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LEDENVERGADERING VORDENSE BAD- EN
ZWEMINRICHTING „ IN DE DENNEN"
Door de Bad- en Zweminrichting „In de Dennen"
werd maandagavond j.l. een algemene ledenvergadering gehouden in hotel Bakker. Voor deze
zeer belangrijke vergadering bestond, behalve het
voltallige bestuur onder voorzitterschap van de
Edelachtbare heer Burgemeester Van Arkel, weinig belangstelling.
Het punt van de agenda was n.l. financiering in
verband met reconstructie van het zwembad. Om
zich van de nodige financiële middelen te voorzien, die nodig zijn voor deze reconstructie, besloot
de algemene vergadering, behoudens goedkeuring
van de gemeenteraad, bij een levensverzekeringsmaatschappij een annuïteitslening te sluiten. Deze
lening zal worden gesloten voor de duur van zestig
jaar tegen 41/! % rente.
De gemeente is verzocht zich voor de hoofdsom,
rente en aflossing, garant te stellen. Dit verzoek
zal donderdagavond 14 december tijdens de vergadering van de gemeenteraad behandeld worden.
De reconstructie van het zwembad is noodzakelijk
omdat het oude bad niet meer hersteld kan worden. Het plan is om het bassin te vernieuwen hetgeen zal worden uitgevoerd met gewapend beton.
Voor de verversing van het water is het noodzakelijk dat er een waterzuiveringsinstallatie met filterkelder aangebracht wordt. Rondom het bassin
wordt een tegelperron aangelegd. De garderobe,
toiletten en theehuis worden eveneens aan deze
verbetering aangepast. Ook zullen de kleedhokjes
uitgebreid worden. Voor de jeugd zal er een apart
kleuterbad komen. Naast de bassins komt een
grote zon- en speelweide. Deze speelweide zal,
evenals de bassins, omringd worden met een fraaie
beplanting.

Practisch geschenk
voor a a n s t a a n d e Moeders

KERKDIENSTEN zondag 17 december
Hervormde kerk
10 uur Ds. J. J. van Zorge, Bed Hl Doop)
n.m. 7.30 uur Bijzondere Adventssamenkomst

RATTI-NIEUWS
Ook verleden week werden alle wedstrijden door
de Bond afgelast i.v.m. de slechte weersgesteldheid
en de toestand der terreinen en het lijkt er op, dat
ook deze week de vastgestelde wedstrijden bij het
aanhoudende slechte weer niet zullen doorgaan.
naar
Wind en weder dienende zal Ratti I a.s. zondag
een thuiswedstrijd moeten spelen en wel de zwaar.
91
ste kluif van de competitie, n.l. tegen Diepenheim
I. Diepenheim staat momenteel ongeslagen bovenaan de ranglijst en zal er dan ook niets voor voelen
Fa. A. POLMAN
om hier een nederlaag te krijgen.
Daarentegen kan Ratti zich niet meer de weelde
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!
veroorloven om te verliezen, daar zij bedenkelijk
dicht in de gevarenzone zit. Van de Ratti-ploeg
zal het uiterste worden gevergd om een behoorlijk
resultaat te behalen.
De reserves spelen ook thuis en nemen de strijd
AVONDDROPPING
op tegen Hummelo en Keppel III. Ook hier ligt
De Wildenborchse jeugdvereniging organiseerde voor het tweede een kans om in ieder geval een
zaterdag een goed geslaagde avonddropping. De gelijk spel te bereiken.
eerste prijs werd gewonnen door G. Bargeman en Alle juniorenteams zijn vrij.
R. Gr. Nulend met 2 straf punten. Tweede prijs H.
Pardijs en R. Mennink, 13 strp.; 3. J. Groot
GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
Nulend en W. Ruiterkamp, 13 strp.; 4. W. Groot
Nulend en H. Beltman, 14 strp.; 5. J. Braakhekke In de gemeenteavond van de Geref. Kerk alhier,
welke donderdagavond in het gebouw Irene werd
en A. Bannink, 21 strp.
Aan deze dropping namen 45 personen deel. De gehouden, sprak ds. De Jong uit Lichtenvoorde,
afstand welke moest worden afgelegd bedroeg 2Vz over het onderwerp: De Liturgie in de gemeente.
km. De deelnemers werden gedropt in het Medler, Nadat ds. J. D. te Winkel een kort welkomstwoord
de finish was bij de heer G. W. Dinkelman te had gesproken, inzonderheid tot de spreker, verkreeg deze het woord.
Barchem.
Na afloop reikten de heren D. Pardijs en J. van Ds. De Jong zette eerst uiteen wat onder een kerkAmstel aan de winnaars de prijzen uit. De heer dienst dient te worden verstaan. Sommigen verG. Brummelman werd dank gebracht voor zijn be- staan alleen hieronder een preek met een franje.
Het terrein inzake de liturgie in de kerken lag
reidwillige hulp.
volgens spreker nog open, zodat wij aan het laatste woord daarover nog lang niet toe zijn. Een
DAMMEN
kerkdienst wient aan vier eisen te voldoen, n.l.
De voor dit weekeinde vastgesteld damwedstrijd bediening van het Woord, van de sacramenten,
D.C.V. II—Olde Kotte I kon niet doorgaan daar het gebed en de offerande. Het lied behoort tot
de bezoekers verstek lieten gaan. In de plaats hier- het gebed. God en de mens komen in de kerk,
van werden de volgende onderlinge wedstrijden ge- waardoor een gesprek ontstaat, in het geloof gespeeld: Hulshof—Nijenhuis O—2; Wy'en—Ter zien. De leiding berust bij de Dienaar des Woords.
Beest l—1; Oukes—Dalstra 2—0; Bosch—Hid- De kerkdienst is volgens spreker na de Reformatie
ding 2—0; Wansink—KI. Brinke 2—0; Lenselink verschraald. Men dient zich op het geheel van de
—G. Harmsen l—1; KI. Bramel—Wenting O—2; zaak te bezinnen.
Bannink—Lammers 2—0; Hulshof—D. Sloetjes Een aantal vragen werd uitvoerig door spreker
1—1; Wildeboer—Hidding 2—0; Sloetjes—Bello beantwoord.
2—0; Verstoep—Bosch 2—0; Lede—Lenselink Na de pauze werd de door commissie van beheer
O—2; KI. Brinke—Roozendaal O—2; Kieft—A. v. ingediende begroting voor 't jaar 1962 behandeld.
Ooyen O—>2; Sloetjes—Hesselink O—2 en Wiersma Deze werd z.h.s. goedgekeurd. De medewerkenden
—Dalstra 0—2.
hieraan werd Klank gebracht voor hun arbeid.
Deze week speelt het eerste tiental thuis tegen Op verzoek van de voorzitter ging d^^£v H. J.
H.D.C. I uit Hummelo.
Berenpas voor in dankgebed.

Voor betere Woninginrichting

LANDELIJKE WEDSTRIJD IN
WONINGINRICHTING
Uit een 50-tal geselecteerde inzendingen uit het
gehele land op het gebied van interieurverzorging
behaalde de firma A. Polman alhier, een eervolle
5e plaats. Een mooi succes voor de jeugdige firmant.
KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN
Evenals voorgaande jaren organiseert de bond van
Plattelandsvrouwen een kerstmiddag voor haar
leden en voor alle bejaarde inwoners uit onze gemeente. Woensdag 20 december wordt deze gehouden in het Nutsgebouw.
Zie ook de advertentie.

Midivinterblazers en klokkeluiders melden het naderend kerstfeest.

„Stille nacht, heilige nacht." Wij zingen dit lied
in het nachtelyk duister van Kerstmis. En zittend
Kapel Wildenborch.
bij de verlichte kerstboom is het goed bijeen te
10 uur Ds. J. H. Jansen.
zijn in de veilige beslotenheid van onze woonkaGeref. Kerk
mer. Wanneer wij dan zingen van een stille nacht,
gaan onze gedachten uit naar de rust en de stilte
10 en 3 uur Ds. B. Scholten, Zutphen
van het duister, dat ons in de lange decemberavonden omringt. Een stille nacht is immers een
R.K. Kerk
vredige nacht, en waar zouden we meer naar ver7.30 en 10 uur H. Mis. a.m. 3.30 uur Lof langen dan naar vrede ... Zou iemand in de kerstR.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, nacht lawaai maken, we zouden er schande van
n.m. 3.30 uur Lof.
spreken. Niets mag de stilte van de kerstnacht
verstoren, hoogstens het gezang van gewijde kerstZondagsdienst Doktoren
liederen.
(alleen voor spoedgevallen)
Hoe anders was dat bij de oude Germanen, onze
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- voorouders van eeuwen geleden. Zij vreesden de
nachtelijke stilte. Zij huiverden voor de lange winavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
teravonden. Zy verlangden naar het licht van de
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus- zon, zij riepen om de terugkeer van de zomer. Zij
sen half tien en tien uur 's morgens.
maakten in de kerstnacht lawaai.
„Goed," zeggen we, „dat kan ik me voorstellen.
Zondagsdienst dierenartsen.
De verlichting was toen schaars, de behuizing kil
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
en koud, dus de nachten ongezellig." Het merkVan zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond waardige is echter, dat sommige van de geluiden,
in vroeger eeuwen door de Germanen voortge12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
bracht, nu nog de stilte van de decemberavond verVorden — Zutphen
storen. Al is het nu niet meer om de zon terug te
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag- roepen of om boze geesten te verjagen, maar om
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen. de geboorte van Christus aan te kondigen.
Tel. 06750-3877
„Murreweenterblaozen"
„Murreweenterblaozen"
of
midwinterblazen is
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
geen gemakkelijk werk. Allereerst is het niet eenBij geen gehoor: Tel. no. 1230
voudig om enig geluid aan de ouderwetse midwin(Bureau Rijkspolitie) terhoorn te ontlokken, laat staan enige tonen.
Daarbij komt nog, dat de decemberavond venynig
Weekmarkt.
koud kan zijn. Geoefendheid en liefde voor het
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren „vak" zijn dus eerste vereisten. Toch klinkt in
aangevoerd 62 biggen, waarvan de prijzen Twenthe — want dat is het land van de midwinterblazers — telkens weer het klagelijk geluid van
varieerden van f 40,— tot f48,— per stuk. de
hoorn, dan weer hier, dan weer daar, door de
Handel was traag.
decembernacht. Laten wij eens een bezoek brengen
aan zo'n blazer. We gaan op het geluid af; en daar
Burgelijke stand van 7 dec. t.m. 13 dec. vinden we hem. Een flinke boerenkerel, staande
Geboren: d. v. G. J. Wullink en G. Boven- boven de put, blazend op zijn hoorn. Het is een
schutte; z. v. J. W. aalderink en G. Wel- merkwaardig instrument, deze opwaarts gebogen
houten pijp van anderha^e meter lengte. De hoorn
mer.
1
bestaat
twee delen,\ twee uitgeholde helften
Ondertrouwd: A.
enink en H. C. Trag- zijn met uit
gespleten doornJw-*en, soms met koperen
ter; J. A. Lankv^ en J. H, M. Sessink.
banden, stevig aan elkc^B>fevestigd. De „happe"
Gehuwd: B. T.
deel en W. M. A. het mondstuk, heeft ee^H>orsnede van ruim 4 cm.
Hartelman; J. H
Wanroofj en A. J. De hoorn heeft aan hè üdere uiteinde echter een
ce YUTL ongevee'
Grotenhuijs.
cm. Deze vorm vinden
j werd gehanteerd' als
ijland, vr., 56 jr. echg. we terug in de oertij
Overleden: T.
legerhoorn in de Car
gische tijd en bleef de
van H. G. Breuk'
eeuwen door in ere bij
„Tukkers", de Twenthenaren. En elk jaar, vanaf i eerste Adventszondag,
BIOSCOOP.
en nooit daarvóór, tot Didekoningenavond, doch
De film „Schiet . . . of sterf!" speelt in het nimmer daarna, kan men de „laank zik rekkende
machtige Sierragebergte en is vol opwinden- toon" overal in het Twenthse land horen, klagend
de momenten en angstig avontuur. Het is van verlangen „Nao 't feest van Kerstmis, dat
het verhaal van een opgejaagde man en een koomp". Hoewel het geluid niet mooi is en het een
prestatie mag worden geacht, wanneer een
roekeloos meisje in een situatie vol gevaren. hele
wordt voortgebracht, ergert niemand
De geheime schuilplaats in de bergen eiste tonenreeks
zich aan het nachtelijk geluid. Integendeel, het
verdedigen of sterven.
hoort bij de „Stille nacht" van Kerstmis, omdat

DE HEER H. J. EGGINK WON TIJDENS DE
ST.-NICOLAASACTIE DE HOOFDPRIJS
Woensdagavond werd voor de laatste keer tijdens
deze St.-Nicolaasactie het ballerospel gehouden.
Het is de heer Eggink, nadat hij dagenlang in
spanning heeft verkeerd, toch gelukt om de hoofdprijs, een prachtige wascombinatie, ter waarde
van ƒ 1135,— in de wacht te slepen.
Liefst 2000 keer werd er op deze slotavond door
diverse deelnemers geworpen. Nadat het deze
avond voortdurend stuivci (je wisselen was aan de
kop, slaagde de heer Eykelkamp er tenslotte in
om met een worp van 9983 de dagprijs, een fiets,
te veroveren. De tweede en derde prijs, elk een
waardebon van ƒ 75,— werden resp. gewonnen
door de heren H. Velhorst en H. Gal.
A. Wentink, H. KI. Brinke, J. L. Harren, ontvingen ieder ƒ 50,—; J. Florijn, M. Lijftogt, Berenpas en G. J. Brummelman ƒ 25,—; A. Steenblik,
Meijer, H. Doornink, W. Pardijs, K. Hoetink, D.
Breukink, Brinkman, J. Masselink, Sessink en D.
Beek, ontvingen elk een waardebon van ƒ 10,—.
De voorzitter van de winkeliersvereniging, de heer
Remmers, bood aan het einde van deze avond
iedere prijswinnaar zijn gelukwensen aan en over- Het is weer een glansrol van Audie Murphy
handigde hen tevens de prijzen.
de sympathieke revolverheld.
Dat deze actie een succes is geweest blijkt wel uit
het groot aantal deelnemers die elkaar op deze
avonden fel betwist hebben om de waardevolle
prijzen. Een speciaal woord van hulde aan de
leden van de Vordens winkeliersvereniging is dan
ook zeker op zijn plaats.
RAADSVERGADERING
Heden, donderdagavond, zal de Raad om 8 uur in
het Gemeentehuis vergaderen. De agenda vermeld:
Onttrekking aan het openbaar verkeer van het gedeelte van de Kerkhof weg, tussen spoorlijn en
Ruurloseweg; instandhouding openbare lagere
school Linde; aanschaffing van leermiddelen voor
de openbare lagere school in Linde; mechanisatie
van de bevolkingsadministratie; onderhandse aanbesteding van de riolering in de Burg. Galleestruat en de Raadhuisstraat; Gemeentelijke garantie i.z. geldlening en verhoging jaarlijkse subsidie t.b.v. de reconstructie van het zwembad „In
de Dennen"; rekeningcourant met de woningbouwvereniging „Thuis Best"; vaststelling begroting
juli 1961/62 van het gemeentelijk woningbedrijf;
voorlopige vaststelling van het bedrag der uitgaven voor het openbaar gewoon lager onderwijs
over 1960; vaststelling (exploitatie) vergoeding
voor het bijzonder gewoon lager onderwijs over
1960, ex art. 103, 2e lid der lager onderwijswet
1920; vaststelling vergoeding voor de vakonderwijzeressen in de nuttige handwerken aan de byzondere lagere scholen over 1960; vaststelling
extra vergoeding bijzonder lager onderwijs over de
jaren 1953 t/m 1957, ingevolge art. 101, lid 4, der
l.o. wet 1920; eigendomsovername van grond langs
Het Hoge t.b.v. trottoiraanleg; benoeming adviescommissie woonruimtewet 1947; begrotingswijzigingen.

Geluiden rondom de stille nacht.

„Het Binnenhuis

men de betekenis kent: De aankondiging
Christus' geboorte ...

van

Sint Thomas-luiden
Heel anders is het gesteld met het geluid, dat ongeveer tezelfder tijd in het zuidoosten van Friesland wordt geproduceerd, n.l. het luiden van de
klokken. Ook hier hebben we te maken met een
oud-Germaans, en dus heidens gebruik. Want oorspronkelyk moest het klokgebeier de boze geesten
verjagen om „Hantsje Plus", het nieuwe jaar, te
laten komen. Vandaar nog het werkwoord „pluisluiden", want nu luiden de klokken nog steeds
over het vlakke Friese land in de decembernachten.
Maar in tegenstelling tot het midwinterblazen
wordt het klokluiden in Friesland niet door iedereen gewaardeerd. Het zal je ook gebeuren, dat in
de naaste omgeving een klok of een stel klokken
dag in dag uit e n . . . nacht in nacht uit blijft
beieren. Om stapelgek van te worden. Toch blijft
tegen heug en meug het Sint Thomasluiden in de
Friese wouden gehandhaafd. Nu moet u niet denken, dat dit klokluiden zomaar lawaai maken zonder zin is. Nee, het is echt vakwerk. Niet iedereen
kan het. Het is een hele toer om het goed te doen,
d.w.z. één moet de grote klok in beweging brengen
en daarna moet een ander de kleine klok „stjüren". Op de „bam" van de grote klok volgt dan
onmiddellijk de „bim" van het kleine klokje. Het
gaat om het juiste ritme. Er wordt verteld, dat een
Gorredijker vakman op dat gebied soms zomaar
van zijn werk wegliep om het luiden van de klok
volgens-de-regels van anderen over te nemen en
te verbeteren. Door de jaren heen hebben overheidsdienaren, politieambtenaren, getracht aan het
Sint Thomas-luiden paal en perk te stellen. Klepels werden uit de klokken genomen, geen nood.
Een stuk ijzer en een draad, en een nieuwe klepel
was er. Soms werd door de overheid de hele klok
weggehaald, maar ook dat gaf de nodige herrie,
soms meer herrie dan het klokluiden zelf. Zoals
in het jaar 1892, toen de overheid in Oudehorne
met geweld een eind wilde maken aan het jaarlijks
weerkerende Sint Thomas-luiden en de klok naar
elders evacueerde, 's Nachts plaatsten jongelui de
klok echter weer daar, waar zy behoorde, in de
klokstoel bij de kerk. Precies op het moment,
waarop de klepel haar werk zou beginnen, verscheen de burgemeester in eigen persoon. En hij
was niet alleen, zijn veldwachters vergezelden
hem . . . Maar de klok is op de oorspronkelijke
plaats gebleven... Wijzer was de „grietman" te
Drachten. Hoewel hij het Thomas-luiden had verboden, luidde de klok in december lustig door. En
dat nog wel ondanks het feit dat de „grietman"
vlak bij de klokstoel woonde... De „grietman"
verhuisde echter naar het nabijgelegen bosryke
Beetsterzwaag.
Processen-verbaal tegen burengerucht waren natuurlijk aan de orde van de decemberdag. Thans is
meestal een compromis gevonden, waarbij bepaalde luid-uren zijn vastgesteld. Maar van 21 t.m. 31
dec. blij ven de klokken luiden. En de echte Friezen
genieten ervan. Want het doet hen denken aan het
kerstfeest, het feest van de Vrede ...
(Nadruk verboden).
BIJZONDERE ADVENTDIENST
A.s. zondagavond wordt een adventdienst gehouden in de Hervormde kerk.
De eerste bijzonderheid van deze dienst is dat
mevrouw Feenstra—Slagman uit Laren de adventtoespraak zal houden in het Achterhoeks
dialect.
Wie wel eens een kerkdienst van de Rono heeft
beluisterd, zal ervaren hebben dat van zo'n in
dialect uitgesproken preek een geheel aparte bekoring uitgaat.
De tweede bijzonderheid is dat speciaal voor de
jeugd een paar kerkliederen in het moderne ritme
gezongen worden.
Op deze bijzondere adventsavonden is de grote
kerk steeds tot de laatste plaats bezet. We willen
u daarom gaarne opwekken vroeg te komen, zodat
iedereen om half acht een plaatsje gevonden heeft
en de dienst op tijd kan beginnen.

PUROL In huls!

Bij brand* «a snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruw» handen, Schrale huid

IN HET SCHAPENSTAMBOEK
Door de Inspecteur van 't Ned. Schapenstamboek,
de heer H. Oortgiezen te Velp, werden van de
volgende eigenaren (allen leden van de Schapenfokvereniging „Vorden en Omstreken") schapen
opgenomen.
M. H. Gotink, l met b+; L. Hupkes, 2 met b+;
A. Bargeman, l met b+ en l met b; D. Pardijs,
l met b+, allen uit Warnsveld; Erven Ruys de
Beerenbrouck, Vierakker, 2 met b+ en 2 met b;
G. J. Memelink, Steenderen, l met b+ en 2 met b;
G. J. Breukink, Keyenborg, l met b; J. H. Kersjes
Eibergen, l met b+; H. Pijnenburg, Warnsveld,
l met b; Oude en Nieuwe Gasthuis, 2 met AB;
G. J. Pelgrom, l met b; H. J. Berenpas, l met b+
en l lam van de heer L. Gotink. De laatste drie
uit Vorden.
PERSONEELSVER. ZUIVELFABRIEK
Door de personeelsvereniging der Vordense Zuivelfabriek werd zaterdagavond een dropping gehouden. Ditmaal was een parcours in Zutphen uitgezet.
Na een spannende race werden de heren Welsink
en Martinus winnaars met 9 strafpunten, no. 2 de
heren Hissink en Huetink, 11 strp.; 3. H. J. Egging, 12 strp.; 4 t/m 6 G. Hofs, H. Esselink en
me j. G. Hissink en verloofde, 13 strp.; 7. E. Z.
Stegeman, 16 strafpunten.

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

Voor al uw

George Seesing

VIYO

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414
Voor
gascomforen
het adres:

B52E1

Keune
Landbouwers.

KERSTREKLAME

Tafellakens
Servetten
Lopers
Crêpepapier
Tafelstukjes
Kerstboomversiering
Elektr. Verlichting
Kaarsen etc.

voorbeelden uit de
90 aanbiedingen in
de VIVO-Kerstkrant

VIVO

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

JAN HASSINK

met meer dan
Wilt u met de komende feestdagen goed
gekleed gaan, kom dan onze kollektie

rubberlaarzen

Herenpantalons, damesrokken,

is het adres

Zoute Pinda's

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Vesten en pullovers

Per zakje
met 10 wapent/es

eens bekijken en passen.
Ook voor de kinderen

Suikerkransjes

Telef. 1421

vlotte en leuke modellen
voorradig.

Een smakelijk Kerstkoekje, 250 gram • • •
met 10 wapentjes

Auto's te huur

Chocolade Kerstkransjes

zonder chauffeur
Garage

puur, 100 gram

KEUNE

A. J. A. HELMINK

Kersttulband met vruchten

A. G. Tragter

f 7.65 per fles

Wel beter maar niet duurder

met 10 wapentjes

Alleen vrijdagavond

Zutphenseweg H

ca. 400 gram, per stuk

Telefoon 1256

Vraagt Animozegels

Zie etalage

Bij aankoop van een
plastic afwasbak een

„Kippenren" Advocaat 1 fles.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

met 30 wapentjes

Garage

Zoete Spaanse wijn
„C/brandos", 1 fles
met 40 wapent/es

Bupro-gas

geen 70 maar 100 WAPENTJES

VIVO kruideniers:

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Zilverwit
Vlekvrij door en door
Onbeperkt gegarandeerd

naar
KEUNE

G. EMSBROEK £ ZN. c.v.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Aanbesteding
Het bestuur van de
Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek
te Vorden
wenst voor zo spoedig mogelijk aan te besteden

De tijd vliegt
NU alle

Kerstartikelen

1 Wichmond - Lankhorstcrstraat - Hengeloseweg-Vorden
2 Heerleweg - Schoolweg - Vierakkersestraat-opbrcngritSmallcgoor-HackfortVordcn
Deze 2 ritten worden thans in één rit gereden.
De ritten gaan over harde wegen.
Een andere combinatie is mogelijk. Inlichtingen en voorwaarden ten kantore.
Inschrijvingen tot en met 27 december 1961
en kantore der fabriek.

Voor de a.s. feestdagen
zijn wij ruim gesorteerd in

Kerststukjes
Planten
Snijbloemen

Van Kesteren
-

Vorden

Zutphenseweg 87 - Telef. 1206

wapen- en sporthandel

H.H. Pluimveehouders
Wij zijn gestart met
onze nieuwe kuikenbroederij

Audie Murphy-Wanda Hendrix
Dean Jagger

A. BLIKMAN

Een film uit het machtige Siërragebergte, waar vogelvrije kerels hun
geheime schuilplaats hadden.

r

Toegang 14 jaar

Driesteek l - Leesten
Wekelijks af te geven
ééndagskuikens, alle
rassen en kruisingen of
8-weekse jonge hennen.
Telefoon 06750-4765

3

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)

Adverteer regelmatig
in
CONTACT

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
} H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Haal morgen ook
een paar DUET
nylons voor 1.75

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386
Neem voor de kerstdagen

R. J. Koerselman

melkbrood
VISSER-VORDEN

Het beste
vuur met

HJHL Adverteerders*
Haardbrandolie
van N.V. Purfina
Nederland. Intense verbranding -behaaglljke warmte-heldere
Flamazur
vlam

haardbrandolie
Brandstoffenhandel

G. WEULEH-KRHNENBQRG
RUURLOS
47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

(alleen op bestelling)
blijft langer zacht en is bijzonder smakelijk.
Neem er een goed krentebrood bij en LJ
hebt wat brood betreft de zaak prima in
orde.

Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.
DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404

Uw lege bakjes worden door ons ook
smaakvol opgemaakt.

Fa* Martens

of sterf

voor U!

de volgende melkritten:

in div. kleuren o.a.
zwart
Noorse sokken
wanten
mutsen
shawls.
suède- en skiwanten

dag 17 december 8 uur

G€RO ZILMETA

betere merken,
lagere prijzen,

Maillots

b.g.g. 06750-2897

loitatie Jac. Miedema - Deventer

m

wasmachines
centrifuges

1329

Telefoon 1500
VORDEN

OPLAATJWildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
SMIT,

Voor

Gebr.Barendsen

Nutsgebouw™

óteeds vader, KISTEMAKER

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

GRATIS

Autobedrijf en -verhuurinrichting
Tel.

Weulen Kranenfaarg

afwasborstel

Boesveld

Bij gelijktijdige aankoop van „Kippenren" en „Cibrandos"

Het gas voor ledereen
Prijs f 7.50 per fles.

Bloemisterij

Ziekenfondsleverancier

NAAR

VOOR

Vorden

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Vooral met 't oog op de te verwachten
drukte voor de Kerstdagen wordt u verzocht van bovenstaande goede nota
te nemen!

Schurink
bakt het voor UI
Telefoon 1384
P.S. Onze kerstcake, tulband en weihnachtsstollen zijn ook dit jaar weer
echt goed
Voor

Radio, Televisie
en alle elektrische huishoudelijke apparaten
naar

P. DEKKER
Zutphenseweg 8

Telefoon 1253

Inplaats van kaartjes

VERLOOFD:
Wil Wesselink
en
Jan de Ruiter

Vorden, Insulindel. 11
Alkmaar,
Oudegracht 119
17 december 1961.
VERLOOFD:
Tin/ van der Zanden

en
George Folmer
Drs. Soc.

Eersel, Nieuwstraat 96
Breda,
Ulvenhoutselaan 13
17 december 1961.

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen na een ziekte
van enkele weken, onze inniggeliefde
vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder
Tonia Berendina Nijland

op de leeftijd van 56 jaar.
De zekerheid, dat zij in het geloof op
haar Heiland is heengegaan, troost
ons in dit zo zware verlies.

H. G. Breuker
W. D. Breuker
E. Breuker-Schouten
Tinie
Henkie
Wilma
Vorden, 11 dec. 1961.
Koetshuis 't Enzerinck.
De begrafenis zal plaats hebben op
vrijdag 15 dec. om l uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de vele bewijzen
van belangstelling, betoond bij ons huwelijk
zeggen wij mede namens onze ouders hartelijk dank.
J. A. G. Reintjes
B. J. M. ReintjesWolsing

Heden overleed zacht en kalm, nog
geheel onverwacht, na een geduldig
gedragen lijden, onze geliefde schoonzuster en tante

Vorden,
Raadhuisstraat 26.

in de ouderdom van 56 jaar.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 50-jarig huwelijksfeestonder vonden,zeggen wij allen hartelijk
dank.
}. Arfman
M. Arfman-Wassink
Vorden, Almensew.57
Het kantoor van notaris

Mr. J. Rombach
is van

22 dec. tot en met
l januari
gesloten
wegens vakantie

WONINGRUIL:
Enschede - Vorden
Beneden
etage-woning, 2 slaapkamers
douche en tuin.
Gevraagd woning in
Vorden of omgeving
Brieven onder nummer
21 Bur. Contact.

Tonia Berendina Nijland

echtgenote van H. G. Breuker
Haar heengaan was vrede; dit zij ons
tot troost in dit smartelijk verlies.

Vorden, G. Arendsen-Breuker
H. J. Arendsen
Vorden, G. H. Breuker
Vorden, G. J Breuker
H. J. Breuker-Greutink
Barchem, J. Steenblik-Breuker
G. Steenblik
Vorden, W. Wassink-Breuker
B. J. Wassink
Winterswijk, A. Smeenk-Dreeijers
J. Smeenk
Vorden, D. Lijftogt-Breuker
J. Lijftogt
neven en nichten.
Vorden, 11 december 1961.

Volop KERSTBOM
met wortel
en Hulst met bes

Firma Gebr. Kettelerij
Telefoon 1508

Mevr. van WoudenA.N.A.B.
berg Hamstra, Rustoordl. 3, „Marialust"
Eefde vraagt per l jan.
een MEISJE voor dag op dinsdag 19 dec. 's avonds tussen 7 en
en nacht. Meerdere 8 uur bij
hulp aanwezig.
G. J. Martinus
Vorden
Prins Bernhardweg 6

Verzilvering van vakantiebonnen

Vandaag geen repetitie; in verband met
de opvoering revue
Volksonderwijs

Mevrouw
Laat Uw oude stoelen
nu opnieuw stofferen.
Wij doen het netjes en
niet duur.

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers
Vorden

Telef. 1421

A.s. woensdag

20 dec.
ontvangen wij weer

konijnen
voor de hoogste prijs
W. RosscL tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214

Regenweer
Fietscapes
Plastic jassen
Laarzen

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

H.H. Pluimveehouders
en Vermeerderingsbedrijven
Als u kuikens bestelt
kijk dan goed uit waar u ze bestelt. Bedenk goed, dat u bij ons
f 20.~ p. 100 stuks minder betaalt dan in organisatieverband.
Wij zijn niet gebonden aan heffingen en vastgestelde prijzen,
waarvan controleurs en ingenieurs
betaald moeten worden.
Ga van dit geld liever een week
met vakantie!
Wij beschikken op eigen fokbedrijf over de

allerbeste geïmporteerde stammen
dat is op het proefbedrijf in
Putten meermalen bewezen.
Wij kunnen u dieren leveren die
22 cent p. week aan voer kosten
en regelmatig 5 eieren per week
leggen. Leverbaar met vleugelmerk en certificaat.

Bestelt de bekende t
GOBA Kuikens
ƒ
Gaarne voor l januari

Gosselink's Smederijen
WICHMOND
Erkend fokker nr. 477
Erkend kuikenbroeder nr. 11877
Telefoon (06752) 1200

Coöp. Boerenleenbank

Bijzondere Adventsdienst
voor iedereen, in de Hervormde Kerk.

„VORDEN"

Zondag 17 december 's avonds 7.30 uur.
Wij verzoeken onze voorschotnemers
rente en aflossing over

Adventstoespraak i.h. „Achterhoeks" dialect
door mevr. Teenstra-Slagman, uit Laren.

1961

zo mogelijk thans reeds te voldoen.

Kerstvertelling door Ds. J. H. v. Leeuwen,
uit Almen.

U voorkomt hiermede opeenhoping
van werkzaamheden in de laatste dagen
van het jaar en de daarmede gepaard
gaande lange wachttijden.

Solozang en wisselzang met de gemeente
van de tenor B. Balfoort.
Fluitsolo van Karel Wolters.

Als u met de komende feestdagen loge's
krijgt zijn uw bedden dan voldoende in orde?
Wij zijn ruim gesorteerd in alle soorten

matrassen
o.a. interieur-, kapok-, wolvlok-,
cel- en schuimrubbermatrassen.

In het bijzonder voor de jeugd:

Twee kerkliederen in modern ritme
Algehele leiding : Ds. J. H. Jansen.

draka-»

Uw oude matrassen maken wij weer als
nieuw.
Van verenbedden maken wij cel mat rassen
Complete 2 persoons slaapkamers voor

f 139.00

Grote sortering

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook
Boek- en Kantoorboekhandel

Jan Hassink

Prima divanbedden, 15 jaar garantie
vanaf f 29.50
Vrijblijvend geven wij u alle gewenste inlichtingen

A, J» A» Helmink
Woninginrichting

Manufacturen

Setter
Set
ny/ons
m

Kerstkransjes, Banket,
Cake en Tulband!

nu reeds vanaf f 2.50 bij:

L, Schoolderman

in de nieuwe notenkleuren

Koop het betere!
BIJ UW BAKKER

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vordense Bakkersver.

Afd.

Vorden.

Evenals vorige jaren nodigen wij de
bejaarden uit tot het bijwonen van onze

Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond
Kerstverzilvering

met buitenlandse tekst)

Kerstmiddag

,

die gehouden zal worden op woensdag
20 dec. n.m. 2.15 uur in 't Nutsgebouw.
Minder validen kunnen met een auto
gehaald worden. Gaarne hiervoor opgave voor maandag 18 dec. bij een
van de bestuursleden.

op donderdag 21 dec.
's avonds van 7.30-8.30 uur
De P.V.: B. v. Hackfortweg

Nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom!

Visitekaartjes

Het Bestuur.

heeft u binnenkort
weer veel nodig

Kijkt u eens of er nog wel voldoende zijn.
Zo niet, wilt u ze dan een dezer
dagen bij ons komen bestellen?
Dan weet u zeker dat ze op tijd
klaar zijn.

De prijs??
50 stuks met enveloppen vanaf f 4.70
100 stuks met enveloppen vanaf f 6.75
Een visitekaartje komt altijd van pas;
daar kunt u niet buitenl
DRUKKERIJ WOLTERS - VORDEN
Nieuwstad 12

-

Telefoon 1404

Pluimveebedrijf „Buitenzorg" Vorden
vraagt

GEMS METAALWERKEN
YORDEN

P=l

O

Uw kans waar
Alleen prima krachten, niet ouder dan 45 jaar,
kunnen opgeleid worden tot:
* Electrisch lasser; plaatsnijder/perser
bodemmaker; koperslagersgerel.

Persoonlijk, schriftelijk of telefonisch aanmelden aan
de fabriek; (telefoon no. 1260).
De persoonlijke aanmeldingen bij voorkeur op maandagen.
Gevestigd 1830

Leeftijd ± 1 8 - 2 5 jaar.
Korte werkweek, goed loon!

VAST WERK BIJ EEN GROEIEND SOLIED BEDRIJF

Boerenleenbank „KRANENBURG" D 127 a, Vorden
Spaar-, Voorschot-en Giro-instelling
JEUGDSPAARDERS.
Op een Jeugdspaarrekening moet tenminste f 30.- per jaar gestort worden en maximum f 200.-.
Er zijn nog enkele jeugdspaarders die nog niet de f 30.- gestort hebben.
In uw eigen belang verzoeken wij u vriendelijk dit een dezer dagen te
doen en wel zeer gaarne voor 24 december a.s., dit in verband met
de drukke werkzaamheden achter in deze maand.
Kasuren: elke maandag,- dinsdag,- woensdag- en vrijdagavond van 6-9 uur.

DE S P A A R B A N K VOOR IEDEREEN.

Een oude dame te
Watnsveld vraagt tijdelijk een verpleeghulp voor een gedeelte v.d. dag en de
nacht. Brieven aan of
persoonlijk aanmelden
bij mevr. Folmer,
Zutph.weg, Vorden

Te koop een z.g.a.n
RADIO met Pick-up
geheel in salonkast.
halve nieuwprijs. en
l paar VOETBALSCHOENEN m. 38.
H. Groot Bramel,
Ruurloseweg

VERLOREN
een groene regenjas
Gaarne bericht aan
H. Nijenhuis, Galgengoor D 52b, Vorden.
Wegens verhuizing te
koop uittrektafel en
4 stoelen, 2 pers. matras, tuinameublement
Molenweg 35.
Kinderledikantje te
koop met matras. Tus-

sen 12 en l uur 's middags, Dorpsstraat 28.
Een keurige donkergroene meisjesmantel 16 è 17 jaar ,te koop
G. Oplaat, Wildenborch
Te koop aangeboden
kl. Philips RADIO type B 2 x63, jaar 1957
tebevr. Zutphensw. 36
Te koop een prima
leren VEST (veulen)
met mouwen. H. Pardijs, Julianalaan 27.
Vorden
Te koop een M.R.Y.
volbl. neur. 3e kalfs
KOE en een VAARSKALF, 8 weken oud.
G. Dijkman, Wildenborch. D 82.

4 GANZEN te koop
en een KOLENFORNUIS. (kleine maat). B.
Hulleman, Kerkstraat
19, Vorden.
KNOLLEN te koop
bij Golstein Nieuwstad

Ratti l - Diepenheim l

behoeft geen krans!
Koopt uw wijnen bij de

Vinata vermouth
f
Entremain
f
Gratis speelkaarten
Moezelwijn
vanaf f
Samos
f
Zuid wij n,
rode en witte Mostella f
Sherry
f
Rode en witte port
f
Rijnwijn, Liebfraumilch
f
Rijnwijn, Nierstein. Domtal f
Advocaat
f
Boerenjongens
f
Boerenmeisjes
f

douches
ook in huur
lagere prijzen
naar K E U N E

Doe s.v.p.
VROEGTIJDIG
uw bestelling voor de
a,s. feestdagen in

haantjes
pluimvee en
wild
W, Rossel tel.
1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Van Kesteren

2.50
3.75
2 95
5.45
5.05
4.50
4.50
4 50
3.25
3.50

Lunchroom De Rotonde

(zonder chauffeur)

in alle maten

3.95
4.95

Bij aankoop van l fles Martini
a f 6.95 een fles originele franse
landwijn voor f 1.50

AUTO-VERHUUR

Kerstbomen

Telef.

Kerkstraat 3

1519

in de kapel in de Wildenborch

Truien

Voor uwKerstboom
naar

DERKSEN • Zutphenseweg

En toch . . .

V.A.M.O.R. rijschool

G. SEESING - Vorden

Fa. Hartens

Aanmelden dagelijks. Telef. 1414

Kiest de vakbekwame rijschool i

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Niet duurder;

Billijk te koop

Studebaker Champion
in zeer goede staat van onderhoud.
Te bevragen bij: Garage Boesveld of bij
Vogtlander, Zutphenseweg 77.

lange, korte, dikke, dunne,

J. M. v.d. Wal

Kerst

Gediplomeerd drogist

Zojuist weer ontvangen

Meisjes- en jongenscoats
In effen en Aabe ruit

Kaarten
Lopers
Tafellakens
Servetten
Rood, wit en
groen crêpe
Pakpapier,
Lint
Kaarsen
Stalletjes

Nieuwjaarskaarten
Kalenders en Agenda's 1962

Fa. HIETBRINK TCI 1253

vanaf f 23.95

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Nuchter z.b. stierkalf te koop.
}. W. Wesselink, 't Elshoff

F. A. SMIT
Telefoon 1281

VORDEN

GEMEENTE

In de week van 18 t/m 22 december
a.s. zal de jaarlijkse kosteloze rattenbestrijding van gemeentewege worden
uitgevoerd.
Degenen, die hiervoor in aanmerking
wensen te komen, dienen dit vóór
18 december a.s.
op te geven op het bureau gemeentewerken.

een „flrtic" Mocca ijstaart
halve ijstaarten
hele ijstaarten

f 2.50
f 5.—

Gratis kerstloper
S.v.p. vroegtijdig bestellen!

*
Wij leveren ook koude schotels

Lunchroom De Rotonde
Telef. 1519

door jaren ervaring wel beter!

bloemen- of druip-

Drogisterij „De Olde Meulle"

49 et

en
Wienercake met slagroom

Kerkstraat 3

VOOR

naar

Croquetten, 3 voor

op bestelling.

wapen- en sporthandel

500 gram vet spek 100 et
500 gram rookworst 180 et
200 gram ham 100 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

Ook alle diepvriesproducten van de Iglo
voorradig: vis, groente en zelfs

voor de a^Pteestdagen is:

voor rijles

(ook in kindermaten)

Reklame vrijdagavond en zaterdag

Ie kwaliteit

Het heerlijkste n^erecht

het adres Jt

Vesten
Sporttruien

Bespreek nu al vast uw kerstmaaltijd, we
hebben een sortering voor iedere beurs, en
alles

4fc

blijft G. S.
Pullovers

Hierbij compöte, en de wijn die er bij behoort.

BILJARTEN
Voor de biljartcompetitie werd vrijdagavond gespeeld: V.O.P. II (Hummelo) tegen K.O.T. III. Na
een zeer spannende strijd werden de puntjes broederlijk verdeeld 4—4.
K.O.T. I, II en IV hadden vrijaf.
Voor deze week staan de volgende wedstrijden op
het programma: K.O.T. I speelt thuis tegen Concordia I uit Hengelo; K.O.T. II heeft eveneens
een thuiswedstrijd n.l. tegen 't Averenck; het derde en vierde viertal hebben beide een uitwedstrijd
ivsp. tegen Ons Genoegen en Concordia II.
De biljartvereniging „De Zon" I speelde afgelopen
weekeinde uit tegen Drempt I. De gedetailleerde
uitslagen waren: D. Snelder—H. Wonnink 52 (60)
—70 (70); Teunissen—B. Schoenaker 50 (50)—43
(51); Hobers—A. Wentink 52 (52)—56 (64); B.
Leferink—H. Barendsen 51 (40)—104 (104).
Het tweede team van „De Zon" speelde een uitwedstrijd tegen Ons Genoegen. De individuele uitslagen waren hier: T. Herfkens—E. Hof meier 40
(60)—48 (48); H. Koekoek—A. Hartman 41 (57)
—49 (49); H. Hartelman—G. Hagerman 38 (58)
- 69 (69) en A. Nijenhuis—H. Roordink 45 (45—
36 (40).
TIJDELIJK VERVOERVERBOD VOOR
VARKENS
Varkensmarkten geschorst
Met ingang van dinsdag, 12 december 1961, is voor
het gehele land een door de minister van Landbouw en Visserij afgekondigd tijdelijk vervoerverbod voor varkens in werking getreden.
De maatregel, die niet voor het rundvee geldt, is
noodzakelijk door het optreden van gevallen van
mond- en klauwzeer onder varkens en beoogt de
verspreiding van deze besmettelijke dierziekte te
voorkomen. Het tijdelijke vervoerverbod, dat in
het algemeen van kracht is tot 8 januari 1962,
gaat gepaard met een schorsing van de varkensmarkten, terwijl verkopingen, keuringen en tentoonstellingen van varkens evenmin in die periode
kunnen worden toegelaten. Het verbod geldt alleen
niet voor varkens, minstens 60 kg zwaar, die worden vervoerd naar de slachtplaats.
Het tijdelijk vervoerverbod is officieel afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant van maandag 11 december 1961.

Rattenbestrijding

Voor

KEUNE

Haantjes, panklaar 6 a 700 gram
298 et
Kip, panklaar per kg
298 et
gewicht van de kip l Yz tot 2 kg

schieten, sjoelen en balgooien

Tel. 1553

slaagt u beter bij

Voor nu en voor de feestdagen uit onze
diepvries

om 19.30 uur

PIJPEN

speelgoed en
cadeaux

dan het goedkoopste vlees

VORDEN

Natuurlijk

Sig.Mag.D.Boersma

Goedkoper

Zutphenseweg 41
Zaterdag 16 december

Tel. 1206

NAAR

Terrein Kranenburg

Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg,

VOOR

Aanvang 2 uur

vakman-slijter.

gasgeisers

Te koop een r.b. drag.
MAAL, bijna aan de
telling. Ab. en T.b.c.
vrije stal. H. J. Wolters Heidepol. C 105.
Te koop een nuchter
zw.b. STIERKALF.
D. Klein Bramel, Galgengoor, Vorden.

GOEDE WIJN

Speciale aanbieding voor de feestdagen

Voor
Gevraagd: BREIWERK voor breimachine. R. Gr. Jebbink,
bij Kiefskamp E9.
Tel. 1601 Vorden.

A.s. zondag 17 dec.

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
A.s. zaterdag 16 dec.

DANSEN
Orkest: Brugman

VOETBAL
Voor de tweede achtereenvolgende zondag hebben
de weergoden het amateurprogramma in de war
gestuurd. Ook nu werd alles afgelast. Wanneer de
weersomstandigheden het toelaten gaat Vorden l
zondag a.s. op bezoek bij St. Walburgis. De eerste
wedstrijd in Vorden werd indertijd royaal met
9—O door de Vordenaren gewonnen. De geel-zwarten dienen zich op deze monsterzege echter niet
blind te staren want de Zutphenaren zijn op eigen
veld een moeilijk te kloppen tegenstander. Dat ondervond Beatrix dat hier onlangs op het nippertje
met 4—3 heeft gewonnen.
Het tweede elftal van Vorden krygt bezoek van
De Hoven III. Dit zal een lastige opgave worden
voor de thuisclub, temeer daar de Hovenaren de
leiding hebben in hun afdeling.
Vorden IV heeft ook een thuiswedstrijd n.l. tegen
Voorst V.
Het derde elftal heeft vrijaf.
Bij de junioren speelt Vorden B uit tegen Zutphania B. Vorden C speelt thuis tegen Be Quick F,
Vorden A heeft een vrije zaterdag.

Vorige week donderdag heeft de jongste groep van
het Meisjeskoor Sint-Nicolaasfeest gevierd. Sinterklaas kon dit jaar helaas niet persoonlijk aanwezig zijn, desondanks is het toch een bijzonder
geslaagde en prettige avond geworden.
Er werd begonnen met het zingen van Sintei'klaas.
liedjes onder leiding van de heer Karel Wolters.
Daarna hebben enkele bestuursleden van het
Dameskoor de kinderen gezellig bezig gehouden
met allerlei spelletjes, waarvoor aardige prijsjes
beschikbaar waren. Speciaal de wedstrijd in blokjesrapen viel zeer in de smaak.
De heren Koop en Wolters, die hierbij het eerst
de strijd aanbonden, werden enthousiast en luidruchtig door de jeugd aangemoedigd.
De kinderen werden onthaald op limonade en
snoep. Sinterklaas bleek, voor hij uit Vorden vertrok, nog wat voor de zangeresjes achter gelaten
te hebben; er was n.l. voor ieder een cadeautje. In
de allerbeste stemming keerden de kinderen huiswaarts.

DISTRICTSVERGADEKINK K.I.V.O.
In zaal Eskes werd onder leiding van de heer G. J.
Wuestenenk een districtsvergadering van de
K.I.V.O., F.H. Fokkers gehouden.
Na een kort openingswoord werden als kandidaten
voor de a.s. algemene vergadering K.I.V.O. gesteld het aftredende bestuurslid, de heer D. Wesselink te Warnsveld en H. Meulenbrugge te Vierakker.
Vervolgens werd het F.H. stierenmateriaal besproken.
Medegedeeld werd dat de stier „Baenster Frits",
welke wegens ongeschiktheid enige tijd niet voor
dekking was gebruikt, thans volledig was hersteld.
Aangaande de combinatie Lichtenvoorde-Groenlo
en Halle, waarmee ook Vorden enigszins zou kunnen samenwerken, volgt nader overleg.
Wegens nog lopende inlichtingen was het drachtigheidspercentage 1960—1961 nog niet definitief
vast te stellen.
Het dekgeld per rund dat in het afgelopen boekjaar ƒ 13,— bedroeg, zal in het komende boekjaar
vermoedelijk op ƒ 14,— worden vastgesteld.
De vereniging Laren—Vorden beschikt thans over
4 F.H. stieren.
FILMAVOND
Op uitnodiging van de Vereniging voor Veilig
Verkeer en de Vordense Motorclub verzorgde de
Olie Mij. „De Gulf" dinsdagavond in zaal Bakker
een speciale filmavond. De opkomst was matig.
De heer B. Pardijs sprak een welkomstwoord, inzonderheid tot de vertegenwoordigers van „De
Gulf". Spr. deelde mede dat zondag de z.g.n. „Pannekoekenrit" zal worden gehouden, terwijl op 24
januari a.s. in zaal Bakker een verkeerscompetitie
zal worden georganiseerd. Hij wekte een ieder op
om tot bovengenoemde vereniging toe te treden als
lid. De Motorclub heeft momenteel 121 leden en
dit getal moet 150 worden, aldus spr. Verder
wenste hij een ieder een gezellige filmavond toe.
Een tweetal films werd vertoond, t.w. een kleurenfilm over de winning van aardolie uit de jaren
1855 tot 1859 alsmede een detectivefilm die de gemoederen van de aanwezigen enige uren in spanning hield.
De voorzitter van Veilig Verkeer, de heer H. Folmer, dankte de vertegenwoordigers van „De Gulf"
voor deze mooie ontspanningsavond en riep hun
een tot weerziens toe.

Bronch i letten
H o est d ra n k in tabletvorm. 95ct

TONEELAVOND
Het „Vordens Toneel" heeft zaterdagavond voor
de tweede maal dit winterseizoen een opvoering
gegeven van het prachtige toneelstuk „Jong zijn
we maar eenmaal". Deze opvoering werd gehouden
ten bate van de plaatse E.H.B.O. en het Groene
Kruis. Het was jammer dat zo weinig mensen dit
lofwaardig initiatief steunden, het grootste deel
van de zaal bleef onbezet.
De heer H. Groot Bramel sprak namens de
E.H.B.O. en het Groene Kruis een kort welkomstwoord. Hierna was het de beurt aan het „Vordens
Toneel". Evenals de eerste keer werd ook nu het
stuk op een vlotte manier voor het voetlicht gebracht. Het geheel speelde zich af in een gezin
waarvan de moeder (haar man werkte tijdelijk in
het buitenland) een verhouding had aangeknoopt
met een, eveneens getrouwde, advocaat. Dit leidde
natuurlijk tot talrijke moeilijkheden in beide gezinnen. Uiteindelijk kwam alles toch nog tot een
goed einde.
Aan het slot van deze avond bracht de heer Groot
Bramel alle medespelers hartelijk dank voor het
gebodene.

Maak het met de Kerstdagen extra gezellig
Bij

Albers

Voor hartige hapjes!

vindt U de grootste keus
en tegen prijzen waarvan men alleen kan dromen!

Speciaal aanbevolen
10 artikelen gratis!!

Sandwich spread
98 en 145
Nibb-it, per zak
70
Zaanse zoutjes, per pak
75
Gemengde zoutjes, per zak
75
Tuc, per pak
45
Kaasdomino's, per pak
125
3 Mix croquantzoutjes
75
Pep sels, grote beker
75
Parein snacks, per zak
45
Zoute pinda's, 200 gram
49
Chinese pinda's, per zak
59
Mayonnaise, per tube
59
Sardines, 3 blikjes
89
Zalm, per blik
98, 115 en 149
Gem. noten, per zak
89
Franse walnoten, 250 gram
79
Knakworsten, 8 stuks
89
Extra lange knakworsten, 10 stuks
245
Bridgeworstjes, per blikje
115
Augurken, jampot
98
Haring in tomaat, 3 bl.
98
Haring in tomaat, groot bl.
65
Dadels, per pakje
29
Vijgen, per pakje
29
Luxe potten gember

Het

vleeswarenhoekje
83
69
85
39
42
79
149
139

Rosbeef 100 gram
Casselrib 100 gram
Schouderham 150 gram
Boterhamworst 150 gram
Leverkaas 100 gram
Snijworst 200 gram
Belegen kaas 500 gram
V.v. kaas 500 gram

1 Bij elke fles Spaanse wijn a 295

l blik aardbeien of bramen gratis
2 Bij elke literskruik zw. bessen a 295

l fles sherry brandy gratis
3 Bij elke fles advokaat a 269

Ruime sortering

l potje framboosjes gratis

Kerstkaarsen
wit en gekleurd

4 Bij elke fles Golden vruchtenwijn a 149

Girandolles enz.

250 gr. banketkransjes gratis
5 Bij elk pak kerstpudding

l prachtige kerstloper gratis

In snoep en koekjes zijn wij ruim gesorteerd
250 gram banketkransjes
Amandelkransjes 250 gram
Greinkransjes 250 gram
Chocoladekransjes 100 gram
Gesorteerde kransjes 100 gram
Gelei kransjes 100 gram
Zware chocoladerepen 7 stuks
Wintersnoep 500 gram

6 Bij elke pot abrikozen op sap a. 98

l pakje cacao gratis
elk pak bakmeel

2 zakjes vanillesuiker

•

55
79
69
39
39
39
98
79

8 Bij elk dubbelpak custard

l blikje tomatenpuree gratis

Extra voordelige

inhoud ca. 80 stuks f 3.— per blik

9 Bij elk litersblik aardbeien a -169

aanbieding

100 gram rumbonen gratis
85
69
79
88
55
129
119
39

Appelmoes, litersblik
Appelmoes, 3A liter
Sperziebonen, litersblik
Doperwten m. fijn
Spinazie, litersblik
Koffiemelk, litersfles
Slaolie, per fles
Vanillesuiker, 12 zakjes

De echte Nieuwjaarsrolletjes

10 Bij elk litersblik ananas a 169

3 flesjes cola gratis

Wijnaanbieding

Bij elk pak Hotel koffie

l kerststaaf voor 80
Bij elke 250 gram koffie naar keuze

l heerlijke tulband voor 79

Voor de bowl!!
Hawaiïan ananas
Perziken, litersblik
Abrikozen, litersblik
Fruitcocktail, litersblik
Reine claude, litersblik,
Meikersen op sap, 1100 gram

1 pak bakmeel
46
100 gram poedersuiker 15
100 gram krenten
18
250 gram rozijnen
48
1 fles slaolie
176

x

X
X

X Tegen inlevering van deze waardebon ont- X
X vangt U
X
1 groot blik cornedbeef van 195

X
X

iL

185
485
200
395
695
425
250
365
525
425

voor 40 tot 50 oliebollen

n

Waardebon

Fijne Franse landwijn per fles
Bloedwijn, geneeskrachtig per fles
Paysan rood of wit per fles
Beaujolais per fles
Martini per fles
Graves superieur per fles
Rosé Anne per fles
Rosé D'Anjou per fles
Santelli de Italiaanse vermouth, liter
Sherry als borreltje vooraf per fles

voor 149 et X
X

Samen

303

Zelfbedieningsprijs f 2.13

U bespaart dus
90 et

Deze aanbieding blijft 14 dagen geldig

1 grote pot meikersen op sap
Grote pot pruimen op sap
Blik aardbeien op sap
Blik ananas
Dit samen voor f 3.39

Hierbij gratis

3 flesjes Tonic

KERST-aanbieding
e/a, dames,
met de a.s. feestdagen modieus gekleed gaan.
Het loont de moeite, nu wij de collectie hebben aangevuld, deze te komen zien.
En dan als Kerst-aanbieding kunt u profiteren van . . .
Damesmantels

LAGE PRIJZEN

Let op het verrassingskaartje

69.5O — 79.50 enz.

Damesjaponnen
Suède jasjes, de beste kwaliteit

29.75 — 39.75
129.50

3

39.75 — 49.75
16.95

A mantels
Damesrokken, stevig

aan het kledingstuk

U vindt het bij

VISSER - VORDEN
En U heren,
U heeft ook 3 zondagen achter elkaar.
Dan goed en prettig gekleed gaan.
Kleding op topklasse: Fortex

55.—
19 5O - 22 50 - 27.5O
22.5O - 27.- - 3250
12.— - 13.— - 16.—

Twencostuums
Jongensjassen
Jongenscolberts
Jongenspantalons

leeftijd 6 jaar
met een kleine stijging per maat
Herencostuums
Heren winterjassen
Heren colberts
Heren pantalons

75.75.30.

- 85.— - 95.
- 80.— - 95.
- 35.- • 45.
17.50 - 25.

Let op het

issingskaartje aan het kledingstuk

Zo moeder^ zo dochter
O ja, mijnheer
U weet het toch!

Natuurlijk ook zij wil graag mooi zijn!
Ze kan ook meedoen met de mode!

Charmante jurkjes voor

VISSER - VORDEN

Leuke jasjes

de

Wollen jurkjes

tieners

29.75 - 32.75
11.50
stijging p. maat

Overgooiers en
Rokjes vanaf

dames

Let op het verrassingskaartje
aan het kledingstuk

diagen

danlons
Doe Uw inkopen in de „zelfkeuze-zaak"

Nylons vanaf f 1.75
en U zoekt ze zelf uit!

Kijk rustig rond
Maak zelf Uw keuze

Woensdagmiddag
geopend

Wij adviseren U graag!

VISSER-VORDEN
wenst U prettige Kerstdagen

9.75

