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Even opletten s.v.p.
In verband met de feestdagen wordt Contact
volgende week op donderdag 24 december
bezorgd en de week daarop donderdag 31
december.
Advertenties voor deze nummers gaarne op
dinsdag in ons bezit, doch u i t e r l i j k des
woensdags voor 10 uur 's morgens.
Berichten moeten voor dinsdagavond binnen
zijn. Wilt u hier allen goed notitie van
nemen? Bij voorbaat hartelijk dank.

NAJAARSVERGADERING ZUIVELFABRIEK
Onder leiding van de heer G. W. Winkel werd
in de zaal van hotel Bakker de najaarsverga-
dering van de Vordense Coöp. Zuivelfabriek
gehouden die druk was bezocht.
In zijn openingswoord heette de voorzitter in
het bijzonder welkom de directeur van de fa-
briek de heer A. J. Huurneman, welke na een
langdurige ziekte in zoverre hersteld was dat
hij ter vergadering aanwezig kon zijn. Spr.
wenste de directeur een spoedig algeheel herstel
toe. Vervolgens gaf hij een overzicht en terug-
blik op de afgelopen droge zomer en het verloop
van het zuivelbedrijf.
Uit de mededelingen van de heer Huurneman,
directeur, bleek dat de melkaanvoer gemiddeld
iets hoger was dan in 1958, terwijl het vetge-
halte iets lager lag. Ook het eitwitgehalte, ge-
middeld 3,26 pet., was1 wat aan de lage kant te
noemen, zodat hierin nog enige verbetering kan
worden gebracht. Mede door de goede export
van boter en kaas was de uitbetaling de afge-
lopen periode hoog geweest. Doch thans is een
terugslag of sterke prijsdaling op de zuivel-
markt te constateren en in de toekomst is een
nog sterker prijsdaling te verwachten, aldus de
directeur.
Besloten werd aan de melkcontrole ƒ 2,— per
afgesloten melklijst over het boekjaar 1959 bij
te dragen in de kosten.
De verkoop van 25 percelen spoeling bracht
ƒ 121,35 op.
De directeur van de Gezondheidsdienst, Dr. W.
B. v. d. Burg, gaf een uiteenzetting over het
fabrieksplan voor abortusbestrijding.. Zonder
hoofdelijke stemmen werd dit plan aangeno-
men.
Tegelijk met het melkgeld werd reeds een
circulaire aangaande dit fabrieksplan aan de
leden ter hand gesteld.
De voorzitter dankte Dr. v. d. Burg voor zijn
duidelijke uiteenzetting.
De heer A. J. Lenselink, oud-secretaris, dankte
voor de tot hem gesproken woorden en het
ontvangen cadeau als blijk van waardering voor
zijn 26-jarige bestuursfunctie.

UIT DE RAAD
Vestiging Sparwinkel gaat niet door.

In de raadsvergadering van dinsdag j.l. is het
voorstel tot verkoop van een perceel grond
in het Molenplan aan de Handelsmaatschappij
,,De Achterhoek" N.V. te Amsterdam opnieuw
ter tafel gekomen. Nu adviseerden B. en W.
om het betreffende voorstel terug te nemen,
daar de omstandigheden zich inmiddels gewij-
zigd hadden. In de vorige raadszitting staak-
ten de stemmen omtrent een voorstel van de
heer Wesselink om eerst een calculatie te
overleggen aan de Raad, hoe de gemeente
aan de prijs van ƒ 16.— per m- was gekomen.
Hij vreesde dat de grondprijs in Vorden hier-
door zou stijgen.
De voorzitter lichtte toe. dat de heer Rem-
mers, welke zich in deze nieuwe Sparwinkel
zou vestigen, zich had teruggetrokken, waar-
door de N.V. de voorwaarde had gesteld de
termijn, waarbinnen de bouw van dit wink^J-
huis met 2 bovenwoningen voltooid moet zijn,
te stellen op 7 jaar inpaats van 1% jaar. Deze
laatste voorwaarde is onaanvaardbaar vol-
gens B. en W., zodat de verkoop niet door-
gaat. De heer Wesselink wees nog op het
schrijven van genoemde Maatschappij, welke
aan alle raadsleden gericht was en vond de
toon niet bepaald vriendelijk. Ook werden er
dingen in gezegd, die niet waar zijn. Hij was
zich niet bewust iets onvriendelijks in zijn
vorig betoog gezegd te hebben.
De heer Schurink deelde desgevraagd mede
dat van de zijde der Vordense winkeliersver-
eniging geen enkele invloed op het besluit
van de heer Remmers is uitgeoefend. Het gold
hier een persoonlijk inzicht van de heer Rem-
mers op de mogelijkheid tot ontplooiing in
deze nieuwe woonwijk.
De voorzitter hoopte dat er zich nu een Vor-
denaar als gegadigde voor dit stuk bouwgrond
zou aanmelden.

Aantal woningzoekenden daalde
met de helft.

Het aantal woningzoekenden is in 1959 in
de gemeente met ruim 50% gedaald. Aldus
deelde de voorzitter mede naar aanleiding van
de herbenoeming van de woningcommissie.
In het begin van het jaar waren er nog ruim
100 aanvragen. Dit aantal is -- dank zij het
gereed komen van de 70 woningen in het
Molenplan — gedaald tot ruim 50. Er zijn nog
enkele woningen in aanbouw.
De leden van de huuradviescommissie, beter
bekend als de woningcommissie werden ber-
benoemd onder dankzegging voor de in 1959
bewezen diensten. Deze commissie bestaat uit
de heren A. J. Meyer, voorz.. G. H. v. d. Peyl,
secr., J. L. van Houte, H. J. Kip en G. Schou-
ten.

Grondverkoop.
Aan de heer Oudsen, Wilhelminalaan 5 werd
een strook grond verkocht liggende aan de
Stationsweg. De prijs hiervoor was ƒ 3.— per
ma.
Voor de bouw van de Nutskleuterschool werd
1312 m2 bouwgrond in het Molenplan beschik-

baar gesteld tegen ƒ 14.— per m2.
De heer Herink bracht dank voor de uitvoe-
rige kostenberekening. Hij kwam op een prijs
van ƒ 12.38, en vond dat — gezien het nuttige
doel van de school — de gemeente deze grond
wel voor de kostende prijs had kunnen over-
dragen. De voorzitter betoogde dat de taxa-
teurs met het bedrag van ƒ 14.— uit de bus
waren gekomen. Hierin is de aanleg van een
weg en de riolering begrepen. De suggestie
van de heer Herink vond verder geen bijval.

Verbetering r.k. school.
Omtrent een aanvrage, welke was binnenge-
komen van het bestuur der r.k. school op de
Kranenburg, waarin deze verzocht om de 4
bestaande ramen te vervangen door 4 stalen
ramen, werd nogal gediscussieerd. Er was bij
deze aanvrage een schrijven gevoegd van de
schoolarts, waarin deze betoogde dat de licht-
toevoer tot de 4 oude lokalen onvoldoende
was. De glasoppervlakte was ver beneden het
wettelijk vereiste deel dat 1/5 bedraagt.
De voorzitter deelde mede dat volgens metin-
gen van de gemeentearchitect de totale glas-
oppervlakte meer dan 1/5 was. Hij adviseer-
de om de aanvrage af te wijzen. De heer Hee-
rink vond de motivering niet bepaald sterk en
meende dat het hier om een betrekkelijk ge-
ring bedrag ging. De gemeentesecretaris, de
heer Plas, deelde daarop nog mede dat men
niet met een klein bedrag klaar is. De gehele
voorgevel moet verbroken worden en boven-
dien moeten er — omdat de ramen lager komen
- nieuwe radiatoren komen voor de centrale

verwarming. De gemeente zit ook met dit pro-
bleem bij de o.l. dorpsschool en de Bijzondere
school op 't Hoge. Er is blijkbaar een misver-
stand gerezen, want deze aanvrage loopt bui-
ten de wet om. Bovendien is er geen overleg
gepleegd met het gemeentebestuur. De heer
Heerink trok daarop zijn voorstel terug in
afwachting van een goed voorbereide aan-
vrage.

Nieuwe beerputten.
De voorzitter deelde nog mede dat er voor de
Dr. Lulofs- en de Van Bramerenstraat een
provisorische oplossing was gevonden voor
de misère met de beerputten, welke nu soms
elke week geleegd moeten worden. Er zullen
nu 2 Emko-putten worden aangelegd. Kosten
ƒ 1850.—.

Rondvraag.
De heer Wesselink vroeg naar de mogelijk-
heid om b.v. elke vrijdagavond het gemeente-
huis open te stellen vdM hen, die overdag
moelijk kunnen komen^Bt advies e.d. in te
winnen. In Hengelo (G.j^evalt dit uitstekend,
evenals da wekelijkse koopavond op vvcij^Lafl»
De heer Schurink deelde deze mening nir t ,
want volgens hem liepe^^E meningen van de
winkeliers aldaar nogal^Jteen en het perso-
neel was hiervoor in 't geheel niet te vinden.
Er was destijds een afspraak met Zutphen, dat
indien Zutphen een koopavond zou instellen,
Vorden dit ook zou doen en omgekeerd.
Op een vraag van de heer Heerink omtrent
vergoeding van schade, welke brandweerlie-
den oplopen tijdens een brand, werd medege-
deeld dat de betrokkenen zich dan tot het
gemeentebestuur moeten wenden.
De begroting zal op de eerste vergadering
in 1960 ingediend worden, aldus hoorde de
heer Klein Brinke op zijn vraag.
Tenslotte wenste de voorzitter de raadsleden
prettige kerstdagen en een goed begin van het
nieuwe jaar, hetgeen het oudste raadslid,
Baron van Westerholt, nogeens herhaalde ten
opzichte van de voorzitter.

een gemak voor uw voeten.

*Speciaal voor Kerst ontvingen
wij nieuwe leuke modellen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

BIOSCOOP
Zondagavond kunt u kennis nemen van het aan-
grijpende levensverhaal van de beroemde tenor
Joseph Schmidt. Aanvankelijk zeer snel opge-
klommen in een schitterende carrière, maakte
de oorlog een eind aan zijn optreden in Europa
en zijn laatste levensjaren waren verre van ro-
mantisch. Nog eenmaal hoort u nu de prachtige
stem zijn meestgeliefde liederen zingen.

BILJARTEN
Voor de biljartkring „De IJsselkring" werden
de volgende wedstrijden gespeeld door de Vor-
dense teams: De Kets I—De Zon II 4 4 en De
Zon I—De Zon III 6—2.
De teams van K.O.T. speelden de volgende wed-
strijden voor de Zutphense Biljartbond:
K.O.T. II speelde in de 1ste afdeling uit tegen
De IJssel I en verloor met 6—4; K.O.T. IV ver-
loor eveneens in een uitwedstrijd tegen Berkel-
brug III in de 3de klasse met 8—2 terwijl ook
het derde team een nederlaag kreeg te incas-
seren in de 2de klasse n.l. tegen Bierhuis I met
8—2. K.O.T. Hield de eer hoog en won met 6—2
van de Berkelbrug.

KERKDIENSTEN zondag 20 december.
Hervormde kerk.

Vierde Advent. 10 uur Ds. J. H. Jansen.
Bediening Hl. Doop.
7.15 uur Bijzondere Adventsdienst.

Mevrouw Eerkens, Eefde.
Kapel Wildenborch.

10 uur Ds. J. }. van Zorge,
Geref. Kerk

10 en 3 uur Ds. A. J. Dondorp, Zutphen.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur Mis. 4 uur Lof.
R K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis. 4 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420, en
Wechgelaer, Tel. 06752- 566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 104 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f47,50 tot f 5 2 , — per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 dec.
Geboren: d.v. J. Bruinsma en W. J. Potma;
z. van J. Bosch en J. L. Straatman; z van
G W. Hazekamp en J. H. Aalpoel; d. van
G. W. Groot Enzerink en J. T. Seesink.
Ondertrouwd: A. L. Velhorst en G. Soek.
Gehuwd: J. Beets en H. J. Smeenk; J. B.
Gerritsen en M. C. B. Gerritsen.
Overleden: G Brekveld, v r , echtgen. van
J. Wolter$, 72 jaar.

VOETBAL*

Zaterdag en zondag werd er door afkeuring
der terreinen in de afd. Gelderland der K.N.V.B,
niet gevoetbald.
Ook voor deze week is het programma voor
„Vorden" beperkt.
Vorden I is vrij. Vorden II ontvangt Soccii I,
hetgeen een zware wedstrijd voor de reserves
betekent. Spanning zit er meestal volop in en
ook deze keer zal het er wel om spannen, wie
de overwinning zal behalen. Vorden III onder-
gaat de vuurdoop door haar eerste wedstrijd in
Keyenburg te spelen tegen de Boys III.
Voor de junioren-afdeling Ls alleen de wedstrijd
Lochem A—Vorden A vastgesteld, welke wed-
strijd door de Vordenaren zeker gewonnen kan
worden.
We verwijzen tenslotte naar achterstaande ad-
vertentie, waarin ,de senioren verzocht wordt de
bijeenkomst op a.s. maandag in zaal Eskes bij
te wonen. Er zal hier gesproken worden over
techniek, tactiek en spelopvatting, eventueel
aanschouwelijk voorgesteld.

CENTRAAVOND

Vrijdagavond hebben de Centra-levensmiddelen-
bedrijven v. d. Lee en Ten Brinke in zaal Bak-
ker hun klanten een zeer gezellige avond be^
zorgd.
De heer v. d. Lee opende met een kort welkomst-
woord tot de goed bezette zaal.
Er werd een zeer afwisselend programma ge-
bracht, dat zeer in de smaak is gevallen. Het
bestond uit de vertoning van enkele interessan-
te films en daarna uit het optreden van een
cabaretgezelschap, 'rmet^schetsjes, muziek, con-
ference en zang. O.a. werd het Cétttra-lied ten
gehore gebracht. Er is hartelijk om dit gezel-
schap gelachen. Ook de traktaties werden niet
vergeten, terwijl er verder nog een groot aantal
prijzen voor de aanwezigen beschikbaar gesteld
werden.
De heer Ten Brinke sloot met een dankwoord
de/e zeer geslaagde avond.

NUTSBIBLIOTHEEK
Aangezien zaterdag 26 december tweede kerst-
dag is, wordt de bibliotheek gehouden op don-
derdag 24 december op de gewone tijd. Er ko-
men die middag ruim honderd nieuwe boeken
in circulatie en wel 31 romans, 18 populair we-
tenschappelijke boeken, 13 detective romans, 20
boeken voor oudere jongens en meisjes en 29
kinderboeken. Wie dus een nieuw boek met
Kerstmis wil lezen, moet zorgen donderdag
vroeg aanwezig te zijn.
Er zijn weer prachtige boeken bij. Ook onder
de kinderboeken en boeken voor oudere jongens
en meisjes zijn spannende boeken bijgekomen.
Deze zijn alle gekeurd door de Nutscommissie
voor Bibliotheekwezen in Amsterdam.

RADIO-ACTIE 4 X Z ... N
De leerlingen van de hoogste klassen der Bijz.
School (Dorp) hebben ten bate van deze actie
600 kaarten verkocht. De opbrengst is ƒ 150,—.
Een mooi resultaat.

Nu voor de feestdagen!
Damesjaponnen
Dameswintermantels
Kinderjacks
Herenwinterjassen

Korting 10-15-20 pet.
VISSER ~ VORDEN

Handen en Lippen
ruw?

VERGADERING IMKERSVERENIGING
M.V.K.

De Imkers vereniging „De Macht van het Kleine"
vergaderde in café Lettink onder leiding van
de heer J. W. Kuenen, die in 't bijzonder twee
nieuwe leden welkom heette.
Ondanks de droge zomer was het voor de bijen-
vereniging een bevredigend jaar geweest. De
zomerdracht was zeer goed te noemen terwijl
ook de heidedracht niet teleurstelde.
Uit de verslagen van de secretaris-penningmees-
ter, de heer W. Kamperman, bleek dat de ver-
eniging nog steeds groeit. Er was een klein
batig saldo in kas. De aftredende bestuursleden,
de heren H. J. Groot Jebbink en W. Kamper-
man, werden herkozen.
Het bijenvervoer naar de heide in het najaar
1959 bedroeg ƒ 2,— per volk of kast.
Als afgevaardigden naar de algemene vergade-
ring te Apeldoorn in 1960 werden aangewezen
de heren J. W. Kuenen en P. de Rijk (reserve).
De heer Kuenen deed nog enige mededelingen
aangaande de gehouden bondsnajaarsvergade-
ring in november j.l. Op deze vergadering was
er nogmaals op gewezen dat de besproeiing of
bestuiving met vergiftigde middelen van vrucht-
bomen in het voorjaar nog steeds voor de bijen-
houderij funest is. Dit geldt niet alleen voor de
bijenhouder doch ook voor de fruitteler. De be-
sproeiing dient plaats te hebben bij nog niet
ontloken bloesemkelk.
De voorzitter deelde tenslotte nog mede, dat er
omstreeks midden februari een onderlinge

id zal worden gehouden.

IEDEREEN IS WEG»
VAN..

BOSSCHER
BESCHUIT

bros en beter

DE O.L. DORPSSCHOOL WON
DAMTOERNOOI

In het bedrijfsdamtoernooi, waaraan 10 teams
deelnamen, is het team van de o.l. Dorpsschool
er in geslaagd ongeslagen kampioen te worden
en daardoor in het bezit van de wisselbeker ge-
komen.
De laatste wedstrijd, n.l. tegen Gems I, welke
evenveel punten had, werd door de o.l. school na
drie kwartier verlenging met 7—l gewonnen.
De overige uitslagen waren: Empo I—Zuivel I
5 3; Empo II—Looier 4—4; Gemeente—Zuivel
TIT l L' en P.T.T.—Zuivel II 6—2.
De eindstand van de competitie is als volgt:
O.L. Dorpsschool, 18 punten; Gems I, 16; Empo
I, 12; P.T.T. 12; Zuivel II, 8; Looier 8; Empo II
8; Zuivel I 5; Gemeente 3 en Zuivel III O punten.
De ere-voorzitter van de Vordense dam-
club, de heer J. Lammers, reikte de prijzen uit.
Hij dankte de damclub voor het organiseren van
dit toernooi, dat elk jaar meer in de smaak valt,
gezien de steeds grotere deelname. Hij hoopte
dat alle teams ook het volgend jaar weer van
de partij zouden zijn.
Tenslotte wekte hij de deelnemers op om eens
een vrijdagavond in het Nutsgebouw te komen
kijken, waar de damclub haar avonden houdt en
waar iedereen zich direct thuis voelt.
De heer Brinkman dankte namens de o.l. school,
winnaar van dit toernooi, de damclub voor deze
mooie avonden en hoopte dat zijn team het
volgend jaar de beker met ere zal verdedigen.
De heer Meyerman dankte namens de tweede
prijswinnaars, Gems I. Hij wees er op dat vele
dansliefhebbers geen gelegenheid hebben om
zich bij de damclub aan te sluiten, ook spr. zelf
behoorde daartoe, doch men kan toch wel dona-
teur worden.
Na de prijsuitreiking bleef men nog enige tij'*
gezellig bijeen, waarbij geconstateerd kon v
den dat het ook ditmaal weer een zeer ges1

toernooi is geworden.



Voor de Feestdagen
Wijnen

Martini Vermouth
6.95

Rode Port 5.50
Witte Port 5.50
Graves Superieur 3.95
Kaltoni Riesling 2.95
Franse Landwijn 2.15
Bisschopwijn 2.95
Bij aankoop van l H.
zoete rode Spaanse
wijn 2.98, de tweede
fles voor f 1.—

Bij de Borrel:
Kaasbolletjes 0.75
Kaasnootjes 0.75
Kaasdomino's 1.25
Nibb-tis 0.70
Nibb-its, extra 0.80
Zoute Pinda's, 200 gr.

0.49
Verkade Pepsels 0.25
Verkade gem.

zoutjes 0.75
Vicrocant 0,60

Voor Bowl:
Abrikozen op sap,

l liter 1.49
Blikken gem. fruit

1.49-2.29
Aardbeien

0.75-1.00-1,75
Manderijntjes 0.99
Frambozen 1.10
Stem Gember

0.99—1.95
Ananas 0.65

enz. enz.

Kreijenbroek's
Kerstkransjes

Nieuwjaarsrollen
90 stuks, 2.90

Hazelnoten, Walnoten
Amandelen, Cashew-
noten, verse Pinda's,
Studenten haver.

Pracht sortering vlees-
waren, Borrelworstjes
Knakworst.

Uit onze
Diepvries:

Panklare jonge haan-
tjes, 800 gram 3.25
s.v.p. vroegtijdig be
stellen.

Wij wensen u pret-
tige feestdagen!

PARDIJS
heeft het voor U!

Overhemden
Blouses

Japonnen

Looman, Vorden
Adverteert in

Contact

In verband met de
Kerstdagen vervallen
a.s. week de sluitings-
middagen.

Bestuur Vordense Winkeliersver.

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6 Hengelo-G. Tel. 06753-537

Melkbrood
blijft lang vers, en smakelijk!

Echt iets voor u, voor al
die zondagen, bestelt u
vandaag nog hoeveel u
wilt hebben van dit heer-
lijke brood.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

iVerstmis nadert weer II
Wij hebben weer voor u klaar
staan:
alle soorten kerststukjes met rode tul-
pen en witte hyacinten.
Een pracht sortering potplanten,
cyclamen, azalia's, begonia's, vaasjes
met orchideeën, enz.

Kerstbomen klein en groot.

Bloemenmagazijn

Derksen, Zutphenseweg
Aangesloten bij de bloemenexpresse.

Kleding
die bescherr

Voor bromfiets en moto

im. leren jassen, lang mo
pakken, (korte jas en broek)
in im. leer dubbeltex

Regenkleding:
fietscape's in plastic, im. leer
met en zonder capuchon
plastic regenjassen en -cape's

Noorse kleding:
pullovers en truien, dubbelgebreid
kousen, sokken, handschoenen

' skiwanten, shawls

Fa. MARTENS
Jacht- en Sporthandel

Algem. Nel Bouwbedrijfsbond
Afd. Vorden.

Waarde makkers! Wij geven u gelegen-
heid de bonnen voor de kerstdagen 25 en
26 dec. en nieuwjaar en de verplichte
snipperdag zaterdag 2 jan. te verzilveren
a.s. woensdag 23 dec.
Voor de leden van 7 — 8 uur 's avonds en
niet-leden van 8—9 uur, Staringstraat 4.

De penningm. H. Stapper.

Subsidie-aanvragen
uit de marktverloting

dienen uiterlijk 4 januari a.s. bij
de secretaris van de marktver-
eniging, Molenweg 37, te worden

ingediend.

De marktcommissie

Nutsbibliotheek.
In plaats van zaterdag 26 december (2e
Kerstdag) is de bibliotheek geopend op
donderdag 24 december (dag voor Kerst-
mis van 4 uur tot half zes.
Uitgegeven worden 111 nieuwe boeken.
Boeken voor volwassenen 10 cent per boek
per week, kinderen 5 cent per week en
Engelse boeken 15 cent per week. Alle
studie- en vakboeken gratis op aanvraag.

Voor al uw

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

JAN HASSINK
Zaal Langeler Hengelo-G.
Heden zaterdag 19 december

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest: „The Modians'

Speciale Kerstaanbieding
geldig t.e.m. 24 dec.

Voor mijnheer een
mooi Overhemd

ass. kleuren en maten.
1 paar sokken gratis.

Een Pullover of Vest
1 doos zakdoeken gratis.

H. LUTH, VORDEN

HOTEL

BRANDENBURG
biedt U:

voor de a.s. feestdagen
een uitgebreide kollektit
wijnen en gedistilleerd

We bezorgen U allm
gaarne thuis.
TELEFOON 1391

CENTRA
Bij aankoop van 250 gr. Koffie,
DE BESTE, 250 gr. Kerstkransjes
voor 25 cent.

Bij aankoop van l fl. wijn, l liters-
pot Abrikozen van 1.52 voor 79 et.
of l fl. Limonade van 1.52 voor
76 cent

Rozijnen op sap, per literspot 1.69
Advocaat, per fles vanaf 2.69
Aardbeien op sap, per It.blik 1.55
Japanse Zalm, per blik 0.98
Slaolie, per fles 0.98

2 blikjes Italiaanse Tomatenpuré
met l blikje Keurko Gehaktballe-
tjes samen voor 79 cent

Ruime sortering in Wijn, Boerenjongens,
Likeuren, Bloem, Slaolie, Krenten, Ro-
zijnen, Sucade, Snippers, Bigarreaux,enz.

Prettige feestdagen toegewenst door:

H. G. ten Brinke, Zutpii.weg
T. van der Lee, Het Hoge

Huifkar Sigaren
zijn een klasse
apart!
Niet gepoederd

of geverfd.
Een ware traktatie voor de a.s. feest-
dagen.
10 stuks 3.10 - 3.60 - 4.00.
20 senoritas in blik 3.00.

Alleen verkrijgbaar bij;

Sig.mag. BOERSMA

De Spaarbank voor iedereen.
H.H. Jeugdspaarders!
Denkt U allen aan het minimumbedrag van
f 30.— wat U ieder jaar moet storten op
Uw jeugdspaarrekening?
Maximum mag er per jaar f 200.—' gestort
worden*

Mestvarkenscredieten.
Men kan de volgende mestvarkenscredieten
verkrijgen:

a Met voer van de C.A.V.V. Vierakker
en de varkens afleveren aan de
A,B.T,B,

b Met voer van de C.L*V. „De Een-
dracht", Vorden, of C.L.V. „Ons
Belang", Medler, en de varkens af-
leveren aan de G.O.S.

Mocht U verdere inlichtingen wensen kom
dan eens praten.

Boerenleenbank Kranenburg
D 127 a — Vorden

Spaar-, Voorschot- en Giro-instelling
Aangesloten bij de Coöp. Centrale Boerenleenbank

te Eindhoven.

zie de speciale
Kerst- en oude j aars
programma's

Philips Televisie

Philips Süper-ontvangers
al vanaf f 725.-

(desgewenst met Philips
betalings-service)

BEL: 3 8 5 3

Het huis met de
goede klank.
Laarstraat 61—67

ZUTPHEN

> • • « » * * * 1 1 « « * « <

KERSTVERSIERING
voordeliger bij K EU N E

(Jtaal voor de feestdagen
een mooi boek uit de

C.J.M.V.-bibliotheek.
Geen inleggeld. 12 et. p. deel p. week.
Donderdag 24 dec. geopend van 3.30
tot 5.30 uur. Verder iedere zaterdag-
middag van 3.30 — 5.30 uur.

H. H. Landbouwers
Wij hebben voor U:
P R I M A

Rubberlaarzen

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van onze
zoon

Gerrit Rudolf
Engelbertus

(Bert)

H.A.Weenink
J. Weenink-de Vries

Vorden, 15 dec. 1959.
Zutphenseweg 1 1
Tijdelijk adres; Algemeen
Ziekenhuis, Zutphen.

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij U kennis van
de geboorte van ons
zoontje

E R I K

A. Rietman
J. G. W. Rietman-

Pongers

Wichmond, 17dec. '59.
Dorpsstraat lOa

Hierdoor zeggen
wij hartelijk dank aan
allen, die ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

G. H. Janssen
B. E. Janssen-

Weevers

Vorden, B 4.

Gevraagd net DAG-
MEISJE, zelfstandig
kunnende werken,
andere hulp aanwezig

Inlichtingen bureau
Contact.

Voor een meisje, dat
v. 't laatste jaar naar
de huishoudschool gaat
wordt zo spoedig mo-
gelijk een PRETTIG
THUIS gezocht.
Buiten de schooltijden
kan zij met lichte huis-
houdelijke bezigheden
behulpzaam zijn, ter-
wijl zij eventueel na
het beëindigen van de
cursus in het gezin
kan blijven helpen.
Brieven onder letter K
bureau Contact.

Wie heeft laten liggen:
Grolse WANTEN?
Terug te bekomen
tegen advert. kosten bij
A. J. de Greeff. C 164

Afwezig
van donderdagmiddag
24 dec. 3 uur t. e m.
zondagavond 27 dec.

A. de Jonge
Ruurloseweg 37

Bij sterfgeval bood-
schap aan Ruurloseweg
39.

TE KOOP:
een handnaaimachine
(Singer), een windbuks
en een radio.

Almenseweg C 134

Te koop een TRAP
met een kwart. Tevens
een paar KOZIJNEN
Wilhelminalaan 5

Te koop gevraagd
een RONDE TAFEL
mag ook klaptafel zijn.

Aanbiedingen aan
bureau Contact.

Te koop 2-persoons
engels LEDIKANT,
met prima binnen-
veringsmatras en 130
oud-hollandse DAK-
PANNEN. Bevragen
Raadhuisstraat 3

TE KOOP:

burgerwoonhu is
Zutphenseweg 67.

Direct te aanvaarden.
Te bevragen bij B. H.
Albers, Zutphensw. 75

Vorden.

Te koop z.g.a.n. Empo
TRANSPORTFIETS
en OLIEKACHEL.

H. Luth, Nieuwstad
Vorden.

G. H. WASSINK
en

Op maandag 21 december hopen onze Q
geliefde ouders, behuwd-en grootouders n

X
Xv

W.J.WASSINK-BESSELINK O

hun 25-jarige echtvereniging te her- V
denken. Dat zij nog lang voor elkaar w
en voor ons gespaard mogen blijven Q
is de wens van hun dankbare kinderen, r
behuwd- en kleinkinderen.

Vorden, december 1959.
B 29.

Receptie van 2.30—4 uur aan huis.

N
H
K

OPROEP
aan alle senior-leden van de Voetbalver-
eniging „Vorden" tot een BIJEENKOMST
in zaal Eskes op a.s. maandag 21 dec.
Aanvang kwart voor acht.
Behandeld worden techniek, tactiek en
spelopvatting bij het voetbalspel.
Alle werkende leden - vooral van Vorden I -
dringend verzocht aanwezig te zijn.

Bijzondere Adventsamenkomst
zondag 20 december 1959
7.15 uur in de Herv. Kerk.

Adventsboodschap

Mevr. Kruyff-Leys uit Steenderen
Het mooiste kerstfeest dat ik beleefde

Mevr. Eerkens-Zijderveld, Eefde
Kerstverhaal

Ds. J. J. van Zorge

Muzikale medewerking
Leden v. h. Vordens Dameskoor
en het Kinderkoor
Dirigenten: D. en K. Wolters
Fluit: K. Wolters
Piano: D, Wolters
Orgel: L. van Olst

Woensdag 23 dec.
wordt er in de
Herv. Kerk om
7.45 uur
het KERSTSPEL:

De Ster van BetTOhem
opgevoerd.

ledereen is hartelijk welkom.

Jeugdraad van de Herv. Gemeente

Kerstdiensten Herv. Kerk.
Ie Kerstdag
10 uur Ds. J. J. van Zorge
7,15 uur Ds. v. d. Heyden

2e Kerstdag (Interkerkel . dienst)
10 uur Ds. B. Scholten en

Ds. J. H. Jansen

Komt allen te samen!

Kerstfeestviering
Zondagsschool Herv. Kerk

Ie Kerstdag
2.30 uur in de Herv. Kerk

2e Kerstdag
2.30 uur in Kapel Wildenborch
2.30 uur in Medlerschool

Vereniging Ophaaldienst
van Huisafval te Vorden.
In verband met de a.s. feestdagen zal het
huisafval in plaats van zaterdag 26 dec. op
donderdag 24 december worden opgehaald.
Verder wordt het huisafval van de Ruur-
loseweg, Dorpsstraat tot aan het postkan-
toor en Raadhuisstraat en Nieuwstad na de
Kerstdagen NIET meer op woensdag doch
op zaterdag opgehaald.
Dus op woensdag 30 december behoeft dit
gedeelte niet meer neer te zetten, doch op
zaterdag 2 januari en vervolgens altijd op
zaterdag.

Het bestuur.

Ook met de Kerstdagen
voor heel de burgerij

„JAN HASSINK's" rookgerei.

Maak het met de Kerstdagen
extra gezellig!

Bij ALBERS uindt U de grootste keus,
en tegen prijzen waarvan men alleen kan dromen.

Voor hartige hapjes!
Sandwich Spread 145 en 98 et
Nibb-it, per zak 70 et
Kaasbolletjes, per pak 85 et
Zaanse zoutjes, per pak 75 et
Kaasdomino's, per pak 125 et
Vicrokant, per zak 60 et
Zoute pinda's, 200 gram 52 et
Mayonaise, per tube 59 et
Torn. ketchup, per tube 60 et
Sardines, 3 blikjes 98 et
Zalm, p. bl. 89, 110 en 138 et
Gemengde Noten, 250 gr. 69 et
(hazelnoten en walnoten)
Pinda's, 250 gram 59 et
Knakworstjes, 89 en 110 et
Grote knakworsten, p. pot 139 et
Augurken, literspot 89 et
Augurken, jampot 59 et

Het Vleeswarenhoekje.

100 gr. leverkaas 43 et
100 gr. casselerib 68 et
150 gr. heerlijke ham 79 et
150 gr. boterhamworst 39 et

Gratis.
2 zakjes wondersterren
bij elk pak kerstpudding 73 et

Gratis.
200 gram krenten
bij elke fles olie a 168 et

Gratis.
4 mooie Nieuwjaarskaarten bij
3 gulden aan boodschappen

Gratis.
1 pracht kerstloper met 6 servetten
bij elk Ytblik sneeuwwafelsa150ct

Ruime sortering
^^^^ kerstkaarsen,
' \ f wit en gekleurd,

girandolles
enz.

Extra voordelig.
Appelmoes, 2 grote potten van 120 et voor 95 et
Appelmoes, litersblik van 75 et voor 59 et
Bakmeel, 2 pakken van 88 et voor 75 et
Slaolie, per fles 98 et
Beschuit, 2 rol voor 32 et
Margarine, 3 pakjes 95 et

Wijn-aanbieding!
Sherry, als borreltje vooraf, per fl. 565 et
bij elke fles een sherry-glas gratis
Advocaat, zuivere kwaliteit, pe,
Bisschopwijn, per fles
De echte It. Santelli Vermouth
Bij elke Itr. fles zw. Bessenwij
een fles schilletje geheel gratis

ratis

1.

249 et
295 et
495 et
295 et

Voor de Bowl!
Ananas 69, 98, 145 et en litersblik 179 et
Aardbeien 52, 95 et en litersblik 159 et
Meikersen op sap, grote pot voor 139 et
Perziken, litersblik 159 et
Abrikozen, literspot 138 et
Manderijntjes, witte perziken, fruitcocktail,
bosbessen op sap, boerenjongens enz. enz.

Nieuwjaarsrolletjes, per blik van 80 stuks
270 et

Snoep-aan bieding!
Reklame-kransjes, 200 gr. 69 et
Schuimkransjes, 200 gr. 56 et
Gesort. kransjes, 100 gr. 45 et
Zware chocoladerepen, 5 st. 68 et
Chocoladetoffee's, 200 gr. 49 et
Sneeuwwafels, 100 gram 30 et
Lange vingers, 100 gram 38 et
Kerstkransjes, 250 gram 49 et

Bij elk pakje Van. Pudding een
kandelaar met kaars gratis,

3K.3K.3K.3tC3lC3tC3iC3tC31C3IC3IC3tC

Nieuw.
Spijsgebakjes, bijzonder lekker

6 stuks voor 69 et

^^ •̂-̂ ^ •̂«••̂ ^ •̂î ^ .̂.̂ ^ .̂.̂ ^ .̂̂ ^^^^^^B.̂ ^^^^^».̂ .̂̂ ^^w

Oliebollenpakket.
voor 40 tot 5O oliebollen
l pak bakmeel 44 et
100 gr. poedersuiker 14 et
100 gr. krenten !8 et
250 gr. rozijnen 45 et
l fl. slaolie 168 et

Samen 289 et

Zelfbedieningsprijs f 2.05. U bespaart dus f 0.84

Voor elke klant een pracht receptenfolder gratis.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
P.S, Deze aanbieding blijft 14 dagen geldig.

Fa. J. W. ALBERS
Kerst-

bomen
in diverse grootte en
lage prijs.

Bloemisterij

Van Kesteren
Zutph.w, 87, Tel. 1206

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Er is maar één
CONTACT!

Speciaal aanbevolen!
Bij elke 250 (r. Elzet Koffie een
heerlijke Tulband slechts voor 69 et

Bij elke 250 gr. Hotel Goud Koffie
een pracht kop en schotel voor 45 et -*

Bij elke fles Spaanse wijn a 295 et
een grote pot Meikersen op sap
voor 75 et

: KERST

kaarten
lopers
tafellakens
servetten
rood, wit en
groencrepe
pakpapier
lint
kaarsen
stalletjes

Flitter. Kalenders en Agenda's 1960.

Fa. Hietbrink, Tel. 1253



r Wilt U met de a.s. Feestdagen
goed gekleed gaan?

Profiteert dan van de
10°0 korting
OP AL ONZE

Winterjassen
Jekkers

Jongens Jassen
Dames Rokken

Dames Blouses
Dames Vesten

L. Schoolderman

VISITEKAARTJES NODIG?

Bestelt u ze dan nog vlug bij
DRUKKERIJ WOLTERS

Heerlijk
pittig

verfrissend

Hei ïieken's
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

TE KOOP:

K E R S T B O M E N
met voet, tegen
sterk concurrerende
prijzen.

Gebr. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54
TELEFOON 1508

Kleine Kaarsen
Grote Kaarsen
Dikke Kaarsen
Dunne Kaarsen
Ronde Kaarsen
Vierkante Kaarsen
vindt u bij
Drogisterij
„De Oldc Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

3KENGT
GtEZUUGHllDtN aruiUZUNQ

OP LGN6E TBPJfCTfH,
f N VIWOOGT UW VtlUUItM

Vanaf f 178.—,
f 258.—, f 395.—

f 845.—

Radio
KOOTSTRA

RUURLO
Tel. K 6735-274

Barchemseweg D 57

,, korting.

b lilgrootpakSpar-custard
met JO'/o korting.

.edelcacao
voor

2,.eier
van 60 voor

beschuit

geldig van 17 - 22 december

Dubbel zegels, dubbel sparen

Koffiemelk £>„
fles 0.4 liter O i

26 zegels is 13 et voordeel!

Suikerkraxisjes 17 e
snoepje 2OO gram • ^9

3O zegels is 15 et voordeel!

laixicli worst 4.0
1OO gram Ttf^

18 zegels is 9 et voordeel!

Preskop
20O gram

24 zegels is 12 et voordeel!

Dubbel zegels, dubbel voordeel

Sherry
amontillado fles

22O zegels is 11O et voordeel!

Kippesoep
inhoud voor 4 borden

44 zegels is 22 et voordeel!

Appelmoes
1/1 blik

36 zegels is 18 et voordeell

'/ koekje bij de koffie:
A. i»^* «-» w« «4 ^k1 _ ^v- **. *̂ *Am ara del-

kra.zisjes

250 gram

Kopen bij Oe Spar
is sparen bij de koop

Sparkruidenier: REMMERS

Laat Kerstklanken en
Kerstbeelden binnenstro-
men in uw huiskamer, via

Radio en
; Televisie

Elektr. Kerstboomverlichting en Elekt. Wafel-
bakijzers.

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

Neem voor de gezelligheid, met de
a.s. Feestdagen, eens een lekker glas
wijn in huis.

*
Wij kunnen U leveren uit
een grote sortering,

Maak tevens voor Uw fa-
miliefeesten en vergade-

ringen eens gebruik van
onze gezellige feestzaal.

U zult er geen spijt van
hebben.

Café ESKES, Telefoon 1353



„EEN HUIS VOL VERRASSINGEN"
Voor een vrij goed bezette Nuts/.aal heeft de
toneelvereniging „Vordens Toneel" met veel suc-
ces een opvoering gegeven van „Een Huis vol
Verrassingen", een klucht van Jan Blaaser, be-
kend van radio en televisie.
De schrijver is er in geslaagd de climax te leg-
gen in het laatste bedrijf, door hierin allerlei
kostelijke vondsten te verwerken, waarom de
toeschouwers hebben gegierd van het lachen.
Vooral de scène, waarin de twee amateur-elek-
triciens even het defect aan ,de lichtleiding zou-
den repareren en daarbij tenslotte de radio van
de bovenburen naar binnen haalden, veroorzaak-
te grote hilariteit, temeer door de dwaze acro-
batische capriolen, welke dit tweetal op de lad-
dertrap en met de draden uithaalde.
Ook de overige medespelenden hebben een meer
of minder belangrijk aandeel gehad in het lach-
succes, want over 't algemeen werd er vlot en
goed spel te zien gegeven.
Het bestuurslid, de heer W. Martinus, opende
de avond met een welkomstwoord en dankte aan
het slot allen, die aan het slagen van deze avond
hadden medegewerkt. Tussen de bedrijven en
tijdens de pauze zorgde de heer D. Wolters aan
de piano voor een uitstekende muzikale afwisse-
ling, terwijl een verloting in de pauze zorgde
voor versteviging van de financiën.

handen
ruw of schraal

ONTWIKKELINGSAVOND VEEVOEDING
Vorige week vrijdag werd door de fa. Kluvers
een bijzonder interessante avond georganiseerd
voor haar clientèle.
In café „De Zon" werd door de heer G. H. M.
Claessen uit Deventer een lezing gehouden over
het onderwerp „nieuwe inzichten in de varkens-
voeding".
Na een algemeen inzicht te hebben gegeven om-
trent de min of meer stormachtige ontwikke-
lingen in de veevoeding der laatste jaren kwam
spreker tot zijn eigenlijke onderwerp. De voe-
ding der biggen en nieuwe dingen, die daarbij
ontdekt zijn, werden met grote belangstelling
aangehoord.
Omtrent de moeilijkheden met bronstigheid en
drachtigheid zijn er nieuwe inzichten. Merkr
waardig, dat enkele ervan in de praktijk al min
of meer bekend waren, maar dat er nu pas een
theoretische verklaring voor gekomen is.
Ten slotte werden de moderne voeders bespro-
ken, die volkomen zijn afgestemd op de laatste
nieuwe ontdekkingen in deze sector.
Na deze inleiding was er een zeer geanimeerde
gedachtenwisseling, waaruit bleek, dat de spr.
volkomen gelijk had toen hij bij het begin van
zijn causerie had gesproken over „geschoolde"
toehoorders.
iNa de pauze werden nog enkele belangrijke pun-
ten over de moderne rundveevoeding besproken,
speciaal in verband met de afgelopen droge
zomer. De grote opkomst en de intensieve ge-
dachten-wisseling hebben aangetoond dat de
cliënten een dergelijke avond op hoge prijs
stellen.

FEESTAVOND
HERV. MEISJES EN JONGENSCLUB

Er bestond voor de feestavond van de Herv.
Meisjes- en Jongensclub, welke zaterdag in
„Irene" gehouden werd, een zeer grote belang-
stelling.
Na de opening door de heer A. v. d. Linden,
werd het lekenspel „Daar is geen andere weg"
opgevoerd, hetwelk op bijzondere goede wijze
werd weergegeven.
Voor de pauze werden nog opgevoerd de schets-
jes „De slimme visser" en „Het schimmenspel".
Na de pauze kregen ook de stukjes „Stille Pan-
tomine", „De straatmuzikanten" en „Voetbal
Henkie" een keurige vertolking en aan het slot
een daverend applaus.
De heer L. Visschers dankte alle medewerken-
den voor het slagen van deze avond.

JAARFEEST CHR. JEUGDVERENIGING
WILDENBORCH

Het gezamenlijk jaarfeest dat de Chr. Jeugd-
verenigingen in de Wildenborch vrijdag en zater-
dag hebben gehouden is /.eer geslaagd. BeHe
avonden was het gebouw uitstekend bezet. Er
werd een uitgebreid programma ten beste ge-
geven.
Zo voerden de jongste leden het alleraardigste
toneelstukje „Schoolziek" met veel succes op.
Een zangkoortje bracht tussen de verschillende
programmapunten een aantal liederen ten ge
hore. Het hoogtepunt van de avond vormde de
opvoering van het toneelstuk in 3 bedrijven:
„In de gouden kooi" van Hans Nesna.
Het stuk boeide — mede door het goede spel -
de aanwezigen van het begin tot het einde. Een
hartelijk applaus was een verdiende beloning.
De heer Van Amstel dankte aan het slot alle
medewerkenden en reikte een kleine attentie
uit aan de heren Ds. van Zorge, H. J. Boeijink,
A. Haneveld en W. Jansen.
Ook de heer A. Voortman uit Eefde, die beide
avonden met accordeonmuziek voor de omlijs-
ting had gezorgd, werd niet vergeten.
De heer Van Amstel ontving op zijn beurt van
de heer Braakhekke voor de bewezen diensten
eveneens een attentie. De regie was weer bij de
heer Haneveld uit Lochem in goede handen.

GAAT DE MAN OF DE VROUW MET DE
TIJD MEE?

Door de Afd. Vorden van de Geld. Mij van Land-
bouw werd vorige week in de zaal van café
Eijkelkamp op Het Medler een bijeenkomst ge-
houden waarin bovengenoemde onderwerpen
achtereenvolgens werden behandeld door mevr.
Klein Brinke—Gotink en de heer G. J. Bannink,
hoofd van de Bijz. Lagere Landbouwschool, bei-
den te Vorden.
De opkomst was zeer goed.
De heer A. G. Mennink sprak een kort openings-
en welkomstwoord. Spreker liet daarin uitko-
men dat er veel sedert onze jeugd veranderd is
in de wereld om ons heen. Voor 30 jaar terug
deden wij nog niet veel aan landbouwpolitiek
en thans zitten we er midden in vooral ook wat
de techniek aangaat.

Mevrouw Klein Brinke wees allereerst op het
gezin als de kleinste kern van onze samenleving.

Was deze samenleving vroeger naar binnen (in
eigen kring, gezin) gericht, thans treedt deze
naar buiten in allerlei schakeringen vooral na
de tweede wereldoorlog. Kreeg men vroeger
slechts gebrekkig onderwijs en werd daar toen
genoegen mee genomen, thans is het volgen van
allerlei soorten van onderwijs een gebiedende
eis geworden.
Het aankweken van een zekere mate van zelf-
standigheid dient te worden bevorderd. Ook
dient een inwonende zoon of dochter die op een
bedrijf werkzaam is, loon te genieten boven
inwoning, kleding, enz. Spreekster wees vervol-
gens op het nut van landbouwtechnische voor-
lichting, praatavonden op de boerderij, het
vraagstuk van de vrije tijdsbesteding (vakantie
met burenhulp), het uitwisselen van zoons of
dochters op een andere boerderij dan die van
de ouders enz.
De heer Bannink sprak over „Gaat de man met
zijn tijd mee". Spreker nam zijn toehoorders
(sters) mee vanaf de Schepping tot op de hui^
dige dag. Ging vroeger jaren de boerderij van
vader op zoon over, thans is dit lang niet meer
het geval.
In de hedendaagse tijd blijft meestal de oudste
zoon op de boerderij en de rest van de kinderen
dient een of ander beroep te kiezen. In de k r
van een beroep dient men zoveel mogelijk de
kinderen vrij te laten. Spreker bleek een voor-
stander van testen op 12-jarige leeftijd der kin
deren te zijn. Wil de jonge boer met zi jn tijd
meegaan dan dient hij op de hoogte te zijn van
landbouvvwerktuigen, het nemen van grond-
monsters, deelnemen aan melkcontrole. lid zijn
van een voederkern enz. Ook dienen do jonge
landbouwers omgang te zoeken met anderen,
b.v. meer ontwikkelden, arbeiders uit allerlei
bedrijven enz. om daardoor hun geestelijk leven
te verrijken.
Na de pauze werden discussiegroepen gevormd
en werden menige vragen aan de inleiders ge-
steld, welke op duidelijke wijze door hen werden
beantwoord.

KERSTFEEST VOOR BEJAARDEN
Woensdagmiddag vierde de afd. Vorden der
Plattelandsvrouwen haar kerstfeest met de be-
jaarden en de genodigden van de bejaarden-
kring.
De presidente, mevr. Pelgrum-Rietman heette
de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, waar-
na samen werd gezongen „Daar is uit 's werelds
duistere wolken". Hierna las mej. Meinen het
kerstevangelie en sprak hierbij een toepasselijk
woord. Een zangkoortje, onder leiding van me-
vrouw Klein Brinke, zong verschillende kerst-
liederen. In de pauzes werden de aanwezigen
ruimschoots getrakteerd.
Ds. van Zorge vertelde het kerstverhaal „De
vierde wijze uit het Oosten".
Na gezamenlijk zingen van „Ere zij God" nam
de heer Derksen het woord om namens alle be-
jaarden te bedanken voor de mooie en gezellige
middag.
Mevr. BrouweivTeunisa^gprak een dankwoord
namens het zangkoortjijBU|üievr. Klein Brinke
voor de goede leiding enjpp>llige repetities bij
haar aan huis en overh'.^iigdo een theebeurs.
Mevr. Pelgrum bedankjftllon die geholpen had-
den deze middag 7.0 ui^fej^feid te doen slagen.
Tot besluit zong het /a^^oor Gezang 282:
„Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij".

RATTI-NIEUWS
In verband met het invallen van de vorst werden
zaterdag en zondag alle wedstrijden afgelast.
Het eerste elftal gaat komende zondag naar
Harreveld, waar men in K.S.H. I een ploeg ont-
moet, die zich reeds geruime tijd in de kopgroep
bevindt. Het zou ongetwijfeld een verrassing be-
tekenen als Ratti een puntje uit het vuur kan
slepen.
Voor de A, B, en C-junioren zijn geen wedstrij-
den vastgesteld, zodat men voor de jeugd waar-
schijnlijk een aantal vriendschappelijke wedstrij-
den op het programma heeft staan.

BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
( OöP. ZUIVELFABRIEK „DE WIERSSE"

In café Eykelkamp op het Medler, hield de
Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse" een buiten
gewone ledenvergadering, welke door ruim 100
leden werd bijgewoond.
Na een kort openingswoord van de voorzitter,
de heer G. J. Kok, die speciaal Dr. W. B. v. d.
Burg, directeur van de Gezondheidsdienst voor
Dieren, verwelkomde, die een toelichting op het
„fabrieksplan" voor abortus-bestrijding zou
geven. Nadat deze1 toelichting was gegeven werd
het „fabrieksplan" voor het abortusvrij maken
van het fabrieksverband, mits de betrokken vee-
houder het Slachtpremiebesluit volledig benut,
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Voorts werd besloten op voorstel van het be-
stuur over te gaan tot verbetering van de elek-
triciteitsvoorziening, daar deze een aanhoudend
probleem is geweest.
Eveneens werd besloten de kantoorruimte uit
te breiden. Door het bouwen van een verdieping
op de bestaande kantoren en laboratorium hoopt
men voldoende ruimte te krijgen. Het bestuur
werd gemachtigd hiervoor een geldlening aan te
gaan tot een bedrag van ƒ 50.000,— ter finan-
ciering van beide voorziening"
Daarna kwam in bespreking het al of niet aan-
schaffen van een kannen-wasmachine annex
verbouwing van de melkontvangst. Na een lang-
durige discussie, bleek tenslotte bij stemming
dat de meerderheid der aanwezigen niet voor
aanschaf van een dergelijk apparaat was.

DAMWEDSTRIJD TEGEN ALMEN
De beide teams van de Vordense damclub zijn
op bezoek geweest in Almen tegen „Ons Ge-
noegen" aldaar.
Vorden I verloor met het kleinst mogelijke ver-
schil, n.l. met 11—9. Vorden II deed het beter
en won de ontmoeting tegen Almen II met 13-7.

R.K. JEUGDTONEEL VOERT
KERSTSPEL OP

Naar we vernemen heeft het R.K. Jeugdtoneel
te Vorden-Kranenburg een Kerstspel in studie
genomen, getiteld „Kerstfeest van alle tijden".
Het is een spel in vier bedrijven door J. Walt-
haus. In verband met de brand bij Schoenaker
zal het stuk niet op de Kranenburg worden op-
gevoerd, doch op zondag 27 december a.s. in
het Nutsgebouw. Het belooft een prachtavond
te worden!

CARNAVALSVERENIGING OPGERICHT
Vele Carnavalsvierders waren bijeen gekomen
in café Schoenaker ter bijwoning van de alge-
mene vergadering tot oprichting van een Car-
navalsvereniging.
Reeds in het voorjaar van 1959 werd een voor-
lopig bestuur opgericht, doch thans kwam de
bespreking van de definitieve oprichting ter
sprake. De waarnemend voorzitter, de heer J.
W. Hartman, nam in het kort de agenda onder
de loupe, waarna de secretaris, de heer H. Besse-
link Jr. (Schutterij), een keurig jaarverslag uit-
bracht. De penningmeester, de heer H. F. Hui-
tink, kon een blij geluid laten horen, want er
was een klein batig saldo.
Door de voorzitter werd het concept van het
Huishoudelijk Reglement voorgelezen van de
Vereniging ter Behartiging en Organiseren van
de Carnavalsviering te Kranenburg — Vorden.
Alle aanwezigen gingen hiermee akkoord, zodat
een en ander als zodanig werd vastgesteld en
met algemene stemmen werd besloten tot de
oprichting van deze vereniging over te gaan.
Het belangrijkste agendapunt was de bespreking
van het a.s. Carnaval 1960, dat gehouden zal
worden op 29 februari en l maart a.s. In ver-
band met de brand bij Schoenaker is men in een
moeilijk parket gekomen, doordat de nodige
ruimte voor een juiste viering thans ontbreekt.
Na enige discussie was de vergadering het er
voltallig mee eens, dat getracht moet worden
om ook het komende Carnaval zo enigszins mo-
gelijk op de Kranenburg te doen plaats vinden,
daar dit het centrale punt is.
Vervolgens vond de bestuursverkiezing plaats.
Het voorlopige bestuur, dat in zijn geheel af-
tredend was, doch zich weer herkiesbaar stelde,
werd bij acclamatie herkozen.
Betreffende de benoeming van de Raad van Elf
stemde de vergadering er mee in, dat ditmaal
dezelfde heren zouden worden aangezocht als
bij het afgelopen Carnaval. Door de vergadering
werd bij de kandidaatstelling voor Prins Carna-
val, één kandidaat gesteld. Het bestuur zal dit
eventueel met andere kandidaten aanvullen.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
Voor de onderlinge damcompetitie werden nog
de volgende wedstrijden gespeeld:
Wijen—Lammers 0-2; Klein Bramel—Hesselink
2-0; Bello—Breuker 1-1; Schef f er—Hoevers 0-2;
Wentink—Oukes 0-2; Bello—Scheffer 0-2; Esse-
link—Bijzitter 0-2; Uenk-Wolterink 1-1; Roozen-
daal—Oukes 0-2; P. van Ooyen—M. Wijen 0-2;
Hoevers—A. van Ooyen 1-1; Lammers—C. van
Ooyen 2-0; Scheffer—Wansink 2-0.

Heden behaagde het de Heere tot
Zich tenemen.mijn inniggeliefde Vrouw
en onze Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

GERRITJEN BREKVELD

i n d e ouderdom v a r 7 2 jaar.

Iters
rKeunen

Zutphen, G. J. Jansen-Wolters
G. Jansen
en kleinkinderen

Vorden, 13 december 1959.
„Heidepol"

De begrafenis heeft inmiddels plaats
gehad donderdag 17 december op
de Algemene Begraafplaats te Gorssel.

Meisjeskoor*
Repetitie woensdag 23 december
Jongste groep om 4 uur. Ouderen 5 uur .

School ml Bijbel 't Hoge
Kerstfeest-
viering

in Irene op a.s. dinsdag
22 december.
Aanvang half twee.

De kinderen, die in 1960 op school
hopen'te komen, worden ook verwacht.

Ouders en belangstellenden zijn even-
eens hartelijk welkom!

Ook voor uw

SCHOENREPARATIE
natuurlijk

WULLINK, Dorpsstr. 4

Alweer zo'n knots
van een krant!

Opnieuw een bewijs, dat
CONTACT en Vorden één z i jn !
Dat komt door de lage advertentieprijs en

de hoge publiciteitswaarde.
P.S. Denkt u er vooral aan, dat
de eerstkomende twee weken
de advertenties reeds op dinsdag
bezorgd moeten worden?

Nieuwstad 12
Telefoon 1404

VITAMINE C
verhoogt

uw weerstand.

Drogisterij
„de Olde Meulle"

heeft ze voor L.
Te koop jonge vette

Kalkoenen
voor de kerstdagen.

D. A. Lenselink
„Specop", Linde.

Te koop SPARTA
BROMFIETS '57 en
KAPTEIN '56; beide
in prima staat. Tevens
Sparta motoronder-
delen,
't Hoge 19, Vorden
Te koop Duitse st.
JACHTHONDEN,
8 weken oud, prima
afstamming.

J. Peppelman, Kerk-
hofweg, Vorden.
8 beste BIGGEN te
koop. B. Rouwenhorst
„den Kerkhof,,
BIGGEN te koop.
G. Oortgiesen,

Medler D 157
Te koop een toom

BIGGEN.
Café „De Zon"

Te koop toom zware
biggen. H. Bargeman
C 93, Vorden.
Dekrijpe B.B. zeugjes
gr. Yorksh. Wagen-
voort, achter Buiten-
zorg, Warnsveld.
Telefoon 06752-1378
Te koop 12 BIGGEN
en 'n jonge guste koe, v.
Ie kalf.Th J.Berendsen
Veldwijk C 115
Een toom BIGGEN te
koop bij G. Dijkman
Wildenborch D 82
Te koop een BIETEN-
SNIJDER,voor motor-
kracht. Smederij

Lettink, Nieuwstad

H E D E N
ontvangen wij

tamme konijnen
tot 's avonds 5 uur.
W.ROSSEL
Pluimveehandel

VORDEN

Beste BIGGEN te
koop. G. H. Voskamp
Molen weg 17
2 drag. VARKENS te
koop, eind dec. en jan.
aan de teil. Spithoven
Galgengoor
Een nuchter STIER-
KALF te koop.
W. Borgonjen, B 100

Te koop l beste r.b.
neurende VAARS,
t.b.c.- en abortus-vrij
begin jan. aan de telling

G. van Ark, D 47

Te koop een afgekalfde
VAARS, r b., en een
STIERKALF, r.b., 8
dagen oud. J. Brum-
melmao, 't Alderkamp

Steeds te koop:
Friese drachtige en
nieuwmelkte koeien en
vaarzen, met hoge pro-
ductie-gegevens. Ook
ruilen met alle andere
soorten vee.
G. J Sloetjes, D 167

Vorden

Warm-waterzakken
ir met 12 maanden

schriftelijke garantie

KOOPT U BIJ:

Drogisterij
„De Olde Meule"

J. M, van der Wal
Gedipl. drogist

Maak eenïïkeus
uit dit

bijzondere

WIJN-
assortiment

*Palos Sherry Pale Dry 550
Douro Port

„Old in Wood" Tawny 550
Douro Port, „Old in Wood" White 550
Medicinale Bloedwijn 475
Jeposi Vermouth Rood 550
Beaujolais Jean Guillaume 345
Macon blanc 495
Bordeaux blanc Superieur 325
Graves Superieur 395
Bordeaux Rouge 305
Margaux 425
Zeiler Schwartze Katz 495
Riesling x Sylvaner 295
Liebfraumilch 495
Manilla Old Medium Sherry 475
Cibrandos 325
Rode Landwijn „Chevalier" 215
Witte Landwijn „Chevalier" D.S. 215
Jeposi Vermouth Wit 550
Kaltoni Riesling D.S. 295
Binnenlandse Wijnen per fles vanaf 118

Zolang de voorraad strekt,
bij elke fles wijn, glas gratis.

SMIT, Zutphenseweg
Telefoon 1281
Wij wensen u allen een goede
Kerstmis.

Speciale Kerstaanbieding
geldig tot en met 24 dec.

Een mooie japon voor
de Kerstdagen.

1 paar Nylons gratis.

Een rok en vest.
1 paar Nylons gratis.

H. Luth, Vorden



Denkt u hedenavond aan bet BALGOOIEN bij Bakkerij Voskamp. Aanvang 7 uur
KERSTMIS 1959.

Dat viert u natuurlijk, daar
wordt u vanzelf in betrokken.
Mogen wij uw Kersttafel ver-
zorgen!

Onze speciale gebaksoorten ma-
ken alles tot een leuk geheel.

Wij bakken voor U:
Speciale Kerstgebakjes, Saucijze-
broodjes. Kersttaarten, Kerstham-
men, Kerstharten, Kerstkransen,
Weinachtstollen, Kerstkrenten-
brood.

Wilt u voor die dagen een
lekker KOEKJE ?

Neemt u onze Kerstkransjes, wer-
kelijk lekker.

Wij verzorgen uw opdrachten gaarne,
alleen vragen wij n, uw bestellingen
vroegtijdig te doen.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Speciale Kerstaanbiedingen
2 kg mooie handappelen 98 et
Walnoten, per zak 100 et
Pracht Goi dreinetten, t % kg. 100 et
Mooie gave goudreinetten, l % kg 89 et
Sappige Sinaasappelen, 10 voor 100 et
Mandarijnen, 10 voor 95 et
Bij aankoop van f 1.— sinaas-
appelen, l blik ananas voor 55 et

Verder een enorme sortering vruchten-
conserven en zuidvruchten.

Denkt U aan onze zakjes verse soepgroen-
ten, 25 et., bij:

DERKSEN's
Groenten- en Fruithandel, Zutph.weg

Voor de a.s.

Feestdagen
Prima Jenever, Brandewijn,

Citroen Jenever,
Citroen Brandewijn,

Oude Jenever.
Verder prima Likeuren

met en zonder alcohol,
Advocaat, Boerenjongens,

Abrikozen enz.
Aanbevelend.

Café E+ J+ Lettink
P.S. Kerstavond en 1e

Kerstdag zijn wij gesloten.

Bama-haarsokken
helpen afdoende bij koude voeten
in uw rubberlaarzen.

Steeds in alle maten voorradig.

Wullink's Schoenhandel
Speciale Kerstaanbieding

geldig t.e.m. 24 dec.

Zuiver wollen Dekens
2-pers. moderne dessins

en laag in prijs.

Een flanellen laken
2-pers., gratis.

H. Luth, Vorden

Visitekaarten
nodig ? Bestel ze spoedig bij

Drukkerij Wolters

MAAK GEBRUIK
van onze speciale Kerstaan-
biedingen uit de Vivo-folder.
Indien u deze nog niet hebt ontvangen
vraagt er dan een in de winkel.

Het is de moeite waard!
Bij uw boodschappen gratis
een kerstloper.
Zolang de voorraad strekt, de
bekende Nieuwjaarsrollen,
plm. 70 stuks voor 2.70.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, al t i jd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Ver. van Vrijz. Herv.

De Kersfetviering
met de kinderen van de
zondagsschool zal plaats
vinden

donderdag 24 december
's avonds om 7 uur in het
Nutsgebouw o.l.v. Ds* R.
Riphaagen, van Epse.

Het Bestuur

Met de Feestdagen
een droge, geurige

SWAAR
J^L'•ffiUppn ^HlL. np<itf> n"L0rJfPtil\UliWll ^^^^ /̂( o i l . / / t L y / f i o / i y

uit „D^Speciaalzaak"
Sig.mag. n*t Centrum"

G» W* Eijerkamp, TcK 1386

r i

X
X
X
X

X

RUIME SORTERING

h.crstf/roe/K?n, ^h.ersfboom-, ' )l €intl- en

Jafelversierlnycn

*Aanbevelend, Ph. J. S E S S I N K

Telef 6685 — Kranenburg

I^Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 20 december, 8 uur
de meestbesproken film der laatste jaren

De levensroman van Joseph Schmidt
met: Hans Reiser - Sabina Sesselmann
Theo Lingen - Annie Rosar en . . . .
de originele stem van Joseph Schmidt.
Vele geliefde melodieën hoort u hem
zelf zingen, o.a.: Ein Lied gtht urn
die Welt, Tiritomba, Ik hou van Hol-
land, enz. enz.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
}. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. l 373
Wordt verwacht 2e Kerstdag : De brug over
de Kwai.

Al onze dranken
zijn prima!!

Tijdens de a.s. FEESTDAGEN

onze wijnen t

tegen STERK VERLAAGDE •
prijzen.

Ruim gesorteerd in diverse dranken.
Aanbevelend A. J. Eykelkamp Medler

Kerstartikelen
Kerstboomverlichting
Kaarsen (alle maten)
Kerstservetten
Kerstlopers
Kerstlakens (plastic)
enz. enz.

R. J. Koerselman. Tel. 1364, Burg. Gallust r. 12

Onze sortering

YCi'^ eutvaars-

is weer enorm en « * » . populaire prijzen*

Sigarenmagazijn B O E R S M A

Voor de a.s.
FEESTDAGEN:

nieuwe cocosmatten
op de vloer of een

kamertje zeil
Eén telefoontje . . . .
en we komen U bij!!

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. l 121

Zojuist ontvangen:

rock and roll
kousen

in dames- en
kindermaten.

Looman, Vorden
As. woensdag de

gehele dag geopend.

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Extra reklame
500 gram zuurkool 35 et.
S\f\ * /T /"\gram tongeworst 60 et.200u gram lunyewursi uu t_i.

gram boterhamworst 55 et.
5^0 gram rookworst, f i jn , 18Ü et.

200 gram ontbijtspek 55 et.
500 gram vet spek 90 et.

In de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor de ajAFeestdagen

KersflEkjes
diversAploeiende
Kam^jnanten
Snijbloemen
Losse Tulpen en
Hyacinten

Bloemisterij

Van Kesteren
Zutphenseweg 87 — Telefoon 1206

L. Schoolderman - Vorden

l.v.m. 1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag worden
de markten gehouden
op donderdagen 24 en 31

december a.s.
De marktcommissie

Plasticdoek
voor uw kippenhokramen voorkomt

warmteverlies.
Geeft dus voordeel, door brandstof-

besparing, voor weinig geld.
Weerbestendig plasticdoek, reeds v.a.

90 cent per meter.
Het is 20 helder als glas.

BELTMAN
Boslaan 13, Warnsveld

Ver. voor Veilig Verkeer
VORDEN

Ledenvergadering
op maandag 21 december
a.s. 's avonds 8 uur in zaal
Bakker.

Programma:
a. Huishoudelijk gedeelte
b. Wachtmeester Kok, bespreekt

de nieuwste wetswijzigingen
c. Pauze met gratis verloting
d. Verkeers-quiz

Speciale aanbieding

voor de Kerst en Nieuwjaar.
Bij aankoop van l fl. Castello Zoete
Spaanse wijn van f 2.98, een prach-
tige weekkalender gratis.

l fl. Krielkip Advocaat van f 3.45
voor f 2.69 bij 250 gram Koffie.

l fl. Rhodawijn, wit of rood f 1.60
met een prachtige Kerstloper gratis.

Zoete Stengels, 200 gram 69 et
250 gr. Kransjes 55 et
Choe. Musketkransjes, 100 gr 49 et
Verder voorradig bloem, krenten,
rozijnen, sucade enz.

N.G.V. Kruidenier

G. H. Hilferink, Telefoon 1501
MET EEN ECHT

Pas-aan Servies
heeft U een feestelijk gedekte tafel.

DE ECHTE ALLEEN BIJ

KEUNE

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Evenals andere jaren voor alle
INGREDIËNTEN uoor:

Oliebolletjes en Poffertjes
naar

P. B. H. Schoenaker, Kranenburg

Ook voor hartige hapjes: toast,
mayonaise, vis enz. ruim gesorteerd.

wijnen, likeuren en sterke dranken
Steeds prima kwaliteit!!!

Tevens wensen wij U allen een
Zalig Kerstfeesten een Gezegend Nieuwjaar!

BELEEFD AANBEVELEND


