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(Ingezonden mededeling)
Aan de leden der Heru. Gemeente te Vorden.
De diaconie der Herv. Gem. richt zich tot
u met het volgende:
Door een abuis is een belangrijke medede-
ling niet opgenomen in „het Kerkblaadje"
van december. Daarom maakt ze gaarne
van „Contact" gebruik om te wijzen op de
komende kerstcollecte ten bate van de
diaconie.
Deze collecte, in de oorlogsjaren begonnen
als een inzameling in natura, is blijven be-
staan als geldelijke inzameling. En heel het
werk is hiermee zo samengegroeid, dat we
er niet meer buiten kunnen. Het vormt een
belangrijke post in de diaconale inkomsten.
De stijging in de gewone middelen in de
naoorlogse jaren heeft de prijsstijgingen in
de verte niet kunnen bijhouden. De kerst-
collecte heeft de laatste jaren dit verschil
vereffend.
Het werk voor bejaardenzorg blijft niet
alleen, het stijgt! De gewone uitgaven ra-
ken of overschrijden de raming. Het lande-
lijk werk van kinderzorg, reclassering, e.d.
vraagt om iets méér te doen.
Dit alles raakt in directe zin onze naasten,
Het is voor deze allen, dat wij vragen:
Vult de handen van hen, die ook met
Kerstmis '57 u komen vragen om een bij-
drage voor het algemene diaconale werk!

De diaconie.

(Ingezonden mededeling)
VERKEERSZIEKTE STAATSVIJAND NO. l

Weet U wel, dat Dr. Muntendam, de Staats-
secretaris van Volksgezondheid gezegd heeft:
„Niet aan de tuberculose, noch aan rheuma,
noch aan kanker sterven de meeste mensen
in ons land, het grootst aantal slachtoffers
eist de verkeersziekte. Willen we deze steeds
toenemende epidemische ziekte intensiever
bestrijden, dan dienen wij allen een heer te
zijn; dit sluit in: „beschavingen sociaal ge-
voel".
Weet U wel, dat per l september 1957 het
aantal verkeersslachtoffers reeds met 25%
gestegen is.
Weet U wel, dat in West-Duitsland het aan-
tal doden bij verkeersongelukken, sinds de
invoering van de maximumsnelheid met 25
a 30% verminderd is.
Weet U wel, dat wij allen een sociale ^plicht
hebben, mee te strijden tegen bovengenoemde
verkeers-Moloch.
Weet U dat wel, dan is U vanzelfsprekend
lid van onze Vereniging voor Veilig Ver-
keer en bezoekt U trouw onze gezellige en
leerzame verkeers- en filmavonden. Toegang
gratis.
Weet U dat niet, geeft U zich dan zeer
spoedig op als lid en tracht Uw verkeers-
kennis uit te breiden, door onze ontwikke-
lingsavonden te bezoeken en volg onze Ver-
keerscursussen. Geen kosten.
De eerstvolgende ontspaningsavond is maan-
dag 16 december inzaai Bakker. Zie adver-
entie in dit blad.

BIOSCOOP.
„Van het moederschap verstoken", de film
die zondagavond in het Nutsgebouw draait,
is er één met dramatische hoogtepunten. Het
is het ontroerend filmwerk van een vrouw,
die de verkeerde man ontmoette. Hij ver-
leidt haar en laat haar dan in de steek. Na
een ernstige val komt ze in het ziekenhuis
terecht; zij wordt gered, doch het gaat ten
koste van het kind dat zij verwachtte.
Wanneer zij later denkt met een ander ge-
lukkig getrouwd te zijn, komt haar vroegere
verloofde onder zeer bijzondere omstandig-
heden weer met haar in aanraking. Bij het
bewogen gesprek, dat nu volgt, komt haar
man toevallig binnen. Nu volgt het ene mis-
verstand op het andere en er is heel wat
innerl i jke strijd voor nodig voor man en
vrouw beide beseffen dat ze niet buiten
elkaar kunnen en het verleden overwonnen
is.

KERSTFEEST VRIJZ. HERVORMDEN.
De ver. van Vrijzinnig Hervormden heeft
het kerstfeest voor de kinderen van haar
zondagsschool vastgesteld op zondag 22 de-
cember. Ds. R. Riphaagen zal weer de leiding
hebben.

IN HET STAMBOEK
Bij de gehouden huisinspectie van het N.R.
Stamboek is een M.R.Y. stier van de landbou-
wer D. Lettink voorlopig in het stamboek in-
geschreven.

BILJARTEN
In de 2e afdeling der Zutphense biljardbond
werden gespeeld de wedstrijden KOT III—
Kroon II, welke door KOT met 4—6 werd ver-
loren.
KOTT II won in dezelfde afdeling met 8—2 van
Berkelbrug II, terwijl Kets I met 6—4 verloor
van Bierhuis II.
De hoogste serie in deze afdeling maakte M.
Pardijs van KOT met 22 en het hoogste partij-
gemiddelde B. Derksen met 5,22, eveneens van
KOT II.

RATTENBFSTRIJDING.
Evenals voorgaande jaren zal op advies van
de Plantenziektekundige Dienst, Afd. Rat-
tenbestrijding te Wageningen, in deze ge-
meente wederom de rattenbestrijding ter
hand worden genomen.
De bestrijding vindt ditmaal in het gehele
land in hetzelfde tijdvak plaats. In de week
van!6 tot en met 21 december 1957 zullen
10 personen de boerderijen, woonhuizen en
bedrijven in deze gemeente bezoeken, ten
einde bestrijdingsmiddelen uit te leggen op
plaatsen waar het vermoeden bestaat, dat
daar ratten huizen. Aan deze bestrijdings-
middelen zijn geen kosten verbonden voor
belanghebbenden, terwijl zij onschadelijk zijn
voor mens en huisdier. Het spreekt vanzelf,
dat een ieder weer de nodige medewerking
zal verlenen, opdat de actie ook dit jaar
volkomen zal slagen.

VOETBAL
Na enkele weken rust zal Vorden I a.s. zon-
dag op bezoek gaan bij Erix I (Lievelde). Hoe-
wel Erix op het papier niet tot de sterksten be-
hoort, dienen de geel-zwarten deze wedstrijd
toch wel serieus op te vatten, omdat Erix op
eigen veld heel wat mans is. Vorden kan geen
puntje meer missen.
Vorden II gaat naar Longa III en hoewel het
elftal enkele invallers telt, bestaat toch wel de
mogelijkheid om een kostbaar puntje uit Lich-
tenvoorde mee te brengen. Dit zou tevens het
verlaten van de onderste plaats op de ranglijst
betekenen.
Vorden III ontvangt in de morgenuren op eigen
terrein BIC V uit Brummen, wat een overwin-
ning kan betekenen.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
In de afgelopen veertien dagen werden door de
leden van de Vordense Damclub de volgende
onderlinge wedstrijden gespeeld voor de compe-
titie:
Breuker—Berkelder l—1; Woltering—Wijen
0—2; Wasseveld—Oukes 0—2; Hoevers—Rozen-
daal 1—1; van Ooyen jr.—Wansink l—1; van
Ooyen sr.—Norde O^fe Romville—Geerken
0—2; Hesselink—KI. Wimel 1—1; Uenk-Sie-
merink O—2; Rozendaal—van Ooyen sr. 2—0;
Sieverink—Woltering O—2; Oukes—Wansink
afgebr.; Romville—Lammérs O—2; Wasse\ eld-'
Uenk 2—0; Norde—Hesselink 0—2; Geerken—
van Ooyen j r. 2—0.

's MORGENS STI^^TVERLICHTING
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering
verzocht de heer Wesselink B. & W. om de
straatlantaarns gedurende de donkere winter-
maanden 's morgens te laten branden ten ge-
rieve van de velen, die reeds vroeg naar hun
werk, trein of bus moeten. Ook in dit blad heb-
ben we reeds enkele jaren achtereen op de wen-
selijkheid hiervan geattendeerd.
In samenwerking met de PGEM kon dit ver-
zoek ingewilligd worden, waardoor vanaf j.l.
zaterdag van 's morgens 6.30 uur tot zolang dit
nodig is de straatverlichting in het dorp brandt.
Ter compensatie van de hogere elektriciteits-
kosten wordt nu 't avonds de straatverlichting
in plaats van 12 uur om 11.30 uur gedoofd, daar
dan het verkeer toch maar zeer gering is. On-
getwijfeld zijn vele inwoners, nu het verkeer
vooral op de hoofdstraten 's morgens reeds
vroeg intensief is, met deze maatregel gebaat.

SIMULTAAN DAMWEDSTRIJD
De Empo Sportclub organiseerde dinsdagavond
een simultaan damwedstrijd. De heer Oukes van
de Damclub „Vorden" speelde simultaan tegen
18 spelers en wist van 15 borden de volle winst
te behalen.
Drie spelers, de heren C. W. Hesselink, de
Boer jr. en G. Harmsen jr. wisten een remise
te bevechten.
Al met al was het een zeer geslaagde avond in
de gezellige Empo-cantine.

„EERSTE GEWIN IS KATTENGESPIN"
Onze plaatselijke toneelvereniging „Vordens
Toneel" heeft een blijspel in studie genomen,
getiteld „Eerste gewin is kattengespin". Dit
stuk bestaat uit 3 bedrijven en is geschreven
door S. Fraser en V. Becker.
De opvoering van dit blijspel is bepaald op
woensdag 12 februari a.s.

KERSTFEEST OP KOMST
A.s. week staat geheel in het teken van het na-
derende kerstfeest. Traditiegetrouw viert de
Bond van Plattelandsvrouwen dit feest op
woensdagmiddag in het Nutsgebouw. Bejaarde
inwoners boven 65 jaar zijn hier hartelijk wel-
kom.
Door de „Jonge Kerk" wordt woensdagavond in
Irene een kerstspel opgevoerd: „Vleugels naar
een betere wereld". Reeds enige jaren brengt
deze groep een kerstspel, wat door heel velen
ten zeerste wordt gewaardeerd.
Donderdagavond wordt dit spel opgevoerd voor
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en
vrijdagavond in de Wildenborchse kapel. De re-
gie is bij Ds. J. Langstraat in zeer vertrouwde
handen.
Het kerstfeest met de kinderen van de zon-
dagsscholen der Herv. Kerk wordt Ie kerstdag
in het dorp gevierd en 2e kerstdag in het Med-
ler en de Wildenborch.
Volgende week zondag is er weer een advents-
samenkomst in de Herv. Kerk, waar de bekende
zanger David Hollestelle zijn medewerking aan
verleent. Hij wordt aan de piano begeleid door
de heer P. Westerhoud.

KERKDIENSTEN zondag 15 december.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds. J. Langstraat.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. Langstraat

Oeref. 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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 14 dec. van 5 uur tot en m.
zondag 15 dec. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 15 dec. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 541 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 49.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelij ke stand v. 6 dec. t.m. 12 dec.
Geboren: d. van B. W. van Zantvoorten J.
A. G. van Zantvoort-Arendsen; d. van H.
}. Gotink en F. J. Gotink-te Moller.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd : geen.
Overleden: J. de Groot, vr., echtg. van W.
Koop, 52 jr.

IN ANDERE HANDEN
Het dubbele woonhuis van de Fa. Raat alhier,
dat ten overstaan van notaris Mr. J. Rombach
was aangekocht door de heren Schoolderman
en Eijerkamp alhier voor de som van ƒ 18.800,—
Is, naar we vernemen, thans1 onderhands aange-
kocht door de heer J. Bijenhof, varkenshande-
laar in deze gemeente.

SINTERKLAAS BULHET N.V.V.
Zaterdagmiddag was de g^ile benedenzaal van
het Nutsgebouw bezet met kinderen van leden
van het N.V.V., die daar het Sint Nicolaasfeest
vierden Zij werden ruimschoots getracteerd on
er werden enige films vertoond. Vooral de
sprookjesfilms vielen zeer in de smaak. Sin-
terklaas en zwarte Piet^wamen ook op be-
zoek, wat voor de kleintj^patuurlijk het hoog-
tepunt van het feest was.

NAJAARSGEMEENTE-AVOND
GEREF. KERK

Onder leiding van Ds. E. J. Duursema werd
donderdagavond in het gebouw Irene de na-
jaarsgemeente-avond van de Geref. Kerk alhier
gehouden. De opkomst was ditmaal zeer goed.
Na het zingen van Gez. 32 en gebed sprak de
voorzitter naar aanleiding van het Schriftge-
deelte uit Rom. 15 een kort openingswoord.
Hierna deed spr. de verblijdende mededeling dat
hij voor het beroep naar de Geref. Kerk van
Hellendoorn heeft moeten bedanken.
De heer A. J. Lenselink, waarnd. voorzitter van
de kerkeraad sprak namens kerkeraad en ge-
meente er zijn dank over uit dat Ds. Duursema
zich nog aan de Geref. Kerk alhier wil blijven
verbinden. De gemeente zong hierop haar pre-
dikant en mevrouw toe „Waar liefde woont ge-
biedt de Heer Zijn Zegen" en „Dat 's-Heren Ze-
gen op U daal".
De voorzitter dankte de heer Lenselink voor de
tot hem en zijn echtgenote gesproken woorden.
Vervolgens werd het woord verleend aan de
heer J. W. Luiten, ouderling der kerk, die het
onderwerp: „Het Huisbezoek" zou inleiden. Spr.
liet duidelijk enige kenmerkende dingen aan-
gaande dit bezoek de revue passeren, waarin hij
vooral het vertrouwen tussen dominee, ouderr
lingen en gemeenteleden naar voren liet ko-
men.
Na de pauze, waarin een kop koffie werd aan-
geboden, mocht de inleider een groot aantal
vragen beantwoorden, waaruit bleek dat over
dit onderwerp nog veel te vragen viel. Alle vra-
gen werden naar genoegen van de vragenstel-
lers beantwoord.
Tenslotte kwamen nog enige zaken, het interne
leven van de kerk betreffende, ter sprake.
Met het zingen van „Lof zij de Heer de Almach-
tige Koning der ere" en nadat op verzoek van
de voorzitter de heer Luiten in dankgebed was
voorgegaan behoorde deze alleszins geslaagde
gemeente-avond weer tot het verleden.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen/

TAFELTENNIS
De afgelopen week wist NTTC I zich uitstekend
te herstellen. In 2A wisten de Vordense heren,
die bezoek kregen van de Roskam III uit De-
venter een prachtige 7—3 zege te behalen.
In de 3e klasse C doet NTTC II het ook vrij
goed. De Vordense reserves staan thans op de
vierde plaats en kunnen die behouden als zij
thuis weten te winnen van Wijk 16 III (Deven-
ter).
NTTC III was eveneens vrij en zal in Zutphen

n SSVZ II een zv, .emoet g
De A-junioren konden zich in de JeugdkL
2 B, prachtig herstellen en wonnen overtuigend
met 9—l van de Hoven A, dat hier op bezoek
was. Zij staan nu weer dicht bij de koploper St.
Lebuinus A uit Deventer.

h et gè'sónde gebau r:

RDTER5EPT
beschermt Uw mond en keel

85 cei

SINT NICOLAAS BEZOCHT OOK DE
O.L.S. LINDE

Bracht Sint Nicolaas donderdagmorgen reeds
een bezoek aan de O.L.S. Dorp, donderdagmid-
dag vervolgde hij zijn bezoek bij de Openbare
Lagere School te Linde.
Vergezeld van zijn zwarte knecht begaf hij zich
naar een schoollokaal waar de leerlingen en aan-
staande leerlingen met vele moeders het St. Ni-
colaasfeest vierden. Het lokaal was geheel be-
zet. Geruime tijd onderhield de Sint zich met de
jeugd, die in groepjes naar voren kwamen voor
het opzeggen of zingen van versjes. Enkele
leerlingen van de hoogste klas traden voor het
voetlicht met een gedramatiseerd versje: „Een
boer". Tijdens de pauze werd getrakteerd. Na
de pauze genoten jong en oud van een poppe-
kastspel, gespeeld door mevr. Hazekamp-Aal-
poel. De poppen waren bij haar thuis vervaar-
digd, geholpen door enige kennissen. Tot slot
kregen alle leerlingen een zak met snoepgoed
en de leerlingen van de laagste klas bovendien
een cadeau. Het was een goed geslaagd Sint
Nicolaasfeest.

HOOFDPRIJZEN ST. NICOLAAS-ACTIE
De 6 hoofdprijzen, bestaande uit 6 stalen slaap-
kamerameublementen, welke de winkeliersver-
eniging tijdens de Sint Nicolaas-actie uitgeloofd
heeft, zijn terechtgekomen bij: de heren Cor-
negoor, Linde; T. Harmsen, Enkweg; Siemens,
Ruurlose weg; Woudstra, Prins Bernhardweg;
Willemsen, Linde en te Hennepe op 't Hoge.
Maandagavond werden de laatste hoofdprijzen
in hotel Bakker door de heer G. J. Schurink,
voorzitter van de winkeliersvereniging, met een
toepasselijk woord uitgereikt. Op deze avond
bestond tevens gelegenheid om de laatste waar-
debonnen in te wisselen tegen geld. De totale
geldswaarde van de bonnen en hoofdprijzen be-
liep dit jaar niet minder dan ruim ƒ 4.000,—.
De „Slagzin*wedstrijd" is ook een groot succes
geworden, temeer omdat de winkeliers tiental-
len prijzen, w.o. zeer waardevolle, gratis hier-
voor hadden afgestaan. Het is voor degenen,
die in Vorden tijdens de actieweek hun inkopen
deden, dus wel een zeer aantrekkelijke attractie

geworden. Aangezien ook de winkeliers over
't algemeen goede zaken gedaan hebben, kan
deze actie dan ook weer als zeer geslaagd be-
schouwd worden.

SPOORBOOM KNAPTE AF
Een met balen hooi geladen grote vrachtwagen
die uit de richting Vorden naar Ruurlo ging,
reed tegen een der geopende spoorwegbomen
aan juist op het moment dat uit de tegenover-
gestelde richting een andere auto de overweg
in de rijksweg Vorden—Ruurlo passeerde. Aan-
gezien de doorgang voor beide voertuigen
te nauw was geworden raakten de hoog opge-
stapelde balen hooi een van de spoorbomen met
het gevolg dat deze afknapte.

IJSBAAN KRANENBURG
Het Comité van de Ijsbaan Kranenburg hield
maandagavond ten huize van de heer Schoen-
aker een bijeenkomst ter bespreking van het
a.s. seizoen. Dank zij het actieve werk der tech-
nische commissie is men er in geslaagd om di-
verse verbeteringen aan de baan aan te bren-
gen. Zo werd de wal aan de linkerzijde in zijn
geheel een vijftal meters verlegd, waardoor de
ijsbaan veel groter is geworden. Ook is de outil-
lage aanmerkelijk verbeterd en zijn er meer en
grotere lichtmasten aangebracht.
Voorts werd een nieuwe pompinstallatie aange-
schaft, waardoor het thans mogelijk is gewor-
den om de baan in de kortst mogelijke tijd onder
water te krijgen en op peil te houden. Er wer-
den definitieve schakelkasten voor de lichtlei-
ding aangebracht, kabels etc., terwijl tevens het
gebouw voor het bergen van materiaal is uitge-
breid. Door de regen der laatste tijd is het mo-
gelijk geworden om binnenkort te gaan pom-
pen en zal vermoedelijk binnen een week de
weide onder water staan. Er werd nog gespro-
ken over de entreegelden, gezinskaarten etc.
benevens rijwielstalling. Vervolgens werden de
verschillende functies onder de leden verdeeld,
opdat wanneer de vorst aanbreekt ieder direct
zijn taak weet. De voorzitter bracht dank aan
allen voor hun opkomst en hoopte op aller me-
dewerking, wanneer Koning Winter zijn intrede
zal hebben gedaan.



OUDERAVOND OX. DORPSSCHOOL.
Onder voorzitterschap van de heer W. Kui-
per werd in het Nutsgebouw de ouderavond
gehouden van de O.L. dorpsschool. In zijn
openingswoord liet de voorzitter de diverse
bijzonderheden van het afgelopen schooljaar
de revue passeren en heette in 't bijzonder
welkom het nieuwe schoolhoofd, de heer
G. W. Brinkman. De heer Brinkman besprak
vervolgens in het kort enkele schoolzaken,
waarna de penningmeester van de schoolfeest-
commissie, de heer W. Kamperman, een
overzicht gaf van de financiën. Er bleek een
klein batig saldo te zijn. Tot tijdelijk lid van
de schoolfeestcommissie werd in de plaats
van de heer R. Wesselink de heer J. Bannink
gekozen.
De dames Plas en Scheltens hielden een
causerie over de problemen rondom het
schoolgaande kind. Mevrouw Plas besprak
het huiswerk en mej. Scheltens de gewoon-
ten van het kind thuis en op school. Naar
aanleiding van deze causerieën werden een
aantal vragen gesteld, die allen naar ge-
noegen werden beantwoord.

KINDERPOSTZEGELS.
Volgende week zullea tussen tien en twaalf
uur 's morgens enkele dames in het post-
kantoor aanwezig zijn voor de verkoop van
kinderpostzegels en -kaarten. Er zijn vele
andere kaarten dan door de schoolkinderen
verkocht werden. Komt u maar eens kijken.
De schoolkinderen hebben dit jaar veel
succes gehad. Ze verkochten aan zegels en
kaarten voor een totaal bedrag van f 2300.—.

BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield vrij-
dagavond in zaal Schoenaker haar maandelijk-
se ontwikkelingsavond, welke ditmaal in het te-
kon stond van St. Nicolaas en het afscheid der
Voorzitster. Voor de laatste maal stond deze
bijeenkomst onder voorzitterschap van mevr.
Gr. Mokkink-Seesing in verband met haar verr
trek naar elders. Deze kon in haar openings-
woord ruim 50 dames verwelkomen. Nadat en-
kele Sinterklaasliederen ten gehore waren ge-
bracht, arriveerde de goedheilig man en zijn
knecht. De Sint prees1 de dames van de afd.
Vorden voor hun trouw aan de vereniging en
vooral het bestuur, dat hen voorging in activi-
teit. Hierna werd afscheid genomen van de
voorzitster, die ruim 7 jaar deze functie heeft
bekleed. Pastoor Ponsioen richtte zich als Gees-
telijk Adviseur tot mevr. Mokkink en prees haar
voor de wijze, waarop zij steeds de belangen der
vereniging had behartigd en de vergaderingen
had geleid. Het zou moeilijk zijn, aldus deze om
de opengevallen plaats weer te bezetten. Als
blijk van waardering en herinnering bood spr.
namens de afdeling een prachtige handtas aan.
Men bleef hierna nog enige tijd gezellig bijeen.
Besloten werd nog om medio januari in de
eerstvolgende bijeenkomst een nieuwe voorzit-
ster te kiezen.

SCHOOL- EN ST. NICOLAASFEEST
R.K. SCHOOL

Verleden week donderdagmiddag was het groot
feest voor alle leerlingen der St. Antoniusschool
op de Kranenburg in verband met het traditio-
nele Sinterklaasfeest en het jaarlijkse School-
feest, dat wegens bijzondere omstandigheden
deze zomer geen doorgang kon vinden. Tegen
twee uur arriveerde de Sint met zijn beide
knechten, die een overvolle „brancard" mee-
droegen met snoep, cadeaus etc., hetgeen in
zaal Schoenaker een grote beroering bracht.
Het hoofd der school, de heer H. Folmer, sprak
een welkomstwoord, in 't bijzonder tot de Sint
met zijn gevolg.
De grijze Bisschop richtte zich hierna tot de
kinderen en was verheugd over hun vorderin-
gen. Tevens gaf hij nog enkele algemene wen-
ken, waarna de beide Pieten allen verrasten
met een prachtig cadeau en volop snoep e.a.
ronddeelden. De middag was verder gevuld met
voordracht j es en declamaties der leerlingen, so-
lo-zang der kleinsten etc.

FEESTAVOND K.A.B. EN K.A.V.
De kath. Arb. Beweging en de K.A.V. hielden
woensdagavond in zaal Schoenaker een gecom-
bineerde feestavond, welke uitstekend geslaagd
mag worden genoemd. Voorzitter, de heer J. C.
van Langen der K.A.B., heette, mede namens
de voorzitster der K.A.V. mevr. A. Woltering-
Eykelkamp, die wegens ziekte verhinderd was,
allen van harte welkom, speciaal St. Nicolaas
en zijn knecht. De voorzitter dankte de Sint
voor zijn komst en sprak de wens uit, dat deze
feestavond mocht bijdragen tot versteviging der
onderlinge banden. Sint Nicolaas dankte voor
de hartelijke woorden en belichtte in een enkel
woord het werk der K.A.B. Hij spoorde allen
aan om als kleine gemeenschap onder elkaar
als vrienden werkzaam te zijn. Hierna moesten
enkele heren en dames voor de Sint verschijnen
en ontvingen zij, al naar gelang hun gedrag in
het voorbije jaar een vermaning of goedkeurend
woord. Ook het winterprogramma werd nog
even onder de loupe genomen, waarna de Sint
weer moest vertrekken, waarbij hij evenwel al-
len een „tot weerziens" toeriep.
Het verdere gedeelte van de avond werd op ge-
zellige wijze doorgebracht met het beoefenen
van hersengymnastiek door 2 groepen dames en
heren. De dames wonnen uiteindelijk met 4—3.
Ook het „trek aan de bel" en de moppen van de
heer Krauts vielen in de smaak, terwijl allen
ruim werden getracteerd. Al met al was het een
zeer geslaagde avond.

RATTI-NIEUWS
In verband met de slechte weersomstandighcy

werden verleden week alle wedstrijden af-
st. A.s. zondag zal Ratti I weer in touw zijn

en ontvangt Ulftse Boys I. Dit is de laatste
wedstrijd van de eerste competitieronde en ge-
let op de plaats, die de Rattianen in het klasse-
mont bezetten, zullen zij alle zeilen moeten bij-
zetten om ditmaal eens beide puntjes te ver-
overen, want deze zijn broodnodig. Wanneer
Ratti volledig is, zit er zeker een kleine over-

winning in, daar ook de bezoekers niet tot de
sterksten der afdeling behoren.
Ratti II is vrij. De A-junioren zullen in Baak te-
gen Baakse Boys A zwaar op de proef worden
gesteld, terwijl Ratti B te gast is in Brummen
bij BIC C.

Uiterst lage prijzen!

•

•
+

•
+

•

250 gr. suikerkransjes, heerlijk koekje,
49 et.

250 gr. cocosbanket, 62 et.
200 gr. fondantkransjes, 49 et.
l groot pak kerstpudding, met vruch-

ten, 59 et.
4 pakjes pudding, 3 vanille en l choco-

lade, 49 et.
l groot blik spinazie, 59 et.
l groot blik haring in tomatensaus,

65 et.
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, samen 150 gr., 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRJJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

V.fl.M.C. „De Graaischaprijders'
Ledenvergadering

op dinsdag 17 december,
8 uur in Hotel Bakker.

Komt allen.

Enkele artikelen uit onze
kerst-aanbiedingen:

Groot blik Delmonte, rode zalm
van 3.50 voor 2,98
Lit< potten abrikozen op sap 1,99

t» » rozijnen op sap 1,72
In wijnen en likeuren een grote
sortering o,a* Landwijn uit
Frankrijk 2,15

Alles kunnen we niet noemen, maar onze
sortering voor de feestdagen is groot.

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds!

\ \ ,

COLOR , 't Is nu zo eenvoudig .',"
met ..Plpsticolor uw •
interieur te,vernieu-
vern ' geraffineerd'<•..
van kieurstelling en ^
'gaaf'yan afwerking^

geen kwdststreep blfftr.:,

on behang •
p' Afv/asbaar .en

kleurechU

H. Weustenenk
Het Hoge 31, Telefoon 377

Henri Winlermans
Senoritas
Voor verwende rokers

14 et,
in verpakking van 10
en 50 stuks.
Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

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 autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
9.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.

Corsetten
prima pasvorm
garantie
8.45, 14.7

onder volle

19.75

voor volslanke figuren
5.50, 7.95

B.H.
jeugdmodel
1.95, 2.45

B.H.
prinsessenlijn, pracht satijn
en kantafwerking
4.25

satijn, schuimplasticvulling,
goed wasbaar
f 4.45 _

Stepin's
enkelrek 4.5O
dubbelrek 5.75

Pracht Êgerie voor minder geld.
Dames charmeuze

onderjurken
2.75, 2.95, 3.95,
4.90

Dames pyama's
zware keperflanel 1O.95
idem voor heren 11.95

Kinder-
onderjurkjes

in charmeuze en katoen
vanaf 1.85
Kleine stijging per maat.

Pracht dames

onderjurken
in katoen Ö-5O
in nylon o.95

Keper flanel
uni kleuren
80 cm. breed 1.45
idem gebloemd 1.95
gestreept 98 Ct.

Dames slips
alle maten 98 Ct.

Ook in half wollen ondergoed voor
heren grote sortering.

dames en

A. Wolsing, Vorden

Naar een LONENDER var/censmesteri/7
CALVE-DELFJ brengt:

DE NIEUWE SUPERBA-REEKS!
voor big en varken

De geperfectioneerde

samenstelling van deze

nieuwe Superba-melen is

afgestemd op da

van het dier

IN ELK STADIUM VAN

DE GROEI. Door deze

doelmatige voeding ontstaat

een gunstiger voedsel-

omzetting dan ooit tevoren.

Mest voortaan »
én veiliger
én vlugger
én voordeliger
met DE NIEUWE
SUPERBA REEKS,

Uw varkens EERDER slachtrijp

met EEN ZAK MEEL MINDER

Na de opfok groeien de dieren zonder onder-

breking door

U krijgt gezonde dieren en U weet: gezonde

varkens groeien het hardst

U kunt binnen enkele dagen van het ene meel

op het andere overgaan. Zo bespaart U tijd
rovende arbeid, terwijl

het risico van stoornissen in de spijsvertering

sterk is verminderd

DE NIEUWE SUPERBA REEKS is geschikt voor

zelfopgefokte biggen (grootgebracht met zeu-
genmelk of volgens de DelfiDroog-methode)

en voor marktbiggen.

WKVV-04-57

waarover U méér te weten kunt komen bij Uw DBLFIA-HANDELAAR:

J. B. GERRITSEN - 'T HOGE

Speciale Kerst-aanbieding!
Dames Japonnen 10—25 pCt» korting
Dames Pullovers en Vesten 10 pCt

korting

Schoolderman Vorden

Waorum zo'j hoge priei ̂ en veur wien of likeur betalen,
A'j dat bie'j 't Z waant j e veur niks kunt halen.
Bie'j 5 liter drank krie'j een flesse wien en bie'j

3 liter een flesse alcoholvrie'j.
Als extra attractie krig ied iere koper er een nummer bie'j
Waor ze een liter jenev; ?r, citroen of brandewien

op kunt loten.
Dus veur iederene wat \ reur de kleinen en de groten.

Beleefd aanbevelend,

G. ZU URVELD

Heeft u
visitekaartjes nodig ?

Komt u eerst onze kollektie eens bekijken
en informeert bij ons naar de prijs.
Het zal u zeker meevallen!
Maar . . . stel het niet langer uit, want de
tijd dringt!

Drukkerij Wolters - Nieuwstad 12 - Vorden

Uit voorraad lever-
baar.

KEUNE
voor gas.

stukken goed-
koper

en betere
service



Hiermede zeggen wij
allen hartelijk dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijk
ondervonden.

A. ter Maten
B. M. ter Maten-
Klein Kranenbarg

Vorden, dec. 1957.
„'t lebbink".

BIEDT zich aan net
meisje voor 2 dagen
per week. Inlicht, bu-
reau Contact.

Afwezig van 21 tot
en met 28 dec.
Hanny Harmsen, Kou-
senrepar., Enkweg 15.
•••••

Te koop:

Kerstdennen
met voet

Gebr. Kettelerij, Zut-
phenseweg 54.

Te koop wegens
overcompleet een
goed onderhouden
BANKSTEL en rond
TAFELTJE. Zut-
phenseweg 8.

Te koop een SPIE-
GEL. 1.30-2 m.
Enkweg 18.

Te koop Mosquito-
BROMFIETS en
SLACHTKONIJ-
NEN bij A. L. Gro-
tenhuis, B V.

Te koop r.b. STIER-
KALF, H. Weenk,
B 20.

Te koop 9-jarig
WERKPAARD (mer-
rie), zeer mak in en bij
alles, tevens LUCHT-
BANDENWAGEN
in prima staat, ban-
denmaat 22x6.
W. Kasteel
„De Wiersse", E 126
Vorden.

Te koop STOPPEL-
KNOLLEN.
G. Berendsen, bij 't
Enzerinck.

Te koop 2 ingeschr.
volbl. dr. SCHAPEN.
G. Klein Geltink,
Hackfort.

Te koop een r.b. drag.
VAARS, met stempel,
bij L. W. Harmsen,
,,Memelink", Noor-
dink, Hengelo (Gld.),

Te koop 3 of 4 BIG-
GEN. G. Wuestenenk
„Weideman".

Te koop een toom
BIGGEN. E. Pardijs,
't Lange End.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
Gotink, „Nijkamp",
Leesten.

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

Te koop een toom
zware BIGGEN.
J. Klein Brinke, Hack-
fort C 45.

Te koop ROGGE-
STRO* D. Lettink.
Linde.

Te koop r.b. drag.
VAARS, telling 19
dec. Abortus-vrij,
melkl. M., als 21I2 jr. ,
3.553 kg., 3,61% vet,
als 3i/2 jr. 5.472 k g ,
m. 3,59% vet.
B. Zents Jr. Medler.

Plastic doek
inplaats van glas
voor kippenhokken»

schuren, volières, enz

Beltman
Boslaan l 3 Warnsveld

Telef. 06750-3592

Jan W.

en

Hendrika Chr. W. Weenk

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 20 december a.s. om 12.15 uur
ten Gemeentehuize te Warnsveld.
Huwelijksinzegening door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen, van Vorden, om
12.45 uur in de Herv. Kerk te Warns-
veld.

i i

X
X Warnsveld, „'t Olthof
X
X
X
X
X

dec. 1957.
Vorden, „de Vosheuvel"
Toekomstig adres: 't Olthof, Dennen- U
dijk 8, Warken Warnsveld.
Receptie van 2.30-3.30 uur bij café de U
„Pauw,,, Rijksstraatweg Warnsveld. u

Q Zo de Heer wil, hopen onze geliefde
\ Ouders en Grootouders

S M. Eskes
en

l »

X

8
K
X

X
X
X
X
X

A. Eskes-Pas

op zaterdag 21 december de dag te
herdenken waarop zij voor 40 jaar in
het huwelijk zijn verbonden.
Hopende dat zij nog vele jaren voor u
elkaar en voor ons gespaard mogen Q
blijven, is de wens van hun dankbare r
kinderen en kleinkinderen. ft

Vorden, december 1957.
„'t Voskamp" D 7.

Gelegenheid tot feliciteren van 3—4 w
uur in zaal Lettink, Almenseweg Vorden vy

Heden overleed na een geduldig ge-
dragen lijden onze lieve Vrouw, Moe-
der, Behuwd- en Grootmoeder

JAANTJE DE GROOT
echtgenote van W. Koop

in de ouderdom van 52 jaar.

W. KOOP
G. KOO
N. KOOP-ShlSSINK
Anneke

Vorden, 11 december 1957.
Zutphenseweg 93.
De teraardebestelling zal plSR heb-
ben maandag 16 december om 2 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den. Vertrek van het sterfhuis 13.15 uur.

IcMK

Herv. Gemeente
HEDEN ZATERDAGMIDDAG van 2-3.30
uur is er in de consistorie van de Herv.
Kerk gelegenheid de kerkelijke bijdrage te
betalen.

Wij hebben een grote sortering:

Kerst-artikelen
voor uw Kerstboom,
Kersttafel en
Kerststukjes.

*Jan Hasslnk
Raadhuisstraat 14

„Corcordia" Hengelo-GId.
zaterdag 21 december
DANSEN

Orkest „The Moodchers''

Zaterdag 21 dec.

Balgooien
om krentenbrood en
gebak

W. VOSKAMP
Bakkerij, Molenweg

VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters,

Wie hoge eisen stelt, vlug wil winkelen
en niet teveel wil betalen, kan bij ons
terecht.
Huisvrouwen let op!
Kerstaanbiedingen '57 geldig tot 31 dec.

Slaolie, prima kwaliteit per, fles 129 Ct
Appelmoes, van Goudreinetten, grote fles 79 Ct
Margarine 3 pakjes voor 89 Ct
Zelfrijzend Bakmeel per pak 35 Ct
Zalm, heel lekker, per blik 95 en 138 Ct
Perziken, liters blikken, heerlijk 178 Ct
Ananas, grote blikken, 20 halve schijven 129 Ct
Aardbeien, Abrikozen en Perziken per bl. 79 Ct
Mandarijritjes Japanse, per blik 87 Ct
Oud-Hollandse wafels, per blik 150 Ct
Bi) elk blik een Kerstloper gratis.
Gemengde zoutjes Verkade, per pak 115 Ct
Kaaswafeltjes, per pak 75 Ct
Zoute Pinda's, 200 gram 49 Ct
Chocoladetruffels, 100 gram 49 Ct
Chocolade Pindarotsjes, 100 gram 42 Ct
Fondantkransjes, 150 gram 39 Ct
Eierkransjes, 250 gram 49 Ct
Chocolade repen, 6 stuks voor 95 Ct
Fantasiekaarsjes, mooi in de kerstboom perst. 15 Ct
Prachtige Vijgen, 500 gram 49 Ct
Krenten, 250 gram 48 Ct
Rozijnen Sultana, 250 gram 55 Ct
Verder Snippers, Sucade enz.

Tevens volgt hier een greep uit onze grote sortering
wijnen. Er is voor elk wat wils.

Vruchtenwijn, Westlands Rood (zoet) p.fl. 245 et
bij elke fles een blik Haringfilets voor de toast gratis
Alberiso, Zoete Rode wijn, per fles 170 et
Schilletje, per fles 159 et
l fles Zoete Spaanse wijn en l fles Abrikozen

op sap samen voor 360 et
Santelli Vermouth, Italiaans wit 495 et
Paysan, wit en rood, Franse land wij n p. f l, 220 et
Gold Riesling Luxemb^uj, wit per fles 220 et
Zeiler Schwartze Kat^^Vitte Moezel p. fl. 495 et
Graves Superieur, Witte Franse wijn per fl. 425 et
Dry Sherry per fles 500 et
Douro Port rood „ „ 540 et
Rode Bordeau, Lussaclfc. Emilion per fles 395 et
Bcaujolais, rode Franse wijn per fles 340 et
en vele andere soorten

Fa. J. W. Albers, Vorden

Grote
Kleine
Lange
Korte
Dikke .
Dunne
Blok
Slee
Kerstboom
Taart
Diner
Figuur

kaarsen
Fiitter in 5 kleuren

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v,d. Wal Beslist uw Drogist

Met ingang van 2 januari geven wij weer
gelegenheid tot inschrijven voor

autorijlessen.
De theorielessen zijn elke dinsdagavond om half
acht in café „de Zon".
Ook gelegenheid voor inschrijven voor vrachtauto-,
bus- en motor- (scooter) lessen.

Belt u even no. 06752-358.

George Seesing, Ruurloseweg, Vorden

De Bond van Plattelandsvrouwen
nodigt evenals voorgaande jaren, dames
en heren boven de 65 jaar uit om met
hun het Kerstfeest te vieren op

woensdag 18 december
's middags om half drie in het
Nutsgebouw.

Het Bestuur.

Stookt U d&es,

Uit voorraad lever-
baar.

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen
Advertenties

en
Abonnementen

aan voor alle
couranten,

ook voor Contact,
en G.O. Courant.

Zoekt U BIJVER-
DIENSTE? Schrijf
dan p.o. aan Postbus
61, Sittard. U krijgt
antwoord!

Retextüringbedrijf
„ACCURAAT" Oldenzaal

Laat uw kleding tijdig
Chem. Reinigen, Dry-
mastern voor de Kerst-
dagen.
Tevens uw adres voor
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen drie dagen terug
Depot:
H. Luth, Nieuwstad 4,

Vorden.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Trouw per luxe outo
van

TRflGTER

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.

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

Weulen Kranenbarg
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

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

W. Rossel
Pluim veehandel

Vorden, Telefoon 283
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Juist nu voor de Kerst!
Aanbieding Danteswintermantels
Serie l

nuf29.50
Serie II

nu f49.50
Serie III
nu f 69.50

Serie IV
nuf89.50

Aanbieding Damesjaponnen
Serie I

nu f 14.50
Serie II

nu f 19.50
Serie III

nu f 29.50
Serie IV

nu f 39.50

Aanbieding Herenwinterjassen
Serie I

nu f 49.50
Serie II

nu f 69.50
Serie III

nu f 89.50
Serie IV

nu f 109.50

Aanbieding Jongenswinterjassen en -jacks
Serie I

nu f 17.50
Serie II

nu f 27.50
Serie III

nu f 37.50
Serie IV

nu f 47.50

l
Visser Vorden

JE JL JL Jt JE JL JE

1 Nutsgebouw1"1

Telefoon 500
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 21 dec*, S uur
een feest voor oog, oor en hart

(in prachtige kleuren)

Kaisermanöver
met: Rudolf Prack, Oskar Si ma, Win-
nie Markus, Walter Muller, Hans Moser
Een rendez-uous van Weense vrouwen,
Weense liedjes en Weense harten.

C Toegang 14 jaar

Donderdag 26 december
(2e Kerstdag) 8 uur

een vrolijk kerstprogramma

Abbott en Costello in Alaska
Het meest dwaze duo dezer eeuw be-
leven weer de dolste avonturen, met
gouddelvers, mooie meisjes en echte
schurken.

U zult schateren van het lachen.

Toegang alle leeftijden
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schappers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Wederom ontvangen

een partij wilgen

MANS-KLOMPEN
van prima kwaliteit.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

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
200 gram ham 88 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Hegelink voor uw Rijbewijs

Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

FEESTELIJK
zo'n keurig gedekte tafel*

Maar dan met een echt

Pas-aan servies.
DE ECHTE ALLEEN BIJ

N. J. Keune, Stationsweg 1

Marktver. Vorden
Subsidie-aanvragen dienen uiterlijk

28 dec* a.s» bij de secretaris Molen-

weg 37 te wontffcn ingediend*

Bezoekt
de leden- tevens
propagMda-avond
u.d. afd. Vorden v.h. Ver-

bond voor Veilig Verkeer

op maandag 16 dec. a.s. n.m. 8 uur
in zaal Bakker.

Hersengymnastïek,
Afvalwedstrijd enz.

Houdt deze avond vrij voor

Veilig Verkeer.

Kerstfeestviering
in gebouw Irene
door alle jeugdverenigingen op
woensdag 18 december '57.

Opgevoerd wordt het Kerstspel

„Vleugels naar een betere
wereld".

Vrij toegang ook voor verdere ge-
meenteleden.

H.H. LANDBOUWERS!

Sintels te koop
voor verharden van wogen.

Uit voorraad leverbaar.
Wordt aan huis bezorgd.

Monster, Winterswijk
Groenloseweg 61 J

Telef. K 5430-2727

Flanellen lakens
180 x 230 f 8.80

Molton dekens f 3.40

A. WOLSING - Vorden

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

3de Nutsavond
op donderdag 19 december

's avonds 8 uur precies.
«

Kerstspel onder regie van

Ds. Joh. Langstraat,

door leden van de Jonge Kerk

te Vorden

„Vleugels naar een betere
werg"

Vrije toegang voor Nutsleden (2 pers.)
Entree niet-leden f 1.25 per pers.

Heden zaterdag

DANSEN
met „The Modians"

in zaal Langeler Hengelo-G,

Geen Kerstmis

zonder

Kerstboom.
Ook dit jaar voor 'n
pracht

Kerstboom
naar
Derksen, Zutph.w.
Tel. 334

Hedenavond
schieten, sjoelen en
balgooien

in de Wildenborchse kapel,

Bakker Oplaat

Chem. reinigen Verven

Wilt U uw goederen nog voor de
feestdagen laten chem. reinigen, dan
s.v.p. maandag 16 dec. voor 9 uur
berichten, dan komen we het dezelfde
dag halen.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

Uitvoering
Vordens Mannenkoor
met medewerking van de

Toneelvereniging D.E.V.

in het Nutsgebouw op heden zater-
dag H dec. '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 !.•—
en voor zover voorradig 's avonds
aan de zaal.
Plaatsbespreking in de koffiekamer van
het Nut op de dag der uitvoering
's middags van 2 tot 3 uur, loting
2.30 uur.
Donateurs worden dan eveneens ver-
zocht hun plaatsbewijzen af te halen.

De Gemeente Vorden wenst te verkopen

een kippenhok
groot 10x5 m., opgetrokken van hout op
stenen fundering. Gedekt met pannen.
Staande aan de Berend van Hackfortweg.
Inlichtingen en aanwijzingen geeft de Heer
A. J. Klein Ikkink.
Briefjes moeten uiterlijk dinsdag 17 decem-
ber om 5 uur ingeleverd worden op het
Bureau Gemeentewetken.

R. J. KOERSELMAN

Ver. van Vrijz. Hervormden
De Kerstfeestviering
met de kinderen van de zondags-
school zal plaats vinden

zondag 22 december 's avonds om 7 uur
in het Nutsgebouw o.l.v. Ds. R. Riphaagen,
van Epse.

Het Bestuur

H.H. Landarbeiders!
Verzilvering vakantiezegels op maan-
dag 16 december a.s. 's avonds tussen
7 en 8 uur bij G. J. Martinus, penn.m.
A.N.A.B.

A.s. zondag 15 dec. competitiewedstijd

Ratti l - Ulftse Boys l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

R. J. Koerselman

l Kerstartikelen KOERSELMAN l


