
CONTACT
Zaterdag 26 november 1960

22e jaargang no* 35

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden 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.

SUCCESVOLLE UITVOERING DAMESKOOR
Evenals andere jaren was ook zaterdagavond
bij de uitvoering van het Vordens Dameskoor
de zaal weer geheel bezet, hetgeen wel een te-
ken is, dat de dames een aantrekkelijk pro-
gramma brengen.
De presidente, mevr. Klein Brinke—Gotink, me-
moreerde in haar openingswoord het feit dat
het Dameskoor reeds twaalf keer achtereen op
concoursen een 1ste prijs wist te behalen.
Door vertrek en andere oorzaken is het aantal
leden enigszins teruggelopen, doch gelukkig
hebben zich weer 6 meisjes van 16—20 jaar en
2 oudere dames als lid aangemeld.
De onderafdeling van het dameskoor, nl. het
meisjeskoor, zal in januari zijn eerste uitvoe-
ring geven o.l.v. Karel Wolters. Na de pauze
volgt hier ook een bont programma.
Vervolgens werd begonnen aan de afwerking
van het zangprogramma o.l.v. de heer D. Wol-
ters. Begonnen werd met het pittige lied „Dop-
heide" van Olivier Knoop. Hierna volgde het
vrij zware nummer „Dageraad" van Mar. Eg-
berts. Alleraardigst klonk het vlotte en vrolijke
lied ,,'k Hou van Holland", van de Zutphenaar
C. J. Bute. Bij de Kerstcantate van Cath. van
Rennes zorgde me j. Legeer uit Warnsveld voor
de pianobegeleiding, evenals bij de „Avondcan-
tate" van dezelfde componiste. Beide nummers
kregen een vrij goede vertolking. Jammer dat
de soliste in de Avondcantate wat last van plan-
kenkoorts1 had, waardoor de zuiverheid in het
gedrang kwam. Met het opgewekte lied „Mei-
klokje in 't dal" van Felix Mendelsohn werd dit
concert, dat over 't geheel genomen op een
goed peil stond, besloten. Ter afwisseling speel-
de fluittist Karel Wolters twee gedeelten uit
„Landelijke Miniaturen" van B. v. d. Sigten-
horst Meyer, waarin vooral de prachtige en zui-
vere toon van de solist te waarderen viel.
Na de pauze werd weer met groot succes een
bont programma opgevoerd, bestaande uit zang-
stukjes, schetsjes, tafereeltjes, balletten, e.d.,
geheel door eigen leden verzorgd.
Ook nu hadden de dames en de medewerkers
achter de coulissen, o.a. de decors-ontwerpers
en -schilders er heel wat werk van gemaakt.
De balletten waren ingestudeerd door mevr.
Jurriëns uit Arnhem. Vermeldingswaard zijn
hiervan het onderwaterballet met de originele
decors van zwemmende vissen, en et heel
goed en in fraaie kostuums uitgevoerde oosters
ballet. Geestig was het zangstukje „Ein Stern
fait vom Himmel" met de open- en dichtklap-
pende sterrendeurtjes. Een aantal „negers" imi-
teerde op werkelijk zeer voortreffelijke wijze
„The New Orleans Jazzband". Een indrukwek-
kend tablau vormde de groep deelnemers aan
de Olympische Spelen, waarbij een toepasselij-
ke deklamatie werd gebracht. Smakelijk heeft
men moeten lachen om het dorpstafereeltje te-
gen de achtergrond van natuurgetrouwe afbeel-
dingen van het Vordense Dorpsplein. In Vor-
dens dialect werden hier verschillende dorps-
aangelegenheden besproken, waarin zelfs de
beide dorpsveldwachters van voor de oorlog be-
trokken werden. Het zou ons'te ver voeren om
alle nummers te noemen, die werden opgevoerd.
Genoeg zij, dat ,de vele toeschouwers zich er
vvoor buitengewoon mee vermaakt hebben en
dat de dames van het koor er alle eer mee In-
gelegd hebben. Mevr. Klein Brinke—Gotink
knoopte de verschuilende nummers met een
praatje aaneen. Zij bracht aan het slot ook allen
dank, die aan het slagen van deze avond had-
den medegewerkt.

GROND- EN GEWASONDERZOEK
De G. M. van Landbouw, A.B.T.B. en C.B.T.B.
afd. Vorden, hielden in het café Eskes een ge-
combineerde ledenvergadering onder leiding
van de voorzitter der G.M.v.L., de heer A. G.
Mennink.

In zijn openingswoord heette hij in zonderheid
welkom de heren G. J. Nijhof, assistent buiten-
dienst van het bedrijf slaboratorium voor Grond-
en Gewassenonderzoek te Oosterbeek, Asbreuk
en Stege.
Vervolgens wees de voorzitter erop, dat een be-
drijf zonder voorlichting en bodemonderzoek
gelijk is aan een schip zonder kompas.
De heer Nijhof hield een lezing over „Grond-
en Gewassenonderzoek en het leven in de
grond". Het was een zeer leerzame causerie die
met enige kleurendia's werd verduidelijkt.
Het geheel was een interessante avond welke
druk was bezocht.
De voorzitter dankte tenslotte de heer Nijhof
en de andere beide heren voor het gebodene en
overhandigde hun een attentie.

SINT NICOLAAS OP SCHOOL
A.s. vrijdag 2 december hoopt de O.L. Dorps-
school het Sinterklaasfeest te vieren.
De klassen l, 2, 3 en de „nieuwelingen" zullen
daartoe 's morgens de goede Sint in hoogst
eigen persoon in hun midden hebben.
De hogere klassen zullen 's middags op een
filmprogramma onthaald worden.

KERKDIENSTEN zondag 27 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
7.15 uur Vicaris Mej. Th. Barnard.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 104 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45,— tot f 55,-v per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand v. 18 t.m. 24 november.
Geboren: z. v. J. T. Bosch en A. C. Agelink.
Ondertrouwd: F. Meijerman en W. A. Lang-
werden
Gehuwd: Geen. ^^
Overleden: G Bosman, tn.^B jr . , wedn. van
W. Knol. Q

BESTUURD^teBOND N.V.V.
Het Sint NicolaasfèWt va^bet N.V.V. zal
zaterdag 3 december in .ret Nutsgebouw
worden gevierd. Zie de advertentie.
Begin maart komt Frank Kooman, bekend
van IJsco de Ijsbeer, met zijn poppentheater
een voorstelling geven voor de kinderen.
De gezamenlijke avond van Vara en N.V.V.
zal eveneens begin maart worden gehouden.

VOETBAL
Van de senioren-elftallen waren alleen Vor-
den III en Vorden IV zondag in touw. Vorden
III speelde thuis tegen Socii I en verloor met
8—1. Socci toonde zich wel de meerdere en
verdiende de overwinning, hoewel de uitslag
wel wat geflatteerd is.
Vorden IV speelde haar eerste competitie-
wedstrijd in de 3e klasse in Angelo. Het is
een prettig gespeelde wedstrijd geworden,
waarbij er van weeerszijden goed spel te zien
gegeven werd. Doelpunten waren echter duur.
Vooral de Vordense voorhoede kreeg op dit
gladde veld weinig kansen om goede schoten
te lossen. Angelo nam de leiding door een
penalty, waarna Vorden eveneens uit een
penalty de stand weer gelijk maakte (l—1).
Met deze puntenverdeling mogen beide par-
tijen tevreden zijn.
Vorden C speelde thuis tegen Warnsveldse
Boys c en won met liefst 6—1.
A.s. zondag is er voor Vorden I nog geen
wedstrijd vastgesteld, wat de conditie dezer
spelers niet ten goede komt. Dit is de vierde
vrije zondag achtereen al.
Vorden II krijgt zondag haar concurrent Brum-
mense Boys II op bezoek. De Boys staan 3
punten achter op Vorden II en zullen alles in
het werk stellen om deze achterstand in te
lopen. Het kan dus wel een spannende wed-
strijd worden. Vorden III gaat op bezoek bij
Keyenburgse Boys III, wat misschien nog een
gelijk spel kan opleveren. Vorden 4 speelt in
Hengelo tegen Pax 4. Wanneer de spelers
enigszins ingespeeld zijn, kunnen beide pun-
ten hier mee naar Vorden gaan.
Zaterdagmiddag speelt Vorden C thuis tegen
Zutphen C, wat wel een zware opgave be-
tekent voor de jongste voetballers.

DAMMEN
Het tweede tiental van de Vordense Damclub
speelde in de afgelopen week 2 competitie-
wedstrijden nml. vrijdag tegen Ruurlo II, wel-
ke eindigde in een gelijk spel 8—8 met twee
afgebroken partijen en maandagavond tegen
D.S.O. I in Sinderen, welke in een zware 17—3
nederlaag voor de Vordense reserves eindigde.

VORDENS VOLKSONDERWIJS IN 1961
50 JAAR

Volgend jaar zal de afdeling Vorden-Linde
van Volksonderwijs haar 50-jarig bestaan
herdenken. Dit werd medegedeeld op de jaar-
vergadering, welke maandagavond in het
Nutsgebouw gehouden werd. Er is volgend
jaar nog een heel wat oudere jubilaris nml.
de Openbare Lagere Dorpsschool, die dan
haar 175-jarig bestaan hoopt te herdenken.
Algemeen waren de leden van V.O. van me-
ning dat een dergelijk dubbel jubileum wel
met enig feestelijk vertoon gevierd mag wor-
den, al liet dan ook de penningmeester een
somber geluid horen omtrent de kosten. Het
bestuur zal nader de jubileumplannen uitwer-
ken. Vermoedelijk zal deze feestelijke herden-
king in het najaar 1961 plaats vinden.
Uit het jaarverslag van de secretaris van
Volksonderwijs, de heer Joh. van Dijk bleek,
dat de daling van het aantal leden tot staan
wa« gekomen en er nu weer enige vooruit-
gang in zit. Het aantal leden bedraagt thans
176. Er zijn echter nog 88 gezinnen waarvan
kinderen op school gaan, welke gezinnen nog
geen lid zijn van V.O. Hij hoopte dat ook deze
zich zouden opgeven. Het lidmaatschap be-
draagt ƒ 3.50 per jaar.
Het aantal leerlingen bedroeg bij de aanvang
van dit schooljaar 227, te weinig om een
zevende leerkracht te handhaven. Het finan-
cieel overzicht, gebracht door de penning-
meester, de heer G. Vogtlander, sloot met een
klein batia saldo. Bij de bestuursverkiezing
werden de aftredende heren Joh. van Dijk en
W. Kamperman herkozen.
De voorzitter de heer Brinkman, tevens hoofd
der O.L. Dorpsschool, deelde nog mede dat
op 2 december het Sint-Nicolaasfeest gevierd
zal worden.
Voor de viering van het Kerstfeest werd voor-
lopig 21 december vastgesteld. De operette-
avonden zullen gehouden worden op 10 en 11
februari. Inmiddels is hiervoor de operette
,,Als de waterval zingt" in stud^ genomen.
De handwerkonderwijzeres, ij^fc Hesselink,
zal per l januari niet meer in dienst van V.O.
aan de school les geven,^fcar V.O. de kosten
niet meer kan opbrengSf Men hoopte dat
B. en W. alsnog op haajJjesluit zou terug-
komen om in haar dienJ^ieze onderwijzeres
voor de handwerkvakken te J^ndhaven. In
tal van andere plaatsen heef^^fen voor dit
vak een speciale handwerkonderwijzeres. Op
de o.l. scholen in Vorden moeten dit de onder-
wijzeressen er bij doen en beschikt men niet
over een dergelijke vakkundige leerkracht.
De voorzitter bracht dank aan de scheidende
handwerkonderwijzeres, die 15 jaar dit onder-
wijs voor rekening van V.O. aan de school
gegeven heeft. T.z.t. zal van haar officieel af-
scheid genomen worden. Ook de toestand van
de school in het dorp kwam ter sprake. Er
blijken plannen te bestaan om dit gebouw te
restaureren. In andere plaatsen ziet men veel-
al voor dergelijke scholen een nieuwe school
verrijzen, want — wil men er werkelijk ver-
betering in aanbrengen — dan moet dat dras-
tisch gebeuren. Met half werk is men niet
gebaat. De leden drongen er zeer op aan dat
de eventuele verbouwing grondig moet zijn,
anders kan men beter niets doen en wachten
op een nieuwe school.
De verbouwing van de school in het Medler
heeft veel geld gekost, doch nog steeds zijn er
klachten en moet er gerepareerd worden. Dit
moet bij de dorpsschool beslist voorkomen
worden.
De heer Koster wilde Volksonderwijs en de
school streng gescheiden houden, zowel wat
haar werkzaamheden betreft als de financiën.
Het bestuur zal dit nader bekijken.

BROMFIETS-
laarzen

Een bijzonder wel-
kom geschenk

De beste koopt u bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

AKTIE Zr. HAAYER

De ingezamelde goederen worden l
december verzonden.
Leden van de Geref. en de Herv.
Vrouwenverenigen, die nog niet in-
leverden wat ze voor deze aktie be-
stemden, worden verzocht dit vóór l
december bij de presidente van haar
vereniging af te geven.

Langs deze weg
nog een hartelijk aanbeveling

Dr. SCHURING SPRAK VOOR DE
CHR. VROUWENBOND

Op uitnodiging van de JSTed. Chr. Vrouwenbond
sprak Dr. Schurink uit Aalten over het onder-
werp: „De huidige wereldsituatie". De belang-
stelling hiervoor was zeer goed.
Na een kort welkomstwoord door de presiden-
te, mevr. Kieft, hield spr. een boeiend betoog
en bepaalde zijn gehoor bij de 3 delen waarin de
wereld is te onderscheiden t.w. het communis-
tische blok, de democratische landen en Azië,
Afrika met Zuid-Amerika.
Het eerste blok, dat spr. agressief noemde, om-
vat l miljard mensen, het tweede blok, dat de-
fensief is, heeft bij een oorlog niets te winnen,
maar alles te verliezen, terwijl het derde blok,
antiwesters is vanwege zijn langdurige onvrij-
heid, maar anti-communistisch o.a. uit gods-
dienstig oogpunt en tussen eerstgenoemde blok-
ken wil door trachten te zeilen.
De machtsverhouding besprekend merkte spr.
op, dat Rusland zowel als Amerika beide in
staat moeten worden geacht op elk ogenblik
een oorlog te kunnen beginnen (A. en H. bom-
men, atoomduikboten, vliegtuigen etc.). Met dit
evenwicht zouden wij vrij rustig kunnen zijn.
Een gevaar schuilt echter in de minder-ont-
wikkelde gebieden. Worden deze communistisch,
dan wordt het westen geïsoleerd en afgesneden
van alle toevoer. Offervaardigheid voor deze
gebieden is Christenplicht, daar hier anders ze-
ker het communisme een goede voedingsbodem
vindt.

VERLOREN (verm. bij een patiënt)
een paar grijsbr. HANDSCHOENEN
beige gehaakte bovenzijde, leren palm-
zijde. db l maand geleden W. N. Lulofs

NAAIMACHINEHUIS GEOPEND
Woensdagmiddag heeft de heer B. Borgonjen
in het voormalige pand van de heer Dolphijn in
de Kerkstraat zijn nieuwe winkel In naaimachi-
nes en aanverwante artikelen geopend.
De winkel en etalage hebben nogal enige ver-
anderingen ondergaan. Om te beginnen is de
etalage een zgn. open etalage geworden, zodat
men niet alleen een overzicht heeft van de in
de etalage geëxposeerde naaimachines en diver-
se daarbij benodigde artikelen, doch men kan
tevens van buiten reeds de gehele winkel over-
zien. Het interieur kent men niet meer terug.
Alles is in moderne kleuren geschilderd, er is
een pracht verlichting aangebracht, ook voor
de etalages en er staan een keur-collectie ma-
chines van het merk „Nichi" welke de heer
Borgonjen voert.
Vanzelfsprekend bestond er bij de opening veel
belangstelling van zakenrelaties, kennissen, fa-
milie en ook van de Vordense Winkeliersver-
eniging, die een prachtige bloemenmand aan-
bood.
Er waren trouwens nog veel meer bloemstuk-
ken en andere attenties aangeboden, waardoor
het geheel een fleurig aanzien kreeg. Ongetwij-
feld is deze zaak een fraaie aanwinst voor de
Vordense winkelstand.

LOTING BEJAARDENKRING
De openbare trekking dezer verloting (welke is
goedgekeurd door B. & W. d.d. 21-9 '60, nr. 2545)
is op 30 november om 4 uur in de koffiekamer
van het Nut.
De uitslag zal volgende week in Contact wor-
den bekend gemaakt en er zullen trekkingslrjs-
ten gedeponeerd worden bij de sigarenwinke-
liers Eijerkamp, Boersma en Hassink. De prij-
zen zijn af te halen bij mevr. Bielderman,
Nieuwstad, en zij hoopt dat de winnaars haar
spoedig zullen ontlasten!

GESLAAGD
De heer A. Enzerink, werkzaam bij het
transportbedrijf Woltering, slaagde in Den
Haag voor het examen „Grensoverschrijdend
vervoer.



Kopen
•zonder
•zorgen

is mijn ideaal en daarom ben
ik VIVO-klant.

Bij de VIVO behoef ik me
nooit bezorgd te maken over
kwaliteit en lage prijs en ook
niet over beperkte keuze in
levensmiddelen.

Bovendien biedt de VIVO mij
week aan week het niet te
versmaden buitenkansje van
handenvol VIVO-wapentjes
GRATIS bij ALLE bood-
schappen, dus ook bij merk-
artikelen.

En daarom gaat het ontvan-
gen van ƒ5.- in CONTAN-
TEN voor elk volgeplakt
VIVO-spaarboekje bij mij
als 't ware aan de lopende
band. Juist ook iets voor u.

VIVO
PBBBV^̂ "

S P E C I A L I T
geldig van 24 nov.

Speelgoed-
biscuit
l zak

Ananas
| blik

Veterdrop
3 stuks
met horloge
Italiaanse
Tomaten p u ree
3 blikjes

Gebraden
gehakt
150 gram

•
EITEN
• 1 dec.

39
54
27
45
49

Mét ook nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

En ... eveneens elke week brengt mijn VIVO-kruidenier 5 spe-
ciale aanbiedingen, zó goed en zó goedkoop, dat het nauwelijks
te geloven is. U vindt ze ook in de wekelijkse VIVO-folder.

VfW-Oeïtit de Metisuiï f
Deze week worden in verband met de St. NicóiBre-aktie geen Vivo wapentjes verstrekt,
doch de waardevolle V.W.-bonnen. ^BK

óteeds „atiZ: KISTEMAKER

Irnirioniorc •IllUIUCIIICid . S C H N A K E R , Kranenburg
Smit, Zutphenseweg

De Sint is in 't land
Krijt geeft met gulle hand

Bij aankoop van f 1.50
mag een ieder mee raden!

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 50 et.

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram snijworst 80 et

00 aram ham 90 et200

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Kom in de
Si. Nicolaas-week

crns een kijkje nemen in onze

cafetaria

Wij hebben voor U:

Patates frites. Gehakt-, Nasi-
^ ballen, Bami-ballen, Karbonades

^V Croquetten, Knakworst
Salades enr.

ALLES PRIMA KWALITEIT

Beleefd aanbevelend UI U R C j{ J) M P

Molen weg 43 - Tel. 1389

St. Nicolaas geschenken
Luchtbuksen en -pistolen
Verrekijkers, thermosflessen
Bowie- en padvindersmessen
Scharen en luxe zakmessen
Rolschaatsen, hand- en voetballen
K.L.M.- en schoudertassen
Diverse kampeerartikelen

Gezellige spelen:
Monopolie, Scrabble of Scampio
Domino, dam- en schaakspelen
Werpspelen, tafeltennis
Mah-Jongg, Chinese puzzles
Metaal* en schuifpuzzles
Pokerstenen en -bekers, div. kaartspelen

Fa. MARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

Voor een ruime keuze
St* Nicolaasgeschenken
naar

Ph* J* Sessink
Kranenburg

Luxe, elektrische en huishoudelijke ar-
tikelen
Enorme sortering speelgoed

Zie voorts onze etalage en over-
zichtelijk uitgestalde St. Nic. tafels

Beleefd aanbevelend

Siemerink's Horlogerie
biedt U voor de komende feestdagen

een keur-kollektie GESCHENK-ARTIKELEN!!

Heren armbandhorloges
(l jaar schriftelijke garantie) vanaf f 19,75

Dames armbandhorloges
(l jaar schrifteli jke garantie) vanaf f 27,50

Gouden en ziveren ringen.
Horlogebanden in vele prijsklassen.

Tin-serviezen, vazen, schalen, Byoux
Ecui-wekkertjes, luxe wekkertjes, klokjes, pendulettes, etc.

Onze etalage biedt u een ruim overzicht.

U slaagt bij ons het beste!

Zutphenseweg 15 VORDEN - Telefoon 1505

Ook St. Nicolaas weet dat ome
sortering

Rookartikelen
Pijpen
Aanstekers (gas en benzine)
Sigarettenkokers e.d.

er zijn mag
Hij koopt daarom alles voor de roker bij

Sig. mag. D. Boersma
Dorpsstraat •

.B^AMA-
sokken

Een praktisch geschenk
voor dragers van rubber-
laarzen

U bezorgt ze warme
voeten

Natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de SchoenenspeciaiLst"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. l 342

RATTI-NIEUWS
Na een slechte start in de competitie blijkt
Ratti er steeds beter in te komen en het be-
zoekende Marienvelde l moest dit zondag aan
selende aanvallen kon de R. middenvoor na
Het door de Rattianen vertoonde spel was
over alle linies beter en houdt hopenlijk een
belofte in voor de toekomst?
Het eerste begin verliep zonder Veel emoties
en het tempo lag bepaald niet hoog. Na wis-
seelende aanvallen kon de R. middenvoor na
25 minuten de score openen met eeen fraai
beheerst schot (l—0).
Ratti speelde nu veel geestdriftiger en Lich-
tenberg kon andermaal diep in de Mariën-
velde-defensie doordringen en bracht de stand
op 2—0.
Na de hervatting kreeg de groen-witte voor-
hoede de meeste scoringskansen maar het
lukte Ratti slechts eenmaal haar meerderheid
tot uitdrukking te brengen. De gasten slaag-
den er nog in om de achterstand enigszins te
verkleinen, zodat met 3—l het einde kwam.
De reserves waren vrijaf. Ratti a speelde niet,
doordat Keyenborgse Boys niet opkwamen.
Ratti b deed goed werk door in Vierakker met
2—2 gelijk te spelen tegen Socii b.
A.s. zondag is het eerste vrij. evenals de
reserves.
Van de junioren speelt Ratti a een moeilijke
uitwedstrijd tegen Steenderen A. Ratti b krijgt
zaterdagmiddag bezoek van Pax c, waar wel
winst in zit voor de b jongens, terwijl het c elf-
tal naar Pax b gaat en alle moeite zal hebben
om hier het hoofd boven water te houden.
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Voor de vele blijken
van deelneming, onder-
vonden bij het over-
lijden van onze lieve
Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgroot-
moeder

Wed. B. Vriezen-
Timmers

betuigen wij onze har-
telijke dank, in het bij-
zonder aan hen, die
haar tijdens haar ziekte
tot steun geweest zijn.
Uit aller naam:

M. H. Vriezen
Vorden, nov. '60.

Net MEISJE gevraagd
voor enkele dagen per
week. J. W. Polman,

Nieuwstad 59

Mevr. de Neeling
Meijerinkstr. 2, Eefde
zoekt een huishoudel.
HULP v. hele dagen

Gevraagd net MEISJE
in de huish., voor hele
week of gedeelte event.
dag en nacht.
G. J. Eskes,
Coöp. Boerenleenbank
Vorden

U komt toch
VANAVOND op de

knalavond
van de

Chr. Jongeliedenver.
Hedenavond 7.45 uur
in Irene.

KNOLLENPLUK-
KERS gevraagd door
Joh, Weenk E 92
Brandenborch

Gevonden: Een ETUI
met passer. Tegen adv.
kosten terug te be-
komen: v. Heeckeren-
straat 3

Te koop een paar
VOETBALSCHOE-
NEN, z.g.a.n. met rub-
berzolen, maat 5
Raadhuisstraat 34

VOETBALSPEL te
koop, af m. 50 X 100 cm
en moderne RADIO-
TAFELm. glasplaat en
lectuurbak. Graaf van
Limb. Stirumstr. 5

Te koop een HAARD
z.g.a.n. G. J. Lubbers
Burg. Galléestr. 55

TE KOOP:
nieuwe cirkelzaagassen
f22,50, met boorkop
f 35,-, z.g.a.n. lirhtnet-
motor y2 p k . f35 , —,
:i/4 p.k. f75,-.
Brieven onder nr. 14
bur. Contact.

Te koop een g. o. h.
SOLEX spotprijs.
H. W. J. Bokstart
Z.E. weg 107, Baak

Te koop de helft v.e.
huisslachtingsvarken
slachtdatum 7 dec. bij
J. H. M. Memelink

B 89 Vorden

Te koop de HELFT
of een vierde van een
vette OS J. W. Wes-
selink, 't Elshoff.

Toom BIGGEN te
koop. Pelgrum, Delden

Te koop 3 BIGGEN
bij E. Pardijs, 't Lange
End

Zw.b. STIERKALF
te koop. G. J. Branden-
barg, Linde E 49

Na een moedig gedragen ziekte, nam
de Here tot Zich, onze lieve vader,
behuwd- en grootvader

GERHARD BOSMAN
weduwnaar van W. Knol

op de leeftijd van ruim 72 jaar.

Vorden:
J. E. Wissels-Bosman
J. Wissels

Hengelo (G.):
C. M. Lenselink-Bosman
K. J. Lenselink

Vorden:
J. G. Bosman
J. A. Bosman-Hofsté

Schoondijke:
W. Bosman
S. Bosman-de Kramer

en kleinkinderen
VORDEN, 22 november 1960.
Zutphenseweg C 81

De teraardebestelling heeft op vrijdag
25 november plaats gehad op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Bejaarden-kring
woensdag 30 november 's middags half
3 in de koffiekamer van het Nut.

HOOG BEZOEK

Om ± 4 uur openbare trekking
Loterij
(goedgekeurd d. B. en W. d.d. 21-9-'60 no. 2545)

Gemeente-avond
HERVORMDE KERK

op donderdag l december
7.45 uur in Irene.

ONDERWERP:

„De belangrijkste taken van de gemeente
in deze tijd"

Inleider: Ds. A. Mol, van Steenderenl

Bespreking daarna:
„Wat vinden wij het belangrijkst?"

Na de pauze
Kleurendia's
van de Bejaardenkring.

Iedereen is hartelijk welkom.

Persil spaar-aktie
Volle spaarkaarten kunt u t.m. maandag a.s.
inleveren, t.b.v. de muziekver. ,,Concordia„
bij: J. L. Smit, Raadhuisstraat 34

Joh. Harmsen, Molenweg 22
J. G. Schuppers, Almenseweg 9

..Concordia" zorgt dan dat U t.z.t. de
surprise krijgt, n.i. l theedoek voor 2 volle kaarten

Lever ze vandaag nog in; dan vergeet u het niet.
In 1961 wordt de aktie ook voortgezet.
Hiervoor hebt u echter

andere spaarkaarten nodig.

Spaar voor „Concordia" en u zelf.

B A R T I M É U S
Christelijk Instituut voor Blinden
en Slechtzienden
Utrechtseweg 84 ZEIST

VRAAGT
voor zijn in oprichting zijnde afd. voor
geestelijk gestoorde blinde kinderen
,,De Ehze" te Almen (gem. Gorssel):

a. Hulpen in de huishouding
b. Werksters

Goede salaris-regeling.

Sollicitaties aan de directeur van
„Bartiméus", Ds. A. de Vries
Utrechtseweg 84 te Zeist.

Heden zaterdagavond
laatste balavond
van dit jaar bij

Café Winkelman, Kcijcnburg

Op vrijdag 2 december wordt te Vorden |
in café Eijkelkamp op 't Medler een speciale

Voorlichtingsavond
voor

Pluimveehouders
gegeven.
Aanvang precies half acht

Het programma voor deze avond ziet er
als volgt uit:
1. Interessante uiteenzetting over het onder-
werp:
„Hoe meer te verdienen met onze kippen"
2. Vertoning van lichtbeelden in kleuren
met praktische voorlichting.
3. Kleurenfilm over pluimveehouden in ver-
schillende landen, waarbij U te zien krijgt
de rol welke de Hy-line kip daarbij speelt.
4. Ruimschoots gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Gratis toegang voor elke belangstellende,
ook de dames zijn van harte welkom.
Er wacht U een prettige, maar vooral leer-
zame avond.

Deze avond wordt U aangeboden door:
A. WOLTERING
Kranenburg D 138 b - Vorden

Wederverkoper van

Erkende Hy-line broederij

„SCHOONOORD"
te Veenendaal

Hét adres

voor

prima

kwaliteit

Banket, Speculaas, Gev. Speculaas
Borstplaat, Marsepein,

ffe Droste Chocoladeletters

en vooral niet te vergeten onze heerlijke
KOEKJES en TRUFFELS

is en blijft Brood- en Banketbakkerij

W. Voskamp
Molenweg 43 - Tel 1389

EEN NUTTIG GESCHENK
voor heel veel mensen.

GEEF HEN EEN BON

van 5 of 10 R I J L E S S E N
naar gelang zij wensen.

Haal nu uw rijbewijs!

G. A. SEESING
Autorijschool

Vorden - Telefoon 1414
Voor uw rijbewijzen B—C—D—E.

Bestuurdersbond N*V*V*

St. Nicolaas-
feest

op zaterdag 3 dec. in
het Nutsgebouw

Aanvang 2.30 uur

Optreden van het poppentheater
Duo Keizer
uit Deventer

S.v.p. Vergeet oiet de beker en het snoep-
bonnetje

Een goede tip van Sinterklaas:

„flLBERS zelfbediening" is de baas!
2 chocoladeharten van 59 et. voor 25 et., bij elke 250 gr.
Hotel Goud koffie è 156 et.

Bij 3 gulden boodschappen 2 grote speculaaspoppen
voor slechts 19 et.

Ontvangen
Gemengde noten, bijzonder lekker 250 gram 78 et.
Walnoten, mooie grote 250 gram 78 et.

Het vleeswaren hoek je!!
Saksische smeerleverworst 100 gram 38 et.
Tongenworst 100 gram 43 et.
Extra dikke rookworsten 250 gram 93 et.
Alles uan Anton Hunink

59 et.
59 et.
59 et.
59 et.

Pracht melange strooigoed 250 gram
Eierkransjes 250 gram
Zandmoppen 250 gram
Veluwse sprits 250 gram

Siam rijst, deze week l kg voor
Kersverse margarine 3 pakjes

59 et.
89 et.

Roomborstplaat 150 gramRoomborstplaat 150 gram 4» et.
Chocoladebeestjes, geen imitatie 100 gram slechts 49 et.
Grote sortering St. Nicolaasfiguren.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Oranje ver. Vier akker-Wichmon d

S I N T N I C O L A A S B A L
op zaterdag 3 december bij

ACafé R. G. Krijt, Wichmond

^^ Aanvang 7 uur

het Pit-comité nog geen militaire
:ssen op de jongstleden geplaatste

advertentie heeft ontvangen wordt drin-
gend verzocht zo «poedig mogelijk de
adressen op te geven bij

G. W. WAHL, Molenweg 30

Een nuttig cadeau
Dames en Heren glacé's
Motorwanten
Dames en Heven portemonaies
Alle soorten tassen
Marokkaanse lederwaren
Boodschapmandjes enz. enz.

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

Aan de Insulindelaan
kan Sint Nicolaas ons
dit jaar nog vinden

VOOR

Huishoudelijke artikelen
Wasmachines en Centri-
fuges
Haarden en Kachels
Tuinbouwgereedschappen
Landbouwwerktuigen

Schaatsen enz. enz.

Henk van Ark
Telefoon 1554 - Insulindelaan 8

Te koop een nuchter
STIERKALF Wassink
Nieuwstad

R.b. KALF te koop,
9 mnd oud, vierk. st.
G. Hesselink, Delden
.B74

VIERDEL van een
pink te koop. Tevens
'n zwaar STIERKALF
ook wel ruilen v. vaars-
kalf. G. J. Wunderink,
Kranenb. Telef. 6735.

Te koop complete
RAMEN, binnendeu-
ren en een buitendeur,
alle m. kozijnen. Prima
materiaal. Henk v. Ark
Smederij, Burg. Gallée-
s traat 7.

Wij betalen extra
hoge prijzen

voor kippen, tamme
en wilde konijnen.

VRAAGT PRIJS l

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zennwsterkende -
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



WENKEN VOOR GESCHENKEN

TOMADO
Jampothouder 1,75
Onderzetters 2,25
Patates frites-snijder 2,40
Theecomfoor 2,50
Schotelhouder 3,90
Glazendrager 3,90
Afdruiprek 5,25
Eierrekje 2,25
Pocketboekenrek 9,75
Wand-blikopener 10,50
Mengbeker 9,50
Strijkplank 39,.-
Snelkookpan, speciale aanbieding
NIEUW!
Boekenrek met tafelblad 32,50

BRABANTIA
Koffie, thee- en suikerbus 4,95
Ontbijtkoektrommel 5,90
Broodtrommel 8,95
Mouwplank 6,90
Dassenhanger 3,65
Spaartrommel 4,40
Kammenbakje 1,75
Wasknijperbakje 2,70

Pedaalemmer
17,90

Keukenkrukje
13.90

PLASTIC
Wasinvochter 0,55
Suikerautomaat 1,20
Botervloot 0,90
Broodmandje 1,50
Maatbeker 0.95
Roomklopper 2,70
Garneerspuit 1,45
Eiersnijder 1,45
Uiensnijder 4,95
Jampotjes 2,,—
Peper- en zoutstel 2,~-
Pedaalemmer 12,50

GLAS- EN AARDEWERK
Bier- en limonadeglazen 0,20
Bowlglazen 0,30
Borrelglaasjes 0,45
Kop en schotel, porcelein 0,75
Nesten schalen 2,25
Melkstellen 6,95
Puddingvormen 1,05
Soepkoppen 0,70
Vuurvaste schotels 4,60
Melitta koffiekannen 5,75
Thee-, eet- en onbijtserviezen

EN DOQÖ

LUXE ARTIKELEN
Siervazen en -pullen
Kristallen vaasjes
Asbakken, kristal
Delfts wit
Koek-, Bonbonschalen
Sieraardewerk
Eierstellen
Haardketels
Chroom-waterketels

Daalderop tin
Koperwerk en oud tin

Luxe houtwaren

1,50
2,50
2,75
2,25
1,95
1,55
5,95

10.80

ALLERLEI
Eierkokers 5,26
Wonderpannen 9,45
Fluit-melkkokers 8,90
Frituurpannen 7,75
Kookwekker 11,40
Broodmessen 3,—
Tafel- en dessertmessen

per zes stuks 8.12
Huishoudweegschaal 6,25
Geldkistje, met inzet 12,30
Zakmessen 3,50

GEREEDSCHAPPEN
Schroefsleutels 2,40
Booromslag 6,35
Handboor 4,30
Handslijpmachine 5,75
Waterpassen 1,20
Soldeerbout (elektr.) 5,15
Blokschaven 3,75
Handzaag-combinatie 3,20
Surform vijlen 7,—
Set ringsleutels 4,19
Set steeksleutels 9,75
Combinatietangen 3,35

ELEKTR. APPARATEN
Strijkijzers 13,75
Koffiemolens 15,50
Theelichtjes 10,—
Broodroosters 18,90
Handmixers -1-7,50
Haardrogers 28,50
Scheerapparaten 44,50
Verwarmingskussens 24,75
Wafelijzers 29,95
Snelkokers 34,50
Stofzuigers 119,,—
Centrifuges 189,,—
Wasmachines en Elektr. kachels

VERLICHTINGSARTIKELEN
Wandlampje 3,75
Staande lamp (5,75
Vloerschemerlamp 9,75
Boekleeslampje 5,95
Keukenlamp 10,95
Ganglamp 9,65
Kamerlamp 19,75
Plafonniers 9,,—

Wij nodigen u uit deze en nog vele andere geschenken
in onze zaak te komen bezichtigen.

Zutphenseweg 5 6. EMSBROEK l Zn. c.v. VORDEN — Telefoon 1491

COMMUNISME IN THEORIE EN PRAKTIJK
Over bovengenoemd onderwerp sprak op uit-
nodiging van de Geref. kerk alhier Ds. H. Tien,
(icref. predikant te Nijkerk. De belangstelling
hiervoor was zeer groot.
Ds. Tien heeft enkele jaren (1945--1949) in
Russische kampen doorgebracht en daardoor
een zeer goed beeld van de toestanden achter
lid IJzeren Gordijn gekregen. Hij bepsrak aller-
eerst het systeem van het communisme dat vol-
gens hem op een viertal pilaren rust t.w. 1. op
het historisch materialisme; 2. op de meerwaar-
de theorie; 3. op de klassenstrijd en 4. op het
didactisch materialisme. Hij noemde van elk
dier pilaren enige treffende voorbeelden. Het
communisme is een anti-geloof, een Godsdienst
zonder God.
Vervolgens ging spreker uitvoerig in op wat hij
persoonlijk in die jaren heeft moeten doorstaan
en in welke takken van bedrijf hij aldaar is te-
werkgesteld geweest. In Rusland treft men het
z.g. „normen systeem" aan, dat de werknemer
verplicht zoveel van dit en zoveel van dat per
dag te doen.
Na de pauze kreeg Ds. Tien een groot aantal
vragen te beantwoorden.

VEILIG-VER KEERSTOTO
De afdeling Vorden van het verbond voor Vei-
lig Verkeer hield dinsdagavond in café Eskes
ecu matig bezochte ledenvergadering. In zijn
openingswoord wees voorzitter Folmer er op,
dat de stand van veilig verkeer nog altijd som-
ber is, elke dag vallen er nog 4 & 5 doden.
Om het aantal verkeersongevallen te doen da-
len is meer verkeersfatsoen nodig. Uit het zeer
uitvoerige jaarverslag van de secretaris, de heer
Joh. J. van Dijk, bleek, dat de afdeling 376 le-
den telt. De secretaris hoopte dat de gemeente
bij de verharding van zandwegen in de gemeen-
te voldoende aandacht zou schenken aan de
markering van kruispunten en bochten.
De penningmeester, de heer P. de Rijk, die we-
gens vertrek naar elders zijn functie op deze
vergadering heeft neergelegd, kon de vereni-
ging een nieuw geldkistje met een behoorlijk
batig saldo overdragen. De voorzitter bracht de
heer de Rijk, die vanaf de oprichting, 7 jaren
geleden, het penningmeesterschap heeft ver-
vuld, dank voor zijn accurate beheer. Tot
nieuw bestuurslid werd in zijn plaats gekozen
de heer G. J. Pelgrum, Delden. De heren Joh. J.
van Dijk en B. G. J. Olthof werden als bestuurs-
lid herkozen.
De voorzitter deelde nog mede, dat er in het
komende winterseizoen 2 filmavonden zullen
worden gegeven in samenwerkinig met de mo-
lorclub. De heer Westerlaken, directeur van het
Centraal Bureau afgtfte rijvaardigheidsbewij-
zen zal op een speciaal daartoe belegde avond
een causerie houden.
Na de afhandeling van het huishoudelijk ge-
deelte werd een verkeerstoto gehouden, waar-
bij de vragen werden gesteld door wmr. I. W.
A. Kok. Prijswinnaars werden: 1. E. Gotink;
2. J. Hilferink; 3. G. J. Pelgrum; 4. ,J. J. van
der Pcijl; 5. D. J. Rouenhorst; 6. B. Olthof;
7. F. Wolsing; 8. H. Nijenhuis.

GESPREKSAVOND K.A.B.
Ten huize van de voorzitter de heer Th. Bijen,
hield de plaatselijke afdeling van de K.A.B,
een Gespreksavond over het onderwerp „Is
ons geloof oude«Kets?"
Inleider was dejpeuwbenoemde Kapelaan F.
Sluiter of.m., die op z .̂ duidelijke wijze hier-
over een uiteenzettinj^af.
,,De kerk, aldus spr. nMakt dikwijls de indruk
„ouderwets" te z,n, ijjdat zij in een wijze
voorzichtigheid^^! bereid is een waardevol
traditie-goed p^p te geven voor een voor-
bijgaand mode-verschijnsel.
Dat betekent echter geenszins, dat de kerk
„uit de tijd" is. Het is juist wezenlijk voor de
kerk „beweging" te zijn, in de zin van: leven,
groei, wording, op-weg-zijn.
Naast het onveranderlijke-eeuwige heeft de
kerk als levend organisme ook veranderlijke
elementen.
Na deze inleiding volgde een geanimeerd ge-
sprek, waarbij de aandacht voornamelijk viel
op de Liturgische Hernieuwingen en de ver-
anderde problematiek, nu de katholieken uit
hun geestelijke isolement zijn getreden.

AVONDDROPPING LINDE
Woensdagavond organiseerde 't comité Lin-
dens Volksfeest 'n avonddropping voor voet-
gangers, waarvoor ondanks 't minder gunstige
weer een goede belangstelling bestond.
Er waren 32 deelnemers. De start was bij café
v. Asselt, van waaruit men naar de plaats
der dropping werd gebracht.
Om 8 uur werd 't gezelschap nabij kasteel
't Kervel in Hengelo G. gedropped. Van hier-
uit moest men volgens een bijgevoegde kaart
de weg verder zoeken. De finish was bij café
Winkelman in de Keyenborg. De route moest
in !J/2 uur worden afgelegd. De deelne-
mers(sters).die om kwart over 10 uur nog niet
waren gearriveerd, kregen het advies om in
de meegegeven envelop, verdere instructies
te zoeken.
Om 11 uur waren allen weer present en kon
de voorzitter van 't feestcomité de heer H.
Weenk de prijzen aan de volgende winnaars
uitreiken: 1. J. Koning, 2. Mej. H. Pardijs, 3.
Jan Vreeman, 4. H. Doornink, 5. D. Egging,
6. Joh. Engberts, 7. W. Memelink, 8. Jan
Knoef, 9. Mej. A. Vreeman, 10. Mej. G. Vree-
man.
Allen waren zeer voldaan over deze goed
georganiseerde en geslaagde avonddropping.

BIOSCOOP
Deze week draait er een vrolijke film voor alle
leeftijden over het kazerneleven. Het is een
steeds meer geliefd en dankbaar onderwerp,
waar veel van te maken is en waarvan Poul Ha-
gen en Vera Stricker dan ook echt iets bijzon-
ders maken.

GOED GEDAAN, JONGELUI!
De hoogste klassen van de O.L. dorpsschool wis-
ten dit jaar wederom een goede beurt te maken
bij de verkoop van kinderpostzegels en kaarten.
Zij slaagden er gezamenlijk in voor ƒ 934.—
aan bestellingen te plaatsen.

FEESTAVOND R.K. ZANGKOOR
Het jaarlijkse'St. Caeciliafeest van het R.K.
Zangkoor is op een heel andere wijze gevierd,
dan men tot nu toe gewend was. Vroeger was
het tesamen met de dames nu alleen voor de
heren-leden, omda^j-nen van plan is in de
zomermaanden ee^^eisje^te maken.
Het was dinsdagavond nie^Miin een gezellige
en prettige avond in zaa^Crhoenaker.
Voorzitter H. WiM^rs d^^ide deze bijeen-
komst en het deedBpbm goed, dat de pastoor
en kapelaan aanwezig waren.
De president, pastoor Bodewes o.f.m. liet dui-
delijk uitkomen, dat hij een grote waardering
heeft voor het koor. Spr. dankte allen har-
telijk voor de goede en uitstekende verzor-
ging van de kerkdiensten en zwaaide ook de
dirigent de heer B. Koers en de heer A. Wis-
sink. organist, alle lof toe voor hun ijver en
toewijding.
Na het officiële gedeelte volgde het gezellige
samenzijn met koffietafel, zang etc. Tot slot
dirigeerde de oud-directeur de heer H. F. Hel-
mink, die ruim 52 jaar het Caeciliafeest mee-
vierde, een uitstekend gezongen „Tantum
Ergo".

„DE KRAANVOGELS" IN OPMARS
De dames van de R.K. Damesvolleybalclub
„De Kraanvogels" hebben in Zutphen een 2-tal
verdienstelijke ontmoetingen gespeeld. Eerst
werd de strijd aangebonden met Set Up 5 uit
Zutphen. Hoewel de Kraanvogels zich moes-
ten aanpassen aan de geringere zaalafmetin-
gen, slaagden zij er in, om na veel spannende
momenten met 2—O te winnen.
De tweede ontmoeting werd gespeeld tegen
Stedelijk Lyceum 2 (Zutphen). De tegenpartij
bleek heel wat in haar mars te hebben en het
spel ging gelijk op. De eerste set was voor de
Kraanvogels (15—9), de tweede voor de thuis-
club (16—14). De derde en beslissende set
werd tenslotte een 15—10 zege voor de Kraan-
vogels, dank zij beter serveren en goed samen-
spel.

GESLAAGDE WILDRIT
De v.a.m.c. ,,de Graafschaprijders" hield zater-
dagavond de laatste oriënteringsrit van het
seizoen. Voor deze rit bestond behoorlijke be-
langstelling. Niet minder dan 58 deelnemers
verschenen aan de start. De lengte van de rit,
28 km, deed velen al wel vermoeden, dat er met
deze rit iets bijzonders aan de hand moest zijn.
Dit was dan ook wel het geval. De heer van
Dijk, die deze rit had voorbereid, schotelde de
deelnemers een parcours voor, dat nagenoeg
geheel aan de hand van rebussen gereden moest
worden. Het gemiddelde was dan ook zeer laag
gehouden. Niettegenstaande dit kwamen velen
toch nog in tijdnood te zitten. De deelnemers
waren vol lof over deze originele opzet.
In café de Zon bracht Voorzitter Pardijs de heer
van Dijk dank voor zijn vele werk aan het voor-
bereiden van deze rit verbonden. De volgende
Vordenaren krijgen een prijs: Bromfietsen: 1. D.
Pardijs 38 strp.; 3. E. Harmelink 44 strp.
Motoren: 1. D. J. Rouwenhorst 35 strp.; 5. G.
H. Jansen 47 strp.
Auto's: 6. W. Bielderman, 43 strp.

DORPENLOOP VORDEN—VOORST
Gezien het succes van de in januari gehouden
dorpenloop Voorst- Vorden (16 km) hebben de
besturen van de sportverenigingen Vorden en
Voorst besloten om op zaterdag 10 december
de returnwedstrijd te houden en wel in omge-
keerde richting nl. Vorden—Voorst.
Ditmaal organiseert de nieuw opgerichte afd.
Atletiek van de V.V. Vorden dit evenement,
welke afdeling inmiddels is aangesloten bij de
K.N.A.U. (Kon. Ned. Atletiek Unie). Hierdoor is
het mogelijk dat ook K.N.A.U. leden aan de door
haar uitgeschreven atletiek-evenementen kun-
nen deelnemen. De vereniging Voorst zal t.z.t.
eveneens met een afdeling volgen. Het ligt in
de bedoeling van beide verenigingen om in de
zomer gezamenlijk atletiekdagen te organiseren
onder K.,N.A.U.-verband.
Voor de 10e december te houden dorpenloop
Vorden—Voorst heeft het bestuur zich de me-
dewerking verzekerd van de heer J. Harren van
de Gelderse Tramwegen alhier, die op dit ter-
rein bekend is.
De start zal plaats vinden om half drie bij café
Eskes, waarbij burgemeester van Arkel bereid
is gevonden om het startschot te lossen.
De organisatoren rekenen op een nog grotere
deelname dan vorig jaar, zowel van K.N.A.U.-
delen als van niet K.N.A.U-leden. Vorig jaar
werd de wedstrijd gewonnen door de bekende
lange afstandloper J. Kluivers uit Eibergen in
l uur l min. Deze kwam daardoor in het bezit
van de wisselbeker, welke hij dit jaar zal moe-
ten verdedigen. Indien mogelijk zullen de deel-
nemers in 2 groepen gesplitst worden, nl. in
K.N.A.U.-leden en niet-K.N.A.U.-leden, zodat de-
ze laatsten ook een kans krijgen op een prijs.

OUDERAVOND
BIJZONDERE SCHOOL DORP

Onder zeer arote belangstelling werd in Irene
donderdagavond de jaarlijkse feestelijke
ouderavond van de bijzondere lagere school
in het dorp gehouden. De voorzitter, Ds. J. H.
Jansen, sprak een kort openings- en wel-
komstwoord. Verder gaf hij de leiding over
aan de heer Zeevalkink, hoofd der school.
Onder leiding van de beide onderwijzers, de
heren Radstake en Berenpas, zongen de kin-
deren enige mooie liederen, die zeer in de
smaak vielen.
De stukjes „Klaver vier", alsmede de volks-
dansjes werden keurig uitgevoerd.
Een Indische dans door een leerlinge (de Nijs)
met begeleiding van haar broer met de mond-
harmonica vond aller bijval.
Ook de leerlinge (Verstoep) bleek de kunst
om een accordeon te bespelen al aardig mach-
tig te zijn.
Verschillende leerlingen gaven een aantal
voordrachten ten beste die zeer werden ge-
waardeerd. Het stukje „De Toverkist" ver-
wekte bij de aanwezigen grote hilariteit.
Het hoogtepunt van de avond was de opvoe-
rin „Ali Ben Hassan". Vooral de kostuums in
dit stuk trokken zeer de aandacht. De kinde-
ren deden het alleraardigst.
De heer Zeevalkink dankte aan 't slot alle
medewerkenden aan deze goed geslaagde
ouderavond.



cuorties

Dames- en herenhandschoenen in wol, crêpe, angora en leder ~- shawls en hoofddoeken •— Dames- en herenvesten, jumpers en
pullovers — Wala pyama's — Favorita schorten — Kerko |aponnenj overhemden, blouses — Zuiver wollen AaBe dekens — Vasana

Nylons — Maillots — Sokken en Zelfbinders.

Ik weet het zegt de Sint, dat ik de beste kwaliteiten, de grootste keuze en de laagste prijzen, vind bij

LOOMAN - VORDEN

SOLA MASSIEf

OOOB IN DOOI

vucvtu

VOOR UW UïEN

R. J. Koerselman
Borg. Galléestxaat 12

Telefoon 1364

Er is maar één
CONTACT,

Instuifavond
voor leden der

Buurtvereniging Delden

op zaterdag 3 december van
7.30 tot 12 uur in
Café 't Zwaantje

Haardbrandolle
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-
lijke warm-

te-heldere
Flarriazur

vlam

naardbranaolie

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

Solex Oto
met automatische koppeling f 395.—

Grote voorraad originele Solex onderdelen
en toebehoren o.a.:

Regenscherment jasbeschermers,
chroom beschermbeugels, brand-
stofbusjes, bougies, zadeldekken,
dubbele tassen enz.

Zoek er een passend St. Nicolaas
cadeau uit bij

Service-station

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Sportieve St. Nicolaasgeschenken
Noorse truien en pullovers

Shawls en wanten
Sokken e^kousen merk Janus

SportUeding:
™ ATurnpalcJBF trainingspakken

Wedstrijdbadpakken
Voetbalshirts, broeken en kousen

Voetbal-, gym- en basketbalschoenen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Kledingatelier ORCON
vraagt voor haar atelier te HENGELO (GLD), Wichmondseweg 2

* NAAISTERS
* LEERLING NAAISTERS

Aanmelden, dagelijks aan ons atelier van 9 -12 en 1-5 uur, Telef.: 06753-268

Diegenen, voor wie het bezwaarlijk is, zich persoonlijk aan het bedrijf te
melden, worden na opgave van adres thuis bezocht. In dat geval, kan
onderstaande strook worden ingevuld en gezonden aan:

Kledingatelier ORCON, Wichmondseweg 2, Hengelo (Gld)

hierlangs afknippen

ondergetekende (naam):

leeftijd: adres:

woonplaats:

heeft interesse voor de werkzaamheden bij Uw bedrijf en wenst hierover
nadere inlichtingen. Bij voorkeur bezoek dag tussen en uur.

handtekening,

Voor St. Nicolaas-inkopen, zoals:
Kinderboeken, Romans, Detective- en
Pocketboeken, Vulpennen, Postpapier
Agenda's, Tafelspelen, Prentenboeken enz.

en ook voor
St. Nicolaas-inpakpapier en labels
N A A R

Fa. H I E T B R I N K - tel. 1253

Met de Biksmaat voert
U snel en toch nauwkeurig.

Met Biks voert U voordelig.

CALVÉ-KWALITEIT
UMI

Vraagt inlichtingen bij de Delfia handelaar

't Hoge 64 Vorden J. D. UtKKMütN Telef. 06752 - 1540

Een advertentie in Contact
wordt in 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Voor M. NICUiaaS hebben wij vele mooie CADEAU'S, zoals:

Stofzuigers, wasmachines, centrifuges
snelkokers, strijkijzers, theelichten
verwarmingskussens en -dekens, scheer-
apparaten, wand- en schemerlichten
elektrische kachels en radiatoren
Radio, televisie, bandrecorders, pick-ups
koffiemolens enz.

WIJ VOEREN STEEDS DE BESTE MERK-ARTIKELEN.

P. Dekker Telefoon 1253



„HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN
Vorden - Telefoon 1314

SINT NICOLAAS

zoekt U een praktisch geschenk?

Bij ons kunt U alle richtingen uit

THEEBEURZEN
in vele

kleurstellingen

Mandwerk ^

^ Leka handwerk

Terschellinger handwerk

^ Tafelkleden

Plastic tafellakens r̂

k Deense kunst

Stoffen ^

* Schilderijen

Deense lampen -̂

KLEINMEUBELEN
Lectuurbakken

Borstelgarnituren

Kapstokken

Radio, Televisie-tafels

Plantenkrukken

Bijzettafels

Wandspiegels

Wandtoiletjes

Haardstoelen

Rookstoelen

Tafels en stoelen voor
kinderen

Keukenmeubelen

Wandsystexnen voordoeken
in hout en staal

Zie onze speciale wandstellingen

De klokkenwinkel -
Sint Nicolaas-geschenken

Koop nu een goed merkhorloge in
een speciaalzaak voor uurwerken.

VERLOVirtCS Grote keuze in Pronto en Certina
RIMGEM horloges en andere merken.

HORLOGES Pendules, Koekoekklokken, elektr.
klokken, Wekkers enz.

Voor verlovingsringen een aparte
WfkkFEA

KLOKKEN

Wij verkopen geen minderwaar-
dige horloges en klokken. Wij
geven de volle garantie op alle

_. uurwerken.

Beleefd aanbevelend,

Fa. B. WENTINK en ZN.
Zutphenseweg 25, Vorden

HET SPAARTEGOED BIJ ONZE BANK STIJGT VOORTDUREND

Voor elke spaarder rijn de volgeode ponten vaa belang

• Vertrouwen in de hechte landelijk* orgaoteada
• Veiligheid der Raiflcisen-rcscrves (mees dan f 100 miljoen)
• Voordeel en gemak van volledig* voorlichting en tervice

in alle bankzaken
• Onbelemmerd terugbetalen van ingelegd* spaargelden

Coöp. Boerenleenbank „Vorden1'

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor uw oliehaard

ESSO
Petroleum

Met ESSO bent u
beter uit.

A. de Jonge
Ruurloseweg 37
Telefoon 1346

AUTO'
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H

Telefoon 1414

N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER

In verband met nieuwe bestellingen voor ons verkeersvlieg-
tuig „Friendshlp" en andere omvangrijke opdrachten, zoals
de LOCKHEED-F. 104 STARFIGHTER, is er voor direct of
later gelegenheid voor

tot opleiding voor

a. kunststoffenbewerker (polyester)

b. frezer
c. samenbouwer (iichtmetaai)
Kennis van metaalbewerking is niet vereist, doch strekt tot
aanbeveling, evenals de opleiding aan de Regionale Werk-
plaatsen voor vakontwikkeling.

Tijdens de opleiding wordt het in de collectieve arbeidsover-
eenkomst vastgestelde loon betaald.
Maximum leeftijd tot 40 jaar.

Voor gehuwden worden op korte termijn woningen in
Amsterdam beschikbaar gesteld.

Bovendien zijn er directe plaatsingsmogelijkheden voor ge-
schoolden, zoals:

bankwerkers
gereedschapmakers

draaiers - ffrezers
U kunt alle gewenste inlichtingen verkrijgen bij het Geweste-
lijk Arbeidsbureau, terwijl een vertegenwoordiger van ons
bedrijf aanwezig zal zijn op:

WOENSDAG -

WINTERSWIJK
Café Nijenhuis

Houtladingstraat 6

DONDERDAG

ÜWTENVOORDE
Koppel Paarden"

nburgerstraat 20

VRIJDAG

ZUTPHEN
„Ons Huis"
Markt 102

30 NOVEMBER a.s.

EIBERGEN
„Het Wapen van Eibergen"

Grote straat 1

- 1 DECEMBER a.s.

BORCULO
Hotel „Stad Borculo"

Spoorstraat 21

2 DECEMBER a.s.

LOCHEM
„Het Wapen van Lochem"

Nieuwstad 17-19

Aanvang 19.30 uur

Wanneer U n/et In de gelegenheid bent om een van deze voorlich-
tingsavonden te bezoeken, kunt U deze inlichtingen per briefkaart
aanvragen aan de afdeling Personeelszaken, Schiphol-Zuid of ver-
krijgen bij een der Gewestelijke Arbeidsbureaux in Uw omgeving.

Heerlijke
ovenvers, 45 cent

Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

Waar Abraham de mosterd haalde
weten wij niet
Wel weten wij, dat als hij nu nog leefde,
hij z'n St. Nicolaas inkopen zou doen bij

NICO KEUNE

bij Nico Keune slaagt U
en... goedkoper



Daarom vindt U de grootste verscheidenheid van goede St. Nicolaas cadeau's onder

2 daken

KOERSELMAN
Speelgoederen
Huishoudgoederen
Galanteriën
Bijouterie

VISSER
Textiel

Alle confectie
Wooninrichting

Meubelen

De pakjes worden feestelijk ingepakt

Onder de 2 daken is het zo voor U ingericht, dat U zelf Uw cadeau's uitzoekt, waarbij wij U gaarne adviseren.

U winkelt gezellig en goed in het

WINKELCENTRUM
Burg. Galléestraat

A.s. woensdagmiddag geopend

H.H. LANDBOUWERS.

RflTTEHVERDELGIHG
Wij maken uw bedrijf met 14 dagen rat-
vrij en houden een jaar lang controle*
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Bedrijfshygiëne-service
C. J. MENSE
Gudulastraat l - LOCHEM
Telefoon 06730-1896

""Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 november, 8 uur
Een heerlijk vrolijke film

Pijn en gijn in de kazerne
met: Poul Haugen - Vera Stricker

Svend Johansen

Zang van de wonderboy: Laurie
London. Een vrolijke soldaten-komedie

met een frisse en geestige story.

C 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.

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 26 november
en 3 december

S E N

Orkest: „The Spitfires"

Sint Nicolaas-aktie
Vordense Winkeliersvereniging

In aansluiting op de mededeling in de speciale St. Nic^taas-courant laten we

W j^de WAARDELETTERS en de te vormSPwoorden volgen:eĵ
De letter X is waard f 100, —

Q „ » f 50,—
»• »• *J »» M • 5,*̂

„ H F „ „ f 7,50

De letter G is
„ „ J „
,, „ v „
„ „ U

5,—
i*»
2,—
1,—

Wie het woord Sinterklaas kan vormen krijgt f 100,—
Zwarte Piet f 25,—
Stoomboot „ . „ „ f 10,—
Schimmel „ „ „ f 5,—
Mijter „ „ „ f 1,—

Deze woorden dienen opgeplakt te worden ingeleverd op de Centrale rtiil-
beurs, die gehouden zal worden:

25 november 26 november 28 november 30 november 2 december
3 december 6 december in Hotel Brandenbarg van 7—10 uur's avonds.

Het Bestuur houdt hier ook zitting om de geldbedragen uit te betalen.

Buurtruilbeurzen op dezelfde avonden bij: Café Van Asselt, Bakker Oplaat,
Café Schoenaker, Rietman Bosmanshuis.

Mocht u bonnen ontvangen, die te vastgeplakt zijn, legt u ze dan even In water
dan weken ze los l

Het Bestuur.

Denkt U
aan de 2e avond

van de Kadercursus
op'dinsdag 29 november 8 uur
in de consistoriekamer v.d. Herv. Kerk.

Nieuwe deelnemers(sters)
zijn nog hartelijk welkom.

Leiding van deze 2e avond:
Mej.Th. Barnard

SPEELGOEDEREN
van „JAN HASSINK"

Het hoogst geprezen.
Het laagst geprijsd.

Komt U vooral eens kijken

naar de

Idema
bouwdozen

Wegens huwelijk, voor spoedige indienst-
treding GEVRAAGD:

ervaren verkoopster
Aanmelden van 7 tot 8 uur n.m.

Het in staat zijn kleine veranderingen
te verrichten, strekt tot aanbeveling.

Looman - Vorden
Confectie en manufacturen

De Sint is in aantocht!!

Bezoek onze toonzaal
Voorlichting en een bezoek ver-
plichten U tot niets.

Wat U er kunt zien?
EMPO - rijwielen
EMPO - wasmachines
EMPO - centrifuges
EMPO - stofzuigers
EMPO - naaimachines
RONDO - wasmachines en
centrifuges
RUTON - centrifuges
ELECTRISCHE SCHEERAPPA-
RATEN, Zwitsers fabrikaat
(juweeltjes!)

Levering via Uw handelaar

Dit alles kunt U zien in de TOON-
ZAAL van de

EMPO RIJWIELFABRIEK

St. Nicolaasfeest O.L.S.
op vrijdag 2 december a.s. 's morgens

om 9.15 uur in het Nutsgebouw.
Ook de kinderen, die 't volgend jaar
voor 't eerst de O.L.S. in het dorp
hopen te bezoeken, worden verwacht.

Belangstellenden zijn weer hartelijk welkom.

HET GESCHENK
VOOR SINT-NICOLAAS

nu binnen het bereik
van elke beurs!

OVERHEMDEN
Terlenka wit (Merk Treffer)

Prima kwaliteit Fa. K. BODDE S Zn.
voor slechts . . . f 12,75 Groenmarkt 1, Zutphen, Tel. 2595

Deelnemer St. Nicolaas-aktie.
Zutphen



De laatste dagen ...
Zo vlak voor Sinterklaas
kunnen wij de drukte haast niet de baas
Daarom willen wij vragen
wacht niet tot de laatste dagen.
Een cadeau bij KEUNE gekocht
wordt op gepocht.

Waarvoor verder lopen
Keune Is goedkoper.
U kunt nergens beter kopen.

Speelgoed — Pas-aan serviezen — Edy keukenuitzetten

Wasmachines — Centrifuges — Gasapparaten

Spaar geld. Koop bij Keune.

Verrassende artikelen voor groot en klein
Japonnen reeds vanaf f 19.95
Rokken reeds vanaf f 13.75
Nylons in alle maten en kleuren
Handschoenen-mutsen-sjaals-zak-
doeken-vesten-pullovers
Baddoeken in doos en leuke ver-
pakkingen reeds vanaf f 2.50
Tafellakens in dozen
Hele en halve schortjes

frisse kleuren, leuke modellen

voor moeder een mooie duster of pWgnoir vanaf f 14.50

Heren truien en vesten
Sjaals - handschoenen
Overhemden - Zelfbinders
Sokken - zakdoeken

Parapluies
sportmodel en opvouwbare reeds
vanaf f 7.85

W

Voor de kinderen

Truien en vestjes
Lange broeken - maillots
Rock and roll kousen
Sjaals - mutsen - handschoenen

~ «̂r
Grote sortering

leuke verpakking

Kwaliteitsartikelen tegen lage prijzen!
En de winkeliersbonnen met verrassende prijzen

H. Luth Vorden

Voor een nuttig St. Nicolaas geschenk naar

H.&W. Vorden -Tel. K. U

Ruime keus in kleinvak artikelen o.a.:

Fauteuils - kleden - kapstokken
Borstelgarnituren - rotanartikelen

Zie etalages

Alles op gebied van de woninginrichting
* Slaapkamers vanaf f 137.50
* Huiskamers vanaf f 195.—

* Bankstellen vanaf f 298.—

Alle soorten matrassen

Eigen stoffeerderij en matrassenfabricage

Voor een nuttig geschenk

in

Pantoffels,
schoenen of lederwaren

slaagt U zeker bij

A. JANSEN
Vorden

'T S C H O E N E N H U I S

Hengelo (G.)

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

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

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Lees vContactv

Rijwielen en toebehoren

Driewielers en autosteps, rijwiellam-
pen, dubbele en enkele tassen, poets-
en onderhoudsmiddelen, verstelbare
sportsturen enz.
Allemaal nuttige St. Nicolaas
cadeaux

A. G. Tragter-Tel. 1256

Ook met St. Nicolaas,
voor heel de burgerij,

„JAN HASSINK's" rookgerei.
Aanstekers

Asbakken
Kokers

Pijpen
enz. enz.

oven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordcnse Bakkers!

Voor de St. Nicolaas
leuke en praktische geschenken

Verder Drogistartikelen, o.a.
Levertraan, Sinatra, A-D druppels,
Civitran, Hoestartikelen, enz.

Beleefd aanbevelend,

Wed. A. Tolkamp, Kranenburg

om Krentenbrood
Koekjes, Speculaas
enz. enz.

A.s. DINSDAG 29 NOVEMBER

Schieten, Sjoelen
en Balgooien
Aanvang 6.30 uur.

Doe ons een lol en komt allen

dinsdagavond naar J\.jNOL Wichmond
Lankhorsterstraat 24

DUURLEKKER

zijn onze

Slagroomtompoezen
25 et. vandaag 5 voor f l, —

Heerlijk vers Krentebrood
f 1,35 vandaag f 1,20

Neemt proef met ons heerlijk Amandel-banket.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Sint Nicolaas geschenken voor
mannen kopen is niet moeilijk
meer.

Kom bij ons eens kijken en U
slaagt zeker.

Wij hebben:

Elektrische droogscheerapparaten
Philips-Braun

Reeds vanaf f 37.50
(12 maanden all-risk verzekerd)

Pré en After shaving lotions, zoals:
Old Spice, Vinolia, 4711, Valdelis,
Boldoot
Scheerzeep, scheercrême, scheerkwasten

Diverse Eau de colognes, parfums,
lipsticks, poeders, deodorant-sticks
rollers en crèmes.
Toiletsets, kammen, borstels enz.

DROGISTERU

Drogisterij

„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Voor mooie geschenken
natuurlijk naar

Boek- en
Kantoorboekhandel

Jan Hassink
Leesboeken

Prachtige Luxe post
in dozen en mappen

Vulpennen

Balpennen

Bureau-leggers

Zakagenda's 1961

Etc. Etc.


