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Coöp. Boerenleenbank in het goud.
Onzer zeer grote belangstelling werd Donder-
dagmiddag en -avond in zaal Bakker het feit
herdacht dat de Coöp. Boerenleenbank alhier
50 jaar had bestaan. De secretaris, de heer
H. J. Gotink, noemde het een voorrecht en
een groot genoegen namens het Bestuur en
Raad van Toezicht alle aanwe/igen een har-
telijk welkom te kunnen toeroepen op deze
jubileumsamenkomst. Hij dankte in de eerste
plaats alle leden van de Bank die gedurende
50 jaar hun vertrouwen hebben geschonken
aan de Bank en het mogelijk hebben gemaakt,
dat het Bestuur en Raad van Toezicht veel
hebben kunnen doen om de doelstelling van
de Bank te kunnen verwezenlijken. Verder
riep spreker welkom de Directie van de Cen-
trale Bank, zoals spr. noemde onze Hoofd
Organisatie. Vervolgens een woord van wel-
kom aan het Dagelijks Bestuur der gemeente
Vorden, dat met ons verheugd is, daarvan is
spr. overtuigd, dat wij deze gedenkwaardige
dag hebben mogen bereiken, omdat de wel-
vaart van de landbouw, als een groot agra-
risch geheel, zeker van grote betekenis is voor
de gemeente en voor haar bevolking.
Verder werd op hoge prijs gesteld de aanwe-
zigheid van het Bestuur van de Ring Graaf-
schap. Deze Ring is het, aldus spr., die het
saamhorigheidsgevoel op de ringvergaderin-
gen aankweekt en meeleeft met het wel en
wee van de bij haar aangesloten Banken. Ver-
der riep spr. welkom de zakenvrienden en
zusterorganisaties, waarmede steeds prettig
kon worden samengewerkt. Bijzonder werd
toegesproken de heer en mevr. Thate, omdat
de/e cle enigste waren van de oprichters der
Bank die hier tegenwoordig konden zijn. U
hebt de moed en het doorzettingsvermogen
gehad als vertegenwoordiger van de generatie,
die de gedache van Vader Raiffeisen in deze
gemeente ingang heeft doen vinden n.l. om
de plattelandsbevolking de zegeningen te ver-
schaffen, door een goedkoper en beter cre-
dietregeling dan tot dusver bestond. Met uit-
zondering van de heer Nienhuis, z i jn alle Uw
medebestuurders heengegaan. Wij willen hen
op een dag als deze in grote dankbaarheid
herdenken voor alles wat ze gedaan hebben
in het belang van het credietwezen voor het
plat teland.
Spr. bracht in herinnering de namen van de
heren P. G. Gallee, J. Nienhuis, L. Tjoonk,
D. J. Rossel, H. Eijerkamp, D. G. Wesselink
en K. Ensink, die met U, heer Thate samen
de acte van oprichting lieten passeren bij de
toen alhier gevestigde notaris Jkhr. van Haaf-
ten. Wie had kunnen denken dat dit een-
voudige s tekje zou uitgroeien tot een kernge-
zond Bankbedrijf. Dat de heer Nienhuis niet
aanwezig kan z i jn stemt ons tot weemoed,
doch het is ons een vreugde mevr. Nienhuis
wel te mogen begroeten, die vandaag haar
man vertegenwoordigde. Spr. dankte ook hem
voor het vele werk in deze afgelopen 50 jaar
door hem verricht. Wanneer de heer Nienhuis
hier tegenwoordig geweest was zou hij zeer
zeker gezegd hebben, aldus spr., dat de Bank
begon met 26 leden onder kassierschap van
de heer H. J. Tjoonk en zijn niet te vergeten
vrouw „Jantje Me*ue". Deze kassier ontving
toendcrtijd voor diens 'werk ƒ 25.— per jaar,
waarvoor hij om de 14 dagen een middag zit-
ting moest houden. De ingelegde gelden van
het eerste jaar bedroegen ƒ 14.373,70, terwijl
in het 2e jaar reeds aan 15 deelnemers een
voorschot verstrekt kon worden tot een be-
drag van ƒ 3.560,—. De Bank groeide gesta-

dig en zo brachten de notulen van April 1911
aan het licht, dat er een winst van ƒ 197,53
gemaakt was die aan de reserve werd toege-
voegd en die hierdoor steeg tot ƒ 396,58. In
1911 werd besloten toe te treden tot de Ring
van Boerenleenbanken benoorden de Rijn.
In 1914 konden reeds credieten verleend wor-
den aan de Coöp. Aankoopverenigingen te
Linde en Vorden van resp. ƒ 20.000,— en
ƒ 30.000,—. Hierop volgde in 1917 credietver-
lening aan openbare instellingen en konden
subsidies worden verleend aan fok- en con-
tróleverenigingen. De Bank was al die tijd
gehuisvest in de woning van de heer Tjoonk.
In 1922 werd de behoefte gevoeld aan een
eigen bankgebouw met kassierswoning. Dit ge-
bouw werd in de dorpsstraat geplaatst en op
7 December 1922 in gebruik genomen. We-
gens de gestadige groei van het Bankwezen
werd dit gebouw slechts 13 jaar gebruikt.
Hierop werd op l Maart 1935 het huidige
Bankgebouw betrokken, waarin kluis en meer
kantoorruimte was verkregen.
De heer Tjoonk, die tot 1930, dus bijna 25
jaar het kassiersschap had vervuld en die met
zijn vrouw in deze periode van zeer moeilijke
jaren de Bank tot grote bloei had weten te
brengen, gaf op 15 Juli 1930 zijn taak over in
handen van de tegenwoordige kassier, de heer
H. Kapelle, die al enige jaren de heer Tjoonk
had geassisteerd in zijn werk. Deze functiona-
ris mocht in tegenwoordigheid van het Be-
stuur en Raad van Toezicht zijn functie aan-
vaarden met een bedrag aan ingelegd geld
tot een bedrag van ƒ 1.835.758,63 met aan
reserve ƒ 28.323,20. De heer Tjoonk werd toen
dank gebracht voor alles wat deze voor de
Bank gedaan had. Hem werd toen door het
Bestuur een passend pensioen verschaft, waar-
door hij in de gelegenheid was z i j n verdere
levensdagen onbezorgd door te komen.
Vervolgens bracht spr. in herinnering dat de
heer Kapelle op 15 Juli j.l. zijn 25 jarig jubi-
leum mocht herdenken als kassier. Besloten
werd echter dit feit op de dag van vandaag te
herdenken. Spr. dankte de heer Kapelle na-
mens Bestuur en Raad van Toezicht en ook
namens de leden voor de wijze waarop deze
de taak van kassier van de Bank heeft mogen
vervullen.. Eigenschappen als betrouwbaar-
heid, geslotenheid waren in U aanwezig, a ldus
spr., wat voor een kassier van een Bankinstel-
ling van grote waarde is. De Bank is onder
Uw beheer weA&egroeid, zodat het kapitaal
op 30 Novemb^HLl. gestegen was tot over de
ƒ 6.000.000,-, jQhjl er 31 December een re-
servefonds o)) de balans voorkwam van
ƒ 253.280,10. Een vooruitgang in de/e 25 ja
ren van niet n^ndc! '0.000.—

apitaal en ruim ƒ 225.000,— aan reserve. Ook
het schoolsparc^ü) het organiseren van fi lm-
middagen voorVpFideren was bij U in goede
handen. Een bedrag van ƒ 18.379,80 werd door
de kinderen in^degd, een bedrag waarop u,
aldus spr. met "flBldoening moogt terug zien.
De Bank mag onder Uw leiding met ere wor-
den genoemd cütler de 730 Boerenleenbanken
die bij de Centrale Bank zijn aangesloten en
het volle vertrouwen geniet zowel bij leden,
bankrelaties en Centrale Bank. Ook weiden
U de moeilijkheden niet bespaard. Spr. dacht
aan de oorlogsdagen toen het kantoorgebouw
door een VI werd vernield en de bank/aken
in Uw keuken moesten worden afgedaan.

Wegens plaatsgebrek moet de rest [overstaan tot
volgende week.

(k

H.H. Winkeliers,
in verband met de a.s. Kerstdagen
wordt medegedeeld, dat de sluitings-
middagen a.s. week NIET vervallen,
dus zijn de zaken als normaal gesloten

Bestuur Vordense Winkeliersver.

Hoe komt Concordia aan een Bariton-
Saxofoon die ± 800 a 900 gld. kost?

Door verzameling van «Oud-Papier?
Bewaart U het ook voor ons?
Onze laatste inzameling bracht ruim 3000
kilo op. Allen hartelijk dank.

Damclub Vorden.
A.D.G II liet Dinsdagavond verstek gaan,
zodat Vorden deze wedstrijd reglementair
met 20—O heeft gewonnen.

Toneelvereniging V.O.P.
De toneelvereniging V.O.P. uit de buurt-
schap Medler is voornemens om het toneel-
stuk „De zon tegemoet" in de eerste helft
van Januari voor het voetlicht te brengen.

Vordens Dameskoor.
Inplaats van het Sinterklaasfeest hield het
Dameskoor Donderdag een feestavond in het
Nutsgebouw, waarvoor ook de mannen wa-
ren uitgenodigd. Er heerste een zeer gezellige
stemming, waartoe de vele spelletjes die ge-
daan werden niet weinig bijdroegen. Vooral
het voetbalspel en dobbelen om brood ver-
wekten veel hilariteit. Veel te vroeg kwam
het einde.

Kerstcantate.
Op Vrijdag 23 December zal door de ge-
zamenlijke Gereformeerde jeugdverenigingen
de kerstcantate Immanuël in de Geref. kerk
worden opgevoerd.

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst wesr met

VOETBAL
De wedstrijd Haakse Boys II—Vorden II ging
Zondag wegens terreinafkeuring niet door.
Vorden A speelde in Zutphen tegen A.Z.C. A
een goede wedstrijd, waarbij ui te indel i jk
A.Z.C, de gelukkigste was en met -5—2 won.
Een gelijk spel had Vorden wel verdiend.
Vorden I speelde thuis een oefenwedstrijd te-
gen Eefde I, welke club eveneens bovenaan
slaa t in een andere afdeling. Vorden won de/e
wedstrijd niet -1—1. Jammer dat er nogal hard
gespeeld werd, wat nergens toe diende.
A.s. Zondag speelt Vorden I thuis tegen
SVDESII. De Eibergenaren nemen momen-
teel de onderste plaats in op de ranglijst, het-
geen nog niet wil zeggen dat Vorden de/c
wedstrijd gemakkelijk kan winnen. SVDES
heelt dezer dagen een aanzienlijke versterking
gekregen van nieuwe spelers, hetgeen onge-
twijfeld ook in het tweede elftal van de/e
club tot uiting zal komen. Er zal dan ook
flink aangepakt dienen te worden. De overige
elftallen van Vorden zijn vrij.

125-JARIG JUBILEUM
Vandaag wordt door de Directie van de
Metaalwarenfabriek ,,De Gems" alhier aan het
gehele personeel een gezellige avond in het
hotel Bakker aangeboden, om het 125-jarig
bestaan van deze firma te herdenken.

KERKDIENSTEN Zondag 18 December.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen, bed. Hl. Doop.
7.30 uur Adventswijding. Medewerking:
Meindert Boekei, David Hollestelle en Ka-
rel Wolters.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat.

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

van Oud-Vossemeer.
R.K. Kerk

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 17 Dec. van 5 uur t.e.m.
Zondag 18 Dec. Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 9 t.m. 15 December.
Geboren: z. van G. Th. Meijer en B. H.
Meijer-Keizer; d. van J. A. Eulink en J. J.
Eulink-Overkamp.
Ondertrouwd: D. J. ten Broeke en H. E. M.
van Stokkom.
Gehuwd: D. van Veldhuizen en F. M. A.
Hissink.
Overleden: V. H. J. Dostal, m., 18 jr.; H.
J. Abbink, m. ongeh. 60 jr.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 83 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 45.— per stuk.
Schottelingen tot f 54.— Handel tamelijk vlug.

SUCCESSEN
Op de Pluimvee- en Konijnententoonstelling,
welke te Enschede werd gehouden, weiden
de dieren van de onderstaande eigenaren uit
Vorden bekroond:
A. F. Daalmeijer, met Witte Wener, voedster
oud 2 g.g. en Rex bruin voedster oud g.g.
A. ]. Florijn, Barncvcldcrs gezoomd, l iaan
jong 2 g.
H. f. Pardijs, Pauwstaarten blauwschild dol-
fer oud l g.g., zwartschild du i f oud 2 z.g.
C. XV. Tragtcr, Blauwe Weners, ram jong g.g.,
voedster jong /.j>.. koekoekwyaiidotte kr ie l
hen jong ' 3 z.g.vBfc g-g- witte weners ram
jong g.g., voecïstc^Pig -J g.g.

KERSTFEESTVIERINGEN
Door de Yrouw<:nlx>nd van liet N.V.V. w - •
liet k op Dinsdag 20 Dec.
De Hond van Plattelandsvrouwen houdt het
op Woensdag 21 ^^ Op beide bijeenkoms-
ten z i j n oudere m«rn van harte welkom.
Het Kerstfeest va^jP^^'er. v. Vr i j / i nn ig Her-
vormden zal Vrijoag 23 Dec. plaats hebben
onder leiding van Ds R. Riphaagen.

LEDENVERGADERING
IMKERSVERENIGING

Vorige week Vrijdag vergaderden de leden van
de Imkersvereniging „De Macht van het Klei-
ne" alhier in de zaal van de heer Lettink on-
der voorzitterschap van de heer J. W. Kue-
neii. Na een kort openingswoord, waarin de
voorzitter enige woorden wijdde aan de nage-
dachtenis van de heer E. J. Berendsen, die
steeds een actief lid was geweest en ook de
vergaderingen steeds trouw had bezocht, ver-
kreeg de penningmeester, de heer W. Kam-
perman gelegenheid een financieel overzicht
te geven. Hieruit bleek dat er ruim ƒ 38.— in
kas was overgebleven. Het ledental der ver-
eniging bedraagt momenteel 38.
Aangezien liet lidmaatschap van de Ned. Ver.
te Wapeningen, waarbij de vereniging was
aangesloten, een bedrag van ƒ 5.25 per lid
vergde, werd besloten om toe te treden tot de
Alg. Ned. Imkers vereniging te Eer beek voor
ƒ 2.50 per lid, waarvan ƒ 1.50 moet worden
afgedragen.
Tot bestuursleden werden herkozen de heren
W. Kamperman en H. J. Groot Jebbink. Tot
afgevaardigde naar het hoofdbestuur te Apel-
doorn werd aangewezen de heer B. Berenpas.
Vervolgens werden een aantal iinkersartikelen
onder de aanwezige leden verdeeld.
De voorzitter dankte allen voor deze geani-
meerde vergadering en sprak de hoop uit dat
het jaar 1(J5(>, evenals f955 dat een goed
honing j aar is geweest, niet mocht teleurstel-
len en dat er nog meer jongere leden tot de
vereniging zouden mogen toetreden.

Ledenvergadering A.R. Kiesvereniging
Maandagavond werd in de bovenzaal van
Irene onder voorzitterschap van de heer A. [.
Lenselink een ledenvergadering van de A.R.
Kiesvereniging „Nederland en Oranje" ge-
houden.
De voorzitter sprak een kort welkomstwoord
w a a r b i j hij tevens de wens uitsprak dat nog
meerdere jongere leden zich bij de vereniging
zouden mogen aansluiten. De secretaris, de
heer G. Polman, gal na het lezen der notulen
een verslag over de laatstgehouden vergade-
ring van het Provinciaal Comité te Arnhem.
Langdurig werd gesproken over de verhoging
der contributie. Besloten werd liet tot nog
toe betaalde bedrag te verdubbelen, terwijl
de leden uit één gezin minder moeien be-
talen.
Vervolgens werd uitvoerig gesproken over de
te voeren propaganda voor de a.s. verkiezin-
gen van leden der Tweede Kamer der Staten
Generaal.

^ David Hollestelle^
^ Meindert Boehei
^ Karel Wolters

zijn solisten in de

fldvents-bijeenkomst
in de Herv. Kerk

op Zondag 18 December, 7.30 uur.
Ds J. H. Jansen: „Advent"
Ds J. Langstraat: Kerstverhaal
TOEGANG VRIJ.

NUTSKLEUTERSCHOOL
In aansluiting op ons berichtje van de vorige
week kunnen we nog mededelen, dat hel
stuur der Nutskleuterschool t ijdens het Si.
Nicolaasfeest 3 schoolborden kreeg aangebo-
den en een enorme bouwdoos. Ken u i tb re i -
ding, waarmee de school zeer gebaat is.

K.A.B. FEESTAVOND
De plaatselijke afdeling der Kalh . Arb. Bewe-
ging heeft een zeer geslaagde fees tavond ge-
houden voor de leden met hun dames.
Voorziller, de heer J. C. van Langen, sprak
een kori openings- en welkomstwoord, on
deelde mede, dat medio Februari a.s. een
avond speciaal voor de dames wordt georga-
niseerd, waar Mej. Bierlage, voor/ilsUT der
landel i jke K.A.V. een spreekbeurt zal houden.
Get rach t zal worden tot de oprichting van een *
plaatsel i jke K.A.V.-afdeling over te gaan. De-
ze afdel ing zal een geheel eigen bestuur k r i j -
gen en ook eigen avonden organiseren. De
voorzitter wees hierna op de grote leden wer-
vingsactie, die nog steeds voortgang vindt en
reeds goede resultaten bereikte.
Hierna verliep de avond in geanimeerde
s temming met het beoefenen van hcrsengym-
nast iek tussen diverse groepen dames en he-
ren. Ook het spel „Trek aan de bel" w a a r b i j
de deelnemers m u z i k a a l werden getest, ver-
wekte grote hi lar i te i t , 'russen de bedrijven
door kweet de heer J. Krau t s Sr. zich op u i l -
stekende wi jze van z i j n taak als conferencicr.
In z i j n slotwoord dankte de voorzitter a l len,
die aan het welslagen van de avond hadden
meegewerkt.

RATTI-NIEUWS
R a i t i h ee f i de lu'c.ede coinpei i l i e / i e l / l op mi -
stekende wijze inge/ei, Avan t bet bezoekende
Sieenderen l werd met 3—0 verslagen. Hoewel
er tamelijk hard werd gespeeld, droeg de/e
ontmoeting zeker niet het stempel van 011-
spoi t iv i te i t . De beide vleugelspelers der i h u i s -
club voelden zich kennel i jk goed thu i s op
deze nieuwe p laa ts . De 1—0 voorsprong, die
Ralii met de rust bereikt had was echter
maar een povere beloning voor hun betere
spel. Dit doelpunt ontstond na 20 minuten ,
toen A. Bos een vrije trap laag en /uivcr in
de linkerhoek mikte 1—0. Bij een tegenaan-
val der gasten geraakte de Ratti-keepcr tier-
mate geblesseertl, dat hij moest worden ver-
vangen.
Na de thee gaf de thuisclub wederom de ! ; / « m
aan. De invaller-doelman der Rattianen moest
b i jna werkeloos toezien en kreeg slechts enke-
le ballen te verwerken.
De Ratti-midvoor maakte er 2—0 van. On-
danks diverse wijzigingen in hun ploeg luk te
het de gasten niet een tegenpuiil te scoren.
Een kwartier voor het einde bezorgde Hart-
man met een mooie kopbal Ratli een 3—O
overwinning.
Doordal de scheidsrechier verslek liet gaan
bekampten Ralli II en Socii II (Viei akker)
elkaar iu een vriendschappelijke o n t m o e t i n g ,
welke in een gelijkspel eindigde 2—2.
A.s. /omlag gaat fiet eersle team naai' /elliem
en zal hier op sterke tegenstand s t u i t t e n .
Speelt Ratli evenals verleden week, dan / i l
er misschien een kleine kans in om de p u n t -
jes te behouden. Ook de reserves / i j u in touw
en /u i l en in Vierakker een eervol r e s u l t a a t
moeten /icn te bei eiken tegen Socii I.
Rai t i I I I on tvang t Kcycnburgsc lïoys I I I
thuis, zodat het oppassen wordt, terwij l de
A - j u n i o r c n in de t h u i s w e d s t r i j d tegen Zut-
phen A nu eens de puntjes moeten binnen-
halen.

ADVENTSAVOND
Uitgaande van de parochiéle (iontacl-Commis-
sie werd in zaa l Schoenaker op de Kranen-
burg een adventsavond gehouden, welke /eer
veel belangstelling irok. De avond werd, we-
gens verhindering van de- heer H. Folmer,
voorzitter der C.C., geopend door de vice-
voor/itter de heer A. Mombarg, die vooral de
spreker van deze avond, de Z.K. Pater Diodo-
rus Polanen, kapelaan a lh i e r , welkom Jieelie.

.Kape laan Polanen b r a c h t vervolgens naa i N o -
ren, hoe de adventsli jd een l i j c ï van voorbe-
reiding is op de komst van C h r i s t u s (Kers i -
mis) en hoe bij een ieder cle aclventsgedac h te
levendig moet b l i j v e n . Spreker l i c h t t e z i j n
in le iding toe, aan cle hand van lichtbeelden.
Ken en ander werd met grote a a n d a c h t ge-
volgd en de spreker kreeg dan ook aan het
slot een warm applaus in on tvangs t Ie nemen.
Hel R.K. Zangkoor „ ( l a n t a m u s Domino"
zorgde op voortreffelijke wijze voor de muzi-
kale omlijsting.



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

Uw mes en schaar
worden door ons
als nieuw geslepen.

Fa. M A R T E N S
Zutphenseweg

Heerlijke warmte
met onze

warmtestralers
voor gas of electra

KEUNE
Stationsweg l

Voor ruime sortering
m

Kerstgroepen
naar

Jac. Sessink
Kranenburg, Tel. 348

De dokter zegt-
VITAMINEN

en dat betekent
Sinaasappels
Ie kwaliteit

Derksen
Zutphensew. Tel. 334

A.s. Maandag en
Dinsdag ontvangen
wij weer

tamme konijnen
tegen de hoogste
prijs.

Rossei's
Pluimveehandel

Telefoon 283

Twee hlnnkbeeltlen
-één uppuraut:

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 en ZN. - VORDEN
De G.O.S. te Zutphen roept sollicitanten
op voor de functie van:

Vertegenwoordiger-inkoper
voor de^afdeling Vorden.

Gegadigden moeten:
Ie. voldoende kennis hebben van de han-

del in slachtvee en gebruiksvee, event.
ook varkens;

2e op de hoogte zijn met en gevoel hebben
voor het organisatiewezen in de land-
bouw;

3e over enige theoretische opleiding be-
schikken.
Diploma L. W.S. strekt tot aanbeveling.

Uitvoerige schriftelijke sollicitaties vóór 28
December a.s. te richten aan de G.O.S.,
Postbus 26, Zutphen.

ouders,
LAAT UW ZOON EEN VAK
LEREN!

Jongelui kunnen opgeleid worden tot

Monteur
Frartiebouwer
Galvaniseur
Magazijnbediende
enz.

KOMT U EENS PRATEN?

EMPO Rijwielfabrïek
H. B. Emsbrock, Vorden

rC/teumalijclers J
Het ongunstige jaargetijde
breekt aan, ga nu een

Rheumatex
lendengordel of bandage dra-
gen.

Deze geven de juiste warmte, waar-
door een wonderbaarlijk effect ver-
kregen wordt.
Alleenverkoop voor Vorden

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. vl Wal
„Beslist Uw Drogist"

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

Met Kerstmis verloven?

Wij hebben ringen die U zullen
voldoen.

Fa. Martens - Horloger

Voor de Kerstdagen:
Kerstbomen in alle maten,
Kerststukjes, Hyacinten, Tulpen
bloeiende planten, hulst, pepers.
enz.

Aanbevelend

KLUMPER, Dorpsstr. 17, Telefoon 436

Ook als u soms voor de feest-
dagen zelf iets bakt, leveren wij
u daarvoor gaarne de nodige
ingrediënten. U ^krijgt dan de
zelfde ^grondstoffen die wij in
de banketbakkerij gebruiken, dus
het neusje van de zalm, en . .
zeker niet duurder. Neemt eens
proef.

Bakker Schmink, Tel. 384

C hem. reinigen Verven

D ecemberóanbieding*
Wollen mantJ^L lem. reinigen

van f 4.50 voor f 3.5O

100 pCt. verzekerd tegen diefstal, tran-
sport en brand.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

Stoppage Enz. enz.

l

• ""̂ "̂ H^H "̂ W^ ̂ ^MH "•v*"•-^^fcH^B^^^fc^HH-^^^'

Voor de Feestdagen

grote keuze gebak
Kersttaarten — Kerstkranzen

Verschillende soorten
Appelgebak, Sausijzebroodjes,
Pasteitjes, Weinachtstollen.
Kerstbroden, Kerstkransjes,
Schuimkransjes, Fondant-enChoc.
kransjes en klokjes, Luxe dozen
bonbons, enz., enz.

Aanbevelend

HL J+ ter Huerne
Telefoon 293

ZIE ETALAGE

Wilt u werkelijk Rookgenot ?
Dan voor de Feestdagen eerst nog
even naar de

„Speciaalzaak"

G. W. Eijerkamp, Sig.mag. „'t Centrum"
Tel 386

Voor de a.s. ^feestdagen
Kerstbakjes met tulpen en Hyacin-
then in diverse modellen.
Kerstbomen verschillende grootte.
Cyclamen, Begonia's wit en andere
kleuren.
Losse Hyacinthen, Tulpen en Va-
rentjes.

Ook van gebruikte bakjes, fnits vroeg be-
steld, maken wij een aardig kerstbakje.

Bloemisterij van Kesteren
Telefoon 206

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

en 200 Watt.

Spaart in 't gebruik.

Reeds bij 5 stuks

met korting en

alzo ook voordelig in aanschaf.

H.H. Landarbeiders
a.s. Maandag 19 Dec. 's avonds tussen
7 en 8 uur VERZILVERING VACAN-
TIEZEGELS bij de Penningmeester
A.N.A.B. G. J. Martinus, Almenseweg

Voor de feestdagen:
250 gr. cocosbanket

heerlijk koekje 59 et
250 gr. heerlijke suikerkransjes 49 et
l It. fles Vermouth, prima wijn 198 et
l fles prima advocaat 295 et
l fles prima schillet je 210 et
l pot augurken 79 et
l pot zilveruitjes 45 et
Tevens mayonaise, tomatenketshup,
zoutjes, zoute pinda's en zalm,

Let op onze voordelige aanbieding
van slaolie, bloem, krenten, rozijnen,
sucade en snippers.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

ArisÉa RadioU ziet het

U hoort het

in een woord fantastisch.
Vanaf hed^ door ons
vertegenwwrdigd voor
Vorden.

Prijzen vanaf f 1.S.— mot F.M.
en Ferrit Antenru^

RADIO SLAGER
Burg. Galléestraat 62

Vorden

VOOR EEN HEERLIJK

MÏÏKRENTENBROOD
naar

Bakker Schurink.
Bestellingen gaarne vroegtijdig ! Tel. 384.

Contact wordt in 1185 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 mevr dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles/
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Op Dinsdag 20 December 1955
houdt de

Vrouwenbond N.V.V.
KERSTFEEST

in de koffiekamer van het Nut.
Aanvang 730 uur.

Spreker: Ds Jansen.
Ouden van dagen hartelijk welkom.

Het Bestuur.

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

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel
van Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL, B„,M ,„„ anaia

KERSTARTIKELEN - KOERSELMAN
(Kaarsen) 2O stuks 25 et.)

KOM VC

hoedje of kapje
eens kijken bij

Kroneman-Jörissen
Uw oude hoed door ons vervormd,

als nieuw terug.

In Kerstgroepen en Kerstver-
sïerïng hebben we ruime keuze

Voor de a.s. feestdagen
ook diverse soorten
dranken.

Beleefd aanbevelend

Wed. A. Tolkamp, Kranenburg
Een prachtig symbool van het
licht van Kerstmis

is toch altijd weer een
goed versierde kerst-
boom.

We hebben weer een mooie partij
ontvangen. Kom er tijdig één uitzoe-
ken om teleurstelling te voorkomen bij

Derksen, Zutphenseweg 13, Tel. 334

FEESTGEBAK
voor Kerst en Nieuwjaar.

Fijne kerstkransen,
Tulband, Cake,
Stollen
en fijn krentenbrood
en ander gebak.
De bekende Zwane-
halzen, ook om mee
te nemen in speciale
doos, of om te ver-
zenden.

Gelieve vroegtijdig te bestellen.

Fa. H. J. Scholten en Co.
Tel. 394 -i 't Hoge 24 ~ Vorden

DRINGENDE OPROEP
't Groene Kruis te Vorden verzoekt
aan iedereen,

die uitleenartikelen'uit 't Wijkgebouw thuis
heeft, die niet meer gebruikt worden, zo
spoedig mogelijk aan 't Wijkgebouw tussen
l en 1.30 uur (Maandag t.m. Vrijdag) terug
te brengen.
Ook de lampen, die nog in omloop zijn,
terug te bezorgen bij de Doktoren.

Het Groene Kruis

In slechts enke-

lessen leren wij

5 U dansen, volgens

$> ons speciale sy-

steem

snel-privé-les

Dansschooi M. J. Kroneman

Sinaasappelen, Manderijnen, Appelen, Wal-
noten, Tamme Kastanjes, enz.

Alles te koop in de winkel van . . .

Derksen, Zutphenseweg 13
Telefoon 334

ATTENTIE!

HEDENAVOND om half acht
Schieten, Sjoelen
en Balgooien
bij

Oplaat in de Wildenborch



VERLOO1
Truus Brouwer

en
G. Sipma

Vorden, 't Hoge 72
Groningen,

Hereweg 8 b
26 December 1955.
Receptie: v. 3—5 uur
't Hoge 72, Vorden.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen; die ons 26
November tot een on-
vergetelijke dag heb-
ben gemaakt.
Fam. M. WANSINK
Vorden, Dec. '55.
Raadhuisstr. 13

Voor de deelneming
ons betoond tijdens de
ziekte en het overlijden
van onze geliefde echt-
genoot, vader, behuwd-
groot- en overgroot-
vader

GERRIT WAHL
zeggen wij u hartelijk
dank.

Uit aller naam:
Wed. G. Wahl-

Pasman
Vorden, Dec. '55.
Dorpsstraat 42

Hiermede zeggen wij
u allen hartelijk dank
voor de door u betoon-
de deelneming bij het
overlijden van onze
zoon.

Fam. DOSTAL-
AALBERS

Vorden, Dec. '55.
Linde E 82

Verpleeginrichting
Huize Het Enzerinck
te Vorden vraagt voor
direct of tegen l Jan.
a.s. voor dag of d.e.n
2 flinke nette werk-
meisjes. Goed loon,
prettige werkkring.
Sollicit. a.d. directrice

Gevraagd net MEISJE
voor dag en nacht.
Brieven m. opg. ver-
langd salaris aan Bur.
Contact, onder no 30.

Nette WERKSTER
gevraagd, l dag p.w.
Mevr. Schiphorst,

Villa Nuova

Ter overn. aangeb.
kachel m. toebehoren,

etensdrager, alumin.
dekschalen. enz.

Het Hoge 59

Verkrijgbaar een jong
HONDJE H. Bog-
chelman, 't Medler

Te koop 3 vette
GANZEN. B. Nijhuis
Zutphenseweg 70

Te koop gevraagd
kuikenkachel met

scherm, door J. Kette-
lerij, 't Hoge 35.

Te koop goed bevlees-
ne schot, bij W. Oort-
giesen, C 83.

Toom BIGGEN te
koop. J. Spithoven

bij 't zwembad

Te koop 2 dekrijpe
B.B. ZEUGJES.
Tevens NOTEN te
koop. Joh. Wesselink
Kranenburg

Te koop een zwartb,
MAALKALF. A. J.
Korenblik, Boshoekje
Linde.

Te koop eerlijke drag.
KOE, M.R.IJ. 21 Dec.
uitget. Gem. prod. 4560
kg. 3,81 vet, 295 dag.
176 kg melkvet, 596
vetgr. per dag. G. J.
Sloetjes, D 167 Linde

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

reilen is van ons heengegaan, na een
geduldig gedragen lijden, zacht en
kalm, onze geliefde Broer, Zwager en
Oom

HENDRIK JAN ABBINK

in de ouderdom van 60 jaar.

De hoop op een zalig weerzien
troost ons in dit verlies.

Vorden: H. Bouwmeester-Abbink
G. J. Bouwmeester

G. J. Bouwmeester
en Verloofde

VORDEN, 14 December 1955.
Linde E 101.

De teraardebestelling zal [plaats heb-
ben heden Zaterdag om 1.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met diepe droefheid geven wij u kennis l
van het overlijden van onze innig-
geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder

JAANTJE SCHUTTE
weduwe van Jac. Bruggeman

in de ouderdom van 73 jaar.

Zutphen, R. Stein-Bruggeman
W. Stein

Laren-Gld, A. Hekkelman-Bruggeman
E. Hekkelman

Lochem, C. Zweverink-Bruggeman
B. Zweverink

Lochem, J. Stern-Bruggeman
A. W. Stern

Zutphen, G. ter Haar-Bruggeman
J. L. ter Haar

Lochem, B. Bruggeman
J. H. Bruggeman-Rorije

Lochem, J. Stern-Bruggeman
D. Stern

Vorden, J. Bruggeman
L. H. Bruggeman-Born

Hengelo-G,G. L. Bruggeman
A. J. Bruggeman-Hijink

Lochem, A. J. Bruggeman
M. Bruggeman-Wissink

Vorden, A. Bruggeman
A. Bruggeman-Rietman

klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, 16 December 1955.
C 90

Do teraardebestelling zal plaats hebben op
Woensdag 21 December om 1.30 uur op de^
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de a.s. feestdagen:
Volop krenten, rozijnen, oranjesnip-
pers, sucade, geconfi) te vruchtjes.
Vers gebrande pinda's, 250 gr. 59. et,
Hazelnoten, Walnoten, 250 gr. 69 et.
Dadels (zonder pit) % kg 35 et.

Grote sortering wijn:
Westlands rood per fles f 1.40
Zwaardemakers Bisschopwijn p. fl. 2.45

Diverse soorten zoutjes, kaaswafeltjes,
kaasbolletjes, Nibbits.

Voor iets hartigs'. fijne knakworst per
flacon 7 stuks f 1.35
Blikjes zalm 89 et
Sardines per blikje 62 et
Verder 2 grote potten piccalilly 79 et
Fijne Boeren belegen kaas 100 gr. 35 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232

Staren of turen is zeer nadelig
voor Uw ogen.

Wij leveren U de juiste bril.

fa. Hartens,
de opticien die altijd voor U klaar staat!

Zie toch die leuke kerststukjes en
cactusbakjes.

Maak uw huis gezellig met wat rode
tulpen, witte cyclamen, hyacinten en
mooie hulst met bessen.

Kom eens kijken bij

Derksen, Zutphenseweg 13, Tel. 334

Voor de a.s.-feestdagen
zijn wij ruim gesorteerd
in alle soorten drank.

Als extra aanbieding 2
goede flessen wijn voor
f 3.35.
Beleefd aanbevelend

J. A. Eykelkamp Medler

Vandaag extra reclame
500 gram spek 85 et per 500 gram

2 rookworsten
200 gr. hamworst

Beleefd aanbev.

130 et 200 gr. tongenworst 50 et
60 et 200 gr. leverworst 30 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

Speciaal voor mannen
ZO JUIST ONTVANGEN:

Gemakkelijke in-stap schoenen
waar U zo mee weg loopt*

Extra buigzaam daardoor geen slippen. Voorradig
in zwart en moderne bruine kleuren, met leer of
rubberzooi

WULLINK'S Schaenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"
Telefoon 342, Dorpsstraat 4

Bezoekt zonder de minste verplichting
onze grote toonzaal met een enorme sortering:

EM PO-Toerrijwielen
„ -Sportrijwielen
„ -Kinderrijwielen
„ -Transport-

rijwielen
„ -Juniorrijwielen
„ -Driewielers
„ -Autopeds

-Naaimachines

RONDO-Wasmachines

„ -Wringers

„ -Centrifuges

RUTON-Wasmachines

,, -Stofzuigers

„ -Straal kachels

„ -Strijkijzers
ASHBY - Rolschaatsen

EMPO-T.W.N. FIPS en HERCULES BROMFIETSEN.
Dagelijks voor het publiek geopend van 10—12 en van

2—5 uur, behalve op Zaterdag en Zondag.

LEVERING UITSLUITEND VIA UW HANDELAAR.

EMPO Rijwielfabriek - Vorden

Wegens vergevoflerd seizoen en doo^ geconcentreerde
Ap

inkoop, koopt U*vanaf 15 December tot de Kerstdagen

MANTELS
JAPONNEN

JACKS

OVERJASSEN
JEKKERS
JACKS

met 10 tot 20 pCt. korting.

Voor

en
Kerstgroepen
iar

KEUNE
naar

Tobt u nog steeds
met die hardnek-
kige hoest ?

Bronchicum
Elixir

helpt u er snel en
zeker af.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
nlo drogist

Kerstboom- en
Tafelversieringen

Beleefd aanbevelend,

Jac. Sessink
Kranenburg, Tel. 348

Voor gezellige dagen speciale aanbiedingen.
Likeuren, H—15%
Anisette
Schilletje
Half om Half
Apricot Brandy
Voorburg
Curagao
Persico

fl. 3.15

Boerenjongens op alcohol, per
liter 2.95, ]/2 liter 1.55, op sap
per pot 1.20

Onze bekende zoete rode wijn
(import) 2.25

Zwarte kip; Rossello, vermouth;
Paradiso, rode wijn; Advocaat

Bij de Borrel:
Nibb-it, Dips
Kaasstokjes
Kaasbolletjes
Zoute Pinda's
enz. enz.

Voor Toast:
Theeworst
Pikante smeerkaas
Ansjovis-pasta
Schelvislever
Sandwich Spraed

Sucade - Snippers - Bigareau

OLBA
Knakworst - Borrelworstjes

STEEDS VAKER KISTEMAKER

COUPONS COUPONS
week

COUPONS
bij:

A. Wolsing, Raadhuisstraat 26, Vorden

iMarktvereniging Vorden.
Subsidie-aanvragen dienen uiterlijk 31
December a.s. bij de secretaris, Molen-
weg 35 Vorden, te worden ingeleverd.



Voor de Kerst- en feestdagen:
-^ Nieuwe cocktailjaponnen en rokken

^ Leuke jersey jumpers

-̂  Damesvesten in jersey en weveknit

-̂ Een zeer mooie collectie rokken in taffet, fibranne, kamgaren en tweed - ook de
nieuwste Black Watch ruitdessins. Diverse modellen o.m» plissee*

-̂ Zuiver wollen jersey rokjes fabrikaat Pehavee, Tweka en Delana v*a, f 17.50

^ De nieuwste modellen in regenmantels o*m, de nylon Sinotexmantel van 19*75

LOOMAN VORDEN
Confectie en Manufacturen
Ook in Heren- en Kinderkleding het beste adres,

UW ADRES
voor
Chem. reinigen
Drijmastern
Tricoleren en
Verven in alle

kleuren
is

Chem. Wasserij Accuraat
Oldenzaal. Depot;

LUTH Kledingmagazijn

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
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

Voor U geen
kledingprobleem

meer dank zij

Beha «.4.95

Cofsef il. 15.75

PaS'Tunette beha's

5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat

Pas-Tunette corsetten

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaat.

H. Liith, Vortfen
A.s. Zondag

Vorden l -

S.V.D.E.S. II
Aanvang 2 uur

VOOR MOOIE

VERLOVINGSRINGEN
EN NIET DUUR,

*dan is uw adres bij de

Firma B. Wentink & Zn.
Horlogerie - Vorden

IJsvereniging „Wildenborch"
Opgave van nieuwe leden voor 31
Dec. '55, nadien f 1.— verhoging, bij
Bargeman (Wildenb.) en Eijerkamp
(Sig.mag.) Vorden.

SPECIALE AANBIEDING
voor de feestdagen!

l fl, slaolie f 1.45 m.lOzegel
l ons snippers f 0.36 „ 5 „
l ons sucade f 0.34 „ 5 „
500 gr. krenten f 1.04,, 4 t,
500 gr. rozijnen f 0.98,, 4 „
500 gr. bloem f 0.23
l fl. Cultura en l fl. likeur

samen
l fl. Curagao en l fl. Citroenell^

samen '•**

P. G. van Asse!! •

ra

Linde

Uitslag puzzlewedstrijd
v.d. Vordense Winkeliersvereniging.

Ie prijs: Coen Hartjes, Dr. Lulofsw. f 20.-
2e prijs: Willie Kreunen, Heng.weg 19 f 10.-
3e prijs: Henny Pardijs, D 113 Mossel f7.50
4e prijs.' Marietje Berendsen, B 82 f 5,—
5e prijs: Kinderen Ruiterkamp, E 33 f2.50

Bestuur Vordense Winkeliersver.

f KERSTARTIKELEN f
x in grote sortering x

| Jan Hassinkjj

Ver. v. Vrijz. Herv., afd. Vorden
De viering van het Kerstfeest met de
kinderen van de zondagsschool, o.l.v.
Ds R. Riphaagen, zal plaats vinden
a.s. Vrijdag 23 December om 1 uur
in het Nutsgebouw.

Het Bestuur

kan geplaatst worden voor de
bediening in onze Cantine en
aanverwante werkzaamheden.

Een prettige werkkring voor hele of
halve dagen.

Empo Rijwielfabriek

J^reitige K^erstdagen hem iL

met een Radio- of

Televisietoestel uit onze
fraaie collectie Philips
en Blaupunkt.

Electr. Kerstboomverlichting.
Techn. Bur. P. Dekker

Telefoon 253

Voor de a.s. feestdagen nog een mooi
truitje, wollen vest of pullover?

Wij geven op alle artikelen vanaf
19 t.m. 24 Dec. 10 pCt. korting.

Handschoenen
Wanten
Sjaals
Hoofddoeken
enz.

rtKousen in wol, nylon,
Sokken + Sokjes
Pyama's, dames, heren, kind.
Nachtponnen, katoen, flanel
enz.

Overhemden
Zelfbinders
Drukknoopdass.
Petten
enz.

Werkbroeken Plusfours Overall's ^B Werkjassen enz.

MOMBARG Kranenburg * Telefoon 279

gezellige tijd
dat bakken voor de
feestdagen!

Maar zorg dan ook, dat U daar wat goeds voor
in huis hebt.

Daar zorgt Uw Spar-kruidenier
gaarne voor, en let dan tevens op
die stroom van extra zegels die U
krijgt

VOORRADIG:
Bloem
Bakmeel
Cake-meel
Krenten
Rozijnen
Sucade - Snippers
Gist
Poedersuiker
Vanillesuiker
Geconf. Vruchtjes

Kerstkransjes
Fondantkransjes
Chocoladekransjes
Wijnen
Advocaat
Likeuren
Boerenjongens
Boerenmeisjes
Rozijnen op sap
Nieuwjaarsrollen
Augurken

Eskes - Remmers
De Bond van Plattelandsvrouwen

nodigt evenals voorgaande jaren, dames en
heren boven de 65 jaar uit om met hun het
Kerstfeest te vieren op

Woensdag 21 December
's middags om half drie i.h. Nutsgeb.

Het Bestuur

TAMME KONIJNEN ontvangen wij
a.s. Dinsdag de gehele dag. De prijs valt altijd mee.

Aanbev. Fa. H. Franken - Tel. 295 - Hengelo-GId.

School ige 40
Kerstfeestviering

met de leerlingen op Vrijdag
23 December in Irene.
Aanvang half twee.

De kinderen, die in 1956 op school
hopen te komen worden ook verwacht.

Ouders en belangstellenden eveneens
hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Openbare aanbesteding
Het Gemeentebestuur van Vorden zal over-
eenkomstig het aanbestedingsreglement W.B.
in het openbaar aanbesteden in percelen,
ondermassa of massa:

Het bouwen van 10 woningen
met schuurtjes en bijkomende
werken,

waarvan 2 blokken van 4 woningen en l
blok van 2 woningen, aan een nieuwe weg
in het uitbreidingsplan der Gemeente Vorden.
Zolang de voorraad strekt zijn bestek en
tekening a f 15.— verkrijgbaar bij de ar-
chitect of worden na ontvangst van een
postwissel groot f 15.25 toegezonden. Res-
titutie op de dag der aanbesteding f 10. — .
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.
De aanbesteding vindt plaats op Donderdag
22 December v.m. 11 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

De Architect, J. L. van Houte

Zutphenseweg 16,
Vorden

Immanuël

uit te voeren door de vier
Geref. Jeugdverenigingen in
Vorden, op Vrijdagavond 23
December a.s. in de Geref.
Kerk.

Aanvang 7.30 uur. Toegang vrij.

Alle belangstellenden zijn hartelijk
welkom.

KERST

kaarten
lopers
tafel lakens
servetten
rood, wit en
groen crepe
pakpapier
lint
kaarzen
stal let jes

Flitter.
Kalenders en Agenda's 1956.

Fa. Hietbrink, Tel. 253

"" Nutsgebouw ""
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag: 26 Dec., 8 uur
(Tweede Kerstdag)

De realistische Franse film

Kinderen der liefde
(Les enfants de l'amour)

met: Etchika Choureau - Joëlle Bernard
(denieuwste filmontdekkingen)- Claude
Pascal - Lise Bourdin.
Leerden deze meisjes de liefde te vroeg
kennen ?
De lijdensweg van jonge vrouwen, die
niet de vinger worden nagewezen.
In deze tijd is het nuttig deze film te gaan
zien, die zéér realistisch . . . en derhalve
zéér overtuigend de consequenties van een
lichtvaardige levenshouding aan de orde
stelt.

L Toegang 18 jaar

Entree: 1.20-0.90-0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Heden Zaterdagavond DANSEN
in Concordia te Hengelo-G.

Orkest „The Moodchers"


