoners. Het klimaat is
er sub-tropisch en is zeer geschikt voor Neder-
landers. Het vee is er zowel 's winters als 's zo-
mers buiten, zodat er geen stallen nodig zijn.
De bevolking is er zeer gemoedelijk, zodat men
er zich goed kan aanpassen. Mej. Arriëns ver-
duidelijkte een en ander met een groot aantal
dia's. Aan het slot werd een groot aantal vragen
door de spreekster beantwoord.

ST.-NICOLAASFEEST VOOR
N.V.V. KINDEREN

Ruim 150 kinderen hebben zaterdagmiddag in
het Nutsgebouw het Sinterklaasfeest gevierd,
dat was georganiseerd door de Bestuurdersbond
van het N.V.V.
Sinterklaas en zwarte piet werden hier met veel
gezang en gejuich ontvangen. Er werden sinter-
klaasversjes gezongen en er werd flink getrac-
teerd. Enkele kinderen moesten op het toneel
komen om liedjes te zingen voor de microfoon.
Verder was er nog het duo Keizer uit Deventer
met de poppekast, waarmee de kinderen dave-
rend veel plezier hebben gehad en dat een heel
goede greep is geweest van het bestuur. Het
was voor de kinderen een echt gezellige middag.

BILJARTEN ZUTPHENSE BILJARTBOND

K.O.T. I verloor, dank zij het blijkbaar te hoge
gemiddelde dat de spelers moeten halen, weer
met 4—2, ditmaal van de Berkelbrug. K.O.T. 4
speelde gelijk tegen K.O.T. 3 met 4—4.

BIOSCOOP

Deze week draait in het Nutsgebouw de prach-
tige kleurenfilm „En eeuwig zingen de bossen".
Het is een bewerking van het wereldberoemde
boek van Gulbranssen, dat handelt over het
Noorse geslacht Björndal. Sterke karakterspe-
lers vertolken de hoofdrollen en prachtige op-
namen van het grootse Noorse landschap ma-
ken deze film tot een wel zeer bijzondere.
Men verwacht zoveel bezoek, en het lijkt ons
terecht, dat zelfs twee avonden deze film ver-
toond wordt, n.l. heden zaterdagavond en zon-
dagavond.

KANARIETENTOONSTELLING

Eveneens op heden zaterdag en morgen (zon-
dag) zal een kanarietentoonstelling worden ge-
houden, en wel in zaal Eskes. Voor vogellief-
hebbers is er deze dagen dus veel te genieten.

PLUIMVEE-VOORLICHTINGSAVOND

In zaal Eykelkamp werd door de heer A. Wolte-
ring, een Pluimvee-Voorlichtingsavond gegeven,
waarvoor een goede belangstelling bestond. De
heer Jörissen, medewerker aan het Hyline-fok-
bedrijf te Mill—Heeze, zette in een uitvoerig
betoog uiteen hoe men meer kan verdienen met
de kippen en uit moet gaan van prima kuiken-
materiaal. Tevens zullen de fokkennis en er-
varing van de pluimveehouder van grote be-
tekenis kunnen zijn.
Spr. verduidelijkte een en ander aan de hand
van voorbeelden en tekeningen. Nadat allen di-
verse consumpties waren aangeboden werden er
prachtige kleurendia's vertoond, waarbij nog
eens de grote betekenis van de Hy-line kippen
naar voren kwam.

ONTWIKKELINGSAVOND
R.K. BOERINNENBOND

De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield in
zaal Schoenaker een zeer druk bezochte ont-
wikkelingsavond. Voorzitster mevr. Ir. Schoe-
naker—Smit richtte zich in haar openingswoord
speciaal tot mej. Wevers van het Voorlichtings
Bureau voor Voeding uit Den Haag.
Deze hield een inleiding over „Goede Voeding
door goed inkopen". Spr. zette uiteen, hoe de
huisvrouwen op economische wijze kunnen zor-
gen, dat zij voor hun geld goed voedsel kunnen
kopen. Men moet zich bij de koop ook vooral
realiseren, dat de voedingsmiddelen voldoende
vitaminen dienen te bevatten, daar de mens ver-
schillende brandstoffen, eiwitten e.a. nodig heeft
voor zijn lichaa^ Men moet groenten e.a. niet
te lang laten ^^en, daar de vitaminen hier-
door verdwijnen, doordat de groenten verlep-
pen. Aardappelen zijn direct na het rooien zeer
vitaminenrijk, doch in het voorjaar is dit prak-
tisch nihil. S«pkster maakte een en ander
duidelijk aan o^hand van tekeningen op het
flanelbord.
Nadat de dames in de pauze een consumptie
werd geoffreerd, vertoonde mej. Wevers in het
tweede gedeelte van de avond diverse filmstrips
onder de titel „Boodschappen doen met over-
leg". Hierin kwam nog eens duidelijk naar
voren, hoe men juist die boodschappen dient te
kopen, die waarde bezitten. Veel mensen kopen
nog artikelen, waar men naderhand spijt van
heeft. Nadat diverse vragen waren gesteld en
beantwoord werden folders van het Voedings
Bureau uitgereikt.

SINT OP R.K. SCHOLEN

St.-Nicolaas heeft traditiegetrouw de leerlingen
van de R.K. Kleuterschool op de Kranenburg
niet vergeten.
Maandagmorgen tegen tien uur arriveerde de
Sint met zijn trouwe knecht per auto bij de
school en werd hier hartelijk verwelkomd door
de kleuterschare, die o.l.v. de Hoofdleidster mej.
L. Wolbert niet moede werd de grijze Bisschop
toe te zingen. De Sint was blij de kleuters terug
te zien en toonde zich ten zeerste tevreden om-
trent de vorderingen der leerlingen, hun ijver
en gedrag in school. Pastoor Bodewes o.f.m.
sprak het welkomstwoord, waarna de kleuters
leuke voordracht j es deden, Sinterklaasliedjes
zongen etc. Elk kind ontving een prachtig ca-
deau. Ook vele ouders waren getuige van dit
mooie Kinderfeest.
's Middags kon de jeugd zich nog enkele uren
vermaken, doordat via de bereidwillige mede-
werking van een der ouders, poppenkastvoor-
stellingen werden gegeven.
Ook de leerlingen van de R.K. Lagere School
hebben weer bezoek gehad van Sint en Piet.
In tegenstelling met andere jaren werd het
feest thans gehouden in de school. Bij de ingang
van het gebouw werd het hoge gezelschap ver-
welkomd door het Hoofd der school, de heer
G. Bekker, terwijl ook de Z.E.H.H. Pastoor
Bodewes en Kapelaan Sluiter o.f.m. hun op-
wachting maakten.
In alle klassen werd de Sint hartelijk toege-
juicht; er werd volop gezongen, voorgedragen
en gedeclameerd. Gelukkig behoefde er nie-
mand in de zak en waren Sint en Piet best te-
vreden over het gedrag en de vorderingen der
leerlingen. In alle klassen werden cadeaux
rondgedeeld. Piet zorgde ervoor, dat allen op
snoep werden getracteerd, zodat, toen het ge-
zelschap* tegen plm. drie uur weer vertrok, in
alle kinderharten vreugde en blijdschap heer-
sten.

G.M.V.L. C.B.Ï.B. A.B.T.B.
Deze drie standsoryanisaties beleggen een

belangrijke vergadering
op a.s. dinsdag 13 dec. 's avonds 7.30 uur in zaal Eskes

Sprekers:

de heren Smit uit Groenlo
Reurdink uit Nederberg en
van Zadelhoff uit Drempt

Onderwerp:

Hoe werkt de ruilverkaveling in de praktijk?

Zeer belangrijk! Alle belanghebbenden van harte welkom!

Vordense Winkeliersvereniging
Leden, welke bonnen hebben overgehouden, kunnen deze
inleveren tot uiterlijk 17 december bij boekhoudbureau
Klein Lebbink.

Zij, die wat te vorderen hebben van onze vereniging
kunnen hun rekeningen indienen eveneens voor 17 de-
cember bij de penningmeester, de heer H. Bogchelman,
Nieuwstad 5

BEZOEKT

HEDEN en MORGEN

de Kanarietentoonstelling
in zaal Eskes te Vorden

*Geopend:

Zaterdag van 2 tot 10 uur
Zondao-van 2 tot 6 uur

Voor de zondag
Mocca punten 25 et. per stuk

^^ vandaag 5 voor f 1.—

Krentenbrood f ̂ ^5
vandaag f 1.20

Slagroomsoesjes 60 et. per 100 gram

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Kerstkransjes en
Cake

o ven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordense Bakkers!

Boerengeriefhout te
koop, eiken en dennen.
Joh. Wesselink,

Kranenburg

Blijf op goede voet
met Uwgezondheid..

draag Vredesteïn Laarzen!

Knielaars
13.75
Maten 40 t/m 48
Zwart.

Vredestein
betekent tevreden zijn l

Fa. Hartens
sport- en wapenhandel

Voor
Vu Ipenrepa rat ie

naar
„Jan Hassink"

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Voor

Visitekaartjes

wordt het nu de
hoogste tijd!

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JANHASSINK'S"
ROOKGEREI

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

haardbrandolie

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN


