
CONTACT
Zaterdag 3 December '55

17e jaargang no* 36
Verschijnt éénmaal per weck

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR V O R D E N

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar - Advertentieprijs 4 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

NUTSKLEUTERSCHOOL
Zoals ieder jaar het geval is, /uilen Sinterklaas
met z i j n trouwe knecht ook dit jaar de kin-
deren van de Nutskleuterschool weer met een
bezoek vereren. Reeds weken zijn de kinderen
bezig met het instuderen van stukjes en lied-
jes, welke zij 5 December voor het voetlicht
hopen te brengen.
Al les /iet er naar uit, dat het weer een ge-
zellige middag wordt.

ST. NICOLAASFEEST O.L.S. DORP
Op ver/oek vestigen wij even de bijzondere
aandacht van belanghebbenden op de adver-
tentie, betreffende het Sint Nicolaasfeest van
de O.L. Dorpsschool.

BENOEMD
De heer L. G. Mulderije, werkzaam ten kan-
tore van de C.L.V. Ons Belang te Linde is be-
noemd tot directeur van de (Joop. Aankoop-
vereniging te Didam.

DAMMEN
De Vordense damclub speelde tegen A.D.G.
uit Apeldoorn en verloor met 9—11. Een /eer
eervol resultaat, gezien het feit dat A.D.G.
ongeslagen kampioen is geworden. De uitslag
is: Lammers—D. v. Wijhe 0—2, Oukes—E. v.
Wijhe 0—2, Breuker—Hoppenbrouwer 0—2,
Geerken—Bosman 2—0, KI. Bramel—van Beek
I — 1, Masselink—Hannema 2—0, Wansink—
niet opgekomen 2—0, Kamperman—Weijs 2—0,
Wijen—de Hass 0—2, Hoevers—Middelink 0—2.

NIEUWE STIER
Door de K.I.V.O. werd een F.H. stier aange-
kocht van de heer Itersen te Kampereiland.
Het werkgebied Vorden—Warnsveld telt 1300
runderen.

UITVOERING UITGESTELD
De uitvoering van het Vordens Dameskoor,
welke op H Dec. was vastgesteld, is wegens
/iekte voorlopig uitgesteld.

COOP. ZUIVELFABRIEK
De Goöp. Zuivelfabriek heelt de hall jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. De voorzitter, de
heer ]. B. Wuestenenk, noemde 1955 een goed
jaar voor de zuivelexport. De kaasprijzen wa-
ren het hele jaar goed. De vooruitzichten voor
de boter vond hij echter minder rooskleurig.
De directeur, de heer A. ]. Huurneman, deel-
de mede, dat de rnelkritten dit jaar onderling
z i j n aanbesteed bij wrij/e van proef.
Verder vertelde de directeur enige bijzonder-
heden over het vetgehalte van de melk. Uit
deze gegevens blijkt, dat de fabriek over het
algemeen iets beneden het landelijk gemid-
delde ligt, maar snel deze achterstand inhaalt.
Voor de melkcontrole werd weer een subsidie
vastgesteld van ƒ 2 per afgewerkte melklijst,
evenals het vorige jaar.
Na enige discussie werd met algemene stem-
men goedgekeurd, dat het bestuur de borgstel-
ling tekent voor enige melkrijders, die voor
het melkvervoer een tractor willen aanschaf-
fen.
Dr v. d. Burg, directeur van de Gezondheids-
dienst voor dieren in Gelderland, hield een
interessante lezing over de abortusbestrijding.

VOETBAL
Vorden I had Zondag weer eens vrij. Vorden
II speelde thuis een wedstrijd tegen R.K.D.V.
I I uit Doesburg en won met 6—1. Het is voor
de reserves geen beste wedstrijd geworden,
want van de legio kansen werden er maar
(i benut. Speciaal de voorhoede bracht er niet
veel van terecht en er werd meestal te onbe-
suisd met de kansen omgesprongen.
Vorden a verloor met liefst 4—0 van Pax a.
Met i ust was de stand slechts 1—0 en was er
van alles nog mogelijk, gezien het goede spel
van weerszijden. Toen Vorden echter geheel
overbodig het elf tal ging wijzigen, was het
gebeurd en werd de stand -l—O in het voordeel
van Pax. Vorden b deed het Zaterdagmiddag
beter en won met 3—1 van Warnveldse Boys a.
A.s. Zondag wacht Vorden een moeilijke thuis-
wedstrijd tegen KDG II. In Lochem leed
Vorden destijds van dit e lf ta l een 5—3 neder-
laag. Er is sindsdien nog wel iets gewijzigd en
de kansen op een Vordense overwinning z i j n
sterk gestegen. Niettemin b l i j f t het oppassen,
want Vorden kan, om op de eerste plaats te
b l i jven , geen pun t j e missen. Het kan er dus
nog wel spannen.
Vorden II heeft vrij, evenals Vorden a.
Vorden b ontvangt Zaterdagmiddag Voorst b.

DE VOORUITGANG
In de vergadering in café „'t Zaant je" van de
stierenvereniging „de Vooruitgang" te Delden
was laagste inschrijver voor stationnering van
de stier Bevert de heer M. H. Gotink voor een
dageli jkse vergoeding van ƒ 3.50.
Het altredend bestuurslid, de heer J. Eggink,
werd herkozen.
Medegedeeld werd dat nog enkele aandelen
beschikbaar zijn a ƒ 3 per aandeel. Wegens
afwezigheid van de voorzitter, stond deze ver-
gadering onder leiding van de heer J. W.
Vruggink.

KERKDIENSTEN Zondag 4 December.
Hervormde kerk.

10 uur Ds J. H. Jansen. Jeugddienst.
Onderwerp: „Twijfel".

7.15 uur Ds J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch
9.30 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. A. Schippers,

van Vaassen,
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 3 Dec. van 5 uur t.e.m.
Zondag 4 Dec. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand v. 25 Nov. t.m. l Dec.
Geboren: z. van G. J. Wagenvoort en H.
Wagenvoort-Poterman: z. van D. Gotink en
D. Gotink-Hietveld; d. van J. Vreeman en
G. J. M. Vreeman-Peters.
Ondertrouwd: D, J. Somsen en D. Lenselink.
Gehuwd: A. J. Rouwenhorst en A. Hen-
driksen.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 78 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 41.— tot f 47.50 per stuk.
Handel redelijk.

Om 10 uur spreekt in de
Herv. Kerk Ds Jansen over
het onderwerp:

„Twijfel

JAARFEEST
CHR. JEUGDVERENIGINGEN

Vrijdag- en Zaterdagavond hielden de geza-
menlijke christelijke jeugdverenigingen alhier
onder leiding van Ds. f. Langstraat in het
gebouw Irene hun feestelijke jaarvergadering,
t.w. de Jongemannengroep, de meisjes afdelin-
gen „Martha en Maria", „Zonnestraaltjes" en
„Lenteklokjes".
Na het zingen van Gez. 112 : l en gebed sprak
Ds. Langstraat een kort welkomstwoord waar-
in hij de vele begunstigers(sters) dankte voor
hun financiële steun.
Daartoe vooraf toegelicht door Mevr. Jansen
gaf de jeugdclub een ceremonie ten beste
waarin tot uitdrukking kwam het werk der
vereniging t.w. de lichamelijke, de maatschap-
pelijke, de verstandelijke en de geestelijke
ontwikkeling.
Door afwezigheid van de secretaresse der Meis-
jesverenigingen gaf Me j. Norde een overzicht
van het afgelopen jaar. Hieruit stippen wij
aan dat de oudere meisjesver. 14 leden telde,
de tussenclub 32 en de kleinere meisjes 20.
Er werden 2 gecombineerde vergaderingen
met de jongemannenclub gehouden. Het aan-
tal donateurs bedraagt momenteel 143. Er
was een batig saldo in kas.
Vervolgens sprak de voorzitter van de jonge-
mannenclub, de heer Schut, een opwekkend
woord, waarin hij de hoop uitsprak dat nog
vele jongemannen zich als lid zouden opgeven.
Het verdere van de avonden werd gevuld door
opvoering van het ernstige toneelstuk in 5 be-
dri jven „Als het koren rijpt".
De spelers en speelsters lieten zich weer van
hun allerbeste z i jde zien. in het bijzonder wil-
len wij noemen de heer van „Vredenburg"
Jiraaksma (de heer H. Regelink) en de boerin
(Mej. Oosterink) die beide de hoofdrollen
vertolkten.
Het stuk dat uit het dagelijkse leven was ge-
grepen liet dan ook een diepe indruk achter
bi j de eivolle zaal.
Aan het slot dankte Ds. Langstraat de mede-
spelenden voor hun keurige opvoering. In het
bijzonder dankte hij de heer Smeenk, regis-
seur, voor zijn vele opofferingen die hij /ich
had moeten getroosten. Hij mocht dan ook
een stoffelijk blijk van waardering in ont-
vangst nemen.

Na het zingen van de Avondzang ging Ds.
Langstraat voor in dankgebed.
Leiders en leden van deze jeugdverenigingen
kunnen op een zeer geslaagd jaarfeest terug-
zien.

SINT NICOLAAS FEESTELIJK
INGEHAALD

Honderden kinderen en ouderen waren Zater-
dagmiddag aan het station bijeen om de Sint
met zijn twee zwarte knechten een hartelijke
ontvangst in Vorden te bereiden.
Tegen half drie arriveerde de hoge gast per
trein uit de richting Zutphen en terwijl de
beide plaatselijke muziekkorpsen ter ere van
hem bekende Sinterklaasliedjes speelden, de
kinderen luid juichten, de sirenes loeiden,
baande de Sint — nadat hij officieel ontvan-
gen was door het bestuur der Winkeliersver-
eniging — zich een weg naar zijn rijtuig.
Dit rijtuig was speciaal vervaardigd voor de
Sint en zijn knechten, had de vorm van een
gondel en was keurig wit geschilderd. Vooraf-
gegaan door Concordia, die op deze middag
voor het eerst zich in het openbaar vertoonde
met de nog bescheiden drumband en gevolgd
door Sursum Corda maakte de Sint in zijn
prachtige statiekoerts een rondgang door het
dorp, waarna hij op het gemeentehuis officieel
door de burgemeester en het bestuur der win-
keliersvereniging ontvangen werd.
In zijn toespraak, welke via een geluidsinstal-
latie ook buiten de raadszaal verstaanbaar was,
heette de burgemeester de Sint namens alle
kinderen welkom en wees er op dat de actieve
Vordense winkeliers weer hun beste beentje
hadden voorgezet.
De restauratie van de kerk, de aanleg van een
nieuwe weg en de bouw van een aantal wo-
ningen, liet hij de revue passeren. Hij hoopte
dat volgend jaar een groter aantal woning-
zoekenden de verjaardag van de Sint in hun
eigen woning zal kunnen vieren. Dit kan, al-
dus de burgemeester, indien de grondeige-
naren hun medewerking maar willen verle-
nen. De1 voorzitter van de winkeliersvereni-
ging, de heer G. J. Schurink, wees de Sint op
de prachtige etalages, de ruime keuze aan
geschenken, en de actie van de Vordense win-
keliers, en hoopte op een prettig en uitstekend
geslaagd Sint Nicolaasfeest.
De Sint dankte hartelijk voor deze prettige
ontvangst en hoopte dat het Uitbreidingsplan
heel s^Hlig in vervulling mag gaan.
Het s^Bet hem dat Vorden nog steeds de
6.000e in\voner(ster) niet welkom kon heten,
doch hoopte dat Vorden in het komende j . i a
dit aan ta l zou volmaken. Tenslotte wees hij
de buitei' wachtende kinderschare op het ge-
vaar laJflL de snelverkeerswegen. Wees voor-
zichtig|H| het verkeer en houdt steeds rechts,
zo beslat de Sint zijn toespraak. Hierna werd
de erewijn rondgediend en begaf de Sint zich
weer onder gezang en gejuich der kinderen
naar z i jn statierijtuig, waarmee hij onder de
tonen van de beide muziekkorpsen z i jn tocht
door het dorp voortzette om te eindigen voor
het Nutsgebouw. Hier wachtten honderden
kinderen de Sint reeds op en dank zi j de
goede zorgen van de Vordense Winkeliersver-
eniging volgde in het Nut voor elk kind nog
een ruime tractatie.

OM EEN LEEFBAAR BESTAAN
Over bovengenoemd onderwerp sprak op uit-
nodiging van de A.R.J.O.S. alhier de heer li.
Gelijnse, voorzitter van het Prov. Comité van
A.R. Kiesverenigingen in Gelderland te
Doetinchem.
Na een kort welkomstwoord door de voorzit-
ter, de heer D. A. Pos, inzonderheid tot de
spreker, kreeg deze gelegenheid zijn referaat
te houden, zulks naar aanleiding van het Her-
derlijk schrijven van de Synode der Ned. Herv.
Kerk. Na eerst de geestelijke stromingen in de
historie te hebben behandeld, t.w. Ie. de gees-
telijke en morele herbewapening, 2e. de Een-
heid door Democratie (1939), 3e. de Neder-
landse Gemeenschap (1940) en 4e. in Juni
1940 De Nederlandse Unie, kwam spr. terecht
op het „Politiek Convent" dat uit de nood
der tijden in het concentratiekamp te Buchem-
walde geboren werd. Daarna volgde in Mei
1945 de Nederlandse Volksbeweging, welke
Beweging in 1946 heeft geleid tot oprichting
van de P. v. d. Arbeid. In die t i jd sprak de
Synode van de Ned. Herv. Kerk ook tot ons
volk, waarin vooral de Christelijke gerechtig-
heid op de voorgrond trad. J n de laatste tien
jaar is er ook op dit gebied geweldig veel ver-
anderd. Dit laatste Herderlijk schrijven is door
een 5-tal personen opgesteld en door middel
van de Synode van de Ned. Herv. Kerk in
ons land verspreid. Dit schrijven, aldus spr. is
dus nooit in de andere organen zoals Classes,
enz. ter sprake geweest. Het is dus geen schrij-
ven van de Synode van de Ned. Herv. Kerk
zelf doch slechts van 5 personen. Dit schrijven
brengt de gemoederen van de leden dier kerk
thans in beroering. Want welk een waarde
heeft zo'n Herderlijk Schrijven zo vraagt spr.
zich af. Er is echter geen politiek te voeren
zonder beginsel. Ten slotte werden een aantal
gestelde vragen uitvoerig door spr. beant-
woord.

Adverteren doet u nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat.

LUTH

LUTH

LUTH

LUTH

LUTH
Voor een

leuk cadeautje
NICO KEUNE

A.s. Zondag

Vorden l -
K.D.C. II
Aanvang 2 uur

H.H. Landbouwers!
Denkt nog aan de prijs
voor uw kippen. Laat
ze nu nog uitzoeken
voor de a.s. feestdagen
daar de prijzen nu nog
duur zijn. Ze worden
door ons vakkundig
uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Herv. Gemeente
Zitting tot inning der

kerkel. bijdrage
op Vrijdag 9 Dec. v.

9 tot 11 uur
en Zaterdag 10 Dec.

van 2 tot 3.30 uur
in de consistoriekamer

der Herv. kerk

Voor een interessant

Gezelschapsspel
NICO KEUNE



HET BALLEROSPEL IS BEGONNEN
Donderdagavond is de winkeliersvereniging in
/aal liakker weer gestart met het ballerospcl.
Het was er, voor de openingsavond althans,
gezellig druk. Dank /ij de nieuwe regeling
werd er nu ieder kwartier voor de hoogste
worp een prijs toegekend. Voor de/.e avond
dus 16 prijzen in het totaal. Zi j bestonden uit
geldprijzen van ƒ 2.50 tot ƒ 50.—, verborgen
in enveloppen, die de winnaars zeil mogen
trekken, zodat de kansen op een hoge prijs
voor iedereen gelijk liggen. De hoogste worp
van Donderdagavond deed de heer Oukes,
Stationsweg met 9995 punten. Hij stond dus
Donderdag nummer één voor de hoofdprijs,
zijnde een vette koe, zolang het duurt althans,
want er moeten nog enkele avonden gespeeld
worden en wel heden, Zaterdagmiddag en
-avond en Dinsdagmiddag en -avond, zodat er
nog van alles mogelijk is. Voor de hoogste
worp is er maar één pri js nml. de vette koe ter
waarde van ƒ 600.—.

OMZET CLV „DE EENDRACHT" TE
VORDEN BLEEF VRIJWEL GELIJK

Onder voorzitterschap van de heer A. J. Len-
selink werd in de koffiekamer van het Nuts-
gebouw de algemene ledenvergadering gehou-
den van de Coöp. Landbouwvereniging „de
Eendracht". In zijn openingswoord gal de
voorzitter een terugblik op het afgelopen jaar,
dat zeer goed is geweest voor de landbouwver.
Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat de
directeur met zijn personeel het bedrijf in het
afgelopen jaar weer /o heeft kunnen leiden,
dat er een behoorlijk overschot is.
Uit het jaarverslag en de rekening en verant-
woording, uitgebracht door de directeur, de
heer H. KI. Brinke, bleek dat het aantal leden
per 30 Juni 1955, 368 bedroeg.
De van de heer Barendsen aangekochte sme-
derij werd geheel opgeknapt en doet thans
dienst als werkplaats voor de monteur.
De motor van de hamermolen (60 pk) werd
vervangen door een zwaardere (75 pk). Hier-
door is de productie belangrijk toegenomen.
Het aantal vrachtwagens werd met één ver-
meerderd en bedraagt thans zes.
In het afgelopen jaar werden ontvangen
5.198.489 eieren met een gewicht van 303549
kg. Hiervoor werd aan de leden uitbetaald
ƒ 680.480,75. De gemiddelde prijs ligt per kg
iets hoger (ƒ 0,05) clan in het voorgaande
boekjaar.
De totale omzet van het bedrijf bleef onge-
veer gelijk aan die van het vorige jaar.
Deze was 11.922.366 kg; de totale ontvangsten
bedroegen ƒ 3.725.431.
Het overschot op de balans per 30 Juni be-
droeg ƒ 47.529,97, de post debiteuren
ƒ 209.846,46. Naar aanleiding van deze post
deelde de directeur mede, dat alle pogingen
in het werk worden gesteld om dit bedrag
weg te werken. De Coöp. landbouwvereniging
is geen credietinstelling. Enkele leden vroegen
eveneens of het niet mogelijk was deze post,
die sinds het vorige jaar weer was gestegen, te
drukken. Men zou dan van het debiteuren-
stelsel moeten afstappen en alleen contant
leveren.
Het eindcijfer van de balans beliep
ƒ 869.366,85, dat van de resultatenrekening
ƒ2987171,83.
Overeenkomstig het voorstel van het bestuur
werd besloten om 1,5 pet. van de afname bij
te schrijven op de ledenrekening. Dit bedrag
zal dan na 15 jaar worden uitgekeerd.
De heer Bouwmeester werd als bestuurslid
herkozen. De heren D. Klein Bramel, D. Par-
clijs „Velhorst" en H. Tjoonk, waren als com-
missaris niet herkiesbaar. In hun plaats wer-
den gekozen de heren D. J. Jansen „School-
huis", D. Pardijs, Warnsveld en L. Klein Gel-
tink, Warnsveld. In de vacature van de heer
B. Rossel, die tot bestuurslid werd gekozen,
werd tot commissaris gekozen de heer J. A.
Koning „Kosstede". Het entree-geld voor de
nieuwe leden werd bepaald op ƒ 7,50.
Na afloop werd door de lilmdiemt van het
Centraal Bureau de f i lm „De zekere weg",
alsmede een humoristisch f i lmpje vertoond.

UURWERK VERNIEUWD
De toren der R.K. kerk op de Kranenburg
heeft thans weer een bijna z.g.a.n. uurwerk.
Daar de cijfers en wijzers door wind en weder
ernstig waren aangetast, werden deze enige
weken geleden verwijderd. Alle 4 wijzerplaten
zijn nu opnieuw verguld en werden Dinsdag
weer op de toren aangebracht.

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond organiseerde 'n ont-
wikkelingsavond in Zaal Schoenaker, welke
zeer goed werd bezocht.
De avond stond onder leiding van de presi-
dente Mevr. Gr. Makkink—Seesing, die na 'n
kort openingswoord 't woord verleende aan
Mej. Boland, Huishoudlerares te Zeddam.
Deze gaf vervolgens 'n demonstratie van de
bereiding van diverse Oud- en Nieuwjaarsge-
rechten. Vanzelfsprekend konden de dames
een en ander op smaak en kwaliteit testen.
De vice-presidente, Mevr. Tr. Schoenaker—
Smit, sprak aan 't eind van de/e gezellige
avond 'n dankwoord tot Mej. Boland voor
de/e kookdemonstratie en hoopte, dat de
leden hiervan veel profijt hadden getrokken
en een en ander in de practijk zouden toe-
passen.

-k Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

TAFELTENNIS
N.T.T.C. I klopte de.Hoven II in Deventer
met de alles/eggende cijfers 8—2. Lubbers
handhaafde / i jn traditie en bleef ongeslagen.
De Nuts-reserves, die in Zutphen bij P. v. R. 11
op be/oek gingen moesten na een spannend
duel de puntjes met hun naaste concurrent
delen )5—5). Beide ploegen staan nu met 'n
gelijk puntenaantal aan de kop.
Het derde team kreeg de Toekomst VI uit
Lochem op be/oek. De Lochemers konden
geen vat krijgen op het geroutineerde spel
der Vordenaren, zodat zij met 10—0 ten onder
gingen.
Het vierde was vrij.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft j.l. Zondag wederom 'n steek laten
vallen en kreeg in Ruurlo een 5—2 nederlaag
te incasseren. Voor de rust lukte het Ratti
zelfs een 1—0 voorsprong te nemen, doch in
de tweede helft kreeg de Ratti-ploeg met 'n
inzinking te kampen en slaagde de thuisclub
er in binnen 10 minuten de stand op 3—1 te
brengen. De Rattianen maakten zich vaak
schuldig aan dekkingsfouten, waardoor de
tegenpartij dikwijls vrij spel had. Het gevolg
was dan ook dat Ruurlo nog 2 doelpunten
hieraan toevoegde 5—1. Bij een tegenaanval
kon Ratti's rechtsbuiten de stand op 5—2
brengen.
Ratti II behoefde niet te spelen tegen Keyenb.
Boys III, daar de arbiter verstek liet gaan.
't Derde was vrij.
A.s. Zondag staat er voor 't eerste elftal weder-
om 'n uitwedstrijd op 't programma tegen
Halle I. Ratti zal /ich moeten herstellen van
de geleden nederlagen. In ieder geval zal er
wel behoorlijk moeten worden aangepakt. De
reserves zijn vrij.
Het derde team wordt in Baak op de proef
gesteld en zal 'n eervol resultaat moeten zien
te bereiken tegen Baakse Boys.
Zaterdagmiddag speelt Ratti A te Zutphen
tegen St. Walburgis A.

Luchtbuksen
leveren wij uit voor-
raad, onder schrif-
telijke garantie.
De beste merken;
Diana, B.S.A., Krico
tegen scherp concur-
rerende prijzen.
Kent

Wij hebben hierin
een fliflke sortering,
prijzen' vanaf f 8.50

Fa. Marlens,
Wapcnl tl, Tel. 272

Voor een echt

Pas-aan servies
NICO KEUNE

HET ADRES
voor het laten maken

van

leuningstoelen en
rieten matten

H. ABERSON
Hackfort C 32

Heeft u al KUIKENS
besteld? Leverbaar alle
soorten, ook o.a. de
kruising Esech. Legh.
X Witte Legh.

Beleefd aanbevelend,
H. BURKINK
Wichmond

Telefoon K 6754-324

Voor een
nuttig cadeau

NICO KEUNE

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

BIGGEN te koop bij
G. J. Hendriksen,

Medler D 96

Een nuttig geschenk
van blijvende waarde

.;.Jr ."Kies voor
|̂ A sneller, gladder, t̂ S

comfortabeler
scheren de

met het
grootste actieve scheer-
oppervlak ter wereld

In pracht cassette OO.
met inruil van één
oud electrlsch 20."
scheeropparoat

78.50

Vraag inlichtingen ]
en demonstratie bij:

Bi| Inruil

Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. Wal
Beslist Uw Drogist

Voor een

Stofzuiger
NICO KEUNE

Ter overname aangeb.
spiegelkast (notenh.),
wit Etna fornuis, buta-
gasstel met gastafel,
portemanteau (eiken)
m. parapluiebak, trap-
leer, Axminster-karpet
2 x 3 m, enz.

Het Hoge 59

Te koop 14 stuks eiken
en slaghout, bij
G. Nijenhuis,
Hoogevonder, Vorden

Te koop een M.R.IJ.
volbl. dr. MAAL met
g. melkl., bijna a.d. teil.
bij J. W. Abbink,

„Nijland" C 47

Te koop 14 BIGGEN
bij E. Pardijs,

't Lange End

Toom BIGGEN te
koop, bij H. Bosman
bij 't Zwembad

Als het heerlijk
avondje is gekomen
zorg dan dat U een
leuk en nuttig cadeau
hebt.

A. Wolsing, Raadhuisstraat 26
VORDEN

D
E
El
D
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SINT NICOLAAS CADEAUX
SPORT SPORT SPORT

Tafeltennis Voetbal- Voetbalspelen
Badminton artikelen Monopoly

en -kleding
Prachtige truien en sportjasjes

Vele artikelen welke in de zaak vrijblijvend getoond worden

NOORDSTER Óportntaymijn Nieiiwatad 2. ZUTPHEN

EI
D

El
El

S7. NICOLAAS

Overalls, blauw, groen,
khaki, wit
Stofjassen, khaki, groen,
grijs
Bakkersjassen, Slagersjassen,
Lab.jassen, Kappersjassen,
Kruideniersjassen,
Witte Damesjassen in div.
modellen
Khaki Damesjassen
Verpleegstersschor ten

„ boorden
„ manchetten

Werk jasjes, blauw, khaki,
groen, grijs
Wery^nden, grijs, groen,

^V i i . f ^7 *7 c
jHr3 r i l j

Werkhemden, met dubbele
garens, diverse kleuren f 9.25
Overhemden, vaste boord
f 8.50, met dubbele borst
f 9.95fe

GESCHENKEN
Manchester Sportbroeken,
grijs, rood-bruin, zwart,
bruin, groen f 20.75, f 20.35,
f 20.55, f 21.25.
Manchester Jassen, bruin,
zwart, f 34.15, f 34.45.
Manchester Sportjackets,
rood-bruin, grijs f 35.40
Manchester Kletter vesten,
bruin, zwart f 11. — , f 11.10
Manchester Plusfours.
rood-bruin, grijs, bruin,
groen.
Vanaf leeftijd 6 jaar.

Uitsluitend

Schuttersfeld

Manchester

Prima kamgaren broeken, keuze uit 500 stuks.
Prijzen vanaf f 20.40 — f 33.50.

Grolse wanten, Kinderoveralls vanaf leeftijd 2 jaar,
Bretels, Riemen, Ondergoed, Zakdoeken ook rode.

Fa. K. Bodde £ Zn., Bedrijfskledinghuis
Groenmarkt l, Hoek Barlheze, Zutphen
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Voor Uw rijbewijs naar

de autorijschool van George Seesing

Erkend~en gediplomeerd
autorijschoolhouder.

„'t Groenedal" - Vorden

Te koop 100 jonge
HENNEN (Sussex) en
nuchter r.b. MAAL-
KALF. H. Hissink.

achter Verendaal

Te koop een toom
BIGGEN, bij

H. Decanije
Galgengoor

Te koop 5 a 6 zware
BIGGEN. W. H.
Ruiterkamp, Medler

Te koop een toom
zware BIGGEN, bij
D. Eskes, „de Hoeve"
Zutphenseweg.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

Hedenavond

St. Nicolaas-Bal
in het Nutsgebouw.

Muziek „The Moodchers'

Aanvang 7.45 uur.

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!



VERLOOFD:
Miep Huurneman
K. H. Lamberts

arts

10 December 1955

Receptie v. 3.30—5 u.
Burg. Galléestraat 63,
Vorden.

VERLOOFD:
Truus Scholten

en
Tijs Bos

Vorden, Zutph.w. 52
Haarlem, Teslastr. 15
10 December 1955.

Receptie te Vorden
van 3.30 tot 5 uur.

Hiermede betuigen wij
medejiamens onze ou-
ders, onze hartelijke
dank voor de vele blij-
ken van belangstelling
bij ons huwelijk onder-
vonden,

J. W. Golstein
A. J. Golstein-

Bömer
Vorden, Stationsw. 21

Door deze betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen die belang-
stelling toonden bij ons
25-jarig huwelijksfeest.

G. J. Garritsen
J. R. Garritsen-

ter Bogt
Kranenburg, D 125.

Mevr. Wöhrmann,
Deventerweg 79 Zut-
phen, vraagt 'n DAG-
MEISJE/sZaterdags-
middags en 's Zondags
vrij.

Gevraagd net MEISJE
voor halve dagen.
Donderd. en Vrijdags
hele dag, J. F. Geer-
ken, 't Hoge 50.

Verpleeginrichting
Huize Het Enzerinck
te Vorden vraagt per
l Jan. a.s. een net
flink MEISJE voor as-
sistentie in de keuken,
en e.en flink WERK-
MEISJE. Sollicitaties
aan de directrice.

Voor een
Wasmachine

NICO KEUNE

Te koop een kinder-
ledikantje, spotprijs.
Zutphenseweg 49.

Te koop een alleen-
staande middenstands
woning met tuin, in
dorp Vorden. Bouw-
jaar 1937. Komt 1 Jan.
leeg. Adres te bevr.
Bur. Contact.

Te koop wegens ziekte
Morris Minor, coach,
bouwj. 1952, m. kachel,
temp. meter enz. Km.-
stand 42000, mooie
wagen. W. Bosman
Zutph.w. C 81. Vorden

Een meisjesfiets te
koop v. leeft. 6 jaar.
Winkels, Almenseweg
C 151

Te koop een prima
4-duims wagen en een
2-duims wagen.
H. Oltvoort,
Wildenborch Vorden

Voor cadeaux

voor jong en oud

Nico Keune

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 10 Dec., 8 uur
De veelbesproken speelfilm

(in schitterend technicolor)

DE GROTE OBSESSIE
(Magnificent obsession)

met: Jane Wyman - Rock Hudson -
Barbara Rush.

Vervaardigd naar de bekende roman
van Lloyd C. Douglas (de auteur van
„De Mantel").
Een verhaal van vrouwen-verlangens,
dat één der grote emoties van Uw
leven zal zijn!
Teer-hartstochtelijk - Onweerstaanbaar

Machtig gespeeld

r Toegang 14 jaar

Entree: 1.20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

St. Nicolaasleest O.L.S. (dorp)
wordt gehouden op a.s.

Dinsdag 6 December

v.m. 9.30 uur in 't Nutsgebouw voor
de leerlingen van klas l, 2 en 3 en
de kinderen die 't volgend jaar op
school hopen te komen. Allen worden
om 9 uur bij de school verwacht.

J. G. VEDDERS

Sinterklaas nog niet geweest bij
U?

Stuur hem dan naarIB

Barink's Rijwielhandei
daar kan hij voor alle rijwiel-
artikelen voordelig fJkecht!

Ouderavond O.L.S. (dorp)
op Woensdag 7 Dec. a.s. 's avonds 7.30
uur in 't Nutsgebouw.
Hierna lezing van de heer Knoop (Deven-
ter) om i 8.45 uur.
Deze lezing is ook toegankelijk voor de
leden van de Ver. Volksonderwijs en ande-
re belangstellenden. Allen zijn hartelijk
welkom.
Personen beneden 18 jaar geen toegang.

De Oudercommissie.

Verkrijgbaar in
15 - 25 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150

en 200 Watt.

Spaart in 't gebruik.

Reeds bij 5 stuks
m&t horting en

alzo ook voordelig in aanschaf.

Bestel reeds nu
Uw

Nieuwjaars-
rolletjes.
Dit voorkomt
teleurstelling.
Steeds vaker

Kistemaker

St. Nicolaas geschenken voor:
Wielrijders,
Bromfietsers,

Motorrijders en
Automobilisten

koopt U voordelig en goed bij.

A+ G* Tragter

Uitbreidingsplan.
De Burgemeester der Gemeente Vorden'
brengt ter openbare kennis, dat de Raad
dezer gemeente in de openbare raadsver-
gadering van 25 November j,l. heeft be-
paald, dat de herziening van het gehele
plan van uitbreiding voor de gemeente
Vorden, wordt voorbereid.

Vorden, 3 December 1955.

De Burgemeester van Vorden,
A. E. VAN ARKEL

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
7 Dec.

(St. Nicolaasmarkt)

te Hengelo (GUJ
De Marktverenig

Electr. Kousenreparatie.

ames f
HANNIE HARMSEN
haalt vlug en voordelig de
ladders uit uw nylons, zijden-
en elastische kousen.
Spoedgevallen dezelfde dag
klaar.

Enkweg 15 (naast de Empo), Vorden

LAAT UW ZOON EEN VAK
LEREN!

Jongelui kunnen opgeleid worden tot

Monteur
Framebouwer
Galvaniseur
Magazijnbediende
enz.

KOMT U EENS PRATEN?

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

flankoop prijzen voor de verloting
De trekking zal niet A Don-
derdag 8 December, maar op
Woensdag 7 December {plaats
hebben.

WULLINK

voor Dames-bontlaarsjes

WULLINK
voor luxe pantoffels

WULLINK
voor Herenbromfiets-
laarzen

WULLINK
voor Herenpantoffels

*WULLINK
voor schoenen voor net
hele gezin

Twee klankbeelden
in één apparaat:

1. De beroemde „Loewe Opta" toon
2. Door indrukken van de 3 D. toets
de z.g.n. 3-dimensionale weergave

35 Jaar traditie en kwaliteit gaven
„LOEWE OPTA" zijn wereldfaam.

G. EMSBROEK & ZN. - VORDEN
Het voordelige adres.

100 gr. chocoladebeestjes 35 et
200 gr. suikerbeestjes 35 et
200 gr. fondant borstplaat 39 et
Grote poppen taai-taai 25 et
Een pot prima appelstroop 39 et
Een pot chocoladepasta 59 et
Een pot pindakaas 77 et

Als extra reclame:

Boterhamworst, gebr. gehakt en
rookvlees, 150 gr. 61 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Sjoelen, Balgooien en
Schijfschieten

op Zaterdag 10 Dec.
Aanvang 7 uur bij

B A K K E R HDITINK
Drogisterij „De Olde Meulle"

j. M. VAN DER WAL, Beslist uw
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Niet bij de pakken neerzitten
maar wel uitpakken op 5 Dec.

Wie weet, zit er in één van de

pakjes wel een

Monopoly
S o la-cassette
Micano-doos

Kop en schotel

Sjaal
Handschoenen

Overhemd
Tafelkleed

Welke u 8ezlen hebt bli HET WINKELCENTRUM
VISSER - Burg. Galléestr. - KOERSELMAN

JL JL IJL J L 4 L 4 L J L J L JL

Maandag 5 Dec. a.s. des namidd.
2 uur zal Sint Nicolaas de kinde-
ren van de

Nutskleuterschool
in het Nutsgebouw bezoeken.

Ouders en belangstellenden hartelijk wel-
kom!

Ze vliegen weg
onze goedkope fietsen.
Hebt u ze al gezien?
Kijk eens in onze etalage!

Barink's Rijwielhandel

Ijsbaan Kranenburg.
Vanaf HEDEN SEIZOENKAARTEN

in voorverkoop verkrijgbaar tegen
verminderde prijs, bij

Sigarenmagazijn Eijerkamp en P. B.
H. Schoenaker, Kranenburg.

Het comité.

Gemeenteavond Nel Herv. Kerk
op Donderdag 8 December
7.45 uur in Irene.

ONDERWERP:
„atuivelijft, C-cfitscfteiiling,
CV • "csnwoning

Dit onderwerp wordt besproken door
een forum bestaande uit de dames
Eijerkamp, Jolink, Vogtlander en de
heren Kulsdom, Norde (Wenneker),
Ds Jansen.
Door Ds Langstraat wordt deze avond
geleid.

Iedereen, die dit gesprek wil bij-
wonen, en aan de discussie wil
deelnemen is hartelijk welkom.

Gevraagd voor direct een flinke

Kantoorbediende*
Sollicitatie's, uitsluitend schriftelijk, met op-
gave van verlangd salaris, referentie's en
genoten opleiding in te zenden uiterlijk 10
December e.k. ten kantore van de Coöp.
„Ons Belang" te Linde, E HO, post Vorden.

Broederij „De Morgenzon"
BARNEVELD

Heeft U afgelopen jaar moei-
lijkheden gehad met Uw kui-
kens of kippen, probeer ze
dan eens van ons, leverbaar
alle rassen en kruisingen, ge-
kruist met Amerikaanse import.

*Vroegtijdig bestellen gewenst.

Bestellen voor Vorden en Omstreken

W. Rossel, Pluimveehandel
Telefoon 283, Vorden.

U ziet het

U hoort het Aristona Radio
in een woord fantastisch.

Vanaf heden door ons
vertegenwoordigt voor
Vorden.

Prijzen vanaf f139.— met F.M,
en Ferrit Antenne.

RADIO SLAGER
Burg. Galléestraat 62
Vorden

Van 12 te*m, 17 Dec.
is onze smederij gesloten.
A. EkWiggers - Linde

Hebt u nog iets nodig
voor de

St. Nicolaas ? ?

Remmers
heeft nog letters, fondant,
strooigoed of iets aardigs,
en niet te duur.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

U bewaart toch ook het
„OUDEPAPIER' voor Con-
cordia ?
Zaterdag 10 December komen
we het weer halen.

X Over die X

i FRUITSCHALEN
A n
X gesproken! X
*N Wat een smakelijk cadeau is dat, r
X vooral voor zieken en ouden van
X dagen.

BESTELT ZE TIJDIG BIJ

j DERKSEN
X Zutphenseweg X
V

Een waardig en blijvend St. Nicolaas geschenk
vindt U bij ons.

Horloges, te kust en te keur, in een
uitgebreide collectie, vanaf f 19.75 m.
voll. garantie.
Schoorsteen pendules vanaf f 27.50,
Koekoekklokken, wandklokken, luxe
wekkertjes in leuke vlotte modellen.
Gouden en Zilveren Dames- en Heren-
ringen, Armbanden, Cigarettenkokers,
Manchetknopen, Horlogebanden in
alle uitvoeringen van de eenvoudige
tot de meest verfijnde modellen.
Kortom een keuze waar U van staat
te duizelen.

Fa. Martens - Horloger
de zaak waar U prettig koopt en
waar men altijd voor U klaar staat

UI

Dond

ODIGING
tot bijwoning van lezing
met film over
KUNSTMATIGE BEREGENING

ig 8 December 1955
in zaal Concordia, Gorssel, aanvang 13.30 uur.

Donderdag 8 December 1955
in Hotel 't Wapen van Gelderland, Vorden,
aanvang 19 uur.

Donderdag 15 December 1955
in zaal Prins-Schiller, Aalten, aanvang 13.30 uur.

Vrijdag 23 December 1955
in café Pasman, Lochem, aanvang 19 uur.
Uw aanwezigheid zal door ons ten zeerste op
prijs worden gesteld.

Centraal Bureau Rotterdam

^rractlsche c3/ YLicolaas

cadeaux zijn l

Philips en Blaupunkt Radio- en
Televisietoestellen, Stofzuigers,
en Wasmachines in diverse
prima fabrikaten.

Snelkokers, Strijkijzers, Theelichten, Electr. ver-
warmingskussens en -dekens.
Scheerapparaten in diverse soorten.

Voor de beste merkartikelen

Electra-, Radio- en Televisiebedrijf P. Dekker
Telefoon 253

Doe zo als velen en win een prijs!
Vandaag is de laatste ronde.

200 gr. hamworst 60 et
200 gr. tongenworst 50 et

100 gr. lever 60 et
100 gr. gebr. gehakt 30 et

Beleefd aanbev. JYL V x JY Dorpsstraat 32

Hedenavond wegens verbouwing der winkel 6 uur gesloten


