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CAESAR
AUGUSTUS

X

Hij schuift de mensen als pionnen
over de velden van de aarde;
ze zijn voor hem van weinig waarde
in 't spel dat hij zelf heeft verzonnen.
Hij schuift. In 't verre land der. Joden
gaan daar een man, een vrouw te zamen,
- hij kent hen niet, niet eens hun namen naar 't dorp waarheen zij zijn ontboden.
Dat zij al dra haar kind verwachtte,
het deert hem niet, 't doet niet ter zake,
dat zij zo slecht de reis kan maken
en niet weet waar te overnachten.
Hij schuift. Zij worden slechts geschoven.
Ze zijn toch enkel maar pionnen,
in 't spel dat Caesar heeft verzonnen.
Hij, tronend hoog en ver daarboven l

Zo komen alle stukken samen,
zo kennen wij thans hunne namen,
zo wordt, als eeuwen van te voren
voorspeld, in Bethlehem geboren
Hij, die de koningen en heren
van alle eeuwen zal regeren,
de Grote Meester zetelt boven.
Ook Caesar wordt geschoven.
L. van Schooten
(Nadruk verboden)
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KERKDIENSTEN vrijdag 25 dec. Ie Kerstdag
Herv. Kerk
10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur ds W. H. Sorber van Winterswijk

Geref. Kerk
10 uur ds J. D. te Winkel

leder jaar wordt de
vraag naar onze
heerlijke salades
steeds groter

R. K. Kerk Kranenburg en Vorden

Daarom verzoeken wij U
deze zo vroeg mogelijk
te bestellen!

12 uur Nachtmis
9-30 uur Hoogmis

Zaterdag 26 december, 2e Kerstdag
Herv. Kerk
10 uur ds J. D. te Winkel en ds J. J. van Zorge
Gemeenschappelijke dienst met de Geref. Kerk

R. K. Kranenburg en Vorden
8 en 10.15 uur Hoogmis
Zondag 27 december
Herv. Kerk
10 uur ds J. J. van Zorge

Het Wapen van Vorden
Tel. 1391

F. P. Smit

K ERSTBIJEENKOMST

In de feestelijk met kaarsen en groen versierde
zaal Eskes werd door de afdeling Vorden van de
Ned. Chr. Vrouwenbj^l, onder leiding van mevr.
Van Zorge, een ken^^r^adering gehouden. HierR. K. Kerk dorp
voor bestond een enorme belangstelling.
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
Nadat allereerst de kerstliturgie van de Bond was
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
uitgevoerd liet een koortje van enkele dames zich
R.K. Kerk Kranenburg
horen.
Mevrouw Jonker-Lam uit Ede declameerde enige
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
gedichten en vertelde tot slot een mooi kerstverhaal
dit alles afgewisseld door samenzang.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
Onder auspiciën van de afd. Vorden van de Ned.
(alleen spoedgevallen)
Bond van Plattelandsvrouwen werd in zaal BranVanaf donderdag 5 uur nam. tot zondagavond 11 uur denbarg voor de ouden van dagen te Vorden een
Dr. de Vries, tel. ( 0 5 7 5 2 ) 1288
kerstmiddag gehouden. Mindei-validen werden geS.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen haald met auto's en ook weer thuisgebracht.
half tien en tien uur '• morgens.
De presidente, mej. Meinen, kon vele bejaarden en
leden wel'kom heten, inzonderheid mevr. Barg en
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
mej.
Disbergen. Laatstgenoemde verstelde het
Vanaf donderdagnacht 12 uur tot en met maandagkerstverhaal, terwijl onder leiding van mevrouw
morgen 28 dec. 8 uur Wechgelaer, tel. ( 0 5 7 5 2 ) 1566
Barg gezamenlijk enige kerstliederen werden gezongen. De declamatie werd verzorgd door mevr.
BRAND MELDEN» no. 1 5 4 1 .
Besselink. In de pauze werden de oudjes ruim geBij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie) trakteerd.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

WEEKMARKT.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 84 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel.
Prijzen van f 52.— tot f 60.—.

BURGELIJKE STAND van 16 t.m. 22 dec.
Geboren: z. v. H. W. Ruesink en D. Th. Boland.
d. v. J. W. Hartman en M. G. C. Lanters
Ondertrouwd: W. J. Hamer en G. M. Uenk; J. W.
Buunk en J. B. Nieuwenhuis ; J. S. Th. Oudsen en H.
G. H. Vos; G. Dimmendaal en G. Wolsink.
A. A. Wenke en J. W. Muis
Gehuwd: A. Vruggink en C. Th. F. Hasselaar
Overleden: Geen.

heerstjeestviering
met de kinderen
van de Zondagsschool
op de Ie Kerstdag om
half 3 in de Herv. Kerk.

Voor de buitenwijken:
2e Kerstdag om half 3 in
de Kapel Wildenborch
en in de Medlerschool

Met een koude Kerst
tóch warme voeten
dank zij een paar

bontlaarsjes
VAN

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Nu nog volop keus

26e jaargang no« 39
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

EN ADVERTENTIEBLAD VOOR

VORDEN

Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
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Donderdag 24 december 1964

De leiding van Z.S. "Jachin"

ER WERD GEZELLIG GEKLAVERJAST
De klaverjassers in Vorden hebben afgelopen weekend hun hartje op kunnen halen want er werden
twee klaverjaswedstrrjden georganiseerd waarin in
totaal door 42 personen werd deelgenomen. Geen
wonder want er waren prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
Vrijdagavond werd in „De Rotonde" een toernooi
gehouden, waarbij met vaste partner werd gespeeld.
Bij het toernooi dat zaterdagavond in café „De Zon"
werd gehouden speelde men met wisselende maat.
Beide avonden trad de heer B. Schoenaker als competitieleider op.
De winnaars van de eerste 3 prijzen waren bij „De
Rotonde": 1. Zieverink-Massen, 6416 punten; 2.
Echtpaar Visser, 6198 punten; 3. Hartman-Westerveld, 5954 punten.
De uitslagen bij café „De Zon" waren: 1. Droppers,
7358 punten; 2. T. Hartman, 7032 punten; 3. H.
Takkenkamp, 6944 punten.

DE MEESTER
Johannes Reuvers, de forse boer van de Venninkhof,
liep over het kerkpad dat onder zijn klompen klank
kreeg door de vorst, die diep in de grond zat. Hij was
op weg naar het kerstfeest van zijn zondagschoolkinderen.
Bij het kerkgebouw van de nederlandse hervormde gemeente ontmoette hij zijn gebochelde vriend, de koorleider, Albert van Stenvordinck. Wat zag de muziekmeester er weer feestelijk uit vandaag. Over het smetteloos witte front van zijn overhemd was de bekende
zijden stippeldas feilloos gestrikt en, o vreugde! op de
rever van zijn jas blonk een kleine, witte bloem, waarschijnlijk uit de kassen van meester Lansink. Maar het
gezicht van de muziekmeester zag er niet zo feestelijk
uit. De boer zag op het langwerpige gezicht van z'n
vriend een uitdrukking die scheen te aarzelen tussen
moeheid en mismoedigheid en hij vermoedde hoe dat
kwam.
Twee uur had dit gebogen, mystisch wezen bezwerend
voor zijn zangers gestaan, voor het grote gemengde
koor en nadien voor het boerenkoor: de zogenaamde
Overijsselse „a-zeu-zangers", die in de kerstnacht woordeloze liederen, melodieën, moesten zingen op de
Brink, als de kerstklokken zouden hebben geluid en de
primitieve tonen van de midwinterhoorn zouden zijn
verklonken. Ja, twee uur lang had deze blanketovenaar-in-jacquet met een fijne wuifbeweging van zijn
handen, maar met imperatieve blikken, getracht een
weinig weerklank te vinden van de harmonie, waarop
hij hoopte. Wilde onze vriend een glimp van het verloren paradijs tevoorschijn toveren in de kleine, verdeelde wereld van ons dorp Dwerrelkerk? Hij zag er
veeleer uit als iemand die gedwongen is geweest het oor
te lenen aan een wereld van gejammer, een onderwereld vol disharmonie. Reuvers klopte Albert zachtjes
op de arm en zei: Zie, daar hebben we dan onze muziekmeester! Wil het wat lukken Albert met de a-zeuzangers of b'ij d'r arg van 'eschrokken? Maar Albert,
die zich niet wilde blootgeven, deed een bovenmenselijke poging z'n uiterlijk te veranderen en riep geestdriftig: „Johannes, het is een mirakel! Ie kunt oew
oren nauwlijks geleuven: de olde kereltjes zingt as merels in de lentetied. En mien gemengde koren hebt de
verwachtingen ver aovertroffen. En wat het midwintcrblaozen betreft: ie wilt in de karstnacht nog wat beleven! M a o r . . . ik ben d'r druk mee, ik mut nou weg,
kiek! oew kinder staot al op oe te wachten ..."
En weg ging Albert. Met grote linkse passen plofte hij
over het harde pad, naar zün bouwvallige hoeve, welke
„Tevredenheid" genoem^M/erd. Johannes Reuvers
stapte verder naar de ker^rwaar hij veelstemmig begroet werd door de kinderen van de zondagschool die
voor de deur drongen om elk het eerst naar binnen te
Komen. Hij stond tussen het luidruchtige spul en riep:
Hallo, jongs, wie van oe hef de sleutel? Toe schiet is
wat op, anders komen wie^Tr geen van allen in! Maar
daar ging een storm var^^ten op. Als hij hen voor
de mal wilde houden, mOTst hij vroeger opstaan: hij
had de sleutel immers altijd zelf in de zak, ja: in de
zijzak van de duffel. Jan de Pof had hem immers vanmiddag de sleutel gebracht! Of neet Jan de Pof? Zeg
op, he'j de sleutel 'ebracht? Reuvers diepte het onmisbare voorwerp op uit de linkerzijzak van zijn dubbel:
Goed, goed! weest maar stille, hij is d'r! Maar wie haalt
mij is gauw vief kilo keersen van de bakker? Haal ze
maar, en betaal ze maar, en zeg maar dat 't veur mi'j
is." Een paar vluggerds schoten meteen op weg, maar
midden in de vaart draaiden ze zich om, herhalend:
Halen, betalen, en zeggen dat 't veur oe is? Meester
doot 't zelf maar, d'r bunt trouwens geen keersen meer
te kriegen. Jan de Pof, bunt d'r keersen, ja of nee?
— Nee, zei Jan, keersen bunt d'r neet meer, umdat 't
oorlog is.
O nee, bunt d'r geen keersen meer, jongens? vroeg
Reuvers en hij haalde uit de binnenzak van zijn duffel
een langwerpig pak tevoorschijn. „En wat zol hier dan
wel in zitten?" Tal van handen grepen toe en voelden
aan het zware pak dat welverzekerd in de handen van
de meester lag. De vluggerds riepen in koor: Ha, hi'j
hef de keersen wel, hi'j hef ze in de binnenzak van 't
buis."
En toen ging de deur van de consistorie open en met
een vaart stoven de kinderen naar binnen, dringend,
om de beste plaatsen te krijgen bij de kolomkachel.
Op de lezenaar in de hoek plaatste Reuvers de kaarsen,
in een tweetal driearmige standaards, die ook al uit de
veelzijdige duffel tevoorschijn waren gekomen. Toen
trok hij het nuttige buis voorzichtig uit en hing het aan
een spijker. In een glimmend luster jasje stond hij voor
zijn toehoorders.
En hij ontblootte zijn grijze hoofd en zei, dat ze eerbiedig moesten zijn en dat Jan de Pof nou moest ophouden met zijn gedring en gekrib bij de kachel, want
dat hij er anders voor zou zorgen, dat Jan de Pof het
nog warm kreeg aan de broek.
En toen allen stil waren en ook Jan, na een laatste,
stiekeme stomp voor zijn buurman, de handen vouwde
en door de kieren van de oogleden keek, bad Reuvers
zijn gebed.
Hij vroeg kortweg of de Heer bij het Kerstfeest in de
zondagschool tegenwoordig wilde zijn. En of hij de
kinderen van ons dorp wilde leren hoe zij de Here Jezus
in hun hart konden ontvangen: „waarvoor wij U needrig
danken, Heer". En toen zei hij „Amen" en begon aan
zijn kerstverhaal.
Om ook de ongedurige aandacht van Jan de Pof te
boeien (want de jongen was nu bezig gezichten te trekken tegen het kleine meisje van Minkjan) vroeg hij Jan
of deze wel eens een boer gezien had met een wandelstok.
„Nee, det kan 'k zo neet zeggen," antwoordde Jan, die
op de vraag niet bedacht was.
„Wel," zei Reuvers, „er stond er eens ene op de Dam
in Amsterdam, en hij telde met zien stok de ramen van
een gebouw en toen kwam d'r 'n m'nheer an, die vreug:
Boer, wil je weten wat dit voor 'n gebouw is? — Jawel,
zei de boer, det wil ik geerne weten. Toen zei die
m'nheer: Nu, dat is een gekkenhuis voor boeren. „Zozo!" zei die boer toen, „det had ik al gedacht, want
als het veur de mensen uut de stad was, dan was het
ook veuls te klein." Maar toen vroeg die boer: M'nheer,

KERSTVERHAAL
DOOR H. VAN DORSTEN

mag ik oe ook eens wat vraogen? Zeker wel, antwoordde
die m'nheer. Toen vroeg die boer: M'nheer, ie komt
zeker uut 't westen? Jawel, zei die m'nheer toen, hoe
dat zo, boer? „Wel," zei die boer toen weer, „wi'j hebt
op de Zundagschoele 'eleerd, de Wiezen die kwamen
uut het Oosten."
Kiek, zei Reuvers, det had diö boer nou nog op de
Zundagschoele 'eleerd. Wi'j bunt hier ook op de Zundagschoele (neet um te leren hoe wi'j onvriendlijke
mensen op hun nummer kunt zetten) maar wel um te
heuren hoe of dit met die Wiezen is 'ewest. Noe, doaraover zullewieluu 't vanaovend hebben:
De drie Wiezen uut het Oosten, die wordt ook wel de
drie koningen 'enuumd. Of het werkelijk koningen
'ewest bunt die op 'n troon zaten te regeren, is neet
bekend, maar koningen van de wetenschap waren het
zeker, want ze konden uut de sterren aan d'hemel zien
wat er hier op aarde zol gebeuren. Ze kenden de geschiedenis van de belangrijkste sterren stuk veur stuk
en waren altied bezig in de nacht naor de hemel te zien.
Of er soms nieuwe tekens waren, die de bedoelingen
van God konden openbaren. Want wie de betekenis
van de sterren kent, weet een groot stuk van de wegen
Gods. Want God vertelt niet enkel Zien wil aan de
profeten en de dichters, aan de Biebelschrievers, maar
Hij vertoont zich ook in zien grote warken in de natuur. Hij vertoont zich in de smetteloos witte sneeuw,
die uut de dampkringhemel neerdaalt, in de mooie
bloemen uut de kassen van meester Lansink, en in de
sterren aan het firmament. De koningen keken naar de
sterren. Als er een ster viel, zeiden ze: Hebbic det
'ezien? Een volk in nood: de Joden, Gods uitverkoren
volk, wordt vervolgd; oorlog is er in Rusland. En als
er een kleine ster verschoot dachten ze misschien wel:
kiek, doar bunt ergens op de wereld kleine kinder an
't ruziemaken, (Is 't noe of'elopen Jan de Pof? Hei'j
dringend behoefte an warmtetoeslag veur de broek,
Jan?) Jan de Pof schoot overeind: hij wist uit ervaring
dat de goedige meester, zonder een zweem van kwaadheid, zijn handen kon gebruiken met kracht, als 't nodig
was, als de tijden rijp waren, — dus zat hij kaarsrecht
bij de klemmende herinnering, en kon de meester verder gaan met het verhaal. Hij vertelde hoe de koningen
op een nacht de omtrekken van een grote lichtfiguur
hadden gezien. En elke nacht dat ze uitzagen werd de
straling van deze ster helderder, totdat zijn luister gans
de westelijke hemel overstraalde. En alle koningen van
de wetenschap zagen naar de lucht, naar het wonder
van deze ster.
En de één zag er dit aan en de ander wat anders, en
de berekeningen van de geleerden verschilden, maar
over één ding waren ze het allemaal eens: de wereld
was getuige van een groot wonder; er was een Koning
een koning verschenen was. De macht van deze Koning
moest wel verder reiken dan de aarde, nu zelfs het
licht van miljoenen andere sterren verbleekte bij de
pracht van deze enige, die zonder voorbeeld in de geschiedenis van de sterren was.
En Reuvers verhaalde hoe de koningen zich opmaakten
voor de grote reis, om de Koning te begroeten in het
vergelegen Judea, want zó stond het in de kronieken
vermeld. In langvervlogen tijden was er eens een Joodse prins als gijzelaar in hun land geweest; hij was geëerd geworden als een vorst der Chaldeeën, want de
grote Koning Nebukadnezar had zelf gezegd van deze
prins „dat de wijsheid der goden in hem was". En deze
prins, Daniel geheten, had de komst van de Koning
der Joden voorspeld.
En de drie koningen aanvaardden hun lange reis onder
het licht der sterren: de kinderen van de Zondagschool
zagen ze trekken zoals ze gingen door het verhaal:
„wiegende op hun kamelen, op weg naar de wieg van
het Kind Jezus ..."
De kaarsen waren bijna opgebrand toen Reuvers zijn
vertelling besloot met de woorden:
„Zo waren dan de koningen op kemelen gekommen,
de zaddoeken vol met golden gerei. En ze gaven het
Kind Jezus gold, umdat 't een Koning was; ze gaven
het Kind Jezus wierook, umdat 't ook God was; en ze
gaven het Kind Jezus mirre, umdat het ook Mens was.
En wat zullen de kinderen op het kerstfeest an de Here
Jezus geven? Wat kunt wicliui better doon, dan geven
het kind in de kribbe het gold van onze gezangen, die
w'in de afgelopen weken 'eleerd hebt. En de wierook
van ons bidden vanavond veurdawwe slaopen gaot, en
als leste en beste: de mirre van onze goede werken jegens elkander. Zo weest dan gewillige kinderen veur
oe vader en moeder, die volle zorgen um oe draagt.
En weest vriendelijk tegenaover mekare en tegenaover
mi'j: zoals Jan de Pof, die zich vanaovend merakels
best gedragen hef."
Nu was het verhaal verteld en even later klonken de
heldere kinderstemmen, fris en bruisend als lentewind,
tegen de hoge muren:
„Midden in de winternacht, ging de hemel open,
die ons heil en vrede bracht, antwoord op
ons hopen ...'
rïn na het geweld van dei samenzang, klonk teder en
ongelofelijk zuiver, de enkele stem van het kleine meisje
van Minkjan:
„Het staldeurtje kraakte,
de os loeide zacht,
toen Jozef ontwaakte,
werd 't Kindje gebracht.
Wij noemen Hem Jezus,
Heeft Jozef gezegd,
Zacht heeft Hem Maria,
In 't kribje gelegd.
Een paar minuten nadien stroomde de consistoriekamer
leeg. Met een boekje onder de arm en een sinaasappel
op zak gingen de kinderen hun wegen — zij gingen
hun wegen door de koude winteravond, onder het geluidloos vonken der sterren, elk naar zijn huis, waar
een lichtje brandde achter de verduistering van deze
oorlog: een lichtje als een bij moeder verborgen ster.
Kronieken v. Dwerrelkerk.
(Rights reserved).

Nieuwjaarskaarten

vanaf 10 voor
25 cent

H. H. Pluimveehouders!

Vandaag

ERKENDE
AUTORIJSCHOOL

M. J. Vlielander

Koerselman
Door een Amerikaanse organisatie op het Europese
vasteland zijn wij benaderd
voor de regelmatige levering
van

kunt u uw

TELEVISIE

wenst al zijn leerlingen
en oud-leerlingen

nog in huis hebben om
uw feestdagen
genoeglijk door te
brengen.

Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1965
Wij hopen ook dit jaar weer veel geslaagde
leerlingen te mogen afleveren.

broedeieren voor slachtkuikens
tegen een zeer hoge afnameprijs.
Ieder die interesse heeft voor
het in de toekomst leveren
van deze eieren gelieve zich
met ons in verbinding te
stellen.

Televisie
Platenspelers

„Kiest u daarom de veiligste weg"
„Voor u succes".

Vlot geplaatst
Snelle service

AUTORIJSCHOOL

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

M. J. V L I E L A N D E R
Boxtartstraat 8, Zutphen. tel. 05750-6026

FA. J. W. A L B E R S
Nieuwstad

prima dranken voorradig
Billijke prijzen.

Algemeen Ziekenfonds O.G.Z.O.

Het kost u altijd meer,
als u zelf oliebollen bakt!

Aan allen een Zalig Kerstfeest en Gelukkig
Nieuwjaar.

Maak het u tevens gemakkelijk en bestel
tijdig uw oliebollen bij
ons.

te GOOR

Bakkerij

Aan de verzekerden

Bejaardenverzekering
Deze kent voortaan drie inkomengroepeir:
Niet meer dan f 3954,- p. jaar — premie per maand f 8,38
van f 3954,01 t.e.m. f 4964,- — premie per maand f 16,76
van f 4964,01 t.e. m. f 5648,- — premie per maand f 25,14
(Voor zover bekend bedraagt de uitkering A.O.W. per
l jan. 1965: gehuwd f 3642,- p. jaar — ongehuwd f 2550,-).

Aanvullende verzekering
Deze premie blijft gehandhaafd op f 0,60 per
persoon per maand.

Café - Medler

lepeltjes (borrel)
schenkkurken

Vrijwillige verzekering
premie per persoon per maand f 16,40
gereduceerde premie p. persoon p. maand f 12,05

A. J. Eykelkamp

Voor de a.s. feestdagen

Met ingang van l januari 1965 zullen de premies voor de
VRIJWILLIGE en BEJAARDENVERZEKERING als
ondervermeld gewijzigd worden.

F

Telefoon 1384

appelboren

Hotel Bakker

Telefoon 1312

J. Koerselman

Vorden

BLAUPUNKT
PHILIPS

| Speciaal aanbevolen schotels
voor oudejaarsavond
Verse kreeft
Hors d'oeuvre
Russische eieren

Radio en
Televisie

Huzarensla

Rode zalm-mayonaise
Bitterballen

Vleescroquetten
Vleespasteitjes
Borrelgarnituur,

Bij een fles Spar-slaolie, een pak bakmeel voor 25 et

Binnen- en buitenlandse likeuren, wijnen en gedistilleerd.

100 gram rumbonen
100 gram chocolaadjes

Prachtige zaal beschikbaar
voor bruiloften en partijen.

Samen 98 et — 10%
nu
nu
nu
nu
nu

3 flesjes Royal Crown Cola van 75 et
l fles Royal Crown Cola van 65 et
500 gram vijgen van 55 et
100 gram schouderham van 68 et
l vacuüm rookworst van 130 et

69
59
49
49
99

et
et
et
et
et

Zegelvoordeel
100 gram bacon
l blik braderieworst
l zakje luxe melange
l zakje zoute pinda's
l zak zoute pinda's
l grote zak zoute pinda's
l blik sperziebonen
l zak bitterkoekjes
l zak crememelange

76
179
69
25
50
89
89
85
86

et
15 et
et
36 et
H et
et
5 et
et
10 et
et
18 et
et
18 et
et
8 et
et
et - 9 et

2 potten appelmoes slechts
2 kl. potjes appelmoes, slechts

109 et - - 10%
69 et - - 10%
nu 199 et

l fl. jus d'orange van 210 et

Deze advertentie is geldig tot 6 jan.

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

verhuisd
van 't Hoge 57 naar

kunt U overal kopen.
Bedenk bij het kopen, dat
dit een koeltechnische machine is, die ook bij de
kleinste storing, grote gevolgen kan hebben voor de
kostbare inhoud. Waar zou
u deze beter kunnen kopen
dan bij een koeltechnisch
bedrijf met 30 jaar ervaring
en die bekend staat om zijn
goede en snelle service.
Deventer Koeltechnisch
Bedrijf NIEMANS
Hoge Hondstraat 13,
Tel. 12438
Stelt u zich eens in verbinding met J. G. Bosman,
Zutphenseweg C 81

CAFÉ LETTINK
gesloten
Kerstavond om 6 uur
en Ie Kerstdag

CONTACT
het blad dat
de Vordense
zakenman

en

P. Dekker
Electro Technisch
Installatie Bureau
Telefoon 1253

de inwoner
van Vorden
de meeste
perspectieven
biedt!

Wij wensen u een voorspoedig 1965

Wij wensen u

Het adres voor uw
Nieuwjaarskaarten
Agenda's
Almanakken

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Drukkerij
Wollers

Kalenders e.a.

Fa. Hietbrink
Telefoon 1253

nu 119 et

1 pot morellen van 125 et

H. LIJFTOGT

depot Bupro-gas

enz.

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN!

Alle Spar-margarine met 20% zegelkorting

Vorden

B. v. Hackfortweg 31

Voor de a.s. feestdagen

p.a. Garage T. J. Boesveld, Dorpsstr., Vorden, tel. 1329

Siemerink

Feestdagen
VLEESDAGEN
BESTEL VROEGTIJDIG:

Profiteer met de a.s. feestdagen en
jaarwisseling van onze speciale
aanbiedingen!

staat garant
voor een
perfecte
uitvoering

Voor uw oliebollen, hors
d'oeuvre e.d. naar

P. B. H. SCHOENAKER
op de Kranenburg

Rollades

Biefstuk

Rib

Blinde-vinken

Rosbief

Karbonade

Verder alles wat u wenst/

Slagerij M. G. Jansen
Burg. Galléestraat 42 • Telefoon 1451

Ook in sterke dranken,
binnen- en buitenlandse
likeuren zijn wij ruim
gesorteerd.

Wij wensen allen prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1965

f7.65 per fles

KEUNE

•••••••••l

r

Met grote vreugde en
dankbaarheid aan God
geven wij U kennis X
van de geboorte van X
ons dochtertje en zusje X
w
Angelique
X
Bij het H. Doopsel W
stelden wij haar onder w
de bescherming van de J
Q
H.H.
n

Johanna Catharina Maria

x

Inplaats van kaarten
Jan Garritsen

e
"
Annie Nijenhuis
hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats nebben op woensdag 30 dec. om 10 uur ten Gemeentehuize te Warnsveld.

«

Huwelijksinzegening om 10,30 uur in
J. W. Hartman
.. de Parochiekerk van de H. Willibrord
M. G.C. Hartman- n te Vierakker. Tot hun intentie zal een
Lanters X H.Mis worden opgedragen.
Ineke - Hemmy
|j Vorden, D 125.
Vorden, 17 dec. 1964 X Wichmond, Baakseweg 5.
Burg. Galléestr. 46
W Toekomstig adres: Beeklaan 30,
u
Wichmond
Voor de vele blijken
van belangstelling, ter n Receptie van 4 - 5.30 uur in
zaal Schoenaker te Kranenburg
gelegenheid van ons X
huwelijk, zeggen wij
hartelijk dank.
W. Hissink
G. Hissink'
Walgemoet
Vorden, dec 1964
C 52a

VUURWERK
o.a. Rotjes

Zoek geraakt een
Siamese Poe». Tegen
beloning terug te bez.
bij de heer van Hoek,
„Oude Voorde" D38
Vorden
Te koop een nest jonge
Schotse Colly's (Lassie honden)Th. Leisink,
Vierak.str.weg 15
Vierakker
Te koop een M.R.IJ.
volbl. drag. VAARS
v. beste prod. en afst.
a. d. telling 2 januari
G. Dijkman, Tel. 6728
Wildenborch.
Te koop drag. ZEUGJE Ie worp, bijna a.
d. teil. keuze uit 3.
J. W, Heersink, E 23
Vorden
Te koop BIGGEN bij
H. J. Pardijs, D 113.
Mossel
2 tomen BIGGEN te
koop. H Haverkamp,
Hackfort, C 15

YORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad uoor Vorden

KRANENBURG D 127a
Het Kerstfeest zal D.V.
worden gehouden op
2e Kerstdag
's avonds om 7.30 uur
in zaal Lettink.

In verband met het afsluiten der
kantoor der bank

i

na de middag

Ouders en belangstellenden
zijn hartelijk welkom

Wij wensen u allen
een Voorspoedig 1965

U gelieve

hiervan

gesloten.
goede nota te nemen!

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio of T.V. defekt is

HEI WAPEN VAN VORDEN
F. P. Smit

HEBT U AL

Wij wensen u allen
prettige feestdagen

Zutphenseweg 14

Confectie en Manufacturen

Sig. Mag. D. BOERSMA
Tel. 1553

zijn wij gesloten
*
J Let Wapen u. l/o r den

Slaap warm

Het bestuur

De gezamenlijke Vordense
bakkers delen u mede, dat
op zaterdag 2 januari

geen brood wordt gebakken,

Prettige Kerstdagen
worden u toegewenst door de
uitgever en medewerkers van

CONTACT
hét blad van Vorden

de winkels zijn n o r m a a l
geopend.
HET BESTUUR

Wasketelproblemen!

Architectenbureau

Gebruik een

VAN HOUTE

Superfortal wasketei

GESLOTEN
tot 7 januari 1965

die volledig roestvrij, met
een garantie van 25 jaar
wordt gegarandeerd.
Bij deze garantie kost u de
SUPERFORTAL-wasketel
gemiddeld 4 cent per week

Oudejaarsavond en
Nieuwjaarsdag

zijn wij gesloten
<JLei wapen v. l/orden

J. H. WILTINK

F. P. Smit

Uw bed heerlijk voorwarmen en de
hele nacht warm slapen met een

elektrisch
verwarmde

deken
U hebt keus uit onder- en bovendekens,
l en 2-persoons. Of een 2-persoons
deken met twee afzonderlijke regelaars.
Daarbij nog verschillende merken,
kleuren, afmetingen en prijzen.
Al vanaf f 57,U moet ze komen zien en inlichtingen
vragen

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Energie besparing
Bestand tegen alle synthetische wasmiddelen

Het Hoge 26 - Tel. 1656 - Vorden

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen
hypotheken
en financieringen
Zoekt u voor uw geld
een

Kerstavond en
Eerste Kerstdag

gezegende Kerstdagen en
een gelukkig 1965 toe.

(zonder chauffeur)

Assurantiekantoor

*

fa. LOOMAN

OUTO-VERHUUR

verzonden?
Wij hebben nog een grote sortering!

A. J. A. Helmink

boeken

op Oudejaarsdag 31 december a.s., is het

wenst al zijn clientèle

5 uur gesloten

VORDEN

Kinder-Evangelisatie

F. P. Smit

Kerstavond en
Oudejaarsdag
zijn de zaken om

6 zware BIGGEN te
koop. D. A. Lenselink
Specop.
BIGGEN te koop bij
J. Wassink. 't Elshoff

BOERENLEENBANK

voorspoedig 1965
*

R.J.KOERSELMD

Te koop enige tomen
biggen. A. Versteege,
B 49.
Te koop een toom
BIGGEN en gerstestro
aan balen. H. Bosman
bij 't Zwembad.

J. H. TE PASKE
Almenseweg 27, tel. 1597

Luchthuilers

enz.

FA. HARTENS

Kantoor :

en een

Bengaalse fakkels
en -lucifers

VERKOOP NA DE
KERSTDAGEN

Onderlinge Brandwaarborg Mij. „Vorden"

Kanonslagen
Vuurpijlen

VUURWERK

wensen u bestuur en
administratie

A.s. maandag 28 december
geopend van 3.30-430 uur en 7-8.30 uur
inplaats van vrijdag l januari

Vorden, dec. 1964
„Schutterije".
Te koop gevraagd:
nuchterestierkalveren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

Nutsbibliotheek

Verder vanaf vrijdag 8 januari
weer
wekelijks geopend (dus maandag
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank 4 januari GEEN uitgifte van boeken)
aan allen, die ons hun
deelneming betoonden
bij het overlijden van
Na de Kerstdagen
onze lieve man, vader
en grootvader
een mooi assortiment
Hermanus Besselink
Uit aller naam :
Wed.G. H.BesselinkKooijers
en familie

n

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5 H% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

Bupro-gas
Het gas uoor ledereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

H. LijilogI, B. v. Hackf.w. 31
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenn wsterkende druppels
naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

NA DE KERSTDAGEN VOLOP KURKDROOG VUURWERK

„JAN HASSINK"

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
f.\j\j
200
^r\r\
200
200
250
INDIENSTSTELLING
AUTOMATISCHE
KNIPPERLICHTINSTALLATIE

ham
lonyworti
tongworst
1
fJl._
hoofdkaas
boterhamworst
fijne rookworst

140
ou
80
80
60
100

et
1.1
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

In de spoorlijn Zutphen-Vorden
bij km 4.848 zal de overweg in de

BINNENWEG
te GORSSEL

gram
yram
gram
.
_
gram
gram
gram

Kerstavond om 7 uur
en Ie Kerstdag

GESLOTEN

op WOENSDAG 30 DECEMBER 1964
om 10.00 UUR

Café „de Zon"

voorzien worden van een automatische
knipperlichtinstallatie.
Deze installatie toont:
of een groen knipperlicht (± 45 knipperingen per minuut) dat betekent: er is
geen trein in aantocht;
of een rood knipperlicht (± 90 knipperingen per minuut) dat betekent: STOP,
er is een trein in aantocht;
of bij storing een oranje niet knipperend
licht dat betekent: de seininrichting is
buiten werking.

ROOD KNIPPERLICHT BETEKENT
VOOR DE WEGGEBRUIKER
EEN ABSOLUUT STOPGEBOD.
Deze overweg was tot nu toe
niet beveiligd.

Nutsgebouw™
Telefoon 1500
YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 december, 8 uur

Alles de lucht in
met Norman Wisdom, Alfred Marks,
Susannah York.
Anderhalf uur schateren om Norman
Wisdoms nieuwste creatie l

Toegang alle leeftijden
Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Geen vette keuken
geen baklucht meer

Laat uw oliebollen
en appelbeignets
door ons bakken
Ook hebben wij voor
Oud en Nieuw
Appelbollen
Appelflappen
Amandelbroodjes
Saucijzebroodjes
Zoutjes, enz. enz.
Specialiteit in
zwanehalzen

Brood- en Banketbakkerij

H. J. KERKHOVEN
Telefoon 1394

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350
Vordense gezinnen gelezen

BENOEMD

Dinsdagavond werd in de vergadering van de
zuivelfabriek „De Wiersse" besloten de heer
A. v. Bruggen uit Oldemarkt tot direkteur van
deze fabriek te benoemen. Hij wordt opvolger
van de heer Aaten, die „De Wiersse" per l febr.
a.s. gaat verlaten wegens benoeming in Ruurlo.
„DE KNUPDUUKSKES" IN VENLO
Als de folkloristische dansgroep „De Knupduukskes" gedacht mocht hebben een rustig winterseizoen tegemoet te zullen gaan heeft men toch wel
buiten de waard gerekend.
Het gezelschap ging dezer dagen, tesamen met de
hoerenkapel „De Zanddorpers" uit Zelhem naar
Venlo. Beide groepen waren uitgenodigd een ontspanningsavond te verzorgen in het bejaardencentrum „Beerendonk".
Vol spanning werden beide groepen tegen 's avonds
half acht door de 175 bewoners van het centrum opgewacht.
Eerst trad de dansgroep op en al spoedig heerste er
een opgewekte stemming. De dansen vielen erg in
de smaak en oogstten een hartelijk applaus. De
vreugde werd nog groter toen de bejaarden werd
verzocht mee te doen, van welke gelegenheid diverse oudjes gebruik maakten. Ook de „proatebaas"
was goed op dreef en om zijn grollen en grappen
werd smakelijk gelachen.
Na de dansgroep kwam de boerenkapel aan de
beurt. Deze wist de Wienerwals, Veleta en andere
oude dansen zo aanlokkelijk te vertolken, dat menig
oudje de dansvloer niet kon weerstaan. Meer voor
de jonge lui was er een bandje die gelegenheid tot
„twisten" gaf. Zo ging d'e avond afwisselend en snel
voorbij en het vertrek van de groepen, tegen elf uur,
was geen afscheid, doch een tot weerziens.
C.L.V. „ÜNUELANG" LINDE
In zaal Eykelkamp H0a de Coöp. Landbouw Vereniging „Ons Belang" G.A. Linde een druk bezochte
jaarvergadering ónder voorzitterschap van de heer
H. J. Kaemingh, Barchem.
De directeur, de heer D. Klein Bleumink, behandelde
hierna de resultaten^! het jaarverslag over het
boekjaar l juli 1963 ^KO juni 1964. Hieruit bleek
dat het afgelopen b^Rjaar in meer dan een opzicht een zeer bijzonder jaar was geweest; het 50jarig jubileum der vereniging werd feestelijk herdacht en i.v.m. het feit dat de tegenwoordige dii'ccteur eerlang zijn functie zal beëindigen wegens het
bereikeji van de pensioengerechtigde leeftijd, werd
de heer G. Bannink benoemd tot assistent-directeur
en „toekomstig" directeur. Geleidelijk zullen de
taken aan hem worden overgedragen.
Ook financieel was het een goed jaar; na afschrijvingen en reservering resteerde nog een voordelig
saldo van ƒ 100.067,35.
De kilogrammenomzet steeg in verhouding met het
vorige boekjaar met ruim 10%, terwijl ook het
kwantum mengvoeders dat in eigen bedrijf wordt
gefabriceerd met ruim 10% steeg.
Per l juli 1964 telde de vereniging 254 leden. Belangi-ijke besluiten waren o.m. de aanschaffing van
een nieuwe bestelauto voor „kleinere" vrachten, de
uitbreiding van de technische inrichting van Iv, ;
drijf door een installatie voor de fabricage en het
transport van z.g.n. „buikvoeders"; dit systeem voldoet zeer goed. Verdei- werd ten behoeve van sproeiwei-kzaamheden een nieuwe tractor met wp
apparatuur aangeschaft.
Volgens het jaarverslag van de C.L.O. controledienst werd de v e r e n i g i n g in de klasse Uitmuntend
geplaatst. Alle controle-rapporten luiden gm,
loten werd om van het overschot groot
ƒ 100.067,35 drie procent pro-rato de a f n a m e deileden in dit b o e k j a a r in contanten uit te b>
(ƒ 99.244,9!)) en het dan nog resterende bedrag ad
ƒ 822,86 toe te voegen aan het i
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de secrel
de heer B. G. Lichtenberg herkozen, evenals in de
liaad van Commb
Ie heren M. W. Mullink
en H. Pelgrum. In plaats van de heer A. J. Lenselink, Hengelo (G.), die zich wegens hoge leeftijd
niet meer herkiesbaar stelde, \venl gekozen de
Joh. Roenhorst, Hengelo (G.).
Hierna hield de heer J. Nekkers, veevoedingsvoorlichter van de vereniging, een inleiding over de veevoeding vooral t.a.v. de varkensmesterij.
Spr. gaf ook nog d
uttige wenken en raadgevingen t.a.v. het kopen der biggen (bij bekende
fokkers), de voedingshoeveelheid- en methodes en
de huisvesting. Hij lichtte een en ander uitstekend
toe met diverse dia's.

GRATIS AF TE HALEN
VOOR IEDERE BELANGSTELLENDE
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
o.a. in prachtige kleurendruk uitgevoerde paddestoelenkalender, met uitvoerige recepten.
Af te halen op oudejaarsdag 's morgens van 9-12 uur.
DUS GRATIS EN VOOR IEDEREEN

AFSCHEID MEJ. AARTSEN
Maandagmiddag werd afscheid genomen van mej.
A. Aartsen, onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de School met de Bijbel, op het Hoge.
Tegen 3 uur verzamelden zich de leerlingen deischool om afscheid te nemen van deze sympat i
onderwijzeres. Ds. Jansen vei'tolkte de gevoelens
van ouders en kinderen door woorden van dank te
richten tot mej. Aartsen, die ruim 20 jaar aan de
school werkzaam is geweest.
Ook het schoolhoofd, de heer Zeevalkink, gewaagde
van prettige samenwerking en collegialiteit. De
dankwoorden werden onderstreept door het aanbieden van bloemen en prachtige cadeaus.
Mej. Aartsen was zeer verrast en toonde zich uiterst
dankbaar.
Nadien werd ten huize van de heer Zeevalkink in
meer intieme kring afscheid van haar genomen,
waarbij naast het voltallig schoolpersoneel en het
bestuur de familie Aartsen aanwezig was. Ook hier
heerste een prettige en dankbare sfeer.
BIOSCOOP
Zondagavond is Norman Wisdom de held van het
witte doek, deze keer als expert in springstoffen.
Het is een dwaas verbaal en het geeft Wisdom alle
gelegenheid zijn groot talent voor al wat dwaas en
komisch is volledig uit te leven.
Wie van lachen houdt kan bij deze film aan zijn
trekken komen.

LEDENVERGADERING M.V.K.
De Imkersvereniging „De Macht van het Kleine"
hield onder leiding van de heer J. W. Kuenen in
zaal Eskes een goed bezochte ledenvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter erop, dat
de voorjaarsdracht van de bijen goed was geweest.
Het is evenwel noodzakelijk om zo vroeg mogelijk
in het voorjaar zijn aandacht aan de bijenvolken te
wijden. Dat levert nog het beste resultaat op. Met
elkaar moeten wij zien de vereniging op peil te houden. Thans zy'n er nog 29 leden ingeschreven.
Het bestuur zou gaarne zien dat de leden bij de
suikerbestellingen ook op de dag en uur dat deze
aan de leden kunnen worden uitgereikt, aanwezig
zijn en niet later per telefoon nog bestellingen doen.
Dit veroorzaakt alleen maar nodeloze tijdsverspilling. De heer W. Kamperman, secretaris-penningmeester, kon een klein voordelig kassaldo meedelen.
De heer A. Weenink bracht verslag uit van de door
hem bezocht vergadering te Apeldoorn.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden, de heren J. W. Kuenen, P. de Rijk en H. Gosselink, herkozen.

Na sluiting werd nog een gratis verloting onder de
aanwezige leden gehouden.

BOND VAN VRIJE LANDBOUWERS
Onder leiding van de heer M. H. Gotink hield de
a f d. Vorden van de Bond van Vrije Landbouwers
(B.V.L.) in in café Uenk een druk bezochte ledenvergadering. Na een kort welkomstwoord werd alDE STER VAN BETHLEHEM
lereerst een bestuursverkiezing gehouden. In verZaterdagavond werd in de Herv. Kerk in een l
band met de steeds groeiende afdeling was men
tal zeer goed bezochte bijeenkomsten het kerst spe l
van mening dat het bestuur met een 2-tal nieuwe
„De Ster van Bethlehem" van M. Nijhofi' opgeleden moest worden uitgebreid. Benoemd werden
voerd, waarin op aanschouwelijke wijze het kerstde heren IJ. H. Üreuker en A. Winkels.
verhaal tot uitdrukking werd gebracht. MedewerAangezien er in de omliggende gemeenten nog geen
king verleenden gemeenteleden van de Herv. en
afdeling van de B.V.L. is was men algemeen van
Geref. kerk hier ter plaatse, de fa. Boltjes uit Almen
m e n i n g dat leden die in deze gemeenten woonachtig
voor het kap- en grimeurwerk, de heer J, Boerstoel
zijn zich bij de afd. Vorden konden aansluiten.
voor het decor, de belichting door de heer B. Braakdurig werd gesproken over de handelwijze van
hekke uit Barchem, de fa. Groot Roessink verzorgde
het Landbouwschap inzake de nog niet betaalde
de toneelopbouw, de zeer fraaie kostuums waren
h e f f i n g e n , aangezien de heer Bieuwenga van zins is
van de fa. Doornink uit Arnhem betrokken, de
de verschuldigde kosten van de binnenkort te beheren A. Schouten en A. Wullink bliezen de trom- talen graantoeslag af te houden. De vergadering
petten, terwijl de lieer D. Wolters voor orgelmuziek was eenparig van mening dat hiertegen fel geprozorgde. De plaatselijke p r e d i k a n t e n spraken een
testeerd moest worden. Met dit besluit zal de heer
kort openingswoord. De regie was bij de lieer W. D. Bieuwinga in kennis worden gesteld.
Jansen uit Vorden in goede handen. Het was een
Tevens werd besloten om op donderdag 18 februari
prachtige wijdingsavond voor het komende kersteen openbare vergadering te beleggen, met als sprefeest.
ker de heer E. J. l l a r m s e n , lid van de Tweede Kamer
der Staten Generaal.
GESLAAGDE PANNEKOEKENRIT
De Vordense auto- en motorclub „De GraafschapK.P.O. ORCANISEICRDE KERSTAVOND
rijders" hield zondagmiddag haar traditionele pannekoekenrit waaraan door 20 auto's en motoren en De plaatselijke; afdeling van de Katholieke Platte1 1 bromfietsen werd deelgenomen.
landsvrouwen Organisatie organiseerde in zaal
De start was 's middags bij hotel IJrandenbarg, Schoenaker een geslaagde kerstavond, waarbij
waarna de deelnemers via het Galgengoor, om- naast de leden ook alle bejaarden uit de parochie
i i i g Lochem uiteindelijk in Barchem finishten. waren uitgenodigd.
In hotel „In den Groenen Jager" te Barchem had Kr waren meer dan 100 belangstellenden, toen de
zich inmiddels een gezelschap van ca. 100 man ver- presidente, mevrouw Tr. Schoenaker-Smit, het opezameld dat zich als één grote familie rondom de ningswoord sprak. Pastoor Bodewes ofm bracht,
tafel schaarde om te gaan genieten van de heerlijke nadat allen k o f f i e met gebak was aangeboden, in
pannekoeken.
een korte inleiding de kerstgedachte naar voren.
De uitslag van deze pannekoekenrit was als volgt: Nadat gezamenlijk een danklied was gezongen werHroinmers: 1. B. Garrit^ft Ruurlo, O straf punten; den er enige aardige gezelschapsspelen gedaan, o.a.
2. M. J. Vrieze, Ruurlo,^^trafpunt; 3. G. J. Bran- koekhappen, wat grote hilariteit te weeg bracht.
denbarg, S s t r a f p u n t e n .
Ook de „oudjes" weelden zich dapper. Mevrouw
Motoren: 1. H. J. K l e i n Üririke, Barchem, 60 straf- Schotman-Helmink zong voortreffelijk „het Ouderpunten.
huis", waarna de heer G. Bekker, hoofd der school,
Auto's: 1. H. W. Rouwenhorst, Zutphen, 2 straf- a l h i e r een speciaal repertoire van kleurendia's verpunten; 2. W. Wisselj^k Halle, 4 strafpunten; toonde, allen eigen opnamen.
3. P. Bergsma, Almen, 4iBRfpunten; 4. C. H. Kerk- Het verdere gedeelte van de avond werd op geziek, Vorden, 6 strafpunten; 5. J. Brinkerhof, Vor- zellige wijze doorgebracht met o.a. declamatie van
den, 10 strafpunten.
de dames Koers-Cen itsen en Rensen-Gerritsen en
Na afloop reikte de heer W. Bielderman de pry'zen mevr. Bluemink-Besselink, welke zeer in de smaak
uit.
vielen.

DE LINDESE
MOLEN

Thans ,,een gekortwiekte vogel,
minder dan een mislukte silo",
maar toch nog een fotomotief
voor touristen met extreemgroothoeklenzen.
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Tevens

.W.M.Gerritsen
Het Hoge 52

Gelukkige Kerstdagen
en Voorspoed in 1965
J. W. M. Gerritsen
echtgenote en
personeel

