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BIJZONDERE ADVENTSDIENST
Zondagavond wordt in de Hervormde kerk ge-
woontegetrouw een bijzondere adventsdienst ge-
houden. Ds. P. Visser uit Apeldoorn, de vicaris
mej. Th. Barnard en Ds. J. H. Jansen verzorgen
het gesproken gedeelte en een paar koortjes zul-
len karakteristieke kerstliederen zingen uit ver-
schillende landen. Alle in de oorspronkelijke taal:
Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse.
Het is te hopen dat zowel zaterdagavond de kerst-
wij dingsdienst van Excelsior, als zondagavond de
adventsdienst door velen bezocht zullen worden.

ZUIVELFABRIEK BEGROETTE NIEUWE
DIRECTEUR

De Coöp. Zuivelfabreik in het dorp hield in het
hotel Bakker onder leiding van de heer G. W.
Winkel haar najaarsvergadering.
In zijn openingswoord heette hij in 't bijzonder
welkom de nieuw benoemde directeur de heer
Groen, thans als zodanig te Ezinge (Gr.). Wij
kunnen ons haast geen vergadering van de fabriek
indenken zonder tegenwoordigheid van wijlen de
heer A. J. Huurneman, aldus spr. Niet tegenstaan-
de een vrij langdurige ziekte heeft de heer Huur-
neman nochtans de moed kunnen opbrengen om
ten aanzien van de fabriek, die hem lief was, als
directeur te doen wat in zijn vermogen was. Hier-
in werd hem op 12 augustus een halt toegeroepen,
de dag van zyn overlijden. De heer Huurneman is
30 jaar aan de Vordense Zuivelfabriek verbonden
geweest, waarvan 20 jaar als directeur. In deze
30 jaar is er veel aan de fabriek tot stand ge-
komen. Hij was een harde werker en in de zuivel-
wereld een geziene figuur. Wij zullen steeds met
dankbaarheid gedenken wat hij voor de zuivelfa-
briek heeft gedaan, aldus de voorzitter. Ter zijner
nagedachtenis werden enige minuten stilte in acht
genomen.
De voorzitter richtte zich vervolgens tot de
nieuwbenoemde directeur, de heer Groen, en zeide
dat voor hem een breed arbeidsveld open ligt in
Vorden. In de toekomst zal dan ook veel van u
worden gevraagd. Spreker hoopte dat er steeds
een goede verstandhouding moge zijn tussen di-
rectie en personeel. Want dit is een absolute nood-
zaak om tot goede resultaten te komen. Het per-
soneel werd dank gebracht voor de nauwgezette
plichtsbetrachting tijdens de ziekte en het over-
lyden van de heer Huurneman.
In het tijdvak van 3 jan. tot en met 3 december
1960 werd aan de fabriek ontvangen 15.223.147 kg
melk met een gemiddeld vetgehalte van 3,65 pet.
en een gemiddeld eiwitgehalte van 3.31 pet. Dit
was 7,04 pet. meer dan in 1959 aangevoerde melk
over eenzelfde periode. Tot 5 november j.l. werd
10.561.973 kg melk tot v.v. kaas en 1.347.134 kg
melk tot kaas 40+ verwerkt. Dit was 83 pet. van
de aangevoerde melk. De kwaliteit van de kaas
was deze zomer behoorlijk goed te noemen.
De heer Groen, die hierna aan 't woord kwam,
deed allereerst enige persoonlijke mededelingen.
Hij werd in 1921 te Steenwyk geboren en trad op
19-jarige leeftyd aldaar in dienst van de zuivel-
bereiding. Na aan de fabriek te Bolsward, te Rui-
nerwold en te Elsloo (Fr.) als assistent-directeur
werkzaam te zijn geweest, volgde in 1950 zijn
benoeming tot directeur van de zuivelfabriek te
Ezinge (Gr.).
Hierna gaf spr. een overzicht van de landelijke
zuivelsituatie.
Aan het slot van deze zeer druk bezochte leden-
vergadering werd besloten voor de melkcontrole
ƒ 2,— per afgesloten melklyst in de onkosten by
te dragen.
Medegedeeld werd dat met uitzondering van de
„Voskuilrit" met de melkryders overeenstemming
is bereikt dat zij in 1961 dezelfde melkrit bly'ven
rijden. De „Voskuilrit" zal in 1961 gereden wor-
den door de heer Lichtenberg tegen een vergoe-
ding van ƒ 7,25.

K»!fT?Dampo
FEESTAVOND TEXTIEL BEDRIJF

Zaterdagavond werd door het personeel met hun
dames en heren van het Vordense Textielbedryf
in café De Zon een feestavond gehouden, aange-
boden door de directie van dit bedrijf.
De heer J. Morsinkhoff opende de avond met een
kort overzicht omtrent de groei van dit bedry'f,
dat in februari van dit jaar werd geopend. Aan-
vankelyk werd begonnen met één spoelmachine
en een personeel van 3 meisjes. Nu staan er reeds
3 spoelmachines en is onlangs een nieuwe afdeling
aan de fabriek toegevoegd n.l. een wevery met
8 weefmachines voor het vervaardigen van laken-
katoen. In deze afdeling werkt uitsluitend manne-
lyk personeel. Het ligt in de bedoeling om t.z.t.
deze afdeling nog uit te breiden. In het totaal
werken er nu 20 meisjes en 10 jongens en man-
nen in dit jonge bedry'f.
De feestavond werd doorgebracht met voordrach-
ten, zang en het maken van een dansje, waarby
ook de inwendige mens niet werd vergeten. Een
week tevoren werd door het personeel eveneens
in café De Zon een Sinterklaasavond gevierd,
waarby Sinterklaas met twee zwarte pieten voor
grote hilariteit zorgden en waarby ook rykelyk
werd getracteerd.

DAMCLUB VERLOOR VAN DINXPERLO
Het eerste team van de Vordense Damclub heeft
tegen de verwachting in van nummer laatst der
rangryst Dinxperlo I met 7—13 verloren. De uit-
slag was: G. Harmsen (Vorden)—Th. de Jong
(Dinxperlo) O—2; J. Lammers—Joh. Heezen O—2;
Klein Bramel—H. Luymes O—2; P. van Ooyen—
J. Bussink 2—0; M. Wij en—J. Ruesink O—2; J. F.
Geerken—J. Lammers l—1; H. Wansink—W.
Kraa 2—0; B. Wentink—G. W. Heezen 1—1; H.
Hesselink—C. v. d. Broek 0—2; B. Breuker—A.
Plucker 1—1.
Daar het Nutsgebouw niet steeds op vrijdag be-
schikbaar is, werd besloten om in het vervolg
in zaal Eskes te spelen.

KERKDIENSTEN zondag 18 december.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen Bed. H. Doop.
7.30 uur Bijzondere Adventsdienst.

Kapel Wildenborch.
10 uur Mej. Th. Barnard.

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

R.K. Kerk
7.30 en 10.30 uur H. Mis. n.m. 4 uur Lof.
R.K.Kapel: 7 en 8.15 en 9.30 uur H. Mis,
n.m. 4 uur Lof.

Zondagsdtenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230 .

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 100 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50,'— tot f 6 0 , — per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 9 dec. t.m. 15 dec.
Geboren: d. v. J. W. Wagen voort en G. H.
Seesink ; d. v. A. J. Hissink en H. E. Mee-
nink.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: D. Scholten en W. H. Smit: J.
N. Lichtenberg en B. W. M. Garritsen.
Overleden: Geen.

VOORZITTER C.L.V. „DE EENDRACHT"
JUBILEERDE

In een buitengewoon druk bezochte receptie,
hem door het bestuur der C.L.V. „De Eendracht"
aangeboden, herdacht de voorzitter van deze
coöperatie, de heer A. J. Lenselink, woensdag-
middag het feit, dat hij 40 jaar bestuurslid van
deze coöperatie is gefeest.
In 1920 werd de jubi^Ps in het bestuur gekozen
waarna hij in 1925 secretaris en in 1946 voor-
zitter werd.
De heer Lenselink, di^n het Vordense bestuurs-
apparaat en vereni^psleven een zeer belang-
rijke plaats inneemt, werd allereerst toegespro-
ken door de 2e voorzitter van „De Eendracht",
de heer B. Rossel, die zijn medebestuurder ken-
merkte als een kundig bestuurder, die met hart
en ziel leefde voor de coöperatie. Namens de
coöperatie bood hij een gouden vastzakhorloge
met inscriptie aan.
Sprekend namens het personeel bood de heer
Joh. Wahl een gouden horlogeketting aan. Deze
ketting, aldus de heer Wahl, met het horloge
symboliseert de goede verhouding onderling. Zo-
als horloge en ketting bij elkaar horen zo horen
bestuur en personeel van de coöperatie ook bij
elkaar.
De oud-directeur, de heer H. J. Gotink, die van
1920—1948 met de heer Lenselink heeft samen-
gewerkt, memoreerde diverse gebeurtenissen
uit „de goede oude tijd".
Namens de drie plaatselijke afdelingen yan de
landbouworganisaties sprak de heer A. G. Men-
nink, die de heer Lenselink een pionier op land-
bouwgebied noemde, die steeds voor de agrariërs
op de bres staat.
De heer G. J. Kok, bood namens de plaatselijke
coöperaties de gelukwensen aan.
De rij van sprekers werd gesloten door de direc-
teur, de heer H. Klein Brinke, die de jubilaris
dankte voor de prettige samenwerking en de
goede onderlinge verhouding tussen directie en
bestuur.
De heer Lenselink dankte voor de bijzondere
mooie middag die hem en zijn gezin was aange-
boden alsmede voor net prachtige cadeau, dat
duidelijk de goede onderlinge verhoudingen bij
de coöperatie weergeeft. Spr. wees verder nog
op de goede verhouding die er in Vorden is tus-
sen de coöperatie en de middenstand. De
coöperatie doet haar taak zoals die van haar ver-
wacht wordt, maar verliest daarbij niet uit het
oog, dat ook de middenstand een ruime plaats
moet innemen in de Vordense samenleving.
Burgemeester Van Arkel die eerst later was
gekomen, bood tot slot zijn eerste wethouder
nog de gelukwensen aan met deze voor hem zo
heugelijke dag.
De familie Lenselink werd overladen met bloem-
stukken en andere cadeaus.

UITVOERING V.O.P.
De toneelvereniging V. O. P. uit de buurtschap
Het Medler gaf donderdagavond in zaal Eijkel-
kamp een toneeluitvoering.
Opgevoerd werd het toneelstuk in 3 bedryven van
Niek Stam „Sheik gesignaleerd".
De voorzitter van V.O.P., de heer G. W. Hazel-
kamp, kon in zijn openingswoord een bijna volle
zaal welkom heten en wenste allen een genoeglijke
avond toe.
Zoals wy van deze vereniging gewend zijn was
ook deze opvoering weer tot in de puntjes ver-
zorgd en beschikten de medewerkenden over een
perfecte rolkennis. Ook de toneelaankleding, de
kostuums en grime droegen veel bij tot het suc-
ces. De voorzitter dankte dan ook allen die tot
het welslagen van deze uitvoering hadden mede-
gewerkt.

KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN
A.s. dinsdagmiddag heeft het jaarlykse kerstfeest
van de Bond van Plattelandsvrouwen plaats, waar-
bij ook de bejaarden weer worden uitgenodigd. Zij,
die slecht ter been zijn, kunnen per auto worden
afgehaald, wanneer zy dit even aan het bestuur
doen weten. Leest u vooral ook de advertentie.

GOED GESLAAGDE TENTOONSTELLING
P. EN K. VERENIGING VORDEN

De Pluimvee- en Konijnententoonstelling, welke
zaterdag en zondag in Garage Woltering werd
gehouden door de Vordense Pluimvee- en Kony-
nenvereniging mocht zich in een vry grote be-
langstelling verheugen. Vooral zondagmiddag was
het bezoek groot.
Er waren in de afd. Pluimvee 98 en in de afd.
Konijnen 296 inzendingen. De kwaliteit van de
ingezonden dieren was volgens de keurmeesters
van een uitstekend gehalte en zij waren dan ook
vol lof over deze tentoonstelling.
De kroon spande op deze expositie de heer Rhe-
bergen uit Borculo met zijn grote collectie Polen
roodoog, waarvan de jonge ram het predicaat
„Uitmuntend" kreeg, wat de hoogste onderschei-
ding is, terwijl hij bovendien nog een groot aantal
zzg beoordelingen verwierf.
De hoogste klassen der scholen hadden een uit-
nodiging voor zaterdag ontvangen. Helaas werd
hiervan alleen gebruik gemaakt door de leerlingen
van de Bijz. school op 't Hoge.
De hoofdereprijzen vielen ten deel aan H. J. Rhe-
bergen (fauteuil) voor het hoogste aantal punten
en aan G. van Zuilekom, Lochem een stalen stoel
als opvolger. De medaille voor het hoogste aantal
punten hoenders kreeg onze plaatsgenoot H. Door-
nink, die bovendien nog 2 ereprijzen verwierf met
zijn inzending hoenders. G. J. Wahl kreeg even-
eens een ereprijs als tweede in de afd. dwerghoen-
ders.
In de afdeling hoenders kregen de volgende plaats-
genoten één of meer prijzen: G. J. Barink, H.
Doornink, G. J. Wahl, J. H. Wahl, G. J. Koersel-
man en E. J. Wenneker.
In de afd. krielen waren dit: G. J. Wahl, J. H.
Wahl, W. Tragter, J. Rouwenhorst.
In de afd. konijnen: H. Doornink, L. H. Kranen-
barg, B. Schouten, G. W. Tragter, G. J. Beumer,
D. J. van Dorth en H. G. J. Horstman.
Burgemeeseter Van Arkel opende vrijdagavond in
café De Zon deze tentoonstelling, waarin hij in
't bijzonder de heer Woltering dank bracht voor
het afstaan zijner garage. Hij memoreerde het
40-jarig bestaan en bracht hulde aan de oprichters
in 't bijzonder aan de heer A. Lentink uit Warns-
veld, die vanaf de oprichting tot zijn vertrek uit
Vorden voorzitter was^jweest en nu ala keur-
meester fungeerde. ^f
Ook de beide creleden A. ,f. Flory'n en W. Tragter,
zijnde de oudste nog i^feven zijnde oprichters,
betrok hij in zijn huldURe penningmeeseer, de
heer G. J. Wahl, ontving voor het feit dat hij
reeds vanaf 1925 bestuurslid was en 30 jaar pen-
ningmeester namens het bestuur een aansteker
met inscriptie. Mevr. Wahl ontving bloemen. Door
de genodigden, w.o. vele leden van het ere-comité,
werd vrijdagavond een rondwandeling langs de
geëxposeerde dieren gemaakt in Garage Wolte-
ring.

Bromfiets
laarzen

Ideaal voor uw brommer l

•DE GROOTSTE KEUS

bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

JAARFEEST WILDENBOBCH
De beide jeugdverenigingen in de Wildenborch
„Ora et Labora" en „Samuel" hielden vrijdag
en zaterdag in het verenigingsgebouw hun ge-
combineerd jaarfeest.
Voor de pauze werd o.l.v. de heer W. Jansen een
gevarieerd programma gebracht, bestaande uit
voordrachten, enkele zangnummers e-d. De heer
Voortman uit Eefde zorgde voor de muzikale
begeleiding op een accordeon. Verder werd nog
opgevoerd de éénacters „De deur dicht" en
„Hennie en Peter", waarom smakelijk gelachen
werd.
Na de pauze werd het toneelstuk „Zij, die ge-
stuurd was" opgevoerd. Een stuk met een ern-
stige strekking, waarbij liefde en zelfopoffering
op de voorgrond traden. Elke rol werd op heel
goede wijze vertolkt; in het bijzonder was dit
het geval met de rollen van de verpleegster als
het meisje, dat gestuurd was, Jacob van Noord
en diens zoon Gert en verder van Jan Porringa,
de geldschieter.
Het stuk kreeg een verdiend en daverend ap-
plaus. De eerste avond werd geleid door Ds. van
Zorge en de tweede avond door Ds. Jansen, die
alle medewerkenden en de regisseur, de heer
Haneveld uit Lochem, dank brachten voor het
gebodene.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer P. Potman slaagde aan
de R.K. Lagere Tuinbouwschool te Borculo voor
het vakdiploma byeenteelt.

WEER ONTVANGEN :

f 29.75

VISSER - VORDEN

ZES VORDENAREN LIEPEN VAN
VORDEN NAAR VOORST

Onder de 25 deelnemers, welke zaterdagmiddag
in de dorpenloop Vorden—Voorst meeliepen haal-
den 6 Vordenaren de eindstreep.
Eerste van hen was Wim Vruggink, die de af-
stand van 16 km liep in l uur 15 min en 50 sec.
Hij werd in het algemeen klassement van de 2e
afdeling derde. Hij kreeg hiervoor de derde prijs
(een medaille) en als eerst aankomende uit Vor-
den bovendien nog een beker.
De overige vijf Vordenaren waren: Berendsen
1.18.10, H. Zieverink 1.24.40, A. Langeler C 42 in
1.26.30, G. Vruggink 1.28.30 en H. Wesselink C 3
in 1.39.40. Over 't geheel genomen een knappe
sportprestatie van deze Vordenaren.
In deze afdeling werd Fukkink uit Twello in
1.12.40 winnaar.
In de Ie afdeling uitsluitend voor KNAU-leden
verbeterde Kluivers uit Eibergen zijn prestatie
van vorig jaar met l min. 15 sec. Hij liep nu bin-
nen het uur van Vorden naar Voorst en wel in
59 min. en 15 sec. Daardoor bleef hij in 't bezit
van de wisselbaker. Freriks uit Deventer werd
tweede in 1.0.43 en J. Schooltink uit Baak in
1.0.45 werd derde. W. v. d. Breemen van PEG was
helemaal uit Zwolle overgekomen naar Vorden
om mee te dingen. Hij werd in deze afd. vierde.
Verder waren er ook nog twee deelnemers uit
Harderwijk.
Burgemeester Van Arkel loste om precies half
drie by café Eskes het startschot. Even buiten
Vorden hadden de KNAU-leden, die er een flink
tempo ingezet hadden, reeds de minder getrainde
deelnemers uit de 2e afdeling achter zich gelaten.
Bij Hotel De Kap maakte zich Kluivers los uit
dit groepje en bleef onbedreigd met een voor-
sprong van ruim 300 meter de leiding behouden.
Gelukkig bleef de brug in Zutphen, die anders om
het half uur open gaat om schepen door te laten,
nu geopend. Door een technische storing bleef de
overweg in De Hoven geruime tijd gesloten, zelfs
toen Kluivers hier arriveerde. Dit kostte hem 15
sec. Gelukkig ging toen de overweg weer open.
In het Wapen van Gelderland in Voorst reikte
de heer W. Kuyper, voorzitter van de Sportver.
Vorden, de prijzen uit, waarbij hij hoopte dat deze
dorpenloop in de loop der jaren mag uitgroeien
tot een groot landelijk evenement.

FEESTAVOND CENTRA-KRUIDENIERS
Vrijdagavond werd in zaal Bakker door de Centra
levensmiddelenbedry'ven H. G. ten Brinke en T.
van der Lee een gezellige feestavond gehouden
voor haar clientèle, die ondanks het slechte weer
nog in groten getale was opgekomen.
Door de heer v. d. Lee werd een kort welkomst-
woord gesproken, waarna een paar films gedraaid
werden n.l. een over de vervaardiging van de
Victoria-biscuits en een fraaie kleurenfilm over
het gebruik van de Tornado-artikelen o.a. de snel-
kookpan. Door een uit drie personen bestaand
Centra-cabaretgezelschap werden vrolijke schets-
jes gedaan. Er werden demonstraties met verschil-
lende produkten ten beste gegeven en vanzelf-
sprekend viel er heel wat te proeven en te keuren
en werd er flink getracteerd. Tot slot was er nog
een gratis verloting. De heer ten Brinke sprak het
slotwoord.

DAMMEN
Het tweede team van de Vordense Damclub heeft
in Ruurlo van D.C.R. II een klinkende 17—3 over-
winning behaald.
De uitslag der partijen was: A. van Oorspronk
(Ruurlo)—C. van Ooyen (Vorden) 1—1; B. Bret-
veld—P. Roozendaal O—2; J. Hissink—A. van
Ooyen 0—2; M. van Til—W. Sloetjes 0—2; H.
Schulenberg—H. Bijzitter O—2; H. Rouwenhorst—
H. Wildeboer 0—2; H. Walgemoed—A. Bello 0—2;
J. Ham—G. ter Beest O—2; verder twee partyen
reglementair l—1.
Vrijdagavond werden de twee afgebroken partijen
tussen de Vordense Damclub II en D.C.R. I uit
Ruurlo uitgespeeld.
De heer A. van Ooyen (Vorden) wist zijn party
te winnen, terwijl de heer G. ter Beest remise
speelde, waardoor de uitslag 11—9 werd in het
voordeel van Vorden.

FEESTAVOND ALG. NED. BOUW-
BEDRIJFSBOND

In hotel „De Kony'nenbult" hebben de leden van
de Algemene Ned. Bouwbedrij f sbond afd. Vorden
zaterdagavond een feestavond gehouden. Het aan-
tal leden van deze afdeling is in de laatste jaren
sterk gegroeid. In het afgelopen jaar is het aantal
leden gestegen van 60 tot 71, vooral door toe-
treding van jonge leden. Het bestuur hoopte dat
er nog velen zullen volgen.
Na het openingswoord van de voorzitter was het
de beurt aan de bekende humorist Geurt van
Geurt, die de aanwezigen kostelijk heeft vermaakt
met zijn conference en zijn liedjes. Ook het en-
semble „The Rithm Stars" heeft veel tot het
slagen van deze avond bijgedragen. Het bestuur
heeft plannen om in de toekomst wederom een
feestavond te organiseren.

BILJARTEN
Voor de Zutphense Biljartbond werden de volgende
wedstrijden gespeeld:

KOT 2—Club I 6—2; KOT 3—Carambole 2
8—0; IJssel 3—KOT 4 2—6; De Pauw I—KOT I
6—0.



KOMT ALLEN VANAVOND
NAARTOE HERV. KERK

De Chr. Gem. Zangver. EXCELSIOR
o l.v. hun directeur, de heer F. Vente
voert een prachtige kerstcantate uit:

Christus' geboorte
-tw*-,-: . —»M«a

van R. Beintema
*

Medewerking wordt verleend door:
Mevr. C. v. d. ING-VAN AERLE, sopraan
De bekende radio'medewerker H. KROES, bas
Mevr. NIJHUIS-GEELS, piano
De heer D. WOLTERS, orgel
Een strijkorkest, gevormd door, leden van het
Zutphens Symphonie Orkest, en
Gemeentezang.

Toegangsprijs f 1.25 per persoon.

Donateurs één toegangsbewijs a 75 et

Iverstmis nadert!
Wij hebben voor u

mooie kerstbomen f 1.50 p. st.
Zorg dat u er vlug bij bent!

DERKSEN Zutphenseweg 13

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie jac. Miedema - Deventer

Zondag IS december, 8 uur

De fantastisch spannende film
(in schitterende kleuren)

De hond van de Baskervilles
met: Peter Cushing (Sherlock Holmes)
Andree Morell (Dr Watson)

Vervaardigd naar het beroemde ver-
haal van Sir Arthur Conan Doyle

Een der meest beklemmende detective-
stories ooit gemaakt.

L Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Groene Kruis Afd, Vorden

Vanaf heden tot en met 27 dec. a.s.
zijn bij de onderstaande adressen loten
te koop a f 1.— ten behoeve van de
actie

Kruis en Munt
van ons aller Groene Kruis

Sigarenmagazijnen Boersma, Eljerkamp
en Hassink, W. Wolferink, Berend van
Hackfortweg 7 en bij de bestuursleden
van het Groene Kruis

voorbeelden uit de
ruim 80 aanbiedingen
in de VIVO-Kerstkrant

met meer dan

Suikerkransjes
Een smakelijk Kerstkoekje, 250 gram
met 10 wapent/es

Italiaanse Walnoten
Gesorteerd, bijzonder mooi, 250 gram
met 10 wapent/es

Grote Tulband-cake
met vruchten, ca. 400 gram
met 10 wapent]es

Gezouten Pinda's
200 gram
met 10 wapentjes

Bij aankoop van
1 fles „Kippenren" Advocaat a . .

325
ISO WAPENTJES GRATIS

en 1 fles Zoete Spaanse wijn
„Cibrandos" a

Geldig van 20 december af
óteeds va&er: KISTEMAKER

Imiiripniorc • OPLAAT> Wildenborch
KlUlUCIIICId . SCHOENAKER, Kranenburg

Smit, Zutpj^nseweg

Bij 9tu kerstdiner hoort
wijn

Een greep uit onze sortering

Bordeaux
Bourgognes
Moezel
Rijn- en
Landwijnen

Desgewenst bezorgen wij U
•

alles thuis

Hotel Brandenbarg
Telefoon 1391

een extra fijne sigaar

met de feestdagen

naar

Sig. mag. BOERSMA
Dorpsstraat Telefoon 1553

Schieten • Sjoelen - Balgooien
in de Wildenboxchse Kapel
Zaterdag 17 dec. 19.30 uur

G. OPLAAT en
Schietver. „Wildenborch"

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Blouses
en

Overhemden
in diverse stoffen en

modellen

ALLEEN BIJ

Looman Vorden
Blijf op goede voet
met U w gezondheid..

draag Vredestein Laarzen I

Knielaar»
13.73
Maten 40 t/m 48
Zwart.

Kuitlaars
11.50

Maten 40 t/m 47
Zwart.

Vredestein
betekent tevreden zi jn l

Fa. Martens
sport" en wapenhandel

Boerenleenbank „KRANENBURG" D 127 a, Vorden
Spaar-, Voorschot- en Giro-instelling

Geopend elke maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond van 6-9 uur

JEUGDSPAARWET
Er zijn nog enkele personen die nog niet aan hun verplichtingen hebben vol-
daan inzake de Jeugdspaarovereenkomst.
leder jaar moet er tenminste.f 30.-- gestort worden, terwijl er maximaal f 200.-
gespaard mag worden per jaar.
Wij verzoeken de belanghebbenden hun jeugdspaarboekje te willen controleren
en zonodig het minimum voor 31 dec. a.s. te storten of eventueel het saldo aan
te vullen tot het maximum.

SPAARBOEKJES
Men wordt verzocht geen spaarboekjes voor bijschrijving der rente op de bank
in te leveren.
Eind januari 1961 zal aan een ieder de gelegenheid gegeven worden voor de
rentebijschrijving.
De voorschotnemers ontvangen deze week een schrijven, waarin rente en aflossing
is bekend gemaakt. Wij verzoeken onze voorschotnemers beleefd deze te willen
voldoen voor 24 dec. a.s.

Het Bestuur

School met de Bijbel Het Hoge 42

Kerstfeestviering
in Irene op woensdag 21 december

Aanvang half twee

De kinderen die in 1961 op school hopen
te komen worden ook verwacht.

Ouders en belangstellenden eveneens harte-
lijk welkom.

Het Bestuur

Voor al uw

en
Tafel lakens
Servetten
Lopers
Crêpepapier
Tafelstukjes
Kerstboomversiering
Elektr. Verlichting
Kaarsen etc.
NAAR

JAN HASSINK



Verloofd:
Myra Haring

en
P. L. van Katwijk

Vorden, „Buitenzorg"
Velp,

Beekhuizenseweg 73
December 1960.

Voor de vele blijken
van medeleven, ons be-
toond bij het overlijden
van onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Hendrika Norde-
Hukker

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
B. H.Norde

Vorden, dec. '60.
„'t Heuvelink" C 42.

Gevraagd :
1 vakkundig rijwielherst.
l hallwas
1 leerling
Bij gebleken geschikt-
heid goed loon en goe-
de vooruitzichten.
Zutph. speciaal adres op

rijwielgebied:
Fa. K. SIERSMA
H. Hüsken & Zn.

Overwelving 3 Zlitphen
Telef. (06750) 2824

Ter overname aange-
boden (tegen elk aann.
bod: l modern radio-
pick-up kastje, l spiegel
(57X117) in lijst, een
H.costuum (nieuw) m.
48/50. Te bevr. bij
Mevr. Overmars,
Blauwe Dijk 11, Almen

Te koop een i.g.st.z.
wasmachine m. motor
en wringer.
Bevr. Adv.bur. W. te
Slaa, Burg. Galléestr. 2

2 drag. volbl. VAAR-
ZEN te koop, kalftijd
25 dec. G. Rossel,
't Vroessink.

R.b. drag. VAARS te
koop. a. d. teil. 21 dec.
m. melkl., vierk. stemp.
B. Woerts, Bonenkamp

6 BIGGEN te koop
bij H. J. Veenhuis, .

Delden

6 zware BIGGEN te
koop. L. H. Visschers
Galgengoor C 111.

Een drag. VAARS te
koop, a. d. teil. 24 dec.
Melkl. ter inz., vierk.
stemp. G. J. Weenk,

B 47

Levering

TAMME KONIJNEN
Wij ontvangen heden
zaterdag de gehele
middag en woensdag
21 dec. van l l — 3 uur.
Tevens alle soorten

wild gevraagd
HOGE PRIJZEN
W. ROSSEL

Vorden Telef. 1283

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

Bestel
voor de a. s. feestdagen
vroegtijdig

jonge hanen of kippen
W.ROSSEL

Vorden
Telefoon 06752-1283.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

M

JAN SPIEKER
en

BETSY BIJENHOF

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op
dinsdag 20 december a.s. om 14 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de Wel-
eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Enschede, Vliegbasis „Twente" .- december 1960.
Vorden, Juhanalaan 13

Gelegenheid tot feliciteren van 16—17.30 uur
in zaal Eskes te Vorden.

t i

X

X
X

Hx

GEMS METAALWERKEN
VORDEN

Telefoon 06752-1260/1491

Gevraagd voor spoedige

indiensttreding:

ASFALTTEERDERS
en/of

ONGESCHOOLDE KRACHTEN
Aanbiedingen schriftelijk, telefonisch

of mondeling aan kantoor
Zutphenseweg 5, Vorden

Vast werk bij 'n van-
ouds solied bedrijf

Gevestigd 1830

Bijzondere Adventsdienst in de
Herv. Kerk
A.s. Zondagavond 7.30 unr

Adventsboodschap
„Wat verwacht je van het
kerstfeest?"
Ds. P. Visser van Apeldoorn
voorzitter van onze
kerk vergadering

Kerstspel
„Kerstfeest nu"
voor te dragen door
Mej. Th. Barnard

Kerstverhaal
te vertellen door Ds. J. H. Jansen

Medewerking wordt verleend door
een klein koor, dat enkele karakteris-
tieke kerstliederen zingt uit verschillende
landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland)

En door een groep meisjescatechisan-
ten, die ook enkele kerstliederen zingt.

Iedereen is hartelijk welkom

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
(JCet Kerstfeest van c/e

Zondagsschool

is vastgesteld op a.s. donderdag; 22
dec. 's avonds om 7 uur In het Muts-
gebouw o.l.v. Ds. v. d. Vange

Het Bestuur

Ook vandaag wordt weer bewezen,
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flaraazur
vlam

naardbrandolie

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

Maak het met de Kerstdagen
extra gezellig!

Bij ALBERS zelfbediening vindt U de grootste
keus en tegen prijzen waarvan men alleen kan
dromen

Voor hartige hapjes
Sandwich Spread 145 en 98 ct
Nibb-it per zak 70 ct
Kaasbolletjes per pak 85 ct
Gemengde zoutjes per zak 75 ct
Kaasstaafjes per pakje 85 ct
Kaasdomino's per pak 125 ct
Vicrokant per zak 60 ct
Zoute pinda's 200 gram 49 ct
Mayonaise per tube 59 ct
Paling- en zalmmayonaise

per tube 75 ct
Tomatenketchup per tube 68 ct
Sardines 3 blikjes 98 ct
Zalm per blik 98, 115 en 145 ct
Gemengde noten 250 gram 78 ct
Vers gebrande pinda's

250 gram 55 ct
Lange knakworsten per blik
6 stuk 98 ct, elk tweede
blik voor 65 ct
Grote knakworsten per pot 139 ct
Augurken literspot 79 ct
Augurken jampot 59 ct
Haring in tomatensaus

3 blikjes 89 ct

Speciaal aanbevolen
Bij elke 250 gram koffie een heerlijke
Tulbandcake voor 79 ct

Bij elke 250 gram Hotel Goud koffie
een pracht kop en schotel voor 45 ct

Bij elke fles advokaat a 269 ct
l blik ananas voor 15 ct

Bij elke literskruik zwarte bessen a 295 ct
l fles schilletje geheel gratis

3 blikjes vruchten, perziken, abrikozen
en gemengd fruit voor 225 ct

Maak nu zelf bowl!
l grote pot meikersen op sap
l blik ananas
l blik aardbeien
l grote pot pruimen
l pot framboosjes
dit samen voor 375 ct, nu voor 325 ct
Hierbij een prachtige kerstloper met servetten
gratis Profiteert hiervan

Slaolie per fles
Litersfles koffiemelk per fles
Jampotten stemgember
% jampotten stemgember
Vanillesuiker 12 zakjes voor

98 ct
129 ct
195 ct
120 ct
39 ct

Gratis!
2 mooie Gotische kaarsen
bij elk pak Kerstpudding a 75 ct

Gratis!
200 gram zoute pinda's
bij elk litersblik aardbeien a 139 ct

Gratis!
250 gram banketkransjes bij elke fles
Westlands Rodor a 245 ct

Gratis!
l smeedijzeren kandelaar bij l pakje
vanillepudding

Met ALBERS op de
het fijnste uit de wijn rd!

Sherry, als borreltje vooraf per fl. 425 ct
Bisschopwijn per fles 295 ct
De echte It. vermouth Santelli p. fl. 495 ct
Rosé D'anjou per fles 365 ct
Rosé anne per fles 250 ct
Graves Superieur per fles 425 ct
Martini per fles 695 ct
Beaujoulais per fles 395 ct
Paysan rood en wit per fles 225 ct
Chateau la cloche per fles 325 ct
Bloedwijn geneeskrachtig per fles 485 ct
Fijne Franse land wijn per fles 185 ct
Wij zijn ruim gesorteerd en voordelig

Van de grootste tot de kleinste
ALBERS snoep vindt elk het fijnste

Schuimkransjes 100 gram 28 ct

Gesorteerde kransjes 200 gram 69 ct

Chocoladekransjes 100 gram 64 ct

Zware chocoladerepen 7 stuks 98 ct

Fijne Kwatta bonbons 100 gr. 49 ct

Echte chocolaadjes 100 gram 49 ct

Groot blik Hawaiian ananas 98 ct

Fruitcocktail litersblik 195 ct
Californische perziken litersblik 145 ct

ALBERS fijne vleeswaar maakt
dat elke boot'ram ieder smaakt

Rosbeef 100 gram 75 ct
Casselerrib 100 gram 75 ct
Berliner 150 gram 57 ct
Schouderham 150 gram 69 ct
Boterhamworst 150 gram 39 ct

Ruime sortering

Kerstkaarten
wit en gekleurd

Girandolles enz.

Ook in koekjes zijn wij ruim gesor-

teerd

Kerstkransjes
250 gr. 49 59 en 79 et
Lange vingers
150 gram 49 et
Chocoladebiscuits
250 gram 65 et

Kerstmelange 250 gram 65 et

Nieuwjaarsrolletjes, de echte per blik
van ca. 80 stuks 280 et

Oliebollenpakket
voor 40 tot 50 oliebollen

l pak bakmeel 43 et
100 gr. poedersuiker 14 et
100 gr. krenten 18 et
25° flr' rozi^cn 50 ct

slaoiie i58 ct

Samen 283 ct

Zelfbedieningsprijs f 2.10 U bespaart dus f 0.73

Nooit wachten, Altijd vrije keus, Stukken voordeliger

FA. J. W. ALBERS
NIEUWSTAD 5



SINT OP BEZOEK BIJ BOERINNENBOND

Ter wille van de dames-leden van de R.K. Boerin-
nenbond „St. Martha" heeft St. Nicolaas zijn reis
naar Spanje nog even uitgesteld. Woensdagavond
was hij bij hen te gast in zaal Schoenaker. Sint
was vergezeld van twee knechten.
Kapelaan Sluiter sprak een kort welkomstwoord,
waarna twee kleuters een aardig voordrachtje de-
den, dat zeer bij het hoge gezelschap in de smaak
viel. Ook de dames gaven acte de presence en
declameerden, zongen en deden voordrachtjes naar
hartelust.
Al met al een gezellige avond, waarbij de beide
Pieten gul tracteerden. Tot besluit bracht de pre-
sidente mevr. Schoenaker-Smit speciaal dank aan
Sint en reisgenoten voor hun sympathieke geste
om de dames met een bezoek te vereren, terwijl
zij eveneens de jongere leden der afdeling dankte
voor de voortreffelijke organisatie van dit feest.

ST. NICOLAASFEEST K.A.V.
Op donderdag 8 december vierde de K.A.V. ten
huize van de fam. Berendsen haar St. Nicolaas-
feest. Vanwege de hoge waterstand waren Sint en
Piet niet persoonlijk aanwezig, maar wel hadden
ze voor ieder een aardig cadeautje gestuurd, wat
door de leden zeer op prijs werd gesteld. Onder
het genot van een kopje koffie met een tractatie
bleven allen nog gezellig bijeen.

R.K. DAMESVOLLEYBALCLUB
Het gaat de laatste tijd uitstekend met de Dames-
volleybalclub „De Kraanvogels", die voor het eerst
in competitieverband spelen in de afd. Zutphen
van de NEVOBO. Ditmaal trokken de dames
maandagavond naar Zutphen, waar een tweetal
wedstrijden op het programma stonden.
In de eerste ontmoeting tegen Set Up 4 moesten
de dames zich eerst inspelen, vooraleer zij hun
draai hadden gevonden. De eerste set werd een
15—10 zege. Ook in de tweede set ging het uit-
stekend. Het werd 15—12 voor de Kraanvogels,
waardoor zij met 2—O wonnen.
De tweede ontmoeting van die avond ging tegen
Wilhelmina I. Ditmaal ging het niet zo gemakke-
lijk. De eerste set werd een overwinning voor de
Kraanvogels (15—9), maar in de hierna volgende
partij, waarbij 2 x over time-out, konden de Zut-
phense dames de meerderheid verkrijgen (16—14).
De derde en beslissende set werd echter een zege
voor de Kraanvogels, die niets aan het toeval
overlieten en dank zij goede services, uithoudings-
vermogen en reageren een eindstand van 15—13
bereikten.

LEZING VOOR C.L.V. ONS BELANG, LINDE
Uitgaande van de C.L.V. „Ons Belang" te Linde
werd maandagavond j.l. in café Eykelkamp te 't
Medler, door de heer J. G. J. Hietkamp te Gorssel,
landbouwkundige van de Eerste Nederlandse
Coöperatieve Kunstmestfabriek te Vlaardingen, een
lezing gehouden over het onderwerp „De betekenis
van mengmeststoffen voor de landbouw".
Inleider heeft op duidelijke wijze en in een vlot
betoog mededelingen gedaan omtrent de fabricage
van mengmeststoffen en het gebruik hiervan, ter-
wijl spreker tevens aan de hand van een serie
mooie kleurendia's, het geheel verduidelijkte. Van
de in de pauze gegeven gelegenheid vragen te
stellen, werd door verschillende leden gebruik ge-
maakt en werden de gestelde vragen, mede aan de
hand van practijkvoorbeelden door inleider uit-
voerig beantwoord.
De heer G. J. Kok, voorzitter van „Ons Belang"
bracht de spreker hartelijk dank voor zijn leer-
zame causerie.

KANARIETENTOONSTELLING
De Kanarievereniging „De Vogelvriend" organi-
seerde zaterdag en zondag in zaal Eskes een ge-
slaagde kanarietentoonstelling. Hiervoor bestond
weer een goede belangstelling. In totaal waren 100
vogels ingezonden met ruime verkoopklasse. De
keurmeester de heer Drost uit Amsterdam had
dan ook een moeilijke taak te vervullen.
De uitslag was als volgt:
Kampioen van de gehele tentoonstelling mevr.
Meenink-Lubbers, kampioen met 2 vogels W. J.
Vreeman en kampioen met l vogel mevr. Mee-
nink-Lubbers; kampioen Derby de heer Megens
en kampioen in de Vrije klasse de heer Th. Eijkei-
kamp.
De wisselbeker werd gewonnen met l vogel door
mevr. Meenink-Lubbers, de wisselbeker met 2 vo-
gels door W. J. Vreeman en de wisselbeker Derby
door A. J. Megens, de plaquette Sluis werd in de
Vrije klasse met 2 stamvogels toe gekend aan
Th. Eijkelkamp.

Gezond h c ad
voor Baby en kennis voor
Moeder, dit alles m een

B A B Y S E T

BILJARTCOMPETITIE „DE IJSSELKRING"

De clubs uitkomende in de biljartcompetitie „De
iJsselkring" hebben elk nu 8 wedstrijden, zijnde
de helft der competitie-wedstrijden gespeeld.
De laatste uitslagen zijn: Excelsior I (Baak) —
Café De Zon II 2—6; Groene Jager—KOT (Café
Krijt) 6—2; Kets—Café Java 4—4; De Zon II—
Excelisor II 2—6.
De competitiestand is thans: Excelisor II 42 pnt
KOT I 42 pnt; De Zon II 35 pnt; Java I 34 pnt.
Groene Jager 33 pnt; Kets 28 pnt; De Zon I 28
pnt; Excelsior I 26 pnt en De Elter 20 pnt.

BIOSCOOP
Zondagavond gaat in het Nutsgebouw de spannen-
de detectivefilm „De hond van de Baskervilles",
gemaakt naar het beklemmende boek van Conan
Doyle. Peter Cusking speelt de rol van de be-
roemde detective Shcrlock Holmes en André
Morell die van zijn pientere helper Watson. De
film is van begin tot eind boeiend en spannend.

VOETBAL
Het ziet er weer naar uit dat er a.s. zondag niet
gevoetbald zal worden vanwege de gesteldheid der
terreinen.
Voor Vorden staan de volgende wedstrijden op het
programma: Ratti I—Vorden I, hetgeen een span-
nende wedstrijd kan worden en verder Voorst V—
Vorden II. De afkeuring zal vroegtijdig genoeg
bekend worden gemaakt.

MET DE FEESTDAGEN

Haantjes eten!
Wij leveren u gebraden haantjes, deze
behoeft u alleen maar warm te maken.

Halve haantjes f 2.25
Hele haantjes f 4.25

Bestellingen hiervoor nemen wij aan
t m. DONDERDAG 22 december as .

Beleefd aanbevelend,

Lunchroom „DE ROTONDE"
Kerkstraat 3 Telef. 1519

Voor e

Zowel sterke drank, l ikeur en wijn,
Als olie, krenten, sucade. rozijn,
Voor bil l i jke prijzen en toch f i j n ,
Moet men bij P. B. H. SCHOENAKER

Kranenburg zijn!
Beleefd aanbevelend.

Wij wensen u allen een gezegend Kerst-
feest en een zalig Nieuwjaar.

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

Foto Zeylemaker,
Jkkt 77,

ZuWnen

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Voor

Rubberlaarzen
naar

fa» G. W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

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

Denkt U er aan
tot 31 december
10% KORTING
op centrifuges en was-
machines

KEUNE
betere artikelen lagere prijzen

Ook alle kerstaztikelen voorradig

Volop

met voet
in alle maten

en prijzen

Tevens prima bosjes
hulst

Fa. Gebr. Ketteierij
Zutph.weg 54 Vorden

Zwaar nuchter r.b.
STIERKALF te koop.
}. W. Wesselink

't Elshoff

4 BIGGEN te koop.
G. Vliem, Weideman
Linde.

Mooie toom BIGGEN
te koop. B. Klumpen-
houwer, Wildenborch
D 56.

Gevraagd een jong
HONDJE.

Aanb. Bur. Contact

H.H. Veehouders!
Wij maken

Kapbroeken
fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Voor de Kerstdagen
nog een

van

Henk van Ark
offic. Brandaris dealer

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmandt

Heineken's Bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

Spar poeder kof f ie busje of potje, van 195 voor 165-10%

3 blikjes Fruit (mandarijnen-ananas-aardbeien) van 250 voor 215-10%

2 pakjes Kaarsen voor 49-io%
bij 3 pakjes Spar-margarine voor 120-10 pet

Ontbijtkoek van 4i voor 29-10%

Port rood of wit fles 550

Sherry amontUlado fles 550

VermOllth Italiaanse 550

Beaujolais nes 35O
ZOUte pïnda'S 200 gram 5O

220 zegels
110 et voordeel!
220 zegels
110 et voordeel!
220 zegels
110 et voordeel!
140 zegels
70 et voordeel!
20 zegels
10 et voordeel

Gebraden gehakt iso gram 49-io%
BakblOOdWOrSt 200 gram van 52 voor 45-10%

13 cent voordeel

Spinazie litersblik 64 - 26 zegels

Levensmiddelenbedrijf R E M M E R S



Alg. ledenvergadering
Woningbouw Vereniging

„Thuis Best"
maandag 19 dec., 11 uur ten
gemeentehuize

Kerstkransjes en
Cake

oven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordcnsc Bakkers!

Oude en Nieuwe Gasthuis, Zutphen
In het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen
kan geplaatst worden:

EEN ASSISTENTE D

voor werkzaamheden in de keuken.

Sollicitaties te richten aan de adjunkt-
direktrice, Coehoornsingel 3, Zutphen.

Voor de komende feestdagen geven
wij op al onze

Rokken

Lange pantalons

Vesten

Pullovers

een belangrijke reductie

Heeft U al kennis gemaakt met onze

Onderjurken
waarop U 2 jaar schriftelijke garan-
tie krijgt?

H.&W.
Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

Wildenborch

Ledenvergadering
as. maandag 19 december ' savonds
8 uur, in de kapel. Met attracties.

Inning contributie (nadien verhoging)

Het Bestuur.

Aan onze geachte afnemers
Bij aankoop van 3 liter van ons pri-
ma gedistilleerd tegen de bekende lage
prijzen ontvangt U

l fles likeur
en bij 5 liter

l fles wijn GRATIS

Verder krijgen de drie beste schatters
van het aantal pinda's in de fles ieder

l liter gedistilleerd
Deze aanbieding is geldig tot en met
31 december 1960

Beleefd aanbevelend

G. ZUURVELD
Café ,t Zwaantje

Zojuist ontvangen

NIEUWE ZENDING

DELANA
Kinderpantalons, jongens-
truien, meisjesjumpers en
vesten

LOOMAN - Vorden

Makelaar J. L. N. Huisman
Nieuwstad 33 Zutphen

Telefoon (06750) 5910 of 4790

Bemiddeling bij aan- en verkoop
van huizen, bouwterreinen, enz.

Taxaties Verzekeringen
Financieringen

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden.

Evenals vorige jaren nodigen wij de
bejaarden uit tot het bijwonen van onze

Kerstmiddag
die gehouden zal worden op dinsdag
20 dec. n.m. 2.15 uur in 't Nutsgebouw.
Minder validen kunnen met een auto
gehaald worden. Gaarne hiervoor op-
gave voor maandag 19 dec. bij een
van de bestuursleden.

Nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Laat Kerstklanken en Kerstbeelden

binnenstromen in uw huiskamer, via

Radio en
Televisie

Elektr. Kerstboomverlichting en

Elektr. Waf e l bak ijzers

Elektr. Tech. Bur. P. DEKKER, TEL 1253

Vege VOOR DE A.S. FEESTDAGEN Vege

Droge metworst, Lange rookworsten, Knakworst,
Fijne Vleeswaren, Haring, Zalm, Tonijn, Pil-
chards, Wijnen, Bieren, Likeuren, Advocaat,
Vruchten in blik, Tonic, Cola, Diverse borrelhap-
jes, Zoutjes, Kaaskoekjes enz.

EXTRA VOORDELIGE AANBIEDINGEN:

Bij aankoop van
1 fles Zoete Spaanse wijn en
1 fles Donauwijn (£

samen voor f 4.70

250 gram Vege koffie (goudmerk)

van f 1.56 voor 35 et
+ 7 zegels

GRATIS 3 pullen Vege Pils bij aankoop van
1 fles Madeion Vruchtenwijn è f 2.95

Landwijn Wit en Rood per 2 flessen f 3.95

Bijzonder lekker: 3 Vleescroquetten voor 49 et

KOMT ONZE GROTE SORTERING ZIEN!!

P ar dij s heeft het voor UU

Ook met de feestdagen

netjes gekleed
Depot voor Vorden: H. LUTH, Nieuwstad 4,Telef. 1396

THCOIEREN • DftYMASTBW - VBVEN • ONZlOfTBAtt STOPPQI

Zie onze
pracht sortering

Kaarsen

Diverse modellen

Bloemen kaarsen
(druip v r ij)

Diverse standaards

Drogisterij „De Olde Meulle'

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd Drogist

Bupro-oas
Het gas voor ledereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

Kerstbomen
diverse groottes

Bloemisterij

van Kesteren
Zutphenseweg 87

Telefoon 1206

Wilt U echt iets lekkers met

de feestdagen?

Wij hebben voor U
Huzaren salade
Russ. eieren
Hors d'oeuvre
Zalmmayonaise
Croquetten
Bittergarnituur
enz.

Alles kan thuis bezorgd

worden

Hotel Brandenbarg
Telefoon 1391

VOOR DE AANSTAANDE

Kerstdagen en Nieuwjaar
Bij aankoop v. l fles Castello wijn è 2.98
250 gr. kerstkransjes of 'n kerstloper gratis

l fl. Rossello 2.98
l fl. zoete Bessenwijn 3.80
Hierbij l fl. Scaramoughe van 4.50 voor 1.95

250 gram Sneeuwsterren . . 69 et
200 gram Fondantkransjes . . 49 et

Verder voorradig:
Krenten, Rozijnen, Sucade, Snippers, enz.

N.G.V. Kruidenier

G. H. Hilferink
Het Hoge 3 Telef. 1503

Kerst

tulbanden
brood
stollen
kransen
staven
gebak
koekjes
cake

Ons krentebrood en stollen
zijn werkelijk een klasse apart!

C En ... niet te vergeten, onze
overbekende Zwaanhalzen

'Bakkerij H. J. Scholten & Co.
Het Hoge Telef. 1394

S.u.p. vroegtijdig bestellen.

H.H. Landarbeiders.

Verzilvering v. vakantiebonnen
op maandag 19 deo. tussen 7 en 8 uur
bij G. J. MARTINUS,

Prins Bernhardweg 6, Vorden

MET
KERSTMIS
gezelligheid in huis

Wilt u een kerststukje met smaak op-
gemaakt? Ga dan naar

DERKSEN

Wij hebben een mooie sortering
Hyacinthen, tulpjes en planten
en ook volop snijbloemen

Dus naar Derksen
Zutphenseweg Vorden

fllgem. Bouwbedrijfsbond
Kerstverzilvering
op donderdag 22 dec. v. 7—8.30 u
Berend v. Hackfortweg 22.

Heerlijke Kerstkransjes
ovenvers.

Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde



Al onze dranken zijn prima!
Tijdens de feestdagen onze

Wijnen
tegen verlaagde prijzen

Aanbevelend

A. J. Eykelkamp
Café Medler

Ook met de Kerstdagen
voor heel de burgerij:

JAN HASSINK's rookgerei.

Verkrijgbaar bij

L. SCHOOLDERMAN

„'t Wapen van Gelderland" - Voorst
A.s. zondagavond DANSEN

Versterkt Dansorkest.

Ruime sortering in
kersttafellakens, kerststallen,
kerst- en nieuwjaarskaarten
vindt u bij Wed. Besselïnk
Ruurloseweg D 18 a, Vorden

Ópeciale aanbieding i
VOOR DE FEESTDAGEN •

Bij aankoop van
l liter gedistilleerd

een fles
prima landwijn voor f 1.75

Hotel Brandenbarg
Telef. 1391

Voor de a.s. Kerstdagen zijn wij ruim
gesorteerd in

Potplanten
Snijbloemen
Kerststukjes
Hyacinthen
Tulpjes
Graftakjes

Bloemisterij van Kesteren
Zutphenseweg 87 Telefoon 1206

Zaal Langeler, Hengelo-GId.
Heden zaterdag 17 december

DANSEN
Aanvang 7 uur. Orkest: H. Brugman.

Chem. reinigen Verven
BEKENDMAKING

Wegens ziekte ben ik niet in staat om
mijn clientèle zelf te bezoeken. Mijn
zoon kan alleen 's maandags- of dins-
dagsmorgens in Vorden komen. Hebt
u hem goederen mee te geven, bel dan
even voor 's maandagsmorgens 9 uur
op of zend bericht. Goederen voor
chemisch reinigen krijgt u nog dezelfde
week terug. Ook in de kerstweek. 100%
verzekerd tegen diefstal, transport en
brand! Mag ik op u rekenen? Bij voor-
baat hartelijk dank.

H. TH. HENDRIKS
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Stoppage enz. enz.

Denkt U hedenavond aan het BALGOOIEN Aanvang 7 uur
W. Voskamp Bakkerij Molenweg 43

GROTE

sortering
Kerstboomversiering, kerststukjes,
kerstlopers en servetten enz.
Aparte kandelaars - Goudse kaarsen

Zie etalage R. J. Koerselman

Laat

Sola" j 11 'CASSETTES

Uw Kersttafel sieren

Met ingang van
2 januari 1961

kunnen wij weer leerlingen inschrijven voor

Autorijlessen

Voor al uw rijbewijzen naar

Autorijschool Seesing
Burg. Galléestraat 14 - Vorden
Telefoon 14 H

Voor de komende feestdagen

een goede fles wijn

vanaf 2.50
vanaf 2.80
vanaf 3.15

5.75

Rode en witte landwijn
Moezelwijn
Rode en witte zuidwijnen
Portalen (rood en wit)
VerdeWaog diverse soorten wijnen, likeuren, rode en witte
Martini^

Ruime sortering dranken
Beleefd aanbevelend

Lunchroom „De Rotonde
Kerkstraat 3 - Telefoon 1519

Kerstavond sluiten wij om 7.30 uur
Ie kerstdag gesloten
2e kerstdag open vanaf 13 uur
Vanaf heden 's zondags gesloten tot 13 uur

"

KERST
boeken
kaarten
lopers
tafel lakens
rood,witen
groencrepe
pakpapier
lint
kaarsen
stal let jes

Flitter. Kalenders en Agenda's 1961.

Fa. Hietbrink, Tel. 1253

Wenst U voor de komende feestdagen Uw meubelen op-
nieuw gestoffeerd of Uw bed overtrokken of bijgevuld?

Vraagt dan eens vrijblijvend prijsopgaaf, dit valt
U beslist mee.

Modems bekledingstoffen en damasten in ruime
keuze voorradig

Krijgt U loge's? Wij hebben een speciale aanbieding
Divanbedden
met 15 jaar garantie voor slechts f 27.50

Complete huiskamers
(eigen stoffeerwerk) vanaf f 195.—

Grote sortering in matrassen en dekens

H.&W.
A. J. A. HELMINK

Vorden - Tel. 1514

Een advertentie in Contact
wordt in 1300 Vordense gezinnen gelezen.

DE VORDENSE WINKELIERSVER.

wenst haar leden een gezegend
Kerstfeest en een goed 19G1 toe.

*
A.s. woensdagmiddag zijn de zaken
als gewoonlijk gesloten. In de
week van 26—31 dec. zijn ze op
woensdagmiddag geopend.

Het Bestuur.

Ook voor de feestdagen

Kwaliteitsartikelen
voor lage prijzen

Litersblikken appelmoes 69 et
het 2e blik voor 49 et

Jampot zilveruitjes zoetzuur 62 et

*/4 literspotten gesneden zuur 39 et

Kersttulband vers en overheerlijk 85 et

Kerststaaf in fraaie verpakking 84 et

Groot pak studentenhaver Ie soort 125 et

Dadels per doosje 85 et

Walnoten Ie keus 250 gram 79 et

100 gram kwatta pastilles 49 et

Rookvlees 100 gram 54 et

*
Voor een hartige hap

Zalm-, vlees- en haringsalades
*

Calvé mayonaise in tubes van 59 v. 49 et

Sardines
Zalm enz.

Bij een fles wijn, advokaat, boerenjongens,
likeur of vruchten een pracht gotische kaars
met smeedijzeren kandelaar van 275 v. 150 et

Ook voorradig een pracht sortering
Buitenlandse wijnen vanaf 195 et per fles

Extra aanbieding import wit en rood van
475 voor 395 et per fles

Smit - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.

EXTRA RECLAME
500 gram vet 45 et

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 50 et.

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram tongworst 50 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

Voor uw

Kerstgroepen, kerstboom-,
tafel- en wandversieringen
vindt u een ruime sortering bij

Pil. Jac. Sessink, Kranenburg. Tel. 6685
*Tevens uw adres voor

Kerst* en Nieuwjaarskaarten

Hotel Bakker
Telef. 1312 Vorden

Speciaal aanbevolen schotels
voor de kerstdagen:

Verse kreeft, verse Zeeuwse oesters
hors d' oeuvre, russische eieren»

huzarensalade, rode zalm-mayonaise
vleespasteitjes, vleescroquetten,

bitterballen, borrelgarnituur, enz.

Gaarne vroegtijdig bestellen.
Binnen- en buitenlandse likeuren,

wijnen en gedistilleerd.


