
CONTACT
Vrijdag 29 december 1961

23e jaargang no. 39

Verschijnt éénmaal per week

Prankeriogbijabom.eo.em.po.tkant.Vordeo HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

GEEN MUZIEK MEER
IN DE OUDEJAARSNACHT.

De muziekvereniging Concordia heeft be-
sloten om met de traditie te breken en geen
muziek meer te maken in de oudejaarsnacht.
De laatste jaren werd het bezoek bij dit ge-
beuren steeds minder, wat wel zijn oorzaak
zal hebben in de programma's van de radio,
doch vooral van de televisie.
Het feit, dat door de strenge vorst die er
op het ogenblik heerst, het ook niet moge-
lijk is om buiten te musiceren (de ventiels
van de blaasinstrumenten vriezen dan n.l.
vast) heeft de doorslag gegeven tot het
nemen van dit besluit.
Toch zullen vele Vordenaren dit besluit be-
treuren, hoewel ze het waarschijnlijk wel
kunnen billijken.

NED. CHR. VROUWENBOND,
Onder presidium van mevr. van der Kieft
hield bovengenoemde vereniging haar kerst-
avond. Een koortje, gevormd door enkele
leden, zorgde op voortreffelijke wijze voor
wat afwisseling. De heer J. Scholten verving
mevr. te Winkel aan het orgel.
In de sfeervol versierde zaal werd door
middel van verhaal, gedicht en gezang het
kecstgebeuren verkondigd. In de pauze werd
de leden een tractatie aangeboden.
Aan het slot van deze avond deelde mevr.
van der Kieft mede, dat zich weer enkele
nieuwe leden hadden opgegeven. Het af-
gelopen jaar is de vereniging gestadig ge-
groeid en de bijeenkomsten waren steeds
zeer goed bezocht.

AFSCHEID M. WIJEN
Vrijdagavond heeft de damclub D.C.V. afscheid
genomen van de heer M. Wijen, competitieleider
van de club en organisator van diverse andere
plaatselijke sportevenementen. De heer Wijen ver-
laat Vorden en keert terug naar zijn geboorte-
grond Limburg, waar hy zijn maatschappelijke
positie aanmerkelijk kan verbeteren.
Niet alleen met het organiseren van bedrijfsdam-
toernooien heeft hij zich verdienstelijk gemaakt,
ook van het jaarlijks bedryfsvoetbaltoernooi was
de heer Wy'en de geestelijke vader. Mede door zyn
toedoen telt dé damclub thans 35 leden.
De voorzitter van de vereniging, de heer Hesse-
link, memoreerde in zijn toespraak het vele werk
dat de heer Wijen voor de vereniging heeft ge-
daan. Hij wees erop dat de heer Wijen, behalve
speler van het eerste tiental, een secure admini-
strateur was, hetgeen wel bleek uit de wedstrijd-
roosters van de onderlinge competitie. Door het
bestuur werd namens de gehele vereniging de heer
Wyen als blijk van waardering een dambord aan-
geboden, voorzien van een plaatje met inscriptie
van de Vordense Damclub.

KERSTVIERING
In onze gemeente werd door diverse verenigin-
gen en scholen op toepasselijke wijze het kerst-
feest gevierd. De openbare lagere school hield het
vrijdagmiddag in het Nutsgebouw. De Prinses Ju-
lianaschool in de kapel in de Wildenborch en de
School met de Bijbel hield het kerstfeest in Irene.
De kerstfeesten van de schoolgaande jeugd, waar-
bij ook ouders en belangstellenden aanwezig wa-
ren, stonden onder leiding van het onderwijzend
personeel.
De diverse Chr. en Geref. Jongens- en Meisjes-
clubs hielden het kerstfeest onder leiding van hun
jeugdleidsters en -leiders. Onder leiding van de
weleerw. heer Ds. L. Hoving uit Ruurlo vierde de
zondagschool van de Vrijzinnig Hervormden het
kerstfeest in het Nutsgebouw. De kinderen voer-
den een alleraardigst kerstspel op.
Onder leiding van de weleerw. heren Ds. J. D. te
Winkel, Ds. J. H. Jansen en Ds. J. J. van Zorge
werden tijdens de beide kerstdagen voor de ver-
schillende zondagsscholen de kerstfeesten gehou-
den in dé Geref. Kerk, Ned. Herv. Kerk, Kapel
Wildenborch en de Medlerschool.
Natuurlijk werden tijdens deze feestdagen ook de
bejaarden en de zieken niet vergeten.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

KERKDIENSTEN zondag 31 december
Hervormde kerk

10 en 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk

10 uur Ds. A. J. Dondorp van Zutphen.
3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.KKapel: 7.30. 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Hervormde kerk
Maandag l januari

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. kerk

Maandag l januari
10 uur Ds. J. D. te Winkel.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag-
avond 11 uur Dr Lulofs, telef. 12BB.
S.T.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Bil, Tel. 06753-1420.
Maandag l jan. tot 12 uur W. F. Felix
telef. 06755-266

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 7 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333
Vanaf zondagavond 7 uur tot maandag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toornt man.

Telef. 06752-1277

Brand meld»
Bij geen gehoor: TÉ

no. 1541 .
mo. 1230
"(Bureau Rijkspolitie)

dec. t.m. 27 dec.Burgelijke stand
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. G. Vlogman en W. H. Aan
het Rot.
Overleden: Geen.

Eind goed - Al goed
met

Brandenbar

KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN
Woensdag 20 december vierden de leden van de
Bond van Plattelandsvrouwen hun jaarlijks kerst-
feest. Zoals gewoonlyk waren ook de bejaarden-
kring, de bewoners van „de Wehme" en de ver-
pleegden van het Enzerink uitgenodigd. Velen
hadden aan deze uitnodiging gehoor gegeven, zo-
dat de grote nutszaal geheel gevuld was. De zaal
was stemmig versierd en op het toneel pry'kte een
mooie kerstboom.
De presidente, mej. Meinen, heette de aanwezigen
hartelijk welkom. Na de opening herdacht de pre-
sidente het overleden lid mej. Steenman.
Mej. Steenman was in 1951 mede-oprichtster van
de Bond van Plattelandsvrouwen hier ter plaatse
en ze is van 1951 t/m 1954 presidente geweest. Te
harer nagedachtenis werden enkele ogenblikken
van stilte betracht.
Na het zingen van „Hoe zal ik U ontvangen" las
mevr. Jansen-van Soest het kerstevangelie en
sprak hierby een toepasselyk woord.
Het zangkoor onder leiding van mevr. Klein Brin-
ke-Gotink zong verdienstelijk verschillende kerst-
liederen.
Tijdens de pauzes werden allen ruimschoots ont-
haald.
Da. Barnard uit Ruurlo vertelde een boeiend kerst-
verhaal, dat met stille aandacht werd gevolgd.
Na het zingen van het „Ere zij God" dankte mej.
Meinen alle aanwezigen voor hun komst en wenste
hun een gezegend kerstfeest toe.
De dames Jansen, Klein Brinke en Barnard ont-
vingen een attentie voor hun medewerking.
Tot besluit werd gezamenlyk gezongen „Bly'f by
mij Heer, want d'avond is naby".

VOETBAL
De voetbal liefhebbers zyn voor de vierde achter-
eenvolgende zondag weer niet aan hun trekken
gekomen. Ook de laatste zondag van het jaar zal
vermoedelijk wel zonder voetbal voorbijgaan. Wan-
neer het amateurprogramma van afgelopen zon-
dag zal worden gespeeld is op dit ogenblik nog niet
bekend.

VachtlaanjesTj

De beste bescherming voor

uw voeten tegen de kou

Zowel voor dames, kinderen

als heren hebben wij ze in

voorraad

KLAVERJAS

nbetwist, de Sctioenenspecialist

Door de Biljartvereniging
haar leden in het clublokaal'
georganiseerd. Hiervoor wareTl ZëeT móöïï
beschikbaar gesteld zoals diverse likeuren en kip-
pen. In totaal namen 10 paren aan deze wedstrij-
den deel. De 1ste prys werd gewonnen door het
paar Hartelman—Besselink; 2. H. Meyerman en
J. Ohland; 3. H. Wonnink—Renzen; 4. J. Huis-
man—Lyftogt; 5. Barink—Meyerman; 6. v. d.
Linden—H. Visser; 7. Doornink—v. Kesteren; 8.
D. Nyenhuis—E. Wentink; 9. P. v. Bodegom—
mevr. Visser; 10. Kappert—E. v. d. Linde.

DAMMEN
Het tweede team van D.C.V. heeft in d« competi-
tiewedstry"d tegen het zeer sterke en ongeslagen
Doetinchem I een eervol resultaat behaald. Door
ziekte van enkele spelers waren de Vordenaren ge-
noodzaakt om met 8 man te spelen i.p.v. met 10.
Nadat reglementair met een 4—O achterstand
werd begonnen stond D.C.V. op een gegeven ogen-
blik zelfs met 7<—l achter. Ondanks déze handicap
slaagden de Vordenaren er toch nog in om een
10—10 gelykspel uit het vuur te slepen. Door dit
gely'ke spel heeft Doetinchem haar 2 punten voor-
sprong op Vorden dus weten te behouden.
De gedetailleerde uitslagen waren: J. Boswinkel—
n.o. 2—0; D. Visser—n.o. 2—0; H. Donderwinkel—
C. v. Ooyen l—1; G. Leef lang—A. v. Ooyen O—2;
H. J. Penterman—D. Wiersma 0—2; H. Holker-
man—H. Bijzitter 2—0; J. Kerkhap—C. Hesselink
l—l; L. Lindner—H. Wilderboer O—2; G. Bosman
—G. Lenselink 0—2; G. Peters—A. Bello 2—0.
Voor de onderlinge competitie werd nog gespeeld:
Harmsen—Bannink 2—0; KI. Brinke—KI. Bramel
O—2; Lenselink—Dalstra 2—0; A. v. Ooyen—
Hulshof 2—0; Esselink—Wildeboer afg.; Lam-
mers— W. Sloetjes 2—0; Ter Beest—Bosch afg.;
Lede—Kieft 2—0; C. v. Ooyen—Derks 0—2; Ny-
enhuis—Wiersma l—1; Wentink—Norde af g.;
Norde—Hiddink 2—0.

DAMESKOOR ZONG OP DE WEHME
Vorige week donderdag heeft het Vordens Dames-
koor een adventavond verzorgd op het bejaarden-
centrum de Wehme. De kerstcantate van Cath. van
Rennes werd uitgevoerd, benevens enkele andere
werken, afgewisseld met een declamatie en solo-
zang. Tot slot werden gezamenlijk enkele bekende
kerstliederen gezonden.
De bewoners van de Wehme stellen het zeer op
prijs als een vereniging een avond voor hen komt
verzorgen en men kan altyd rekenen op een dank-
baar gehoor. Het is voor hen een welkome afwis-
seling. Het Dameskoor heeft beloofd in het voor-
jaar terug te komen en dan een bonte avond voor
hen te verzorgen.

IJSBAAN KRANENBURG GEOPEND
De ijspret is weer begonnen. De y'sbaan op de
Kranenburg is vanwege technische moeilijkheden
ty'dely'k verplaatst naar de vijver achter Huize
„Onstein".
Deze baan, die gelegen is tussen de bossen achter
het kasteel is thans in prima conditie en op de
ruim 250 meter lange baan heeft men volop ge-
legenheid van de ijspret te genieten.
Op tweede kerstdag, toen deze baan voor het eerst
haar poorten opende, hebben reeds velen zich naar
hartelust kunnen amuseren op de gladde ijzers.
Ook 's avonds is de baan feestelyk verlicht en kan
men er gezellig zwieren. ledere zaterdag en zon-
dag zal er, ijs en weder dienende, pittige muziek
zijn.

Omdat het nu

echt winter

Een flanellen laken
l-persoons
2-persoons

Wollen dekens
l-pers. 150x200

IS

595
695

2-pers. 180x220

9.75 11.90
34.55 39 75
29.50 4950
63.— 78.50

Visser - Vorden
Wij wensen u een prettige jaarwisse-
ling en een voorspoedig 1962.

BIOSCOOP

Op Nieuwjaarsdag wordt de zeer spannende avon-
turenfilm „Jungle Jim en de tijger-afgod" ver-
toond. Johnny Weismüller vertolkt de hoofdrol.
Zoals gewoonlijk in deze films, vallen een aantal
blanken in handen van Afrikaanse inboorlingen,
waaronder nog koppensnellers zyn. Gelukkig heeft
het blanke variétégezelschap een tijger bij zich
in het vliegtuig. Doordat de inboorlingen de tijger
afgodisch vereren, kan het ergste gevaar worden
afgewend.

HERDENKING 12% JARIG BESTAAN
M.E.D.O.

Ter gelegenheid van het 12 % jarig bestaan van
de Coöp. Werktuigenvereniging M.E.D.O. werd on-
der grote belangstelling van leden met hun dames
en genodigden in zaal Bakker een feestavond ge-
houden.
De voorzitter, de heer A. F. J. Waarle, heette in
•zijn openingswoord inzonderheid welkom de ver-
tegenwoordiger van de „Shell". Spreker sprak ue
wens uit dat deze avond mocht bijdragen tot een
nog hechtere onderlinge band en nog meerdere
bloei van de vereniging.
De oud secretaris-penningmeester, thans admi-
nistrateur, de heer F. H. Bouwmeester, gaf ver-
volgens een overzicht over de afgelopen periode.
De eerste reactie tot oprichting van een Coöp.
Werktuigenvereniging ging uit van de heer H.
Knoef in het najaar van 1948. Hier werd ook de
oprichtingsvergadering belegd. Op l mei 1949
werd de vereniging officieel opgericht onder de
naam „Coöp. Werktuigenvereniging, mechanisatie
door organisatie" (M.E.D.O.).
Als eerste bestuursleden fungeerden de heren A.
F. J. Waarle, voorz., F. H. Bouwmeester, secreta-
ris-penningmeester, bestuursleden Joh. Wesselink,
H. Knoef en A. Dimmendaal. De vereniging telde
toen 20 leden.
De heer Nyenhuis R.L.V.D. gaf hieraan zijn volle
medewerking, terwijl door de heer Kroeze uit Al-
men de statuten werden opgesteld. Op 6 jan. 1950
werd van de heer Steenman uit Doetinchem de
eerste dorsmachine en van de heer Nahuis een
Zetor tractor aangekocht. Het bestuur werd toen
uitgebreid met de heren G. J. Sloetjes en J. W.
Weenk. Tot machinisten, elk 3 dagen, werden be-
noemd de heren J. H. Voskamp en G. J. Bouw-
meester. Geleidelijk werden meer werktuigen aan-
geschaft, waardoor de vereniging steeds beter aan
zijn doel ging beantwoorden.
Wegens dienstbeëindiging als machinist werd la-
ter in plaats van de heer J. H. Voskamp benoemd
de heer J. Roeterdink.
De heren D. Klein Bleumink, Nijenhuis (R.L.V.D.)
en J. H. Voskamp werden dank gebracht voor hun
dienst aan de vereniging bewezen.
Wegens bedrijfsbeëindiging van de secretaris was
deze niet meer herkiesbaar en werd inplaats van
de heer F. H. Bouwmeester benoemd op 25 okto-
ber 1961 als bestuurslid de heer H. Pelgrum.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
A. F. J. Waarle, voorzitter, G. J. Sloetjes, secre-
taris, H. Knoef, Joh. Wesselink, A. Dimmendaal,
J. W. Weenk en H. Pelgrum, bestuursleden, H. J.
Eggink, E. J. Gotink en H. M. A. Helmink, com-
missarissen.
De heer Nyenhuis (R.L.V.D.) alsmede de Shell
vertegenwoordiger boden hun gelukwensen aan.
Het verdere van de feestavond werd gevuld met
vertoning van een 3-tal films, o.a. de ontwikkeling
van de landbouw in Italië voorheen en thans.
Het muzikale gedeelte van de avond werd door de
heer D. Bretveld uit Hengelo (G.) uitstekend ver-
zorgd.

De voorzitter dankte de „Shell" en de heer Bret-
veld voor hun bijdragen aan deze feestavond.
Ter attentie waren een aantal bloemstukken aan-
geboden, o.m. van de L.O.D.O. te Lochem en van
de Firma Engbart uit Eefde.



GESLAAGD
Te Den Haag slaagde onze plaatsgenoot, de heer
H. W. M. Lichtenberg „Waarle" voor het Ie ge-
deelte Gemeente Financiën. Hij is momenteel
werkzaam als adjunct-commies A ter gemeente-
secretarie in Millingen a. d. Rijn.

ADVENTSAVOND R.K. BOERINNENBOND
„ST. MARTHA"

De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield het af-
gelopen weekend een Adventsavond in zaal
Schoenaker, waarvoor een grote belangstelling be-
stond.
De presidente, mevr. Tr. Schoenaker—Smit, heette
bijzonder welkom pastoor Bodewes o.f.m. als gees-
telijk adviseur.
Na opening met een adventslied hield de geestelyk
adviseur een korte uiteenzetting over de advents-
tijd. Dit is de tijd van voorbereiding op het a.s.
kerstfeest. Spr. wees er op, dat ons gehele leven
eigenlijk een Adventstijd is, een tijd van afwach-
ting, die we nuttig moeten gebruiken, opdat we
eenmaal het grote Levenslicht mogen aanschou-
wen.
In de pauze werd er even gezellig „gebabbeld" en
een traktatie rondgedeeld, waarna mej. R. Blue-
mink op uitstekende wy'ze declameerde.
Ook het kerstverhaal, dat door een der jongere le-
den werd voorgelezen en dat als titel droeg „Het
gordijn ging dicht" werd door allen met aandacht
gevolgd.
Door de dames Gal-Lichtenberg en Mullink-Wig-
gers werd verslag uitgebracht over de door hen
bezochte vergadering te Deventer. Als belangrijk-
ste punt brachten zij hieruit naar voren de sugges-
tie om te komen tot de vorming van Gespreks-
groepen in eigen afdelingen, tot bevordering van
het onderlinge contact, maar tevens voor de ont-
wikkeling van de leden en het betere inzicht dat
men hierdoor krijgt omtrent de te behandelen on-
derwerpen.
Meegedeeld werd, dat op 22 januari a.s. de rijden-
de viswagen in Vorden zal komen om hier een
demonstratie te geven in het bakken, braden, ko-
ken etc. van vis en het bereiden van diverse soor-
ten visgerechten. Een en ander gaat uit van het
Produktschap voor Vis en Visprodukten te Den
Haag. Tot besluit van deze avond werd een ver-
loting gehouden, waarby de prijzen door de ver-
schillende jongere leden waren bijeengebracht. De
voorzitster bracht dan ook in haar slotwoord spe-
ciaal dank aan deze jongere leden voor het verzor-
gen van deze avond, die in alle opzichten geslaagd
is.

BILJARTEN
De Vordense biljarters hebben dit weekeinde weer
met wisselend succes gespeeld. K.O.T. I ging ver-
der op het pad der overwinningen door de Eyke-
boom I in de Keyenburg met 4—2 te verslaan.
Hierdoor zijn de Vordenaren weer enkele plaatsen
op de ranglijst gestegen.
Het tweede team kon het in de uitwedstrijd tegen
Velswijk II niet bolwerken en verloor met 4—2.
De heer J. Klein Hekkelder wist in deze ontmoe-
ting een hoogste serie te maken van 70 caramboles.
Met K.O.T. III wil het nog niet erg lukken want
opnieuw kreeg ze een nederlaag te incasseren nl.
met 6—2 van Concordia III. Het vierde team boek-
te wederom een overwinning. Nu werd Vop II
kansloos met 6—2 verslagen. Door deze overwin-
ning doen de Vordenaren een goede gooi naar de
bovenste plaats in haar afdeling.
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" versloeg
De Zon I in eigen huis K.O.T. I uit Wichmond met
7 caramboles verschil. In deze spannende ontmoe-
ting waren de gedetailleerde uitslagen: H. Barend-
sen—J. Zeevalkink 104 (104)—53(60); H. Won-
nink—J. Banning 65(70)—56(56); A. Wentink—
Fr. KI. Nengerman 49(64)—41(41) en B. Schoen-
aker—J. Kryt 51(51)—24(43).
De Zon II versloeg met 15 caramboles verschil
Java I. De individuele uitslagen waren: J. Arends
—A. Nijenhuis 18(40)—45(45); J. Kok—A. Hart-
man 50(54)—49(49); W. Pierik—H. Hartelman
36(62)—58(58) en W. Pierik—E. Hof meier
62(62)—11(48).

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Steeds vaker:
KISTEMAKER

Hebt u met al die zondagen
nog f 7.50 overgehouden?

Dan kunt u hiervoor een
pracht no-iron ruithemd

krijgen, in moderne, lichte kleuren en
prima kwaliteit!

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Wij wensen allen een Zalig Nieuwjaar!

A. R. Heuvelink • Kranenburg
Depot Wessanen

wenst alle afnemers, vrienden en kennissen
een zalig en voorspoedig nieuwjaar.

Een voorspoedig 1962
toegewenst door
Hilferinks Textiel-
handel

G. OPLAAT
Levensmiddelenbedrijf

Wildenborch
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

De beste wensen voor
1962
S. Oelen en echtg.

Veel voorspoed in 1962
wordt U toegewenst door de

uitgever van

Contact
en zijn medewerkers

Wij wensen u een voor-
spoedig en gezegend
1962.
Horlogerie

Siemerink

Aan clientèle, vrienden
en kennissen een
Zalig Nieuwjaar

Ph. Jac. Sessink
Loodgieter en

elektricien
Kranenburg

Café en Rijwielhandel
E. J. LETTINK

G.N.

VAN ASSELT
wenst iedereen een ge-
lukkig en voorspoedig
1962.

CAFÉ UENK
G.N.

Sigarenmagazijn
Boek- en Kantoor-
boekhandel

„Jan Hassink"
wenst allen een voor-
spoedig 1962.

Wij wensen allen een
gelukkig en voorspoe-
dig 1962 toe.

Café de Zon

Het oude jaar bracht u

Frans

U weet wel:
FRANS KRUIP

Voor 1962 wenst hij u,

U weet wel:
veel geluk en voorspoed

A. BRUGGEMAN
Vorden

J. BRUGGEMAN
Lochem

wensen allen een gelukkig nieuwjaar.

Handel in pluimvee, wild en tamme
konijnen.

A

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

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD

„HET VERFHUIS"

n

X
X
X
X
X

Een voorspoedig eo
gelukkig 1962 wenst u

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Ruurloseweg 35

wenst cliënten en relaties
in alle opzichten

EEN VOORSPOEDIG 1962. X

fa. L. Schoolderman
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar toe

Wasserij
Brandenbarg

wenst allen een
voorspoedig 1962.

B. SIEBELINK

roederij „Schoonoord" te Veenendaal
vertegenw. A. Woltering, Kranenburg

wensen clientèle, vrienden en bekenden

EEN ZALIG NIEUWJAAR.

Het bestuur van de R K.S.V. „RATTI"
wenst Geestelijk Adviseur, leden, donateurs

en begunstigers
EEN ZALIG NIEUWJAAR

Slagerij Kieskamp
wenst allen een

voorspoedig 1962.

Fa. G. W. Bielderman
en Zn.

Aannemersbedrijf
wenst clientèle en

bekenden een voor-
spoedig nieuwjaar.

Fa. G. J. BARINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Brood- en
Banketbakkerij
HOORNENBORG
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

LUTH
Manufacturen

wenst allen veel heil
en zegen.

Fam. Helmink
Zutphenseweg 14.
wenst u allen een
voorspoedig 1962.

Aan al onze afnemers van
Hobbel's zaden, Vlijmen

wensen wij een gelukkig en voorspoedig 1962
B. R. Eykelkamp, Smidsstraat 12

Het bestuur van de

Ver, voor Veilig Verkeer

wenst u allen

een behouden reis en
een behouden thuiskomst in'62

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar
Levensmiddelenbedrijf

G. H. Hilferink
't Hoge 3

Wij wensen u een
gelukkig Nieuwjaar.

Fam. G. REMMERS

Lunchroom „De Rotonde'
wenst allen een

Zalig Nieuwjaar

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en be-
kenden een voorspoedig nieuwjaar toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudelijke artikelen enz.

Een gelukkig 1962
voor u allen wordt
u toegewenst door
Smederij H. van Ark

Transportbedrijf
J. J. Woltering

Aan allen een
voorspoedig 1962

toegewenst.

A. J. LETTINK
SMEDERIJ

wenst allen een geluk-
kig en voorspoedig

1962

fa. B. A. Borgonjen
Naaimachinehandel

Kerkstraat 13 Vorden
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

H. WEUSTENENK
wenst vrienden en

begunstigers een
voorspoedig 1962

fa. B. Wentink & Zn.
Horlogerie

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze
geachte clientèle,
vrienden en kennissen
een alleszins gelukkig
nieuwjaar.
Smit, Zutphenseweg

H. VISSER
Schoenmaker

wenst allen een
gelukkig en voorspoe-
dig 1962

Hoveniersbedrijf
fa. Gebr. Kettelerij

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Schildersbedrijf
P. van Bodegom

wenst allen
|voorspoedig 1962

wensen u allen
oede jaar wissel ing
een voorspoedig

1962
Fam. Schurink

BAKKERIJ

J. HEINTJES
Alle verzekeringen

wenst allen een
voorspoedig 1962

Diny Wolsing
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
voorspoedig 1962

Wij wensen u veel
rookgenot in 1962 en
verder ook alles goeds.
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA

Slagerij M. KRIJT
wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

A. Jansen
Schoenhandel en

Pedicure
wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar.

Wij wensen allen een
voorspoedig 1962 toe.

Fam. W. PARDIJS

Drogisterij
DeOlde Meulle
J. M. v. d. WAL

Gediplomeerd Drogist
wenst allen een
voorpoedig 1962

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

A. DE JONGE
Handel in

Esso-petroleum
G.N.

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA

wenst allen een
gelukkig 1962

fam. R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

Aan al onze vrienden
en klanten een
gelukkig nieuwjaar.

Fa. Hietbrink
P. Dekker

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar

Sigarenmag. „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

BERVO
en personeel

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

U allen de beste wen-
sen toegewenst door
B. Lammers

Stoffeerder
G. W. Luimes

Sadlermeister

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE

Assurantiekantoor
J. van Zeeburg
wenst allen een
gelukkig 1962

Voor
Aan alle mensen, de
beste wensen.

Garage Tragter en
personeel

Beeftink
Melkrijder en loonbe-
drijf

wenst allen een
gelukkig 1962

Fa. A. Polman
Woning inrichting

wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Wij wensen clientèle,
vrienden en kennissen
een voorspoedig 1962
Wed. Tolkamp,

Kranenburg

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1962
toe.

Bakkerij Huitink
Medler D 158

OUDEJAARS Het is in de laatste dagen van
het jaar dat de Nederlandse

x%x^.i — ,*.—.-— Hervormde Kerk zich wederom
COL ECl Etotuncht
^ "~ Tot U ieder persoonlijk. Met de
1 O f\ 1 .eenvoudige vraag:

v • ̂  ̂  ' te helpen het werk van de kerk.
Want de naam van Christus
moet worden gepredikt. De we-
reld heeft het Evangelie nodig.

Geef en geef goed. Misschien vraagt u: hoeveel? Zouden wij
U dan mogen vragen om, als het kan, één duizendste deel te
geven van uw jaarinkomen? Uw bijdrage wordt gaarne en met
grote waardering ingewacht
• ofwel op Oudejaar in de kerk «ofwel PER GIRO 50292
NEDERLANDSE HERVORMDE KERK - 'S-GRAVENHAGE
.Schrijf op het strookje: OUDEJAAR 1961!



Ineke Klein Brinke
wenst alle vrienden en
bekenden een gelukkig
en voorspoedig'62 toe.

La Verne College.
La Verne, Californië,
U.S.A.

Fam. G. H.J .BONKE
Spittaalstraat 39

Zutphen

wenst hun geachte
clientèle en kennissen

een voorspoedig
Nieuwjaar.

De verzorger van de
Ophaaldienst wenst
allen een gelukkig
nieuwjaar.

H. W. GAL

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

FOTO DOLPHIJN

6. Weulen Kranenbarg
Brandstoffenhandel

wenst allen een geluk-
kig en voorspoedig '62

Adm. en Mak.kantoor
CHR. EGGINK

G.N.

Ook U wensen wij
een voorspoedig 1962

N. J. KEUNE

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

Slagerij M. G. Jansen
Telefoon 1451

Mevr. E. V. Gatacre
te Londen
vraagt aldaar 'n meisje
v. d. huish. en een
MEISJE v. d. kinderen.
Goede verzorging en
prettige werkkring.
Reiskosten worden ver-
goed.
Brieven voor 4 jan.
1962 aan G. J. Kok,
Wiersse Vorden.

B.z.a. net MEISJE
voor de dag. Adres
te bevr. bur. Contact

Te koop: tuin bank
en tafeltje, motor-
grasmaaier, 2 vloer-
kleden, lopers, huis-
kamer ameublement
m. of z. dressoir» 2
eiken tafeltjes, etens-
drager, weckglazen,
kapstok, spanzaag,
ladder (12 sporten).
Zutphenseweg 52.

Te koop een houten
SCHUUR, uitneem-
baar. Briefjes tot 2 jan.
1962 bij W. Vreeman
Almenseweg C

STIERKALF te koop
bij H. J. Mooiweer,
Linde E 5, Vorden.

Roodb. STIERKALF
te koop. E. J. Bos,

Kranenburg

ROGGESTRO te
koop bij H. J. Riet-
man, Warkenseweg 6
Warnsveld.

BRANDHOUT op
stam en uitgesnoeid
DIK HOUT te koop
bij G. J. Kok, Wiersse,
's morgens van 9-10

uur

Te koop 2 bedden,
200X100, Auping en
kapokmatrassen.
F. Wijnja, 't Hoetink
C 29.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
geliefde moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Jenneke Denkers
wed. van D. J. Harmsen

in de ouderdom van bijna 86 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Uit aller naam:
D. J. Harmsen Jr.

Arnhem, 25 december 1961.
Condoleantie-adres:
Grensweg 31, Arnhem (oost).

De begrafenis zal plaats vinden vrijdag
29 december om 2 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, geheel onverwachts,
onze lieve zorgzame vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

Christina te Brake
echtgenote van T. Schotsman

in de ouderdom van 51 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

T. Schotsman

J. Schotsman
B. Schotsman-Koopman

H. Schotsman
N. Schotsman-van Londen

H. Harmsen-Schotsman
H. Harmsen

G. KI. Nengerman-Schotsman
A. KI. Nengerman
Tini, Teunis, Hein
en kleinkinderen

Huisgenoot H. J. Schouten

Vorden, 28 december 1961.
Veldwijk, C 144.

De teraardebestelling zal plaats vinden
op dinsdag 2 jan. 1962 om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Ijsbaan „Kranenburg"
Wegens omstandigheden is de baan

verplaatst naar de vijver op het Onstein.

Ijs en weder dienende,
GEOPEND: alle dagen van 2—5 uur
en van 6.30—10 uur.

Verlichte baan!
's Zaterdags en 's zondags gezellige muziek.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

CAFÉ LETTINK

gesloten
Oudejaarsavond om 6 uur

en Nieuwjaarsdag de gehele dag

Het bekende adres
voor

Oliebollen - Appelbeignets
Saucij ze broodjes - Appelflappen
Appelcarré's enz*

is en blijft

Bakkerij

W. Voskamp
Molenweg 43 - Tel. 1389
Vorden

Ook voor oud en nieuw

IJstaarten en
koude schotels

s.v.p. vroegtijdig bestellen

Lunchroom „De Rotonde
Tel. 1519

Voor uw auto alle winterartikelen
voorradig zoals:

Sponsen tegen beslagen ruiten, Ice free tegen
bevroren ruiten, Anti vries, winterolie,
Tektyl tegen de roest van chroomdelen,
Valma voor lakbescherming, modder- en
sneeuwbanden, accu's, sleepkabels, mistlam-
pen, looplampen, superbenzine enz. enz.

Bel. aanbev.

Garage A* G* Tragter
Telefoon 1256

Hotel Bakker
Tel. 1312 Vorden

Speciaal aanbevolen schotels
uoor oudejaarsavond

Verse kreeft, verse zeeuwse oesters
hors d'oeuvre, russische eieren

huzarensla, rode zalm-mayonaise,
vleescroquetten, vleespasteitjes

bitterhallen, borrelgarnituur, enz.

Gaarne vroegtijdig bestellen!
binnen- en buitenlandse likeuren,

wijnen en gedistilleerd.

Wij wensen u een voorspoedig 1962.«!
FV oor de a.s. zondagen

nylons
l met en zonder naad.

nu f 1.48

A. J. A. Helmink

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7 50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE

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

Foto Zeyletnaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor

gascomforen

het adres:

Keune

Voor
speelgoed en

cadeaux

slaagt u beter bij

KEUNE

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Ook in 1962

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Alle Kerstaanbiedingen
zijn voor deze week geprolongeerd

Dus ook voor deze week zijn alle feestaanbiedingen van

voor de kerstdagen geldig.

Tevens wensen wij iedereen een gelukkig en voorspoedig 1962

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

GEMS METAALWERKEN
VORDEN

Uw kans waar

Alleen prima krachten, niet ouder dan 45 jaar,
kunnen opgeleid worden tot:

* Electrisch lasser; plaatsnijder/perser
bodemmaker; koperslagersgezel.

Persoonlijk, schriftelijk of telefonisch aanmelden aan
de fabriek; (telefoon no. 1260).

De persoonlijke aanmeldingen bij voorkeur op maan-
dagen.

Gevestigd 1830

VAST WERK BIJ EEN GROEIEND SOLIED BEDRIJF

Een advertentie in Contact
'wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs
Uitgave: Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 90 et

500 gram rook worst 180 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Wij sluiten

oudejaarsavond onze lunchroom
om 8 uur

Loket en automatiek blijven open tot 11 uur

Lunchroom „De Rotonde"

Winteraccessoires
uoor fiets en bromfiets

Windschermen, beenschilden, hand-
schoenen, valpetten, leren vesten, anti
slipwieltjes, dynamo's enz.

Bel. aanbel.

Garage A* G* Tragter
Telefoon 1256

Zaterdag 30 december

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg

Orkest „The Rythm Players'

Voor de

Saucij zen
Appelbollen
Appelflappen
Appelcarré's
Slagroomtom-

poesen
enz. enz.

Tel. 1384

Nieuwjaars-
kaarten

een grote sortering
bij

Sig.mag.D.Boersma
H.H. Pluimveehouders

Wij zijn gestart met
onze nieuwe kuiken-
broederij

A. BUKMAN
Driesteek l - Leesten

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

Volop kurkdroog VUURWERK „JAN HASSINK"



Volop

VUURWERK
te koop.

Wed. Besseling
Ruurloseweg D 18a

Tevens wensen wij
alleneenzalignieuwjaar

Oliebollen
Appelflappen
Appelbollen
Saucijzebroodjes
Amandelbroodjes
enz. enz.

Firma
H. J. Scholten i Co.

Telefoon 1394

VIVO SPECIALITEITEN

dat het kopen bij de VIVO verreweg de
meeste voordelen biedt: Voortreffelijke
kwaliteit, redelijke prijzen, waardevolle
VIVO-wapentjes GRATIS.

Abrikozen op sap
per pot

Geldig van 27 dec. 1961-4 jan. 1962

En... ook nog VIVO-waf>entjes CADEAU
VIVO

Guatamala Goud-
koffie van ACKERMAN
Per pak van 185 voor .

Boerenjongens
(op alcohol) per pot .

Leverpastei
3 blik a 100 gram .

Bief worst
150 gram

VIVO kruideniers óteeds va&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Met ingang van 2 januari 1962 alle
werkdagen

Autorijlessen
in Daf en Simca

Theorielessen iedere woensdagsavond
om half acht

Opgave dagelijks aan de zaak of tele-
fonisch no 1256

't Leert prettig en goed,
als „Tragter" het doet.

P.S. Wanneer u in Simca leert kunt
u alle auto's zonder moeite besturen.

Bel. aanbev

Garage A. G. Tragter
VORDEN

Voor oud- en nieuwjaar
Gem. noten, zoutjes, borrelworstjes, knak-
worstjes, olie, bloem, bakmeel, citroen-, su-
cade snippers, poedersuiker, nieuwjaarsrollen,
knijpertjes enz. enz.
Beter kunt u zelf even komen zien, wat er
is, en een gezellige avond is verzekerd.

G. REMMERS
Telefoon 1379

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag l januari (nieuwjaars-
dag)» S uur

Jungle Jim en de tijger-afgod
met: Johnny Weissmuller (de vroegere
Tarzan)

Een der meest spannende oerwoud-
films ooit gemaakt.

Toegang 14 jaar

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

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

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Warm en sportief
Originele Noorse truien en pullovers

Janus: kousen, sokken en wanten
Shawls, schaatsmutsen, duivelcaps

Mailjots - pantalons

Fa. HARTENS
Wapen- en sporthandel

De Vordense bakkers
delen u mede dat er op

2 januari

wel broo^wordt gebakken,

maar niejwonit bezorgd.

Er wordt dus gevraagd, dan uw brood

te willen halen

Vordense Bakkers

Profiteert nu
van onze restanten verkoop

Heren winterjassen 49.—
Heren kostuums 49.—
Heren terlenka broeken 19.75 14.90
Jongens jassen 27.50
Jongens colberts 9.75
Heren truien 1490
Jongens truien 8 75 4 95
Heren shawls 1.95
Meisjes pantalons 5.75 3.75
Deno overhemden 5.90
Meisjesvesten vanaf 3.95
Dames pullovers 12.50 7.50
Damesvesten 16.90 6.90
Damesrokken 9,75
Heren weekendshirts 3.95

*Voor de koude nachten
extra voordelig

Halfwollen dekens 150x200 12,90
Zware zuiver wollen dekens 180x220
Restant van export partij,

normale prijs 57.50
Nu slechts 3950

Zware flanellen lakens 150 br. 4.75
180 br. 5 50

Zie etalage Zie etalage

L* Schoolderman - Vorden

Wilt u een prettig

oud en nieuw?
Dan is

J. A. Eykelkamp
Telefoon 6634

de leverancier van

prima dranken

Tevens wensen wij allen een Zalig
Nieuwjaar.

Haal morgen ook
een paa DUET
nylons \ or 1.75

VISSER-VORDEN

Bij een fles echte Vermouth
een grote pot

Boerenjongens voor f 1.25

Natuurlijk

Hotel Brandenbarg
Wij wensen allen een voorspoedig '62

En toch . . .

het adres

voor rijles

blijft G. S.

V.A.M.O.R. rijschool

G. SEESING - Vorden
Aanmelden dagelijks. Telef. 1414

Kiest de vakbekwame rijschool!

Niet duurder;

door jaren ervaring wel beter!

Vuurwerk
Fa. HARTENS

Wapen- en Sporthandel

Zaal Michels - Hengelo Gld.
Zaterdag 30 dec. a.s.

DANSEN
Orkest ,,The Spitfires"

H.H. Pluimveehouders
en Yermeerderingsbediïjven

Als u kuikens bestelt
kijk dan goed uit waar u ze be-
stelt. Bedenk goed, dat u bij ons
f 20.— p. 100 stuks minder be-
taalt dan in organisatieverband.

Wij zijn niet gebonden aan hef-
fingen en vastgestelde prijzen,
waarvan controleurs en ingenieurs
betaald moeten worden.

Ga van dit geld liever een week
met vakantie!

Wij beschikken op eigen fokbe-
drijf 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 vleugel-
merk en certificaat.

Bestelt de bekende t
GOBA Kuikens •
Gaarne voor l januari

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

Marktvereniging Vorden
Subsidie-aanvragen
uit de verloting 1961 dienen
uiterlijk 15 januari a.s.
bij de secretaris, Molenweg 37,
te worden ingediend.



Volop VUURWERK Gebr. Barendsen

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

CAFÉ LETTINK GESLOTEN
Kerstavond om 6 uur

en Ie kerstdag

Voor alle soorten

Wijnen, Likeuren en Dranken
naar

Lunchroom „De Rotonde"

Verder steeds in voorraad:
Karbonade
Bami ballen
Knakworst
Patates frites
Croquetten
Slaatjes

Nasi ballen
Gehakt ballen
Loempia's
Koude schotels
Biefstuk
Gebr. haantjes

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Dinsdag 26 december (2e kerst-
dag) nam* 4 en 8 uur

DANSMEESTERS
met: Stan Laurel en Oliver Hardy

De „dikke" en de „dunne" zijn
eigenaars van een dansschool, maar

alles loopt in het honderd.

Schateren van het lachen

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

Met Kerstmis gezelligheid in huis
Aardige kerststukjes

met hyacinten, rode tulpjes en
kaarsen en sierlijk opgemaakt.

Mooie kersttakken vanaf f 2.50
Verder alle soorten snijbloemen
Grote sortering planten

En natuurlijk weer bij

Derksen
op de Zutphenseweg 13

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Met de kerstdagen
nog een

haard of kachel
van

Henk van Ark

KERSTKRANSEN-KERSTSTAVEN-KERSTTAARTEN
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Is&jS. Kostelijk
Kerstbrood

voor ieders beurs!

Krentebrood en Weihnachtsstollen vormen
onze specialiteit. Dit kostelijk voedsel voor
uw kersttafel, vervaardigd van uitgelezen
grondstoffen en ingrediënten, is met de
meeste zorg bereid.

Voor elk gezin - voor ieders beurs

Prompte bezorging gaarne gegarandeerd door:

Fa, HL J. Scholten & Co
Telefoon 1394
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^STROOPWAFELS - ZWANEHALZEN - CHOCOLADES^

Grote sortering

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook met buitenlandse tekst)

Boek- en Kantoorboekhandel

Jan Hassink

vm

'u Veehoudefs

ia Kalver-BIKS

GEMAKKELIJK VOER
MET

DE BESTE

RESULTATEN

DAT IS UW BELANG!
Zorg dat U de oude vertrouwde (echte) Kalver-Biks krijgt!

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 06752-1540

Speciale aanbieding
Voor de komende feestdagen geven wij op
al onze

Dames-, Heren- en
Kindervesten en pullovers

10 pet. korting
Tot l januari a.s. kunt u hiervan profiteren

Zutphenseweg 14

Voor de komende

feestdagen
Grote sortering gemengde noten, aman-
delen, studentenhaver, pinda's

Extra reclame
35 prachtige walnoten 99 et

Kreijenbroeks kransjes met poeder-
suiker, greinsuiker

en amandelen

Prachtige sortering bonbons
Rumbonen, ijskups, jaffastengels, kerst-
napolitains

20 soorten vleeswaren waaronder
200 gram prachtige ham 99 et

Uitgebreide sortering wijnen, bier,
limonades
3 fles landwijn 545 et
5 fles tonic 69 et
5 fles cola 69 et

Drie zondagen
Allerhand soorten blikken
Haring in tomatensaus, zalm, sardines,
smac, ballen gehakt, soepballetjes, le-
verpastei, knakworst, borrelworstjes,
enz. enz.
Zure haring Rolmops

Wij wensen u prettige feestdagen.

U behoeft niet zonder te zitten want:

heeft het voor U!

Vorig jaar heeft SCHURINK olie-
bollen voor mij gebakken, dat is
mij goed bevallen!

Geen olietucht in huis en kleren,
en beslist niet duur

Mevrouw G. heeft gelijk, doe als
zij en bestel

uw oliebollen
bij

Schurink
Tel. 1384

Komt u voor de a.s. feestdagen
gerust eens een kijkje nemen
in onze

i • • , ••slijterij
U vindt bij ons een enorme sor-

tering

Hotel Brandenbarg



Voor
speelgoed en

cadeaux

slaagt u beter bij

KEUNE

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

H.H. Pluimveehouders
Wij zijn gestart met
onze nieuwe kuiken-
broederij

A. BUKMAN
Driesteek l - Leesten

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

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenznadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Voor
wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

naar
KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

Wollen dekens

Gestikte dekens

Leacril dekens

Molton dekens

Leacril gevulde
spreien

Grote sortering

en de prijs . . .

een verrassing

Flanellen lakens
reeds vanaf * 4.98

H. LUTH Nieuwstad VORDEN
Oudejaarsavond zijn wij om 6 uur

gesloten
Nieuwjaarsdag

de gehele dag
gesloten

Kerstavond 6 uur gesloten
Ie kerstdag de gehele dag gesloten

Hotel Brandenbarg

Vuurwerk
Nederlands en Duits fabrikaat

Knalkurkpistolen, knalkurken

Klappertjes en pistolen

Tafel vuurwerk

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthan^l

Verkoop na de kerstdag^É

Haal morgen ook
een paar DUET
nylons voor 1.75

VISSER-VORDEN

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

Nieuw j aar skaarten
Kalenders en Agenda's 1962

Fa. HIETBRINK T«I. 1253

We hebben ze weer

De echte

nieuwjaarsrollen
inhoud per blik ± 80 stuks voor f 3.—

Deze week hierbij gratis kerstloper.

Smit - Zutphenseweg

Voordelige Kerstaanbieding
van uw Centra kruidenier

Kerstkransjes, 250 gram 48 et
Choc.kransjes, 100 gram 55 et
Zoute pinda's, 200 gram 45 et
Kerstpudding 79 et
met gratis kerstloper
1 fles advokaat geen 340 et maar v. 265 et
Kerstboomkaarsjes, 2 pak voor 39 et
2 pakjes pudding, l zakje custard gratis
2 blik soepballetjes voor 98 et
250 gram vermicelli voor 19 et

Verder ruime sortering
wijnen en likeuren

Ook voor oud en nieuw ruim gesorteerd in
olie, krenten, rozijnen, sucade, poedersuiker
enz.
Nieuwjaarsrolletjes per blik,

inhoud 90 stuks 290 et

Wij wensen u prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

Levensmiddelenbedrijf

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg Telefoon 1415

Voor

Radio, Televisie
en alle elektrische huis-
houdelijke apparaten.
naar

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

Doe het goed voor de kerstdagen,
Neem het allerbeste in tads!
Uw gezin is het waard! ^̂

Neem een w

tulband, cake

kerstkransjes enz*

van Uw bakker

Wij vragen u beleefd uw bestellingen

voor de kerst vandaag nog te doen.

Vordense Bakkers

prettige kerstdagen

Wij sluiten kerstavond
om 9 uur

Ie kerstdag ALLEEN OPEN voor
het afhalen van bestelde ijstaarten en

koude schotels

Lunchroom „De Rotonde'1
Kerkstraat 3 Tel. 1519

Hotel Bakker
Tel. 1312 Vorden

Speciaal aanbevolen schotels
uoor de kerstdagen
en oudejaarsavond:

Verse kreeft, verse zeeuwse oesters
hors d' oeuvre, russische eieren

huzarensalade, rode zalm-mayonaise
vleescroquetten, vleespasteitjes

bitterhallen, borrelgarnituur, enz

Gaarne vroegtijdig bestellen!
binnen- en buitenlandse likeuren,

wijnen en gedistilleerd.

Wij wensen U prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1962.

Concordia Hengelo-G
A.s. zaterdag 23 december

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

1830

Gevraagd voor indiensttreding medio
januari 1962

nette jongste bediende
bij voorkeur MULO opleiding of ge-
lijkwaardige algemene ontwikkel ing.

Sollicitaties, schriftelijk (of persoonlijk
dagelijks) aan het kantoor met vol-
ledige inlichtingen.

GEMS METAALWERKEN N.V.
VORDEN

Zutphenseweg 5 Tel. 1260, H91

een nieuw kokostapijt
Wij leveren u dit nog tegen niet ver-
hoogde prijzen.

Telefoon 1514

Voor al uw

^K^erstartikelen
Tafellakens
Servetten
Lopers
Crêpepapier
Tafelstukjes
Kerstboomversiering
Elektr. Verlichting
Kaarsen etc.
NAAR

JAN HASSINK


