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I N G E Z O N D E N
DE FEESTDAGEN EN UW HONDEN

December is de maand, waarin wij ons graag
aan veel lekkers te goed doen. Uw hond, die ook
graag aan de pret meedoet, krijgt natuurlijk
van iedereen een stukje en vrij zeker vindt hij
die zoetigheid allemaal wel lekker. Vergeet dan
vooral niet, dat het dier zeker een portie krijgt,
groter dan een uwer. Tien tegen een dat hij la-
ter zijn maag omkeert en u en zichzelf narig-
heid bezorgt. Wees daarom voorzichtig met de
hoeveelheid van dergelijke zoetigheden.
Veel erger zijn echter de heerlijke maaltijden
waarbij kip, konijn, haas, kalkoen of gans ge-
bruikt wordt. De hond staat te likkebaarden om
de kluifjes die overblijven. Maar wee u en de
hond als u aan de verleiding van zijn vragen
geen weerstand kunt bieden. Het is al gevaarlijk
om van beenderen overgebleven uit een soeppot
wat aan de hond te geven, maar botjes van kip,
konijn, haas enz., zijn veel scherper en harder
dan uitgekookte runderbeenderen. Ze geven een
zeer groot risico het darmkanaal van uw huis-
vriend tot bloedens toe te verwonden en als ze
dan hun kwade gang door zijn buik hebben af-
gelegd en bij de endeldarm zijn, willen ze er ze-
ker niet makkelijk uit. Bij het persen prikken ze
in zijn aarsopening en dan durft de hond niet
meer, en óf bloeddiarrhee óf een hevige verstop-
ping is het gevolg met alle narigheid hieraan
verbonden.
Daarom mensen, wees toch gewaarschuwd, hon-
den kunnen vrijwel geen van alle beenderen
verdragen en wel het allerminst de botjes van
gevogelte en wild, geeft deze dus niet aan uw
huisvriend, de hond, en gooi ze ook niet op
straat.

De Dierenbescherming, afd. Zutphen.

RUILVERKAVELING
De besturen van de landbouworganisaties heb-
ben besloten voorlichtingsvergaderingen te hou-
den om de landbouwers in te lichten over het-
geen er bij een eventuele ruilverkavelinig gaat
gebeuren. Elke belangstellende krijgt zoveel
mogelijk een persoonlijke uitnodiging waar en
wanneer hij verwacht wordt. Wij raden de land-
bouwers gaarne aan zo enigszins mogelijk de
vergaderingen bij te wonen.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Puro! poeder

VOETBAL
De wedstrijd Vorden II—Socii I heeft niet de
spanning gebracht welke men er van verwacht
had. Dit kwam omdat Socii voor de rust met de,
wind in de rug een 4—0 voorsprong kreeg, waar-
van enkele doelpunten op vrij gelukkige wijze
tot stand kwamen. Na de rust kwam Vorden
aan bod, doch zij had met pech te kampen. Zo
moesten paal of lat de goede keper van Socii
nog wel eens te hulp komen en werd de bal en-
kele malen op het nippertje door een Socci spe-
ler uit het doel gewerkt. Tegen het einde scoor-
de A. Bosch van dichtbij het eerste tegenpunt,
terwijl tenslotte J. Wiekart met een fraaie kop-
bal uit een corner de stand op 4—2 bracht.
Vorden III kreeg alweer geen kans om haar eerr
ste wedstrijd te spelen want het terrein op de
Keyenburg werd afgekeurd. Vorden A had moei-
te om van het heus niet zo sterke Lochem A te
winnen. In de laatste minuten werd een 4—3
overwinning bevochten.
A.s. zondag wacht Vorden I de belangrijkste
wedstrijd van het seizoen. Dan speelt Vorden l
uit tegen Erix I (Lievelde). Erix staat op de
eerste en Vorden op de tweede plaats. De ach-
terstand van Vorden bedraagt 3 punten. Er is
voor Vorden een kleine kans om te winnen en
zodoende de achterstand tot l punt in te lopen,
doch dan dient er meer vaart in het elftal te ko-
men, temeer omdat Erix over stoere spelers
beschikt. De bal snel afgeven is daarom ge-
boden. Dan komen de kansen vanzelf.
Vorden II gaat op bezoek bij Steenderen III en
zal hier wel kunnen winnen. Vorden III zal op-
nieuw proberen aan de slag te komen. Nu ont-
vangt zij Baakse Boys II thuis. Van de junioren
speelt alleen Vorden B een uitwedstrijd tegen
Zutphen A.

CILLY WANG
Dinsdag 29 september tussen 3 en 5 uur kunnen
de bestelde kaarten voor Cilly Wang tegen con-
tante betaling in 't Nutsgebouw opgehaald wor-
den. U wordt verzocht, indien u niet met uw
eigen auto gaat 't geld voor de bus ook mee te
brengen (zie advertentie). Degenen, die met de
bus meerijden, moeten om 7 uur in 't Nutsge-
bouw aanwezig zijn. Om kwart over zeven wordt
onherroepelijk vanaf het Nutsgebouw vertrok-
ken. U moet er wel aan denken, dat als u zich
29 december niet voor de bus hebt opgegeven,
u niet meer met de bus mee kan rijden.

KERKDIENSTEN l Kerstdag 25 dec.
Hervormde Kerk

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
2.30 uur Kerstfeest Zondagsschool.
7.15 uur Ds. van der Heyden, van Lochem.

Gereformeerde Kerk
10 uur Ds. B. Scholten, Zutphen.
3 uur Ds. L. J. Goede, van Aalten.

2e Kerstdag 26 december.
Hervormde Kerk

(Interkerkelijke Kerkdienst).
10 uur Ds. J. H.Jansen en Ds. B. Scholten,
Geref. Predikant van Zutphen.

Kapel Wildenborch
2.30 uur Kerstfeest Zondagsschool.

Medlerschool
2 30 uur Kerstfeest Zondagsschool

Gereformeerde Kerk
10 uur Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk.

Zondag 27 december.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. }. van Zorge.
7.15 uur Ds. J J. van Zorge. H. Avondmaal.

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

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. A A. Oostenbrink,

Varsseveld.
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.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Donderdag 24 dec. vanaf 1.30 uur t. m. vrij-
dag 25 dec. 's avonds 1 1 uur Dr. Lulofs.
Daarna beide act£§4^fcenst.
Zaterdag 26 dec. vaS| 1-30 uur t. m. zondag
27 dcC. 's avonds ^Fuur Dr. de Vries.

dierenartsen.
Vor-ien — Stee^ jgn — Hengelo (G.)

Vrijdag 2} decTvaaWoest en Felix.
Zaterdag 26 dec. van Soest en Wechgelaer.
Zondag 27 dec. Felix en Wechgelaer.

Donderdag 24 dec. 's avonds 5 uur t. m.
zaterdag 26 dec. 's morgens 8 u. Dr. Meyers,
Zutphen, daarna Dr. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 18 t. m. 22 dec.
Geboren: z.v. H. v. Heerde en D. Wassink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. Korenblek en A. Bannink.
Overleden : Geen.

INTERKERKELIJKE DIENST
OP 2e KERSTDAG.

Op 2e kerstdag wordt 's morgens om 10 uur
een gezamenlijke dienst van hervormden en
gereformeerden gehouden in de Herv. Kerk.
De Chr. Zangver. „Excelsior" zou deze
dienst opluisteren, doch daar verschillende
leden tijdens de kerstdagen niet in Vorden
zijn, kan dit geen doorgang vinden.
De gemeentezang zal, behalve door het orgel,
worden begeleid door trompet.

BIOSCOOP
Op de 2e kerstdag 's avonds om half acht draait
in het Nutsgebouw de meest bekroonde film van
het jaar: De brug over de Kwai.
Door de Japanners wordt aan een bataljon En-
gelse krijgsgevangenen opdracht gegeven een
brug te bouwen over de rivier de Kwai. Door
onkunde van de Japanse technici en sabotage
van de Britse soldaten komt er van de bouw
weinig terecht. Als de brug eindelijk toch klaar
komt onder leiding van ,de Engelse kolonel Mi-
cholson en plechtig geopend zal worden staat
een Amerikaanse commandoploeg gereed het
bouwwerk weder te vernietigen.
Het is een machtige film met grote dramatische
spanningen, maar toch ook wel humoristische
ogenblikken.
's Middags om 4 uur is er ook een filmvoor-
stelling. Dan wordt er een heel wat luchtiger
film gedraaid en kan men meeleven met de
dolle avonturen van Stan Laurel en Oliver Har-
dy, die „In de penarie" raken en niet zo weinig
ook.

E.H.B.O. ORGANISEERT NIEUWE CURSUS
In de gehouden jaarvergadering van de E.H.B.O.
afd. Vorden werd door de voorzitter, de heer
Joh. van Dijk, medegedeeld dat de afd. Vorden
een nieuwe cursus heeft georganiseerd, welke
aanvangt in januari a.s.. Er hebben zich tot op
heden 10 kandidaten hiervoor opgegeven. De
cursus heeft als einddoel het E.H.B.O.-diploma.
Het bezit hiervan kan zijn nut afwerpen op
straat, in bedrijven, fabrieken zowel als in de
landbouw en in de huishouding.
De jaarvergadering was goed bezocht, hetgeen
de voorzitter in zijn openingswoord veel genoe-
gen deed.
Uit het jaarverslag van de secretaresse, me j. A.
Hoebink, werd medegedeeld dat de oprichtings-
vergadering had plaats gehad op 11 september
1958, waarbij zich reeds 30 leden opgaven. Dit
aantal is uitgegroeid tot ruim 50. Aan het eind
van de eerste cursus konden 26 diploma's wor-
den uitgereikt. De verloting heeft het mogelijk
gemaakt om oefenmateriaal, benevens een 15-
tal verbandtrommels aan te schaffen, welke op
15 adressen in onze gemeente, kenbaar aan het
gele E.H.B.O.-bordje, zijn ondergebracht.
De penningmeester, de heer H. W. Groot Bra-
mel, kon — dank zij de verloting — een klein
batig saldo vermelden.

Mevr. Martinus en de heer Jurriëns fungeer-
den als kascommissie. Bij de bestuursverkiezing
stelden zich mej. A. Hoebink en de heer A. de
Jonge niet herkiesbaar. In hun plaats werd als
secretaresse gekozen mevr. T. te Slaa-v. d. Kooi
en als 2e penningmeester de heer G. Jurriëns.
De voorzitter spoorde nog aan om de cursus
E.H.I.O. (Eerste Hulp in Oorlogstijd), welke in
het komende jaar gehouden zal worden, te vol-
gen. Er zal volgende maand wederom een ver-
loting op touw gezet worden ten behoeve van
oefenmateriaal en de aanschaf van nog 10 ver-
bandtrommels en aanvulling van de reeds be-
staande. De dit jaar geslaagde cursisten zulr
len, willen zij aanspraak blijven maken op de
geldigheid van hun diploma, in het komende
jaar 8 oefenavonden moeten meemaken, terwijl
zij in 1961 een herhaling^ursus moeten volgen.
Vele leden vonden 8 oef^Mronden per 2 jaar te
weinig. Men wilde dit vJKogen tot l maal per
maand. Het bestuur zegdetoe dit in overweging
lo nomen.

OUDEJAARSNACHT
Burgemeester Van Arkel deelde ons mede, dat
hij in de Oudejaarsnacht niet meer een rede-
voering zal uitspreken, wegens de grote hinder
die hij ondervindt van het vuurwerk.
Het is wel te betreuren dat de jeugd, ondanks:
herhaald verzoek, niet zoveel wellevendheid
heeft weten op te brengen om met het afsteken
van vuurwerk te wachten, tot de burgemeester
uitgesproken is.
De muziekvereniging Concordia zal wel weer
het oude jaar „uitblazen" voor het postkantoor.
Laat men er nu tenminste voor oppassen dat er
geen vuurwerk tussen de muzikanten terecht
komt, want anders gaat ook voor hen de aar-
digheid er af. Het zou toch wel zeer jammer
zijn als aan deze traditie, die al sinds mensen-
heugenis in Vorden wortelt, door misplaatste
„aardigheid" van enkelen een eind zou komen.

GEMEENTEVERGADERING GEREF. KERK
In Irene werd vorige week een gemeenteverga-
dering van de Geref. Kerk gehouden onder voor-
zitterschap van de wrnd. praeses van de kerke-
raad de heer J. W. Luiten.

Nadat de kerkelijke begroting voor het jaar
1960 was behandeld verkreeg mej. Wijnterp,
maatschappelijk werkster bij de Ds. J. S. Sik-
kelstichting, het woord, die op zeer duidelijke
en uitvoerige wijze de zeer vele facetten in het
maatschappelijk werk belichtte.
Thans is men in Gelderland bezig tot het or-
ganiseren van de bejaardenzorg. In ons land be-
staan plm. 20 scholen voor opleiding tot maat-
schappelijk werker (ster). De opleiding duurt
plm. 3*4 jaar. Er is nog een groot tekort aan
medearbeiders (sters) in dit zo moeilijke werk.
Veel vragen werden aan inleidster gesteld die
op uitvoerige wijze werden beantwoord.

ONDERLINGE DAMCOMPETITTE
De uitslagen van de onderlinge damcompetitie
van de Vordense Damclub luiden als volgt:
Hoe ver s—Geerken O—2; Sloetjes—Breuker
O—2; Wijen—Wansink l—1; A. van Ooyen—
Bello 2—0; Lammers—KI. Bramel l—1; Uenk—
Wentink 0—2; Wolterink—Esselink 2—0; Bij-
zit ter-Schef f er 0—2; Tjoonk—Breuker O—2;
Wijen—Wentink 2—O; Hesselink—Hoevers 2—0;
A. van Ooyen—Geerken O—2; Uenk-Klein Bra-
mel O—2; Sloetjes—Lammers l—1; Woltering—
Dalstra l—1; Esseling—Roozendaal O—2.

BABYfiERMofe
Complete Babyderm-^MHet Doktersboek en
voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep

JAARVERGADERING VEILIG VERKEER
De afdeling Vorden van „Veilig Verkeer" had
maandagavond in de zaal van de heer Bakker
een ledenvergadering belegd. De opkomst was
matig.
De voorzitter, de heer Folmer, gaf in zijn ope-
ningswoord de stand van de thermometer in-
zake het aantal verkeersongevallen. Alleen al in
Vorden kwamen in 1959 49 verkeersongevallen
voor waarvan 2 met dodelijke afloop. Waar gaan
wij naar toe wanneer in 1970 zoals algemeen
wordt aangenomen het verkeer is verdubbeld,
zo vroeg spreker zich af. De actie Veilig Verkeer
propageert: a. flink wat verkeerskennis opdoen,
b. betracht voorzichtigheid op de weg, c. wees
beschaafd in het verkeer en d. gebruik geen al-
cohol wanneer men achter het stuur van motor-
rijtuigen zit. Dat deze actie niet te vergeefs is
geweest bewijzen aldus spreker de navolgende
cijfers: in 1947 was er l slachtoffer op 213 mo-
torrijtuigen, in 1957 l slachtoffer op 430 en in
1958 l slachtoffer op 486 motorrijtuigen. Wan-
delaars en wielrijders dienen voorzichtigheid in
acht te nemen. Wandelaars dienen links van de
weg te lopen. Spr. hoopte dat de afdeling Vor-
den in deze een waardig voorbeeld mag geven.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. J. van Dijk, bleek dat het ledental van 317 tot
391 was gestegen. Er werden 462 fietsen van een
wit spatbord voorzien. Aan het jeugdverkeers-
examen namen 138 leerlingen deel, waarvan er
9 werden afgewezen. Het bromfietsexamen
werd door 20 kandidaten afgelegd, doch geen
van hen wist hier foutloos uit te komen.
De penningmeester, de heer De Rijk, deelde een
flink batig saldo mede, Bij de bestuursverkie-
zing werden de aftredende leden t.w. de heren
Van Ooijen, Gotink en Wolsink herkozen.
De heer W. A. Kok, wachtmeester 1ste klas der
Rijkspolitie alhier hield hierna een causerie
over de per l januari a.s. ingevoerde nieuwe
verkeersborden en verkeersvoorschriften. Dit
werd zeer op prijs gesteld.
Een viertal aanwezigen uit de zaal nam vervol-
gens deel aan een verkeerstest onder leiding van
de heer Kok. Over het algemeen brachten deze
het er behoorlijk goed af. iNa afloop mocht een
ieder een aardig prijsje in ontvangst nemen.
De verkeerscursus onder leiding van wacht-
meester Kok zal midden januari een aanvang
nemen waaraan — naar het bestuur hoopt -
zeer veel leden zullen deelnemen.

BIJZONDERE ADVENTSAMENKOMST
Evenals andere jaren was ook dit keer de Herv.
Kerk tot de laatste plaats bezet tijdens de bij-
zondere Adventsamenkomst, welke zondagavond
werd gehouden.
Mevr. Kruyff-Leys uit Steenderen hield een
boeiende inleiding over de betekenis van het
Advent, waarna het Vordens Dameskoor o.l.v.
Karel Wolters de Kerstcantate van Catherina
van Renesse ten gehore bracht, waarbij de heer
D. Wolters voor piano begeleiding zorgde. Me-
de door de uitstekende acoustiek in de kerk,
werd dit overigens ook heel goed uitgevoerde
werk zeer gewaardeerd.
Vervolgens vertelde mevr. Eerkens-Zijderveld
uit Eefde op boeiende wijze over het mooiste
kerstfeest, dat zij beleefde. Daarvoor ging zij
terug naar de moeilijke tijd, die zij in een Ja-
pans concentratie-kamp in Indonesië had door-
gebracht tijdens de laatste wereldoorlog.
Geen kerstboom, geen kerstversiering, geen lich-
tende kaarsjes gaven extra sfeer aan het kerst-
feest dat de kampbewoonsters daar, verweg van
het moederland, onder kommervolle omstandig-
heden vierden. Het was het soberste en mis-
schien ook wel het mooiste kerstfeest, dat ik
ooit beleefde.
In zulke ogenblikken, als al het bijkomstige,
alle aankleding van het kerstfeest is weggevalr
len, komt de kerstgedachte in haar zuiverste
betekenis naar voren, aldus mevr. Eerkens.
Voor een muzikale afwisseling zorgde vervol-
gens Karel Wolters (fluit) met begeleiding van
D. Wolters (piano). Op uitstekende wijze speel-
de hij enkele kerstliederen die aller waardering
konden wegdragen.
Ds. van Zorge vertelde een kerstverhaal, dat die-
pe indruk maakte.
Helder en zuiver klonken de tweestemmige
kerstliederen gezongen door de oudste groep
van het meisjeskoor o.l.v. Karel Wolters, waar-
mee deze sfeervolle adventsamenkomst werd be-
sloten.

BILJARTEN
Voor de biljartbond „De IJsselkring" werden de
volgende wedstrijden gespeeld.
De Zon I won op overtuigende wijze van Excel-
sior I (Baak) met liefst 7—1; Excelsior II won
met 6—2 van De Zon II; het derde team van
De Zon speelde met 4—4 gelijk tegen Java I en
„Ons Genoegen" (Baak) behaalde een overtui-
gende 8—O zege op Den Elter.



Na de Kerstdagen volop kurkdroog V U U R W E R K
„JAN HASSINK"

AAFJE TOP DECLAMEERDE
Daar ds. Langstraat, welke de laatste jaren
steeds de decemberavond van het Nut heeft
verzorgd, dit jaar niet kon optreden, had het
Nutsbestuur gezorgd voor een waardige
plaatsvervangster in de bekende declamatrice
Aafje Top.
De belangstelling voor deze avond had zeker
groter moeten zijn, want het gebodene was
een volle zaal waard. Aafje Top blijkt nog
steeds een zeer begaafde voordrachtkunstena-
res te zijn. Voor de pauze declameerde zij de
geschiedenis van de vierde Wijze -uit het
Oosten van H. van Dijke; een boeiende ge-
schiedenis van een man, die al zijn bezit te
gelde maakte, om in Bethlehem eer te kunnen
bewijzen aan het Christuskindeke, doch door
zijn mededogendheid eerst jaren later arri-
veede juist op het tijdstip dat Christus ge-
kruisigd werd. Aafje Top wist op meesterlijke
wijze de hoofdpersoon uit deze geschiede-
nis gestalte te geven en de aanwezigen intens
te boeien door haar wijze van voordracht. Na
de pauze bracht zij een programma, waarin
vaak sprankelende humor leefde o.a. het al-
leraardigste sprookje ,,De ezel en de gans"
en de geschiedenis van .,De onderbroken
reis". Ook het gedicht „Het gebed van Maria"
werd zeer gewaardeerd.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesse-
link, dankte in zeer loffelijke bewoordingen
aan het slot de begaafde declamatrice voor
deze onvergetelijke avond en bood haar een
doos bonbons aan. Verder wenste hij allen
prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuw-
jaar.
Óók verwees hij nog naar de Nuts-tuinbouw-
cursus, welke 6 avonden omvat en die gege-
ven zal worden door de hoofd-assistent van
de rijkstuinbouw-voorlichtingsdienst, de heer
Radstake uit Apeldoorn. Zowel de bloemen-
als de moestuin wordt hierin behandeld. De
cursus vangt aan in februari en kan zowel
door niet-leden als leden van het Nut bezocht
worden. Er hebben zich wel enkele cursisten
opgegeven, doch nog niet voldoende om deze
cursus doorgang te doen vinden.

B.OX.H.
De dames A. Weenk, A. Weustenenk, A. Beren-
pas, D. Brummelman, J. Koning, G. Beumer en
M, Vruggink, allen leden van de B.O.L.H. alhier,
hebben deelgenomen aan een 3-daagse kadercur-
sus aan de Volkshogeschool te Eerbeek, waar
70 jongeren uit geheel Gelderland bijeen waren.
De heer Vrijling hield een inleiding over de
organisaties en ons veranderend platteland.
Hierover werden 15 punten naar voren gebracht
en verder uitgewerkt. Volgens de statistiek zal
over 25 a 30 jaar nog hoogstens 8 % van de
Nederlandse bevolking in de landbouw werk-
zaam zijn. Dit ligt nu nog om de 13 %. De boer
zal dan ook meer industrieel moeten gaan denr
ken om in een kortere werktijd toch een hoge
produktie te verkrijgen.
Mevr. Spee-Jansen zette de ontwikkeling van de
film uiteen; de heer Michels gaf een uitleg over
vier hedendaagse schilderijen en Jules de Corte
zorgde voor muziek met zijn liedjes.
Het was een zeer leerzame cursus.

RATTI-NIEUWS
Het was wel de grootste verrassing van dit sei-
zoen dat het eerste elftal van Ratti K.S.H, in
eigen huis een l—3 nederlaag toegebracht had.
In de eerste helft had Ratti de wind tegen, maar
dit weerhield de Ratti linksbuiten P. Eykelkamp
er niet van om een doelpunt van uitstekend ge-
halte te maken via de linkervleugel. K.S.H, was
iets sterker in het veld, doch de aanvallen der
Rattianen waren veel gevaarlijker. Vooral de
Ratti-achterhoede was op dreef en wist in deze
periode enkele fraaie safes te verrichten.
Na de thee, toen de gasten de wind mee hadden,
wist Lichtenberg al spoedig door mooi samen-
spel met de middenvoor met een boogballetje de
uitgelopen K.S.H, keeper te passeren (0—2).
K.S.H, kwam hierna opzetten en wist een ver-
diend tegenpunt te scoren plm. twintig minuten
voor het einde (l—2).
Tien minuten voor het eindsignaal maakte de
Ratti-spil B. Bos aan alle onzekerheid een einde
en scoorde op fraaie wijze door vanaf 30 meter
afstand een hoge bal te lanceren, die net over de
doelverdediger in het net verdween, waardoor
Ratti een l—3 overwinning had behaald, die zij
ook volkomen verdiend hadden.
Zowel de A-junioren als de B- en C-junioren
waren verleden week vrij. Ook op tweede kerst-
dag en zondag 27 december zijn er zowel voor
de senioren als junioren geen wedstrijden vast-
gesteld.

FEESTAVOND GEMS PERSONEEL
In zaal Bakker heeft de personeelsvereniging
van Gems Metaalwerken een zeer gezellige
feestavond gehouden. De voorzitter, de heer M.
Wijen, heette in zijn openingswoord in het bij-
zonder de directeur en diens gezinsleden wel-
kom. De avond werd verzorgd door het cabaret-

gezelschap „De Lach" uit Apeldoorn, dat in Vor-
den een goede naam heeft. Ook nu weer heeft
dit gezelschap in een vlot tempo een allerge-
noeglijkst programma gebracht, bestaande uit
zang, schetsjes, muziek, e.d., waarmee het een
daverend succes oogstte.
De 13-jarige Henny Vels toonde zich een ac-
cordeon-virtuoos, die evengoed thuis bleek in
de moderne als in de klassieke muziek. Er werd
ruimschoots getrakteerd en tot slot werd er
onder de tonen van „De Zwervers" nog menig
dansje gemaakt.

PROF. DR. ZACHARIAS SPRAK
OVER „RUSLAND"

Door samenwerking van de drie R.K. Stand-
organisaties te Vorden-Kranenburg nml. de
A.B.T.B., de K.A.B, en de R.K. Middenstand
Ver. werd in het Nutsgebouw alhier de eerste
grote ontwikkelingsavond gehouden, waar-
voor veel belangstelling bestond.
Pastoor A. Bodéwes o.f.m. sprak een kort ope-
ningswoord. Vervolgens verleende hij het
woord aan Prof. Dr. Zacharias, Hoogleraar in
de Russische Taal, Kunst en Geschiedenis a.d.
R.K. Universiteit te Nijmegen, die een lezing
hield over Rusland, welke hij met lichtbeelden
omlijstte.
Spr. vertelde op boeiende wijze zijn beleve-
nissen in Rusland, waar hij geruime tijd had
vertoefd als afgevaardigde van Nederland op
het Internationaal Slavistisch Congres, dat in
de zomer van 1958 in Moskou werd gehouden.
Moskou is geen moderne stad. doch doet
ouderwets en verwaarloosd aan. In Zutphen
aldus spr. is het verkeer er procentsgewijze
drukker dan in Ruslands hoofdstad. Wel vindt
men er pompeuze gebouwen. Men heeft er
vele kerken, doch vele zijn ingericht als mu-
seum. Er is godsdienstvrijheid echter in be-
perkte mate. In Moskou is niet voldoende
kerkruimte om 1% van de gelovigen te her-
bergen. Het levenspeil der bewoners is armoe-
dig. Gemiddeld verdient een arbeider 400 roe-
bel per maand. Men eet veel in eethuizen,
waar een middagmaal 12 roebel kost. Een paar
herenschoenen kosten 2000 roebel, een con-
fectiepak 4000 roAel, zodat de welvaart ver
te zoeken is. Wü^Én een iets betere levens-
standaard hebben^tan moeten ook de vrou-
wen gaan werken en dit is overal het geval.
Als het Communisme zo vaak propaganda
maakt voor de verheffing der vrouw, wat is
er dan van terechtgekomen? Ook het gezins-
leven is erg beo^lvend. Men leeft meestal
in een kamer bijeW, terwijl de iets beter ge-
situeerden er twee kamers op na mogen hou-
den.
Het materialisme moet overheersen, gods-
dienst en geloof verdrongen. Waar gaat het
heen met de jeugd en de wereld aldus spr. Het
communisme zit midden onder ons, men wil
de hele wereld doordringen en onderwijzen.
Heel de propaganda van het vreedzaam naast
elkaar leven (co-excistentie) is een groot-
scheepse propaganda-stunt van Moskou om
ons te misleiden. Aan het wezen van het com-
munisme is als zodanig nog niets veranderd.
De officiële stukken in de Prawda getuigen
hiervan.
Spr. verduidelijkte zijn lezing met tal van
eigen opnamen en kleurendia's, die zeer in
de smaak vielen en een juiste indruk gaven
over dit onmetelijke land. Nadat nog ver-
schillende vragen waren beantwoord dankte
pastoor Bodéwes o.f.m. de hooggeleerde spr.
voor zijn interessante en leerzame uiteenzet-
tingen. Hij hoopte, dat ook de tweede ont-
wikkelingsavond van dit seizoen een succes
zou mogen zijn.

Volgende week verschijnt Contact op
OUDEJAARSDAG.
Dit is een prachtgelegenheid om uw nieuw-
jaarsgroet te plaatsen.
Doch denkt u er aan, dat de adver-
tenties reeds dinsdag in ons bezit
moeten zijn?
Op zaterdag 9 januari komt ons blad voor de
eerste keer in het nieuwe jaar uit.

Prettige Feestdagen u
toegewenst, fa. G. W.

Voor al uw

rookartikelen
„

Ga niet over ijs van
één nacht
luidt een bekend
spreekwoord.

Dit geldt te meer
bij de aanschaf van
een duurzaam tele-
visie-toestel waar
u jaren een onge-
stoord genoegen van
moet hebben.

Voor een goede ontvangst is een
goede antenne nodig. Voor een paar
gulden meer monteren wij de duurzame
SUPER T.W.A. ANTENNE, vervaar-
digd dooï Nederlands beste Antenne-
fabriek. Deze antenne is zuiver, aange-
past aan uw televisietoestel en garan-
deert u het beste beeld dat mogelijk is.

Vraag, voor u een besluit neemt, eerst
i n l i ch t i ngen bij de GROOTSTE RADIO-
EN TELEVISIE-SPECIAALZAAK waar
mea door jarenlange ervaring precies op
de hoogte is van de plaatselijke ontvangst-
mogelijkheden.

KILLESTIJN ptaatst uitsluitend de
nieuwste modellen.

PHILIPS supertelevisie
model 1960

De bekende kleinere kast.
(HO gr. afbuiging)

(jtet huis met de goede klank
LAARSTRAAT 61-67

TEL. 3853 - ZUTPHEN
Teleuisie_expprts

Officiële Philips-dealer

Brood- en Banketbakkerij
Cafetaria

W. VOSKAMP
Telefoon 138^o lenweg 43

Voor de a.s. Kerstdagen maken
wij -*

Kerstkransen, Krentenbrood, Kerstge-

bak, Tulband, \\Aachtstollen, Appel-

flappen, Saucipïebroodjes enz.

Verder maken wij op bestelling
diverse Salades en Schotels.

Het cafetaria is gesloten
van Kerstavond 6 uur tot

2e Kerstdag 7 uur.

Ook voor Oudejaarsavond diverse
hapjes.

Graag vroegtijdig bestellen!

1 januari

Nieuwjaars-bal
in de Eikeboom, Keijenburg

Orkest „The Ryhtm Players"

Aanv. 6 uur. De Supportersver.

Proost!!!
Maar dan met
een goed glas.
Wij hebben 'n
ruime sortering:

Glasserviezen,
Bowlstellen,
Bowlglazen,
Borrelglaasjes,
Likeur-, Wijn-
en Portglazen,
Bier- en Limo-
nadebekers

G. EMSBROEK
en Zn. c.v.

Zutphensewcg 5
Vorden

Huifkar Sigaren
zijn een
apart!

klasse

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

Nutsgebouw™^r Telefoon 1500
VORDEN

^ploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 26 december, 730 uur
(2e Kerstdag)

de beste film van het jaar
in Cinemascope en kleuren

De brug over de Kwai
met: Alec Guinness - William Holden,

Jack Hawkins - Sessue Hayakawa.
Deze film moet u gaan zien

iedereen praat er over.
De meest bekroonde f i lm : 7 Oscars.

Toegang 14 jaar

In verband met de grote lengte der
film (2 uur en 3 kwartier) verhoogde
entreeprijzen: 0.90, 1.35,1.80(bel. inb.)
ATTENTIE. Let op de aanvangstijden. Kom
tijdig, want voor het volle begrip en genot
van deze uitzonderlijke film is het van U van
belang bij de eerste inzet van de film aanwezig
te zijn.

Zaterdagmiddag 4 uur
(2e Kerstdag)

de dolle klucht

IN DE PENARIE
met: Stan Laurel en Oliver Hardy.

Schateren van het lachen.
Toegang alle leeftijden.

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers. Dorpsstr. 11. Tel. 1373



Biedt zich aan:
DAGMEISJE

Inlichtingen Bureau
Contact

Te koop een nieuw
DAMESRIJWIEL
„Locomotief, sport-
model. Visschers, Sta-
tionsweg 17.

Te koop toom BIG-
GEN. A. Boerkamp,
Kranenburg, D 123.

BIGGEN te koop.
M. Groot Wassink,
Galgengoor C 107.

Voor gezellige
bruiloften en

partijen.
Beleefd aanbevelend,

HOTEL

Je Konijnenbult"
Tel. 1212, Vorden

Prima keuken.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Zojuist ontvangen:

rock and roll
kousen

in dames- en
kindermaten.

Looman, Vorden
A.s. woensdag de

gehele dag geopend.

NOG ENKELE

Appèl-loten
verkrijgbaar bij

Sig.mag. Boersma

Nieuwjaarskaarten
10 stuks reeds vanaf
25 cent.

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat, Vorden

Gevraagd: net Meisje,
voor huishouding en winkel, zelfst. k.w.

voor d. of d. en n.
KOK's Levensmiddelenbedrijf, Doesburg

Telefoon 408

passen is
pasvorm kiezen!

Looman
Vorden

Voor al Uu)

Kerstartikelen naar
„JAN HASSINK" *

Prettige feestdagen.
Krijgt U onverwachts
logé's.
Wij hebben voor U in ruime
keuze voorradig:

Divanbedden, Matrassen
en Dekens.

Moderne kleuren en dessins tegen
verlaagde prijzen.

H. en W.
Telefoon 1514

Te Laag-Keppel ging op dinsdag 22
december van ons heen, in de ouder-
dom van 76 jaar, onze lieve, zorg-
zame Moeder en Grootmoeder

MEVROUW
BERENDINA WiLLEMINASANGERS

weduwe van B. J. Garssen

Vorden, J. E. Garssen
G. G. Garssen-Emsbroek

Eindhoven, J. H. Roosing
G. A. Roosing-Garssen

en kleinkinderen

Vorden, 22 december 1959.

De begrafenis zal plaats vinden don-
derdag 24 december te Vorden.
Vertrek: Enkweg 19, 12.45 uur. Aan-
komst: Begraafplaats, 13 uur.

CILLY WANG
Kaarten ophalen dinsdag 29 december'59
van 3—5 uur in 't Nutsgebouw tegen
contante betaling. Wie met de bus mee
rijdt eveneens busgeld mee brengen,

f 1.10 per persoon. Zie bericht.

H.H. Biggenfokkers!
Kunt LI geen goede biggen meer fok-
ken? Vraag dan eens Lieve's speciale
kuur voor fokzeugjes.
Reeds vele tevreden gebruikers.
Ook tegen biggengriep Lieve's Mitol,
een middel dat goede resultaten geeft.
Alle geneesmiddelen worden geleverd
met rijkskeur.

Wederverkoper: M. G. Lijftogt
C 157, Vorden, a.h. station

Belelf verzoek!
Wilt u uw inkopen vandaag zo
vroeg mogelijk doen, dan heeft
ook het winMbpersoneel tijd voor

KRretavond.

Op Oudejaarsdag zullen alle za-
ken 's middags na 5 uur gesloten

zijn.

Bestuur Vordense Winkeliersver.

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

Voor de a.s. feestdagen:
Vers gebrande Pinda's, 250 gr. 69 et
Vijgen, 500 gr. 55 et
Dadels, pakje 29 et
Zoute Pinda's, vers, 200 gr. 49 et

En onze Kempinski wijnen o.a.:
Alcoholvrij Druivensap en Appelsap,
Rijn-, Moesel- en Franse wijn.
OLBA VLEESWAREN j
Ham, 150 gram 79 et
Gev. Ontbijtspek, 150 gr. 65 et
100 gr. Tongeworst
100 gr. Lunchworst, samen 79 et
200 gr. Boterhamworst 55 et
5 grote Knakworsten 100 et

Steeds vaker
KISTEMAKER

Vuurwerk
NEDERLANDS EN DUITS FABRIKAAT.

Knalkurkpistolen vanaf 75 cent,

Klappertjes pistolen, Knalkurken, Tafelvuurwerk

^ M ARTE N S Wapen- en Sporthandel

vanMEISJES
Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij

een passende werkkring*
Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinettes

Wij bieden:

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie 4- 2 ¥2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratiftcatie
• reiskosteJ^goeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen loper-Je bandsysteem
N.B. gehuwdBmodinettes komen ook

in aanmei ing.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

ORCON KLEDING
INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268

Ledenvergadering

IJsvereniging „Wildenborclf
op maandag 28 dec. in de Kapel

's avonds 8 uur.

Betaling Contributie. Nadien verho-
ging. Tevens een verloting.

VOOR

Nieuwjaarskaarten
Fa. Hietbrink

Aan U allen worden
Prettige Kerstdagen

toegewenst door

Drukkerij Wolters
en zijn medewerkers.

Wat hebt u aan die
olielucht in huis!

Laat ons
uw oliebol-
len bakken.

*U bent
nog goed-
koper uit
ook, rekent
u maar!

Echt lekkere oliebollen,
tien voor één gulden.
Bestellingen gaarne tijdig!

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Brandenbarg



Onze sortering

ÏL-— i\^ieuivjaars~

is weer enorm en * * * » populaire prijzen*

Sigarenmagazijn B O E R S M A

We zijn gesloten

Kerstavond om 8 uur,
Ie Kerstdag

en

Oudejaarsavond 8 uur
en

Nieuwjaarsdag
Hotel Brandenbarg

A. MEENINK
Varkenshandelaar, Te lef. 1573, Vorden

wenst zijn clientèle, vrienden en kennissen
een prettig kerstfeest en een voorspoedig 1960.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

G. Weulen Kranenbarg
Speciaalzaak Kolen, Olie en Gas

Mmrtav
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
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

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,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Alle inlichtingen bij de Delf ia-wederverkoper:

+ B* Gerritsen, 't Hoge 64, Vorden
Telefoon 06752-1540

Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

In verband met het afsluiten
der boeken en kasopname door
het bestuur is het kantoor der
Bank op

Oudejaarsdag de ge-
hele dag gesloten.

vanGedurende het tijdvak
2 — 16 januari 1960 is het kan-
toor geopend elke werk*
dag van 8.30—12.30 uur.

De middagzittingen
vervallen dus geduren-

de deze periode.

U wordt verzocht hier-
van goede nota te

nemen !

Kerstfeestviering.
\\\// D. V. zal het kerstfeest

worden gehouden op de
2e Kerstdag 's avonds om
half acht in zaal Lettink.
Ouders en belangstellenden
hartelijk welkom.

Mede namens de kinderen B. VERKERK

• DeHia opfokvoer en kuikenzaad

Prettige feestdagen.
Overhemden No-lron
prima pasvorm en afwerking

in wit f 11.75

Zelfbinders in de nieuwste
kleurstellingen van f 2.95
tot f 7.50.
Nylons in 15 en 30 dern.
f 1.95.
Lybelle Nylons vanaf f 2.95
tot f 12.50.

H. en W.

Ook met de Kerstdagen,
Voor heel de burgerij

JAN HflSSINK's rookgerei.

KONIJNEN
Wij ontvangen het komende jaar alle

zaterdagen koni jnen.
In komende week extra hoge prijzen.

H. Franken en Zn.
Hengelo-G. — Telefoon 06753-295

Café Lettink
Oudejaarsavond om 6 uur

en Nieuwjaarsdag
de gehele dag gesloten

Kerstverrassingen, van De Spar

*afe/

"^^ m A

x 1;;'/ Kerstverrassing*-

:̂  J*»* 10:/1̂ fÜÜ

^/'lXX"b^2509»«'Sp«-'11

p,K)Nafe»me\an9e

Kerstverrassing 2
met toch 10% korting:

van 100 voor
et

3 blikjes Vruchten op sap
( aardbeien - ananu - f ruiteoektall )

van 233 voor ct

Deze aanbladingeu zijn geldig VMX 88 - 80 dec.

Dubbel zegels, dubbel voordeel!
KoffiemeUc neo 67

26 zegels is 13 et voordeel)
Suiker Ier a,ns j es 200 gram 75

SO zegels is 15 et voordeel!

Fondantkrcms Jes aoo g* 56
22 zegels la U et voordeel l

XerstbOXXlXms 100 gram 65
26 zegels ia 10 et voordeelf

DessertpxxdtUng ap»kje« 64
26 zegels Is 13 et voordeel)

Choo. hagel p«kj« 75
3O zegels la 13 et voordeel!

Appelmoes blik 89
86 zegels is 18 et voordeel I

'/ Kers t koekje met 10%

Sneeuwsterrexi
250 gram 68-10%

25O gram 82-10%

EXTRA met 10% korting
elk 2e pakje

Sp ar-Th e e roodmerk
3O et goedkoper

Sherry p«rflM 55O
aao zeg»t8 ifl 11O et voordeel l

BeaujolaiB p«rnM 375
10O zeg«ls it 75 et voordeel!

Vruchtenwijn p«n». 15 O
6O zegels la 3O et voordeel l

Kippesoep w* 112
44 zegels is 22 et voordeel l

Th«ewor0tjes per nuk 55
22 zegels is 11 et voordeel l

SCHOUDERHAM aoo gram 49 et
én 1O%

Kopen bij De Spar
Is sparen

bij de koop l
10°/0 KORTING - 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruidenier: REMMERS

Is een Centrifuge
belangrijker dan een
Wasmachine?
Wij geven a graag vrijblijvend inlich-
tingen en hebben voor u een keus uit
de beste merken. Vraagt dus demon-
stratie (evt. aan huis) en folders.

Alles op elektrisch gebied.

G. EMSBROEK en Zn. c.v.
Techn. Installatie Bureau
Zutphenseweg 5, Vorden, Tel. 1491

VOOR

Nieuwjaarskaarten „Jan Hassink
Na de Kerstdagen alle soorten VUURWERK

KOERSELMAN, Burg. Galléestraat 12, Vorden


