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Attentie s.v.p.
Ook voor de komende week ontvangen wij
de advertenties gaarne zo vroeg mogelijk,
dus liefst DINSDAG en WOENSDAG.
Mocht u het vergeten, dan kan het ook vrij-
dagmorgen nog, doch niet later dan 10 uur.
Wilt u ons weer helpen? Hartelijk dank!!

INGEZONDEN MEDEDELING
ERGERLIJK

Voor het eerst sinds jaren zitten, of liever
gezegd zaten, er weer bessen aan de hulst-
boomen in de bosschen. Toen ik dezer dagen,
gewapend met een snoeischaar het bosch in
ging om enkele takjes beshulst te plukken
ter versiering van mijn kersttafel, kwam ik
tot de ontdekking dat anderen mij voor waren
geweest en overal de boomen radicaal had-
den kaal geplukt. En wat het ergste was, was
dat een armdikke boom op halve hoogte was
afgebroken om zich meester te maken van de
bessen in de top.
Als men weet dat hulst een langzame groeier
is en dat de bewuste boom minsten 50 jaar
oud is en er maar weinigen zoo in het bosch
staan, zal men mijn ergernis begrijpen. Ik zal
alles maar beschouwen als dank voor de vrije
wandeling die ik op Het Kiefskamp toe sta.
Het was vermoedelijk alles jongenswerk en
mogelijk kan volgende jaren tegen Kerstmis
het onderwijzend personeel de jeugd wat
meer eerbied voor de natuur en voor ander-
mans eigendom inprenten.

W. A. VAN DEN WALL BAKE.

EEN SFEERVOLLE NUTSAVOND
De laatste Nutsavond van het jaar was ook
ditmaal gewijd aan het naderend Kerstfeest.
Dat deze avond bijzonder in trek is, bewees
ook nu weer de stampvolle zaal.
Voor de pauze voerden leden van de Jonge
Kerk o.l.v. de heer W. Martinus het kerst-
spel ,,De stal bij de herberg" ten tonele.
In twee taferelen werd hierin de geboorte
van het kindeke Jezus weergegeven. Het
eerste tafereel bracht ons in de huiskamer
van de herbergier en het tweede in de stal
van de overvolle herberg.
Het is een allerzins verantwoorde opvoering
geworden, waarbij de kleurrijke oosterse
kostuums en de sobere decors voor een
sfeervolle stemming zorgden. De vele aan-
wezigen zullen deze opvoering zeker zeer
gewaardeerd hebben.
Na de pauze was het de beurt aan ds. Lang-
straat, die voor deze gelegenheid uit Arnhem
was overgekomen. Op zijn bekende talent-
volle wijze droeg ds. Langstraat de novelle
,,Een onvolledig onbelangrijk figuur" van de
Oostenrijkse auteur Herbert Lange voor.
De onbelangrijke figuur uit dit verhaal is een
Franse boer, die wegens hulp aan Engelsen
in zijn cel wacht op de dood en die tenslotte
bij de priester meer troost vindt dan bij zijn
advokaat.
Op zijn bekende wijze wist ds. Langstraat de
in dit stuk voorkomende figuren tot leven te
brengen, waardoor het verhaal intens door de
aanwezigen werd medebeleefd. Het werd zo-
doende weer een boeiende voordracht.
De voorzitter van het Nut, de heer Wesse-
link, deelde in zijn openingswoord nog mede
dat de bouwaanvrage voor uitbreiding van de
Nutskleuterschool is ingediend, zodat hope-
lijk hiermede in het komende jaar begonnen
kan worden. Er moet echter nog een garantie-
fonds gevormd worden. Daartoe riep hij de
medewerking in van de leden van het Nut
en de ouders van de schoolgaande kleuters.
Aan het slot bracht hij de dank der aanwezi-
gen over aan de leden van de Jonge Kerk
en aan ds. Langstraat voor deze mooie avond,
waarbij hij de heer Martinus als tegemoet-
koming in de kosten van het kerstspel een
enveloppe met inhoud overhandigde.

PLUIMVEE- EN KONIJNENSUCCESSEN
Op de te Diepenheim gehouden provinciale
tentoonstelling van pluimvee en konijnen be-
haalden de volgende leden van P.K.V. Vorden
met hun dieren successen.
Afd. Pluimvee.
G. Barink met Barnevelders (groot) haan, jong
Ie ZG, idem G; hen jong 2e G; met Barne-
velders (kriel) haan, jong Ie ZG; hen jong
2e GG.
A. J. Florijn met Barnevelders (groot) haan
oud Ie ZG; hen oud Ie GG, haan jong 2e GG
en 3e GG, hen jong Ie G.
H. G. J. Horstman met Kalkoen Wynandotte:
met trio's kriel Ie G en 2e G. Met Koekkoek
Wynandotte haan jong G.
Afd. Konijnen.
J. C. van Langen met Vlaamse reus, haas-
kleur, voedster jong G.
W. Tragter met witte Weners, ram jong 3e
GG en voedster jong 3e ZG.
H. Doornink met voedster oud 2e G.

BILJARTEN
In de competitie van de Zutphense Biljartbond
speelde K.O.T. I een uitwedstrijd tegen De
Pauw I in Warnsveld. K.O.T. verloor deze
strijd met 6—2. In de partij W. Pardijs—
A. Slont maakte laatstgenoemde een buiten-
gewone serie van 124 caramboles, de hoogste
tot nu toe gemaakt.
K.O.T. 2 won met 6—4 van De Pauw 3 en
K.O.T. 4 verloor van De Pauw 4 met 6—4.
Verder werden deze week nog gespeeld-
Berkelbrug 3—K.O.T. 4 4—6, K.O.T. 3—De
Hoven 2 10—0 en de plaatselijke ontmoeting
K.O.T. 2—Kets I 8—2.

KERKDIENSTEN zondag 28 december.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. P. J. v.d. Vange, van Zutphen
7.15 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Avondm.

Medlerschool
10 uur Ds. G. A. Barger,

em. pred. te Warnsveld
Öeref. Kerk

10 en 3 uur Ds. N. J. Goris, van Barchem
R.K. Kerk

7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

31 december Oudejaarsdag
Herv. Kerk 2.30 en 7.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk 7.30 uur Ds. E. J. Duursema.

l januari Nieuwjaarsdag
Herv. Kerk 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk 10 uur Ds. E. J. Duursema.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 27 dec. van 5 uur tot en met
zondag 28 dec. Dr Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236
31 december vanaf 5 uur t.e.m. l januari
Dr. de Vries.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 28 dec. Van Soest, Tel. 06753-420
enWechgelaer, Tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .

Burgelijke stand v. 19 t.m. 24 dec.
Geboren: d. van O. Derks en F. E. Wilting;
d. van G. Meulenveld en H. B. Kreunen ;
d. van H. Baltjes en D. Meyer; z. van R. H.
Lede en E. Huisman.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden; Geen.

KERSTFEESTVIERING
De reeks van kerstfeestvi^Hngen werd vrij-
dagmiddag geopend dov^Mie Nutskleuter-
school.
In een der lokalen stond een fraai versierde

,-Cl.Ll

door de kleuters zeer bewonderd werd. Er
wrrden kerstliederen geza^en en er werd
flink getracteerd.
Het hoofd der school me^Kieburg vertelde
een kerstverhaal van een jongetje dat geen
kaarsjes voor de kerstboom kon krijgen.
Het was voor de kleuters een echt prettige
middag. Ook enkele bestuursleden gaven
door hun aanwezigheid blijk van belangstel-
ling.
Vrijdag 19 december hield de Openbare
Dorpsschool haar jaarlijks kerstfeest in het
Nut. De leiding berustte bij ds. Jansen, die
met behulp van projectieplaatjes de kinderen
de geschiedenis van en om Christus' geboorte
op een zeer duidelijke wijze vertelde. Na het
zingen van enige kerstliederen droeg juf-
frouw Scheltens op haar eigen, dus zo goed
vertrouwde wijze een kerstvertelling voor.
Ds. Jansen sloot deze mooie kerstviering.

De leerlingen van de Bijzondere School op
't Hoge vierden maandagmiddag het kerst-

st in ï ieno, waarbij ook vele ouders aan-
.'g waren, zodat de zaal tot de laatste

plaats bezet was.
Ook hier prijkte een fraaie kerstboom. Na een
declamatorum gebracht door de leerlingen,
vertelde de onderwijzer, de heer Scholten, de
kerstgcschiedenis, welke verduidelijkt werd

Iden. Mej. v. d. Hel vertelde een
boeiend 1.c.j siverhaal. Er werden tal van kerst-
liederen gezongen, terwijl ook hier de kinde-
ren ruimschoots gc-tracteerd werden. Aan het
slot kreeg elk kind een kerstboekje en een
zakje met snoep. Ook werd deze middag door
de leerlingen id genomen van mevr.
Schut-do Brui jn , welke tot voor kort nog als

m de school verbonden was
en die deze middag neg voor 't laatst temid-
den van ÏKV i vertoefde. Het was
ook hier voor allen een sfeervolle middag.
In een goed bezette zaal vn het Nutsgebcuw
hebben de kinderen van de Vrijz. Herv. Zon-
dagsschool maandagavond hun kerstfeest ge-
vierd.
In de sfeervol versierde zaal prijkte een
prachtige kerstboom met brandende kaarsjes.
Onder leiding van het personeel der zondags-
school werd door de kinderen het kerstspel
„Kerstnacht" opgevoerd, dat de aanwezigen

i boeide. Na de pauze met de gebruikelijke
tractatie vertelde ds. Riphaagen uit Zutphen
onder wiens leiding deze avond stond, een
kerstverhaal.
Door allen werd een aantal kerstliederen
gezongen, waarbij mevr. Klein Brinke op het
orgel voor de begeleiding zorgde.
Tot slot ontvingen de leerlingen, die de zon-
dagsschool gaan verlaten, een boek, terwijl
de overigen een tractatie meekregen.

BIJZONDERE ADVENTSSAMENKOMST
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vond ook
dit jaar een bijzondere adventssamenkomst
plaats in de Herv. Kerk.
Deze bijeenkomst, die een stampvol kerkge-
bouw trok, stond o.l.v. ds. Jansen. Dr. M. A.
Ysseling, rector van het Baudartiuslyceum te
Zutphen, hield een korte toespraak naar aan-
leiding van de Adventsboodschap „Het volk,
dat in duisternis wandelt". Ds. Langstraat, die
voor deze gelegenheid uit Arnhem naar zijn
oude gemeente was overgekomen, declameer-
de een boeiende kerstgeschiedenis over een
kerstnacht op zee.
Hoogtepunten van deze avond vormde de
zang van een zangkoortje, bestaande uit jeug-
dige Papoea's uit Nieuw Guinea, dat op wer-
kelijk uitstekende wijze in hun landstaal een
viertal meerstemmige kerstliederen ten gehore
bracht. De jongelui zijn allen leerlingen van
het Baudartiuslyceum te Zutphen. Het geheel
werd afgewisseld met het zingen van toepas-
selijke psalmen en gezangen door de aanwe-
zigen. Voor de muzikale omlijsting zorgden
de twee trompettisten, de heren de Vries en
Wullink, beiden leden van „Sursum Corda"
en de heer van Olst, plaatsvervangend orga-
nist. Het was voor allen weer een bijzonder
en sfeervol wijdingsfeest.

VOETBAL
Door de slechte weersomstandigheden werden
zondag alle voor „Vorden" vastgestelde wed-
strijden afgelast.
A.s. zondag, 28 dec., staan er voor Vorden
enkele wedstrijden op 't programma. Zo speelt
Vorden 2 een uitwedstrijd tegen Pax 3. Beide
elftallen maken aanspraak op de bovenste
plaats, zodat het er wel zeer kan spannen.
Vorden A krijgt gelegenheid om in Ruurlo
revanche te nemen op Ruurlo A, dat momen-
teel nog een vrij goede plaats inneemt. Ten-
slotte gaat Vorden B op bezoek bij Pax B en
zal het hier niet gemakkelijk krijgen. Vorden
I heeft vrijaf.

40-JARIG JUBILEUM ALS DRIJVER
Het was voor de heer H. A. Molendijk op
„De Kleine Slüter" dinsdag 23 dec. wel een
bijzondere dag, daar hij het feit mocht her-

. denken, dat hij gedurende 40^j»ar als drijver
meeging tijdens de jaarlijkse ^Mjacht op het
landgoed ,,'t Onstein" van Baï^P^A. C. C. van
dor Heyden van Doornenburg.

ruim 30 jaa;
vleugelman geweest, een functie, die vanzelf-
sprekend aan de meer ervarerwlrijvers wordt
opgedragen. „Herman van d^Blüter", zoals
hij hier algemeen bekend is^Poet dit werk
met plezier en beschouwt het drijven als een
liefhebberij, een hobby, of sport. Smakelijk
kan hij U vertellen over de „staaltjes", die
hij tijdens deze 40 jaar heeft meegemaakt,
zoals voor de oorlog, toen er nog op de Ve-
luwe werd gejaagd op wilde zwijnen, waarbij
Gerrit Bouwmeester Sr. (die nu in Canada
zit), ongewild een „ritje" maakte op een aan-
schoten everzwijn.
Het zeldzame feit is niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Dinsdagmiddag tijdens de laatste
jacht van dit jaar kwam de ruim 80-jarige
landheer Baron v. d. Heyden, die nog steeds
mee op jacht gaat, zijn trouwe drijver geluk
wensen met dit jubileum en overhandigde
hem een passend cadeau. Hij dankte hem voor
zijn activiteit en trouw in deze 40 jaar en
hoopte, dat de jubilaris nog vele malen mee
zou trekken met de jaarlijkse drijfjachten.
Ook de H.H. jagers en mede-collega's wen-
sten de heer Molendijk geluk met dit zeld-
zame feit.

TONEELSPEL IN STUDIE
De Toneelvereniging „V.O.P." in het Medler

heeft een nieuw toneelspel in studie geno-
men, getiteld „Wij weten niet alles". Het is
geschreven door Koos Beswino en speelt in
het volle leven. Het stuk zal vermoedelijk
omstreeks februari—maart voor het voetlicht
worden gebracht.

VERKEERSONGEVAL
Maandagavond had op de overweg aan de
Ruurlose weg een verkeersongeval plaats,
waarbij gelukkig niemand persoonlijk letsel
opliep, doch er wel veel materiële schade
ontstond.
Een bestelauto uit Apeldoorn wilde de over-
weg passeren, die daar ter plaatse deels is
opgebroken. Door de hevige mist zag de
chauffeur de spaarzame verlichting, welke
de spoorwegen hebben laten aanbrengen, te
laat, waardoor de wagen deze verlichting
omverreed en bovendien nog in aanraking
kwam met de afrastering, waarbij de wagen
nogal schade opliep.
Deze schade werd nog vergroot toen even
later een luxe auto afkomstig uit Warnsveld
ook al door de mist en slechte verlichting de
bestelauto niet meer kon ontwijken en de
wagen opzij ramde. De luxe auto schoot hier-
door van de weg en kwam op de kop in een
kuil terecht. Gelukkig kon ook hier de chauf-
feur de wagen ongedeerd verlaten. De auto
was echter zwaar beschadigd.
Hierdoor wordt weer eens het licht geworpen
op de onhoudbare toestand, welke op deze
overweg is ontstaan en waarbij de Ned.
Spoorwegen voor onvoldoende beveiliging
heeft gezorgd. In de raad is er onlangs ook
al over geklaagd. Mogelijk dat de onover-
zichtelijke en onvoldoende verlichte overweg
nu eens grondig wordt verbeterd.

KERSTATTENTIE VOOR BEJAARDEN
Evenals andere jaren heeft de kerkeraad der
Herv. Gemeente als blijk van medeleven aan
zieken, invaliden en bejaarden van 80 jaar
en ouder in de gemeente Vorden een kerst-
geschenk gezonden, dit keer in de vorm van
een welgevuld fruitbakje.
Deze attentie werd door de ontvangers na-
tuurlijk op zeer hoge prijs gesteld.

UIT DE GEMEENTERAAD
Voor de laatste raadszitting in dit jaar bestond
vri jdagavond grote belangstelling.
Bij de behandeling van de verhoging van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds,
l i e t geen een extra inkomste voor de gemeen-
te betekent van ƒ 16.129,80, kwam de water-
voorziening voor de 70 huizen in het Molen-
plan ter sprake.
Kr is in deze in aanbouw zijnde woningen
waterleiding aangelegd, doch riu doet zich net
minder prettige geval voor dat er in deze
buurt geen goed drinkwater te vinden is.
Volgens de voorzitter waren er op 5 plaatsen
watermonsters genomen, welke allemaal aan-
toonden dat het water niet voor menselijk ge-
bruik geschikt is.
Over niet al te lange tijd is een gedeelte dezer
woningen gereed, doch dan heelt men geen
water. De hier reeds gemaakte put kan he-
laas nergens anders meer voor dienen dan
voor brandput. In overleg met de inspecteur
der volksgezondheid zijn er watermonsters ge-
nomen bij de Lagere Landbouwschool, die wel
ijzerhoudend bleken, doch door een ontijze-
ringsinstal lat ie kan dit water geschikt voor
consumpt ie gemaakt worden. Vele leden van
de raad stonden nogal sceptisch tegenover de-
ze oplossing, doch volgens wethouder Lense-
l ink kan dit nog wel eens meevallen.
Hier zal dan een pompstation gebouwd wor-
den waarvan de leiding via de Staringstraat
zal lopen naar de in aanbouw zijnde 70 nieu-
we woningen. De waterleiding voor het gehele
dorp, kan nog wel 3 a 4 jaar op zich laten
wachten, aldus de voorzitter.
Tot onderwijzeres aan de O. L. school in Lin-
de werd benoemd mej. H. A. Zwerus uit Apel-
doorn. Zij zal met l februari in dienst treden.
De leden van de huuradvies-commissie, t.w. A.
J. Meyer, voorz., G. H. v. d. Peyl, secr., J. L.
van 11 o u te, H. J. Kip en G. Schouten werden
onder dankzegging opnieuw voor een jaar be-
noemd.
De heer M. Terpstra, gemeente-architect,
werd op diens verzoek per 15 dec. j.l. eervol
onts lag verleend, eveneens uit diens functie
als brandweercommandant. Hoewel de hier-
voor gestelde termijn 3 maanden is, kan door
B. & W. hiervan aïgeweken worden, hetgeen
in dit geval dan ook gebeurde.
Voordien was de raad gedurende 40 minuten
in geheime / i tüng bijeen geweest.
In de Rondvraag had alleen de heer Wesse-
link nog enkele vragen.
Oe belangr i jks te h i e rvan was dat hij met een

, k w a m , u aa i op S behoorlijke
bouwterrein t j es waren geprojecteerd. Hij gal
\\. ^ \V. in overweging, nu er /o'n n i jpend
gebrek is aan bouwgrond voor particulieren,
dit p l an eens terdege onder ogen te zien.
l i e t betre!! hier een stuk grond tegenover de
woning van de lieer l'oesse, nml . de t imp bij
molenaar Kluvers. Hierop kunnen 8 behoor-
l i j ke woningen gebouwd worden, hetgeen bo-
vendien niet in strijd is met het uitbreidings-
plan. De voorzitter had allerlei bezwaren, o.a.
dat de/e grond ƒ L— per meter duurder zou
kosten en dat er voldoende grond was voor
particuliere bouw. Bij nadere toelichting op
dit l a a t s t e bleek dat. er eerst hiervoor nog de
wegen aangelegd moeten worden, wat nog wel
een tweetal j a ren kan duren. Volgens de heer
Wesselink behoeft / i j n plan minder tijd te
kosten en hij hoopte dan ook dat dit ernstig
bestudeerd /on worden.
Verder kwam de heer Wesselink nog uitvoerig
terug op /. i jn in de vorige zitting gestelde
vragen over de verkoop van het huis „Nooit
Gedacht" in het Galgengoor. Hij meende dat
de wederverkoop door de kopers niet op wet-
te l i j ke wij /e was geschied.
Uit mededelingen van de voorzitter bleek d#t
dit wel het geval was geweest, doch dat daar-
voor de woning door de afzonderlijke ver-
koop van de grond en het wegbreken van de
s t a l l e n in een burgerwoning was veranderd
en hiertegen was wettelijk niets in te bren-
gen.
Aan het slot van deze laatste vergadering in
I ( . )5H richtte het oudste raadslid, baron van
Wes ie rho l t , /ich tot de voor/itter, waarin hij
hoopte dat liet afgelopen jaar hem voldoe-,
n ing gegeven mocht hebben. Hij wenste de
voor/ i t ter een gezegende overgang naar het
nieuwe jaar toe.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot de heer J. Bruggeman,
werkzaam op het postkantoor alhier, mocht
een benoeming ontvangen als kantoorhouder
op het P.T.T.-kantoor te Dinxperlo.

KERSTSPEL R.K. SCHOOL
In zaal Schoenaker werd door de leerlingen
van de St. Antoniusschool op de Kranenburg
een kerstspel opgevoerd. De ouders van de
leerlingen waren hierbij uitgenodigd en de
hier G. Bekker, het hoofd der school, was
dan ook verheugd, toen hij in zijn openings-
toespraak een geheel gevulde zaal kon wel-
kom heten. Zelfs met een extra bus waren
de ouders uit Vorden gekomen. Vervolgens
kwamen de leerlingen voor het voetlicht met
het kerstspel, dat o.l.v. het onderwijzend per-
soneel was ingestudeerd. Ruim een uur lang
werden de aanwezigen geboeid door het
prachtige spel van de jeugd, die op zo na-
tuurlijke wijze het grote kerstgebeuren in
beeld bracht. Er werd vlot en met veel verve
gespeeld. Allen kregen dan ook na afloop
een spontaan applaus te incasseren. Het
sober decor en kostumering pasten geheel in
de sfeer van dit kerstspel.
Een koor gevormd door diverse leerlingen
der school zong o.l.v. de heer Jos. Besselink
tussen de bedrijven toepasselijke kerstliede-
ren.



Noar de Expo.
Met een half uur zat et gezelschap weer
in de busse en wieter ging et weer langs
de Maas, tot et pleatsken Huy. Door leet
Herman de Maas rustig wieter stromen en
wie gingen nog moor steeds noar boaven,
tot wie zo ongeveer met de middag in Re-
mouchamps waren. Het begon hoe langer
hoe hadder te reagenen, moor dat deed an
de stemming niks an af, die was prima.
In Remouchamps, een pleatsken dat bekend
is urn zien grot, wodden de boterham ge-
bruukt en een man of tiene maken van de
geleagenheid gebruuk urn de grotte es te
bekieken. Dat was de muuite weerd ! Eerst
was et wel een betjen griezelig, zo onder
de grond te lopen. Moor toen de gids de
löchte anstok en oaver alle bezeensweerdig-
heden van de grotte begon te veteüen,
kwammen wie al gauw onder den indruk
van wat et duuzenden joren droppelen van
dat water door tot stand hadden ebrach.
Wie zagen door de heilige Moeder met et
Kind, as of et uut steen was ehouwen, „de
kleine familie" (vader, moeder en een paar
kinder) en „de galerij", met een echo die
wel 20 tellen noa de tied pas weerklonk.
Onder deur de grotte leep een revierken,
wooroaver wie met een boot weer noa de
uutgang wodden ebrach. En ofschoon wie
et allemoale bezunder mooi hadden evonden
waren wie toch blie da'w et daglech weer
zeen konden.
Noa de broodmoaltied en noa da'w allemoale
een soeveniertjen ekoch hadden, ging et weer
in de busse, noe noar de watervallen van
Coo. Veur ons, Voddense mensen van et
vlakke land, is dat een bezeensweerdigheid
woor ie nog vake an weerumme denkt. Het
water stortten zich van zo'n 10 meter heugte
noar beneden hen, tussen hoge bergen deur,
woorvan ie de töppe neet konden zeen, um-
dat de wolken zo lege hingen deur de reagen.
Het was door een prachtig vekantieoord,
woor ok volle gebruuk van wodden emaakt.
Dat ko'j wel zeen an de grote hotels dee
door stonden. Moor wie hadden gin tied te
veliezen, wie mosten nog noar Vodden en
met et kwattier zatte wie dan ok weer in
de busse.
Bie et stuwmeer van Chalets wodden nog
effen stille ehollen.Dat was een kunstmoatig
meer, woor ze met een betonnen muure een
bergdal af eslotten hebt um zodoende een
groten slomp zuver water in 't veurten te
kriegen. Dat wodden dan deur ondergrondse
buizen eleid noor de wolwasserieën van
Verviers. Zo aj netuurlijk allemoale wet
bunt door in Verviers volle wolindustrieën
en door hadden ze gin goed water (ok al
net zo min as in Vodden).
De mansluu gingen effen de busse uut um
dat spul te bekieken en de metselers maken
al een begroting op, hoevölle m3 beton der
wel an den stuwdam zat. Moor dat is ge-
woon neet te begroten, zo'n machtig werk
as dat is door in Chalets.
De vrouwluu waren moor neet met rrjoan
um d-it grote bouwwerk te qoan bekieken.
die reageren et to h a t d Ie w r t . de nu
v r o M w l u u nolt er van mn .-' :ur -^chone rcet tn
te kicken, ok as ze in d > v; s, zi t . En dis.se
roeten waren nog al beslagen van binren
M >t een zaddoek was ter ^in K-y innen ar
en een groteren doek had er om cru- H
zich. Toe zaj Betta Fineer (die ck-h/;ew. g
de ogen noy} al goed los had) een töddekf n
van een pyama uut «1e tp.s e van ene N < r >
de gebroeders Lood en Gietei k icUn i :«
dach; wacht, cUn könne wie goed gebroken
as zemelappe. Zo ezeg, zo edoan : Herman
zien busse kret-g een ex t ra K u r t e van d«
Voddense vrouwluu, met een Zutphen.' <
pyama

Een volgend f keer fjcrt <>t

NAJAARSVERGADERING COÖPERATIEVE
ZUIVELFABRIEK

De Coöp. Zuivelfabriek (dorp) hield in /aal
Bakker onder leiding van de heer (i. W. Win-
kel een druk bc/och te najaarsvergadering.
In / i j n openingswoord wees de voor/itter er
op dat 11)58 een bij uitstek goed jaar is ge-
weest, /odat er thans een f l inke hoeveelheid
1 uwvoeder aamve/ig is wat de veehouderij /eer
/eker ten goede komt met name voor de nielk-
winning. In het afgelopen jaar was een nieuwe
transportbaan voor de melkontvangst in ge-
bru ik genomen wat. een belangrijke arbeids-
besparing met /.ich meebrengt.
l ' i t de mededeling van de directeur, de beer
Huurneman, bleek dat de melkaanvoer in
1958 plm. fi 1/2% hoger lag dan in 1957.
Mede cl oer de" lagere p r i j / e n was de in voor-
raad *jte-e boter aan de man gebracht. Wat
de botei ui tvoer naar Duitsland betreit kan
ge/egd Avorden dat dit stop /al worden ge/et
aange/ien D u i t s l a n d in eigen behoefte wil
voorzien. Verder deelde spr. nog mede dat,
wil men er /eker van / i jn de leverantie van
kaas aan liet A m e r i k a a n s e leger te behouden,
hetwelk ƒ Il i tot 13.000,- pn jaar oplevert .
ccn kannenwasmachine /al moeten worden
aangekocht . De ar.nkoop v: tn een dergelijke
machine vergt een bedrag van / 20.000,-.
sloten werd over dit punt in de eerstkomende
\ e rgadcr ing te beslissen. De nabetaling
2 l/ó cl. per l i t e r kan voor eind H)5S worden
tegemoetgezién, aldus de d i rec teur .
Het voorstel ƒ 2.- subsidie per algesloten
melkü j s t aan de melkcontroleverenigingen te
geven werd goedgekeurd.

Nieuwjaarskaarten

In verband met het besluit van directeur en
bestuur om ingaande l januar i 1959 de gele-
verde melk aan de leveranciers uit te betalen
naar eiwit en vetgehalte, hield de heer Dr.
I i . G. Posthumus, bact. scheikundige van de
GO.Z. te Zutphen een inleiding over eiwit
en haar betekenis.
Spr. wees er op, dat, mede door de plantaar-
dige vetten met name margarine en de hoge
bote rp r i j / en , de vraag naar nat iunboter te ge-
ring is /odat een groot kwantum melk tot.
kaas moet worden verwerkt. Voor de kaasbe-
reiding is volgens spr. het eiwitgehalte van
groot belang. Op het laboratorium te Zutphen
worden thans 50.000 koeien op eiwit onder-
/odu. In 1959 /a l door plm. 10 zuivelfabrieken
welke bij de (i.O./.-bond /ijn aangesloten naar
vet en eiwitgehalte worden uitbetaald.
Na beantwoording van enige gestelde vragen
dankte de voor/itter de heer Posthumus voor
/ i jn duidelijke uiteenzetting.

ZUIVELFABRIEK
SCHAFT KANNENWASMACHINE AAN

Onder voorzitterschap van de heer G. W. Win-
kel, werd donderdagavond in hotel Bakker een
buitengewone ledenvergadering gehouden van
de Coöperatieve Zuivelfabriek. Deze buiten-
gewone ledenvergadering was belegd i.v.m.
het bestuursvoorstel om over te gaan tot aan-
schaf van een kannenwasmachine. Dit voor-
stel dat in de najaarsledenvergadering ook ter
tafel is gekomen is toen door het grote aantal
tegenstemmers niet doorgegaan.
In de ledenvergadering van 9 december j.l.
werd door de directeur een inspectierapport
voorgelezen van de veterinaire dienst van het
Amerikaanse leger in Duitsland. Uit dit rap-
port bleek, dat de zuivelfabriek van levering
aan dit leger moest worden uitgesloten zolang
er geen kannenwasmachine in het bedrijf aan-
wezig was.
Deze eis was voordien niet gesteld. Wel werd
er steeds op gewezen, dat een dergelijke ma-
chine er toch eigenlijk benoorde te zijn, maar
daar bleef het dan bij. Nu werd het echter zo,
dat men een bedrijf zonder een kannenwas-
machine niet meer wilde goedkeuren.
De fabriek leverde sinds 1953 regelmatig
lunchkaas aan het Amerikaanse leger. Voor
deze kaas werd een beste prijs betaald.
De levering bracht jaarlijks 12 a 13 duizend
gulden meer op dan de verkoop van 'n kwan-
tum volvette goudse kaas in de gewone han-
del. Bedrijfseconomisch gezien had het bestuur
op de agenda voor de ledenvergadering van
9 december het voorstel tot aanschaffing moe-
ten plaatsen. In verband echter met het grote
aantal tegenstemmers in bovenvermelde na-
jaarsvergadering, ten aanzien van dit voor-
stel, wilde men eerst de reactie van de leden
horen.
Gezien deze «reactie, het belang van levering
aan het AmeH^anse leger, (meerprijs) en de
wens van ee^Bproot aantal leden-leveranciers
om de bussen aan de fabriek te reinigen,
meende het bestuur dan ook niet te mogen
nalaten met het voorstel te komen.
De aanschaffingskosten van de machine be-
dragen blijkej^mededeling van de directeur,
volgens een ̂ ^te van de fa. Hubert te Sneek,

totaal ƒ 23.125,—.
Het onkostencijfer van de fabriek stijgt door
de aanschaffing van deze machine acht cent
per 100 kg melk.
De niachine wordt gebruikt zonder chemica-
liën, terwijl de bussen in geheel droge toe-
stand de machine verlaten, waardoor rood
worden van de bussen wordt voorkomen.
Na deze uiteenzetting bracht de voorzitter het
voorstel in stemming. Na gehouden stemming
bleken 142 voor de aanschaffing en 102 er
tegen te zijn uitgebracht. Zodat de Vordense
zuivelfabriek binnenkort een dergelijke ma-
chine rijk zal zijn.

„De Nederlanden" van 1845
Alle verzekeringen.

Vraagt inlichtingen bij

Mej. W. M. Oberink
Burg. Galléestraat 11, Vorden

KEUKENGARNITUUR FI. 27.41

R. J. KOERSELMAN

De Propagandisten uan
Herwonnen Levenskracht
wensen donateurs en vrije gevers een
Zalig Nieuwjaar.

Vanaf 29 december volop

VUURWERK
Wed. BESSELING

Ruurloseweg D J8a, Vorden

Op 2 januari 1959 bestaat onze zaak (afd.
Meubelen) twee jaar.
Voor het vertrouwen, dat we van U in het
afgelopen jaar mochten ontvangen
heel hartelijk dank.
Ook voor 1959 zullen we ons uiterste best
doen, U in alle opzichten correct te be-
dienen.
Onze volle Neaf, staat voor U klaar.
Veel heil en zflfe in 1959!

fa. G. W. Luimes. Tel. 1421
Ook vandaag

CONTACT »i

l

dt weer bewezen:
'dt van A tot Z gelezen.

Coöp. Boerenleenbank Vorden
In verband met het afsluiten der boeken en
kasopname door het bestuur is het kantoor
der Bank op

Oudejaarsdag de gehele dag gesloten.
Gedurende de maand januari is het kantoor
geopend elke werkdag van 8—12 uur.
De middagzittingen vervallen dus. U ge-
lieve hiervan goede nota te nemen.

Het B.tstuur van de

R.K.S.V. „RATTI"
wenst leden, donateurs en begunstigers een
Zalig Nieuwjaar.

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.

Wij hebben de nieuive soorten voorradig.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

FLeklame~aanbiecling !
l pak Custard
l blik aardbeien 98 et
of

l pak Custard
l fles puddingsaus 78 et
l groot blik haring in toma-
tensaus 71 et
l grote pot zure haring
(8 stuks) 117 et
l kleine pot (4 stuks) 61 et
l blikNieuwjaarsrollen225ct
l glas borrelworstjes 108 et
Volop wijn en likeur
Alles voor oliebollen

REMMERS

63 maal
stond in een week het woord

TELEVISIE
geadverteerd in de Graafschap.

• Hoe dikwijls werd daarbij een eigen technische
dienst genoemd? Let daar eens op!

• De aankoop alleen is nog geen garantie voor
een goed beeld.

• Onze belangrijkste taak begint pas NA het ver-
kopen van een televisietoestel.

• „Antenne uitrichten" en „signaalmeten" zijn
dagelijkse begrippen voor onze technische dienst.

Vóór de aflevering wordt elke nieuwe televisie-ontvanger
in de technische afdeling van de firma Killestijn aan

een strenge controle onderworpen.

De ervaring van onze technici waarborgt U
televisie van de kwaliteit, die U bij de huidige

stand van de techniek kunt eisen.

Maak Uw plannen tot werkelijkheid en geniet dit jaar nog van het fantastische Oudejaarsprogramma. Wanneer U
direct belt of naar onze zaak komt, zorgen wij dat Uw televisietoestel nog voor Oudejaarsavond in Uw huiskamer
staat, waarbij U verzekerd kunt zijn van het beste beeld dat U zich maar wensen kunt.

Op Oudejaarsavond kunt U genieten van Réné Sieeswijks „Revue-Ro-Visie".
Dsit wordt een programma om nooit te vergeten.

Elektro-, Radio- en Televisiebedrijf

KILLESTIJN - ZUTPHEN
Laarstraat 61-67 - Telefoon 06750-3853

KOERSELMAN



Op l januari 1959
hoop ik mijn 40-jarig
jubileum in dieast van
de familie Van Dorth
tot Medler te vieren.

G. J, Assink
Vorden, D 105

Gelegenheid tot felici-
teren van 3.30-5.30 u.
in zaal Schoenaker,
Kranenburg.

Mede namens weder-
zijdse ouders, danken
wij allen bij deze,
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden.

H. A. Weenink
J. Weenink-

de Vries

Vorden, dec. '58.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
onze 25-jarige echt-
vereniging ondervon-
den zeggen wij onze
hartelijke dank,

H. Bosman
H. Bosman-

Nijland

Vorden, dec. '58.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de vele
blijken van belang-
stelling bij ons 25-jarig
huwelijksfeest onder-
vonden.

J. W. Weenk
St. Weenk-

Bouwmeester

Vorden, dec. '58.
„Vosheuvel"

Telefonisch
aangesloten

onder nr. 1291.
D. TE SLAA,
Schoolstraat 11.

KNOLLEN te koop.
Joh. Wesselink,

Kranenburg.

Te koop de helft of
vierdels van een jonge
VETTE SCHOT,
ongeveer halt januari
te slachten bij H. Bos-
man bij 't zwembad.

Ve koop een volbloed
M.RIJ.drag.VAARS,
aan de telling 7 jan.,
beste melklijsten en
vierkant stempel bij
G. J. Vruggink, B 67.

Te koop een bieten-
snijder, in goede staat
bij D. Lettink, Linde.

Te koop een zw.b.
drag. VAARS, vierk.
stempel, 28 dec. a.d.
teil. Wed. H. Klein
Bleumink. Veldwijk

C 101.

Hebt U

strodokken
nodig voor uw pannen ?
Het juiste adres is

G. H. Wassink,
B 29, Vorden.

Gesloten
Oudejaarsavond
om 7 uur.

Café Lettink

„Het Binnenhuis"
Meubileerinrichting
Tel. 1314. Vorden
Fa. A. POLMAN

*
Tochtband

(zelfklevcnd)
16 en 20 et. per mtr.

Gutntnitochtband
Vilten tochtband
Metaal tochtband

Gebruik voor het bakken van uw Oliebollen toch de BESTE grond-
stoffen. Wij hebben ze voor U in voorraad!!

SMIT, Zutphenseweg - Elke week iets nieuws, altijd wal goeds
Een Gelukkig Nieuwjaar wensen wij aan
al onze familieleden, vrienden en bekenden
in Holland.

Familie Goosen Winkel, Fordwick, Canada
„ Jan Smeenk, Puslinck ,,
„ Jan Winkel, Kitchener „

en Richard Haverkamp, Harriston „

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300
Wissel' en
Draaistroom

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken Vorden
Telefoon 06752-1260

Rcgelink voor uw Rijbewijs
Varss.wejj l, Hengelo G., Tel. 06753-234

R. J. KOERSELMAN

Wij wensen U allen een

voorspoedig 1959
en
een goed resultaat
tegen bederf

met

X UITERWEERD'S

CENTRA
is altijd voordelig!

Bij aankoop 250 gram koffie „de
Beste" a 1.88, 500 gram bloem voor

5 cent.

Advocaat per fles '-.(W
Leverpastei per blik 0.45
Tomatenpuré. o blikjes 0.49
Haring in tomatensaus, per blik
Appelmoes per pot O 45
Rumbonen, 150 qraui 0.59
Kerstkransjes, 250 gram 0.45

Wij hebben ruime voorraad wijn vanaf
1.-50, boerenjongens, bier, kersen en rozijnen
op sap, likeuren, slaolie, bloem, sucade,
snippers, geconfijte bigaurreaux, vruchten enz.

Wij wensen onze clientèle een geluk-
kig nieuwjaar.

H. 6. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a

T. v. d. Lee,
't Hoge 66

Vuurwerk *

NEDERLANDS EN DUITS FABRIKAAT.

Knalkurkpistolen van f 0.75 en f 8.50
Knalkurken, Knappert j es en -pistolen
Tafelvuurwerk

l M ARTE N S Wapen- en Sporthandel

ATTENTIE!
Verzoeke uw inkopen op oude-
jaarsdag zo vroeg mogelijk te
doen, daar de zaken 's middags
na 4 uur gesloten zullen zijn.

Vordense Winkeliersver.

Aan al onze afnemers van Hobbel's Zaden,
Vlijmen,

wensen wij een Gelukkig en
Voorspoedig 1959.

B. A. Eykelkamp
Smidsstraat 12.

oor een goed gevoer~
de Bedrijfsboekhouding

clclF * * * *

J. W. M. GERRITSEN
Boekhoudbureau
't Hoge 52. Telefoon 1485

Onze zaak is gesloten:
Oudejaarsdag
's avonds 7 u u r .

Nieuwjaarsdag
de gehele

Wij houden ons beleefd aanbevolen
voor l e v e r i n g van alle soorten dranken,

uitsluitend prima kwaliteit.

Verder wensen wij U allen een
gelukkig 195(J toe.

Gebrs. Brandenbarg
Hotel - Vorden

GEORGE SEESING
Autorijschool en Taxibedrijf

wenst u allen een voorspoedig
en veilig 1959!

Burg Gallener. 14. Ttlefoon 1414

Wij Kt o (in ook 's nachts voor u klaar!

Wij hebben nog een
mooie kollektie

Nieuwjaarskaarten,
Agenda's
en enkele

Scheurkalenders.
Fa. Hietbrink

Kerstfeestviering.
Het Kerstfeest met de kinderen zal
hedenavond worden gehouden in Zaal
Lettink, om 7.30 u. Allen hartelijk welkom.

Mede namens de kinderen. B. VERKERK.

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en be-
kenden alle goeds toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudel i jke artikelen enz.

Voor de feestdagen
heerlijke warme Oliebollen,
^ucijzebroodjes, Croquet-
ten, Nasiballen, Slaatjes,
enz.

VOSKAMP
Brood- en Banketbakkerij , Cafetaria
Molenweg 43, Telefoon 1389

Toneelvereniging D.E.V.
wen.si. allen een gelukkig nieuwjaar.

Grote sortering

iLieuwjaarskaarten

„JAN HASSINK"
Een rijke sortering
zoetig- en hartigheden!

250 gr. echte knijpertjes 74 et

Nieuwjaarsrollen per blik, inhoud
plm. 60 stuks, 2.70.
Ook los verkrijgbaar.

Diverse zoutjes o.a. zakjes potalo-
chips
Kaascreakers, 100 gram 34 et

Tuben zalm- en paling-mayonnaise
75 et

De beste Vanille suiker, 10 pak
voor 42 et

Potten en blikken knakworst

In wijnen en likeuren ruim gesor-
teerd o.a. liter citroen schillen
voor 2.95

250 gr. Goudmerk koffiebonen van
1.88 voor 1.53, hierbij een grote
cake voor 1.18

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Het Bestuur van K.A.V en K.A.B.

wenst aan Geestelijk Adviseur
en Leden een Zalig Nieuwjaar!

fa. L. Schoolderman

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar toe

Een gezegend 1959
gewenst door

S. OELEN

Loodgieter
Huishoudelijke art.

fam. R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Lieve's
veeegeneesmiddelen

wederverkoper,
M. G. Lijftogt,

wenst u een
voorspoedig 1959

Kleermakerij
Schoenaker

Ruurloseweg 41
aan allen een

Zalig Nieuwjaar.

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en bekenden een
zalig en voorspoedig

nieuwjaar.
A. J. Eykelkamp

E 109, Medler

Aan clientèle, vrien-
den en kennissen een

zalig nieuwjaar.
Ph. J. Sessink

Kranenburg

Aan clientèle, vrien-
den en kennissen een

zalig nieuwjaar.
Th. B. Woltering

Onstein E 86

Wij wensen clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig 1959.

Bakkerij Huitink

D 158. Medler

Gokbedrijf en
Kuikenbroederij

G. B. Lebbink & Zn.

wenst allen een
gezegend nieuwjaar.

Wij wensen geachte
clientèle, vrienden en

kennissen een zalig
nieuwjaar.

A. Heuvel ing
Kranenburg D 138e.

Nico Keune

REKLAME-
AANBIEDING

Ons reklame Sport
Dames of Heren-

rijufiel
in kleur, met lamp, slot
jasbeschermer, pomp,
spatlap en sierbeugel
op kast, geheel kom-
pleet:

f 142.75
Fa. K. Siersma

H. Hüsken & Zn
Overwelving 3

ZUTPHEN
Telefoon 2824

Adverteert in Contact



ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE!
Wij kochten op de damesconfectiebeurs, die zo juist in het Rai-gebouw is gehouden, nieuwe japonnen
welke wij tegen zeer voordelige prijzen aanbieden. Nu reeds, stellen wij U in de gelegenheid voor-
delig te kopen.

Alle japonnen met f 5.- korting - Alle mantels f 10.- tot f 15.- korting
Alle japonstoffen 20 pet. korting.

Reeds nu geven wij op alle artikelen 10 pet. korting. Profiteer uan deze voordelige aanbiedingen. Zie onze etalage's.
Wij wensen u in alle
opzichten, een voorspoe-
dig 1959.Looman. Vorden - Telefoon 1231

29, 30 en 31 december volop VUURWERK
bij „Jan Hassink" Raadhuisstraat 14

RATTI-NIEUWS
Verleden week werden, zowel voor de senio-
ren- als voor de junioren-teams alle wedstrij-
den afgelast, vanwege de slechte gesteldheid
der terreinen.
Op tweede kerstdag is er door de Bond voor
Ratti ook geen programma vastgesteld, doch
zal er wel een vriendschappelijke ontmoeting
worden gespeeld, en wel tussen het elftal van
Ratti a en Ratti 2. Waarschijnlijk zullen de
reserves alle zeilen bij moeten zetten om, de
jeugdploeg goed partij te kunnen geven. Zo-
als bekend staat Ratti a thans nog ongeslagen
aan de kop der ranglijst in haar afdeling.
Ook op zondag 28 december zijn alle elftallen
vrijaf.

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" hield
vrijdagavond een goed bezochte ontwikke-
lingsavond in zaal Schoenaker.
Nadat de presidente mevr. Tr. Schoenaker-
Smit, de dames had verwelkomd werd
door een vertegenwoordigster van de P.G.E.M.
een demonstratie gegeven in bakken en ko-
ken met behulp van elektrische toestellen.
Vooraf hield zij een duidelijke inleiding over
de verschillende soorten elektrische toestel-
len o.a. elektr. fornuizen, het nut hiervan en
het gebruik. Vervolgens werden diverse heer-
lijke produkten gebakken zoals schotels, koek-
jes, tulband etc., terwijl hierna enkele sausjes,
pudding e.a. werden gekookt.
Een en ander was zeer goed te volgen en de
dames kregen hierdoor een juist inzicht, hoe
men door middel van de elektriciteit heerlijke
spijzen te kust en te keur kan bereiden. Tot
slot werden nog andere elektrische apparaten
besproken, als snelkoker.
Na afloop werden enkele bereide produkten
onder de dames verloot, waarbij verschillen-
den met een mooi prijsje huiswaarts gingen.

Aan al onze lezers wensen wij een

voorspoedig nieuwjaar.

Drukkerij Wolters en personeel.

W. Rossel, Pluimveehandel
Telefoon 1283

wenst al zijn klanten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.

HOTEL BAKKER
Telefoon 1312

Voor Oudejaarsavond
Diverse Wijnen en

Gedistilleerd
•

Croquetten
Zalmsla

Huzarensla
Hors d'ouevre, enz.

Borrelgarnituren
Bitterballen

Tevens wensen wij u allen een
voorspoedig Nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg
Kolen, Olie en Gas

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Adverteert in
Contact

Horloger - Opticien

A.Siemerink
Zutphenseweg 15

Telefoon 1505
wenst u een

voorspoedig nieuwjaar.

Een gelukkig 1959
voor u allen wordt u
toegewenst door
Smederij H. van Ark

Wij wensen allen een
Gelukkig Nieuwjaar.
Slagerij

M. G. Jansen

M. Krijt, Slagerij
wenst alle bekenden

een voorspoedig
nieuwjaar, jt^

BERVO
en personeel

wensen allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins gelukkig

1959.

Smit,
Zutphenseweg

LUTH,
manufacturen

wenst allen veel heil
en zegen.

A. Jansen
Schoenhandel en

Pedicure
wenst zijn clientèle

een zalig nieuwjaar.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstr. 9, Vorden.

Broodvoorziening Oudejaarsdag.
Onderstaande bakkers vragen hun clientèle beleefd het benodigde
brood op Oudejaarsdag te willen halen (gaarne voor 4 uur
's middags).

Schuppers, Ter Huerne, Schurink
fa. Scholten, Voskamp

Tevens wordt door alle Vordense bakkers bekend gemaakt, dat
op 2 januari geen brood wordt gebakken of bezorgd, de winkels
zijn normaal geopend.

Vordense Bakkersver.

Belangrijk nieuws van
RIJSCHOOL

H.B.S.
Met ingang van heden gelegenheid
tot het opgeven voor

Rijlessen op vrachtauto
NIEUWE „OPEL BLITS" 1958
ter verkrijging van het

Rijbewijs voor vrachtauto
en autobus.

Opgeven : H
B
S

ADDERS» Isendoorns^r., Zutphen
Tel. 4696

rn^r.

RINK V«d.> Kampweg l, Brumrnen
Tel. 270

EESING, Galléestr. H. Vorden
Tel. HH

heeft bij
belangstelling voor het
nieuws uit haar directe en
vertrouwde omgeving.
De advertentie-pagina
van het PLAATSELIJK
BLAD is voor haar een
belangrijke berichtenbron.
Ook Uw advertentie hier-
in wordt intensief gelezen.

n

CONTACT
Het blad, dat U dit jaar

52
keer ontving!

Hopenlijk is het U bevallen!

Transportbedrijf
J. J. Woltering

Aan allen een voor-
spoedig 1959 toege-
wenst.

Sig. mag. Olthuys
(D. Boersma)

wenst allen een
voorspoedig 1959

en . . . .
veel rookgenot.

Aan al onze vrienden
en klanten een geluk-
kig nieuwjaar.

P. Dekker
Fa. Hietbrink

Fa. J. W. Albers

wenst iedereen een
gelukkig nieuwjaar.

H. WEUSTENENK

wenst vrienden en
begunstigers een
voorspoedig 1959.

Ook voor

Nieuwjaarskaarten
naar
Sig. mag.

Olthuys
(D. Boersma)

Wij wensen aan allen
een voorspoedig

nieuwjaar.
Sig.mag. 't Centrum

G. W. Eijerkamp

Wij wensen onze
clientèle een

voorspoedig 1959.

Schildersbedrijf
P. van Bodegom

Zutph.weg, Tel. 1431

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11
wenst allen een
gelukkig 1959.

A. Meenink
Varkenshandelaar

Telef. 1573, Vorden
wenst zijn clientèle,

vrienden en kennissen
een voorspoedig 1959

DROGISTERIJ

Je Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal
Gedipl. drogist

wenst allen een
voorspoedig 1959.

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f215,- voor f135,-.
Schriftelijke garantie.

Desgewenstaf betaling.

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

VUURWERK KOERSELMAN

NICO KEUNE

Sigarenmagazijn
„Jan Hassink"*

wenst allen een
voorspoedig 1959.

G. H. Hilferink
Levens middelenbedrij f

wenst allen een
voorspoedig 1959.

E. J. LETTINK
Café en Rijwielhandel

G.N.

Bar veel eetlust wenst
u

Bakker Schurink

Wij wensen alle
clientèle een gelukkig

nieuwjaar.
Van Asselt, Linde

Hoveniersbcdrijf
Gebr. Kettelerij
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

Een voorspoedig en
gelukkig 1959

wenst u
HARTENS

wapen- en sporthandel

JAPIE DE VRIES
de kleine koopman

wenst alle inwoners
van de gemeente

Vorden en zakenlui
een gelukkig en

voorspoedig nieuwjaar

Levens middelenbedrij f

Remmers
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

Slagerij Kieskamp
wenst allen een

voorspoedig 1959.

NICO KEUNE

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

Weulen Kranenbarg
Voordeliger stookt U

met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge, Tel. 1346

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

NICO KEUNE


