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INGEZONDEN

DE TAKTIEK BIJ DE STEMMING OVER
RUILVERKAVELING

Ruilverkaveling Warnsveld
Op 30 december a.s. zullen de stemgerechtigden,
dat zijn allen die een recht van eigendom enz.
hebben op de tot het ruilverkavelingsgebied be-
horende onr. goederen, onverschillig van welke
oppervlakte, hun stem kunnen uitbrengen.
Hoewel deze stemming volgens de Ruilverkave-
lingswet 1954 gehouden zal worden, wil ik hier-
overvixog even het volgende opmerken:
De stem van iemand met l are grond, zal even-
veel gewicht in de schaal leggen als de stem van
een landbouwer met b.v. 15 hektare grond. Hier-
uit volgt:
a. bij eventuele aanneming betaalt eerstgenoem-

de weinig, laatstgenoemde veel, m.a.w. eerst-
genoemde kan beslissen over de toekomstige
lasten van een ander;

b. eerstgenoemde, die weinig belang bij de ruil-
verkaveling heeft, kan thuis blijven, hij wil de
dag voor oudejaarsdag er niet voor opofferen,
wat enigszins te begrijpen is. Door dit thuis-
blijven wordt hy echter als voorstemmer aan-
gemerkt. In verband hiermede zullen alle voor-
stemmers wel thuis kunnen blijven; alleen te-
genstemmers zullen moeten stemmen.

Afgezien of men vóór of tegen de ruilverkaveling
is, vraag ik mij af of dit een stemming is in een
„democratisch" Nederland. Deze manier van stem-
men doet mij denken aan een stemming in Duits-
land onder het Hitler-bewind, uitslag 97 % voor
het naziregime, 3 % tegen of aan een stemming
in communistische landen.
Wanneer de landbouworganisaties waterschappen
enz. enz. beweren dat het aannemen van de ruil-
verkaveling van zo groot belang is, laten zij dan
hun leden en ingelanden oproepen aan de stem-
ming deel te nemen, wie beweert moet bewijzen;
thuisblijvers dienen, als bij de oude wet op de
Ruilverkaveling, als tegenstemmers te worden be-
schouwd. Maar dit is nu niet meer zo, blijkbaar
gaan wij in Nederland geleidelyk over naar de
diktatuur.
Geachte lezers, het komt mij voor dat, met de
wet in de rug, de uitslag van de stemming reeds
van bovenaf is vastgesteld, iets wat in ons land
toch niet moest voorkomen.

Iemand met minder dan l hektare grond.

LANDGOED BEWONERS
zijn nuttige en prettige leden van onze samen-
leving.
Niet alleen laten zij zich door de fiscus en over-
heid met vreugde plukken door middel van Ver-
mogens-, Inkomsten-, Personele-, Omzet-, Wegen-,
baatbelasting en waterschapslasten en zijn zij
dankbare lieden om de kosten van een eventuele
ruilverkaveling op af te wentelen, maar boven-
dien stellen zij tallozen in de gelegenheid om bij
een gestolen kerstspar en hulsttakken het Heilige
Kerstfeest te vieren.
En als dan zo'n bevoorrecht man tegen Kerstmis
met een snoeischaar gewapend zelf het bos in
gaat om zorgvuldig, zonder de bomen te bescha-
digen, enige takjes af te knippen en een sparre-
tje uit te zoeken die in het bos gemist kan worden,
dan bemerkt hij dat zo goed als alle bessen reeds
op ruwe wijze van de bomen zy'n getrokken en uit
door hem met zorg geplante bomen de koppen zy'n
gehakt. En dan denkt hij dat degenen die hun
landgoed hebben verlaten en het nu laten bewo-
nen door psychopaten en drankzuchtigen en der-
gelijken, nog zo gek niet zijn geweest.

W. A. van den Wall Bake.

JAARVERGADERING M.V.K.
Onder leiding van de voorzitter, de heer J. W.
Kuenen, hield de imkersvereniging „De Macht
van het Kleine" in café Lettink een matig be-
zochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees spr. er op, dat 1960
voor de bijenhouders een bevredigend jaar was
geweest ondanks het natte najaar. De voor-
zomer evenwel was uitstekend. De honingafzet
had een vlot verloop. Spr. hoopte dat de leden
ook in 1961 met dezelfde energie mogen werken
als in het afgelopen jaar het geval is geweest
en dat de vereniging zich in een gestadige groei
mag blijven verheugen.
De secretaris-penningmeester, de heer W. Kam-
perman, kon een klein batig saldo meedelen,
terwijl ook het ledental nog steeds stijgende is.
De voorzitter deed enige mededelingen aan-
gaande de gehouden bondsvergadering (A.N.I.)
te Apeldoorn.
Tot afgevaardigden naar de in 1961 te houden
algemene bondsvergadering werden benoemd de
heren: P. de Rijk en H. Gosselink.
De aftredende bestuursleden t.w. de heren J. W.
Kuenen, P. de Rijk en H. Gosselink werden her-
kozen. Getracht zal worden in de tweede helft
van februari een vergadering met spreker te
beleggen.
Als spreker voor deze avond zal worden aange-
zocht de heer Van Zorge, hoofd van de Land-
bouwschool te Twello. Juist voor beginnelingen
zijn zulke avonden van groot nut.

ADVENTSAVOND N.C.V.B. AFD. VORDEN
In een sfeervol versierde en door kaarsen ver-
lichte zaal van Irene hield bovengenoemde af-
deling van de Ned. Chr. Vrouwen Bond een ad-
ventsavond.
De kerstliturgie, uitgegeven door de bond, werd
geleid door de dames Van Zorge en Muis.
Na de pauze declameerde me j. Benschop uit
Arnhem kerstgedichten van Zuidervaart, Rie
van Rossum, van der Stoep en van haarzelf. Zij
besloot de avond met een kerstverhaal.
De vice-presidente, mevr. Berenpas—van der
Kamp, leidde deze avond.
Tot slot werd staande het „Ere zij God" gezon-
gen.

ALLER VOLKEN HEIL.

H

Genesis 9 : 25 — Noach zei: „Vervloekt
zij Kanaan . . . Cham's zoon ..."

Uit den hemel reine
Daalt een Kindje zoet,
Komt ons Here kleine
Van den Vader goed.

Kindje van Maria,
Pover in een stal,
Meerder dan Elia:
Meester van 't heelal.

Engel van den Here,
Here alzowel,
Daalt uit vredessferen,
Nederdaalt ter hel.

Voor zo blijde dreven
Kiest ge onzen nood.
Ons toekomt het leven,
Dra uit Uwen dood.

Koningen gekomen
Uit Chaldeeën land,
Met Balthazar vrome,
Afrika's gezant:

Delen 't Kindje mede,
dat geen wieg zelfs had,
Wierook, goudgesmede
Diamante schat.

Sterre van het Oosten,
Zoon van Abraham,
Kom, naast Jafet troosten:
Kanan, zoon van Cham.

Engele des Heren,
Mensenzoon^en God,
Wil ons hart bekeren,
Zo verkeert ons lot.
Vorden, Kerstfeest 1960.
(HvD).

SFEERVOLLE KERSTCANTATE DOOR
„EXCELSIOR"
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Het is een lofwaardig streven van de Chr. Ge-
mengde ZangvereB^lng „Excelsior" en haar
dirigent, de heer F^P. Vente uit Zutphen, om
in Vorden zangprogramma's te brengen van een
hoger gehalte dan doorgaans door .plaatselijke
verenigingen gebracht worden. Dit vereist niet
alleen een veel intej^R-vere voorbereiding, doch
brengt bovendien f^^ciële konsekwenties met
zich, die vaak bovenae draagkracht der vereni-
ging gaan. Immers het aantrekken van solisten
uit andere plaatsen en het engageren van or-
kestleden kost geld, wat - behoudens een kleine
subsidie van de gemeente - goed gemaakt moet
worden door de entrees. En dat laat nog wel
wat te wensen over.
Brj het kerstwijdings-concert, dat Excelsior za-
terdagavond in de Hervormde Kerk gaf, had de
belangstelling zeker groter moeten zijn, vooral
van de zijde der andere zangverenigingen. Dit
had Excelsior zeker verdiend. Aan deze avond
werkten behalve het koor o.l.v. de heer Vente
nog mede de solisten mevr. C. van der Ing uit
Nijmegen (sopraan) en de heer H. Kroes uit
Amsterdam (bas), terwijl een strijkorkest sa-
mengesteld uit leden van het Zutphens Sym-
phonie Orkest en mevr. J. Nijhuis—Geels uit
Zutphen (piano) voor de muzikale begeleiding
zorgde. Het orgel bespeelde onze plaatsgenoot
D. Wolters. Uitgevoerd werd de Kerstcantate
„Christus Geboorte" van R. Beintema.
Dit was voor Excelsior geen gemakkelijke op-
gave, vooral omdat zich evenals elders ook hier
een tekort aan mannenstemmen doet gevoelen.
Niettemin is het een verdienstelijke uitvoering
geworden, waarin vooral de bassolist Kroes na
een wat aarzelend begin in de recitatieven,
groeide naar gevoelvol en krachtig uitgedragen
weergave, wat we niet geheel kunnen zeggen
van de soliste, die vooral wat haar volume be-
treft, beneden de maat bleef.
Excelsior zelf kan op een verdienstelijke ver-
tolking terugzien, al had vooral het dappere
viertal tenoren moeite om zich voldoende te
laten gelden ten opzichte van de sterke en uit-
stekende bezetting van de sopranen. De voor-
treffelijke acoustiek der kerk werkte er in niet
geringe mate toe bij dat elke stem tot haar
recht kwam, hoewel natuurlijk hier en daar
nog wel wat a"kn te merken viel. De zuiverheid
liet overigens maar weinig te wensen over.
Het strijkorkest deed ongetwijfeld zijn best doch
vormde niet altijd met koor en solisten een een-
heid, hetgeen van amateurs ook niet verwacht
kan worden. De begeleiding van de solisten
door mevr. Nijhuis—Geels op piano, was weer
uitstekend, evenals die van de heer D. Wolters
op het orgel.
Het geheel was weer een stemmingsvolle avond,
die aller waardering verdiende. Ds. te Winkel
opende de avond met een kort welkomstwoord,
terwijl de vicaris mej. Th. Barnard aan 't slot
een woord van dank sprak tot de executanten
voor de lofwaardige wijze waarop deze de kerst-
boodschap brachten door de zang.

BIOSCOOP
2e Kerstdag zijn er twee voorstellingen in het
Nutsgebouw van de mooie kleurenfilm „Mando-
lines en maanlicht". Het is een romantische
film uit het zonnige Venetië en de liefde viert
er hoogtij. Zingende gondeliers verklaren hun
liefde en de listen van twee vaders zijn er niet
tegen opgewassen. Het is echt een film voor
jong en oud.

KERKDIENSTEN zondag 25 december.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen
7.15 uur Ds. L. Hoving, van Ruutlo.

öeref. 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.
'J.K.Xapd: l en 8.15 en 9.30 uur H. Mis,
n.m. 4 uur Lof.

Maandag 26 december.
Heruormde kerk.

10 uur Ds. J. D. te Winkel en Ds. J. J. van
Zorge. Interkerkelijke dienst.

Gereformeerde kerk.
Interkerkeli jke dienst in de Herv. kerk.

Zondagsdiensi Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
2e Kerstdag hebben beide doktoren dienst
alleen voor spoedgevallen.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
2e kerstdag H. Eil, telef. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 106 biggen, waarvan de pHjzen
varieerden van f 50,— tot f 60,— per stuk.
Handel was matig.

'iurgelijke stand van 16 dec t.m. 22 dec.
Geboren: d. v. A. Schouten en G. J. Hof-
tiezer; z. v. H. G. Zoerink en M. C. v. Dorp;
z. v. H. ten Pas en W. H. Sloetjes; d. v.
L. J. Bosch en D. Bultman.
Ondertrouwd: B. C. Blasman en G J. Rou-
wenhorst. *̂
Gehuwd: H. Egginl^pi J. B. van Til; G
}. Nengerman en C. janszen; f. W. Spieker
en A Th. Bilenhof.
Overleden: Geen.

Zei nïei doof!
Een opkomende pijn, gevatte kou of
griep zet niet door bij tijdig gebruik
van de veelzijdig samengestelde
Sanapirin (Mijnhardr) Koker 90 en 60 et

COOS VAN HOBOKEN BRACHT KERSTSPEL

Het Nutsbestuur heeft de traditie om in de
kerstweek een Advents-Nutsavond te brengen
ditmaal voortgezet met een avond, die verzorgd
werd door de voordrachtkunstenaar Goos van
Hoboken, die op dit gebied een goede naam
heeft.
Ds. Langstraat, welke voorheen deze avonden
verzorgde, was dit nu niet mogelijk, nu hij in
Arnhem woont, hetgeen heel wat trouwe be-
zoekers zal spijten.
In Goos van Hoboken heeft ds. Langstraat een
goede plaatsvervanger. Hij bracht ons dinsdag-
avond het kerstspel in 3 delen „Ismaël, de her-
der". De belangstelling voor dit optreden was
maar matig.
In dit spel beeldde hij afwisselend Ismaël, de
herdersjongen, zijn vriend, de herders, de drie
koningen en een kind uit. Hij deed dit op ver-
dienstelijke wijze, zodat de toeschouwers in stil-
le aandacht het spel volgden. Vooral de rol van
Ismaël, die zo moeilijk de stap naar Bethlehems
stal kon vinden, vergde heel wat van zijn uit-
beeldingskracht, die vooral in het laatste deel
het sterkst was. De inhoud van het spel kon
ons maar matig boeien.
Het spel werd in enkele gedeelten aangevuld
met toepasselijke muziek en zang door een ge-
luidsinstallatie.
Het geheel was een avond, waaraan de kerst-
boom en de in kerststemming versierde zaal,
zorgden voor de sfeer. Ditmaal waren in plaats
van de gebruikelijke rijen stoelen, tafeltjes met
stoelen in de zaal geplaatst met op elke tafel
een brandende kaars, wat een stemmingsvolle
aanblik gaf.
Wegens ziekte van de heer Wesselink werd de
avond geopend door het bestuurslid mr. Rom-
bach. Hij deelde o.a. mede dat er a.s. zaterdag
een aantal nieuwe boeken in de bibliotheek aan-
wezig zal zijn. De ouderavond van de Nutskleu-
terschool zal worden gehouden op 17 januari.
De inspectrice, mej. Nijkamp, zal dan spreken
over „Onze jonge kinderen en wij".
Op 18 januari wordt er een kindermiddag ge-
geven, verzorgd door Helen Kleinstra met een
circusverhaal, verduidelijkt door dia's. De heer
Rombach bracht hierna nog dank aan mr.
Meyjes, die wegens vertrek naar Velp, zijn be-
stuursfunctie moest neerleggen, voor het nut-
tige werk dat deze voor de afdeling verricht
heeft. Zijn dankwoord gold ook de heer Vedders,
die 27 jaren lang bestuurslid is geweest en die
tot erelid benoemd werd.
Aan het slot van de avond bracht hij Goos van
Hoboken dank voor het gebodene en wenste alle
aanwezigen goede kerstdagen en een prettige
jaarwisseling toe.

Kerstfeestüiering
Zondagsscholen

Ie kerstdag 2.30 uur in de Herv. Kerk

2e kerstdag 2.30 uur in de Medlerschool
en Kapel Wildenborch

GESLAAGD
Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. W. Al-
bers is aan de Rijksuniversiteit te Groningen
geslaagd voor het candidaatsexamen in de theo-
logie.

KERSTMIDDAG PLATTELANDSVROUWEN
Dinsdagmiddag vierden de leden van de Bond
van Plattelandsvrouwen afd. Vorden het kerst-
feest met de ouden van dagen en de genodigden
van de bejaardenkring. De Nutszaal was stem-
mig versierd en op het toneel prijkte een mooie
kerstboom.
De presidente Mevr. Pelgrum—Rietman heette
de zeer talrijke aanwezigen hartelijk welkom,
waarna gezongen werd: „Daar is uit 's werelds
duistere wolken". Hierna las Mevr. Jansen—
van Soest het kerstevangelie en sprak hierbij
een toepasselijk woord. Het zangkoortje onder
leiding van Mevr. Klein Brinke—Gotink zong
verdienstelijk verschillende kerstliederen.
In de pauzes werd ruimschoots getrakteerd.
Vicaris mej. Barnard vertelde een boeiend kerst-
verhaal getiteld: „De klokken van meester IJs-
brand", dat met stille aandacht werd gevolgd.
Na het gezamenlijk zingen van het „Ere zij
God" dankte de presidente alle aanwezigen voor
hun komst en wenste hun een gezegend kerst-
feest toe.
De dames Jansen, Klein Brinke en Barnard ont-
vingen een bloemstuk voor hun medewerking.
Tot besluit zong het zangkoortje: „Blijf bij mij
Heer, want d'avond is nabij".

PUROL in huis!
Bij brand- «n «nijwonden, Pijnlijke
kleren, Ruwe handen, Schrale huid.

VOETBAL
Van de aangekondigde wedstrijden is alleen de
wedstrijd Voorst V—Vorden II doorgegaan. Vor-
den II heeft deze wedstrijd maar amper kunnen
winnen met 2—l, waardoor zij nog ongeslagen
bovenaan bleef staan. Tweede Kerstdag zal blij-
ken of inderdaad aanspraak op deze plaats blijft
bestaan, want dan komt Brummense Boys II,
nummer twee van de lijst, op bezoek. We ach-
ten Vorden U zeker in staat om ook de Brum-
mense Boys met lege handen huiswaarts te
sturen.
Vorden III gaat op bezoek bij Keyenburgse
Boys III en zal flink voor de dag moeten komen
om enige winst te kunnen boeken. Vorden IV
geven we meer kans op de punten, nu zij in
Hengelo (G.) tegen Pax IV moet aantreden,
mits de lange rustperiode hun geen parten
speelt.
Vorden I heeft alweer geen wedstrijd. Dit elftal
ligt zo ongeveer twee maanden stil, hetgeen nu
niet bepaald bevorderlijk is voor zijn vorm.
Voor de junioren zijn er geen wedstrijden vast-
gesteld.

CARNAVALSVERENIGING TELT 100 LEDEN
De Carnavalsvereniging Kranenburg—Vorden
mag zich in een gezonde belangstelling ver-
heugen. Gestadig breidt het ledental zich uit en
tijdens de dinsdagavond gehouden vergadering
in zaal Schoenaker meldde het 100ste lid zich
aan, t.w. de heer A. Eykelkamp, Medler, die
een gratis lidmaatschapskaart voor 1961 zal ont-
vangen.
Voorzitter, de heer J. W. Hartman, toonde zich
hierover uitermate verheugd. Hij memoreerde
nog het afgelopen Carnavalsfeest, dat voor
100% geslaagd was. Spr. hoopte, ook bij het
komende festijn op een eendrachtige samenwer-
king.
Het bestuur, dat in zijn geheel aftredend was,
werd als zodanig herkozen.
Een der belangrijkste agenda-punten was de
candidaatstelling Prins Carnaval 1961. Door de
leden werden schriftelijk candidaten hiervoor
naar voren gebracht. Besloten werd, dat de be-
noeming der Prins zal geschieden door het be-
stuur. Deze benoeming zal voorlopig geheim
worden gehouden. Als adjudanten van de Prins
werden benoemd de heren H. Hartelman en H.
Besselink „Schutterije", terwijl eveneens de be-
noeming van de Raden van Elf geen moeilijk-
heden opleverde. Bij de besprekingen betreffen-
de het Carnaval 1961, dat gehouden zal worden
op zondag 12, maandag 13 en dinsdag 14 febr.
a.s., werd besloten dezelfde festiviteiten te or-
ganiseren als verleden jaar. Zondagmiddags
wordt het grote Kindercarnaval gehouden met
optocht en o.a. muzikale medewerking van een
Vordense muziekvereniging. Er zal een poppen-
kastvoorstelling worden gegeven, terwijl ge-
tracht zal worden meerdere attracties te krij-
gen. Voor de best gekostumeerden zijn weer
prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
Zondagavond wordt er voor ouderen een Bonte
Avond georganiseerd waarbij o.a. de R.K. To-
neelvereniging „Internos" met een blijspel op
de planken zal komen.
Zowel maandag- als dinsdagavond is er een
groot dansfestijn o.l.v. de Prins en zijn gevolg.
Voor de best gekostumeerden van het Carna-
valsbal worden op beide avonden mooie prijzen
beschikbaar gesteld.
Pastoor Bodewes o.f.m. die eveneens van zijn
belangstelling blijk gaf, hield nog een korte
toespraak.



Na de Kerstdagen

VOLOP

Nutsgebouw"^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie ]ac. Miedcma - Deventer

Maandag 26 december

(2e Kerstdag) ^ en 8 uur
2 voorstellingen

De betoverende kleurenfilm

Mandolines en maanlicht
(mandolinen und mondschein)

met Christine Corner - Claus Bieder-
stadt, met als gasten Nina en Fredenk

In het zon overgoten Venetië vonden
2 paar harten elkaar.
Een dozijn nieuwe schlagers in een
bruisende film van liefde en liefdes-
perikelen.

\ Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

].H. Schuppers, Dorpsstr. l U Tel. 1373.

Wilt U een echt lekker Kerst-
krentebrood,

of een Weihnachtstol
of Kerstkrans?

Schurink
heeft het voor U klaar staan.
Natuurlijk zolang de voorraad
strekt.

Eerste Oudejaars-editie

van

Lunchroom „DE ROTONDE
Speciale aanbieding

uitsluitend voor oudejaarsdag

Karbonade 75 et per stuk
Bij aankoop v. 5 stuks

Croquetten
Nasiballen

70 et prr stuk
25 et per stuk
30 et per stuk

Knakworst 25 et per stuk

Bij aankoop van flessen wijn en andere
dranken ter waarde van f 5.-—

2 knakworsten gratis

Verder steeds in voorraad
Gehaktballen - Bamiballen
Loempia's - Nierbroodjes
Slaatjes - Patates-frites

Koude schotels op bestelling
BESTEL BIJTIJDS

Wij sluiten oudejaarsavond:
De lunchroom om 9 uur
Loket open verkoop 12 uur

Beleefd aanbevelend

Lunchroom .De Rotonde'
Kerkstraat 3 - Tel. 1519

Profiteer van onze speciale

Kerstaanbieding
Pantalons-Rokken-Vesten
Pullovers-Overhemden
Handschoenen-Shawls enz.

H.&W. Vorden -Tel. 1514

Wij wensen U prettige feestdagen.

oven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordensc Bakkers!

VUURWERK
KOERSELMAN

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willetns, kleermakerij,
Rozenhcfl 1, Zutphen
Telefoon 2264.

Wilt U er s.v.p. rekening mee
houden dat de winkels op

Kerstavond
en
Oudejaarsavond

maar geopend zijn tot

half vijf?

H.H. Landbouwers,
Geen mooie woorden, maar werkeli jkheid!

Hier is uw garantiebewijs.

R U T Ï E N B E S T R I J D I N G
IS ABSOLUUT AFDOENDE

Met 14 dagen ratvrij en l jaar coo*
Vraag vrijblijvend inlichtingen -

ONZE

»role.
aan:

Bedrijfshygiëne-'
C. J. MENC -ervice

Gudulas*'
raat l - LOCHEM
06730-1896

Voor de a.s.

Prima dranken - Likeuren
Advokaat - Boerenjongens
Bier en Limonades

Beleefd aanbevelend

E. J. Lettink
35 - Telefoon 1492

Kerstavond sluiten wij om 6 uur.
Oudejaarsavond sluiten wij om 6 uur.
1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Ook met de feestdagen koopjes halen bij LtNIKH

Bij l pak ,,de Beste" koffie l tulband van 85 voor 65 et
Advokaat vanaf 269 et
l liter frambozen-bessenwijn geen 295 maar 235 et
Bij l fles wijn of advokaat naar keuze
l fles vruchtenwijn voor
Knakworst 8 stuks voor
Leverpastei oer blik vanaf
Nieuwjaars^Hetjes blik inhoud 90 stuks
l fles Slaolie voor
Goed gesorteerd in wijnen, boerenjongens, bloem, krenten , ro-
zijnen, snipj^us enz.

Ga ook mmr Centra, 't Scheelt stukken. A
Prettige feestdagen toegewenst.

H. G. TEN BRINKE T. VAN DER LEE
Zutphenseweg Het Hoge

98 et
98 et
38 et

et
et

oo

1W

w bete* V/T f

A. Siemerink
v.h. Martens

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

ii klaar staat.

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
kor t ing van 20% op
glazen en monturen.

Wat heeft U aan die olielucht
in huis!

Laat ons Uw oliebollen bakken

Echte lekkere oliebollen,
10 voor een gulden

Gaarne, vroegtijdige bestellingen

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Telcf. 1312 Vordcn

Speciaal aanbevolen schotels
uoor de kerstdagen
en oudejaarsavond:

Verse kreeft, verse Zeeuwse oesters
hors d' oeuvre, russische eierent

huzarensalade, rode zalm-mayonaise
vleespasteitjes, vleescroquetten,

bitterballen, borrelgarnituur, enz.

Gaarne vroegtijdig bestellen.
Binnen- en buitenlandse likeuren,

wijnen en gedistilleerd.

Wij wensen U prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1961

- dat zijn de gloednieuwe ERRES-/^stofzuigers:

de robuuste

ERRES
JUMBO

de slanke

ERRES
MAMBO

ƒ 142.50

de lichte
ERRES
DOMBO

Komt U eens kijken bij:

Vuurwerk
Nederlands en Duits fabrikaat

Knalkurkpistolen, knalkurken
Klappertjes en -pistolen
Tafelvuurwerk

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

VERKOOP na de Kerstdagen

Met ingang van
2 januari 1961

kunnen wij weer leerlingen inschrijven voor

Autorijlessen

Voor al uw rijbewijzen naar

Autorijschool Seesing
Burg. Galléestraat 14
Telefoon Hl4

Vorden

VOOR

Oudejaarsavond:
onze heerlijke Oliebollen,
Appelbeignets, Sneeuwballen,
Appelflappen, Nieuwjaarsrollen,
Appelcarré's en Saucijzebroodjes.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

W. VOSKAMP
Molenweg 43 — Tel. 1389

*

Ons cafetaria
is kerstavond, Ie kerstdag en
oudejaarsavond GESLOTEN.

Kerststerretjes
Bengaalse fakkels en lucifers
Tafelvuurwerk

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Nieuwjaarskaarten - Koerselman



De heer en mevrouw
DWARS- v. HOEK
geven met vreugde
kennis van de geboorte
van hun dochter

Ingrid Petronella

Almelo, 16 dec. 1960.
Schaepmanlaan 128.

Voor de vele blijken
van belangstelling, ons
betoond bij ons zil veren
huwelijksfeest zeggen
wij hartelijk dank.

M Krijt
G. Krijt- Wissink

Vorden, Dorpsstr. 32

Voor de vele blijken
van deelneming onder-
vonden bij het over-
lijden van mijn lieve
man
H. W. C. van Ettinger
betuig ik mijn harte-
lijke dank.
M. H. van Ettinger-

Papperse
Vorden, dec. 1960
Burg. Galléestr. 13

Wegens ons vertrek
uit Vorden groeten wij
alle vrienden en ken-
nissen en bedanken te-
vens voor alle donatiën

J. F. Geerken
Vorden, 't Hoge 50
Toekomstig adres:
Planterslaan 20, Leef-
sum

Wij wensen U pret-
tige Kerstdagen.
Fa. G. W. Luimes

B. Lammers

Wij wensen familie,
vrienden en bekenden
een voorspoedig

nieuwjaar.
fam. J. F. van Ark

Meppel
Heinsiusstraat 218

Wij wensen allen pret-
tige Kerstdagen en een
Zalig Nieuwjaar
A. J. Wopereis, Lunch-
room ,,De Rotonde"

Wij wensen u
prettige feestdagen

en een
gelukkig nieuwjaar

Fam. Stoffels

A. MEENINK
Varkenshandel

wenst allen gezegende
kerstdagen en 'n voor-
spoedig nieuwjaar.

De heer Beunk en de
fam. Spithoven worden
prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar
toegewenst door

RIETMAN

KOSTHUIS aangeb.
aan l of 2 nette pers.
Brieven onder no. 20
Bureau v. d. blad.

Een jongeman vraagt
een net KOSTHUIS,
liefst P.G. Aanb. letter
Z bur. Contact.

Verpleeginrichting
,,Het Enzerinck"

vraagt voor terstond
wegens ziekte flink
werkmeisje of een
noodhulp

Gevraagd in het Her-
stellingsoord te Vorden
2 dienstmeisjes voor
dag en nacht. Inlich-
tingen telefoon 1481

Drag. B.B. ZEUG te
koop J. Spithoven

Galgengoor

Haverstro te koop,
prima kwaliteit. Jansen
Schoolhuis Wilden-
borch

Te koop g. o h. kinder-
wagen Zutph. weg C 65
Vorden

HANS GRUL

LEIDA WAGENVOORT

geven U, mede namens hun ouders
W met vreugde kennis van hun voorne- W
u men in het huwelijk te treden D. V. \j
' op vrijdag 30 december as. om 2 uur [jK VJJJ v i i j u a y '•'•>•' va c v-c LU u c i. a-o

in het Raadhuis te Vorden.

Samenkomst met bidstond om 2 30 uur
in gebouw ,,Irene", 't Hoge

Emmeloord, Aakstraat 8

Vorden, „'t Timmermanshuis
december 1960

Receptie op de trouwdag van 16.00 tot 17-30 uur

in Hotel Bakker

Toekomstig adres: Klipperstraat 15, Emmeloord

Onze zaak is van
zaterdag 3 uur tot donderdag

gesloten
S. OELEN
Loodgietersbedrijf- Huishoudelijke art.

Kerstfeestviering
D.V. hopen we het kerstfeest
te vieren op

dinsdag 27 december
's avonds om half acht in

zaal Lettink
Ouders en belangstellenden,
allen hartelijk welkom.

Gelieve kopjes mee te brengen.
Mede namens de kinderen,

B. Verkerk

Prettige Kerstdagen
worden u toegewenst door de
uitgever en medewerkers van

CONTACT
hét blad van Vorden.

Coup. Boerenleenbank „Vorden"
In verband met het afsluiten der boeken en
kasopname door het bestuur is het kantoor
der bank op oudejaarsdag

gesloten

Gedurende het tijdvak van 2 t/m 21 januari
1961 is het kantoor geopenc^^
Elke werkdag van 8.30 tot n^JO uur.
De middagzittingen vervallen dus gedurende
deze periode.
U wordt verzocht hiervan goede nota te
nemen.

Wij ontvangen a.s. woensdag
van 11 tot 3 uur nog eenmaal

tamme konijnen
tegen f 2.40 per kg.

PlHimveehaDdel W. Rosse), lel. 1283

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat

de brug over de Vordense beek
nabij de „Konijnenbuh" in zodanige toestand
verkeert, dat voor het verkeer over deze
brug slechts een maximum asbelasting van
l ton toelaatbaar is.
Uitdrukkelijk wordt er voor gewaarschuwd
niet met zwaardere asbelasting over deze
brug te rijden. Dit zwaardere verkeer kan
de route volgen via de ,,Wientjesvoort" en
de ,,Vuile Straat*'.

Vorden, 20 december 1960

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

De Burgemeester,
van Arkel

De Secretaris,
J. V. Plas

Heerlijke Kerstkransjes
ovenvers.

Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

Wij wensen U prettige Kerstdagen!

Bij ALBERS zelfbediening vindt 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

Gemengde zoutjes per zak 75 et

Kaasstaafjes per pakje 85 et

Kaasdomino's per pak 125 et

Zoute pinda's 200 gram 49 et

Paling- en zalmmayonaise

per tube 75 et

Sardines 3 blikjes 98 et

Zalm per blik 98, 115 en 145 et

Gemengde noten 250 gram 78 et

Vers gebrande pinda's
250 gram 55 et

Lange knakworsten per blik

6 stuk 98 et, elk tweede

blik voor 65 et

Augurken literspot 79 et

Augurken jampot 59 et

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

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

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

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

Maak nu zelf bowl!
grote pot meikersen op sap
blik ananas
blik aardbeien
grote pot pruimen
pot framboosjes

dit samen voor 375 et, nu voor 325 et

Hierbij een prachtige kerstloper met servetten
gratis Profiteert hiervan

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

98 et
129 et
195 et
39 et

Gratis!
.2 mooie Gotische kaarsen
bij elk pak Kerstpudding

Gratis!
250 gram banketkransjes bij elke fles
Westlands Rodor a 245 eta 75 et

Met ALBERS op de wijnkaart,
het fijnste uit de wijngaard!

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

Van de grootste tot de kleinste

ALBERS snoep vindt elk het fijnste

Gesorteerde kransjes 200 gram 69 et

Chocoladekransjes 100 gram 64 et

100 gr. fijne Kwatta bonbons en
100 gr. echte chocolaadjes samen v. 99 et

Kerstmelange 250 gram 65 et

Nieuwjaarsrolletjes, de echte per blik

van ca. 80 stuks 280 et
Groot blik Hawaiian ananas 98 et

Fruitcocktail litersblik 195 et
Californische perziken litersblik 145 et

•ALBERS fijne vleeswaar maakt, dat elke boot'ram ieder smaakt

Rosbeef 100 gram 75 et
Casselerrib 100 gram 75 et
Berliner 150 gram 57 et
Schouderham 150 gram 69 et
Boterham worst 150 gram 39 et

Oliebollenpakket
voor 40 tot 50 oliebollen

l pak bakmeel 43 et
100 gr. poedersuiker 14 et
100 gr. krenten 18 et Samen 283 et
250 gr. roiijnen 50 et
l fles slaolie 158 et

Zelfbedieningsprijs f 2.10 U bespaart dus f 0.73

Nooit wachten, Altijd vrije keus, Stukken voordeliger

FA. J. W. ALBERS
NIEUWSTAD 5

Voor de feestdagen volop ijs

Het bekende ARTIC IJS

Lunchroom „De Rotonde"
Kerkstraat 3 - Tel. 1519

Wilt u met de feestdagen
iets lekkers?

Eet dan wilde konijnen
Volop in voorraad en... goedkoop

Pluimveetiandel W. Rossel, tel. 1283

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, dat de gemeentelijke diensten

op de zaterdagen 24 en 31 december

gesloten zijn
Voor Burgelijke Stand en Destructor is de

secretarie op deze dagen geopend van 11 tot

12 uur.

Vorden, 20 december 1960

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

van Arkel, burgemeester

J. V. Plas, secretaris

VOLOP VUURWERK - Gebr. BARENDSEN



Na de Kerstdagen volop kurkdroog VUURWERK
„JAN HASSINK"

Uit de Raad
Er komt nog geen nieuwe o.l. school.

Een van de belangrijkste punten op de begrotings-
vcr^adcring van de gemeenteraad vorige week
vrijdag was de verbouwing van de O.L. Dorps-
school, < l i ( ! ivcds uit het jaar 1900 stamt. Tot leed-
wezen van de gehele raad, blijkt het voorhands
niet mogelijk om een nieuwe school te bouwen.
Zelfs is er nog geen urgentieverklaring voor de
verbouwing en deze kan ook nog wel geruime tijd
o]) zich laten wachten.
Op de begroting 1961 staat een bedrag uitgetrok-
k e n van ƒ 72.000,— voor de restauratie. De com-
missie tot nazien der begroting adviseerde bij
monde van de rapporteur, de heer H. Klein Brin-
ke, deze kosten niet te maken. Ondanks alles blijft
het een oude school.
Zij verzochten B. & W. alles in 't werk te stellen
om Ie bevorderen dat Vorden op een zo kort mo-
gelijke termijn een nieuwe school krijgt.
De voorzitter las een tweetal brieven voor en wel
van het Ministerie van O.K. & W., die mededeel-
de dat gezien de vele urgente aanvragen er geen
kans voor Vorden bestaat op een nieuwe school.
! > . . ' inspecteur voor het O.L. in Zutphen deelde
hetzelfde mede. De school was z.i. nog heel goed te
restaureren, waarvoor misschien nog wel een ur-
gentie-verklaring te krijgen zou zijn. Ook de
schoolarts kon niet verklaren dat de school een
krot was. Nu er niemand van de autoriteiten voor
de bouw van een nieuwe school was, vonden B. &
W. een half ei toch nog maar beter dan een lege
dop en adviseerde de verbouwing te aanvaarden.
De intentieverklaring is er nog lang niet en mo-
gelijk kan de situatie zich nog wijzigen, zodat —

i l s dat met de nieuwe kleuterschool het geval
is — alsnog een nieuwe school aangevraagd kan
worden.
De heer Heerink was het met deze zienswijze niet

. Als we de restauratiekosten van de nieuw-
bouw aftrekken, komt dit op een hoger bedrag van
ƒ 150.000,—. Daarom wilde hij wachten, want an-
ders komt er nooit een nieuwe school. Dat was
t rouwens ook de mening van Baron van Wester-
holt. Wethouder Lenselink vond dat de raad het
voorstel voorlopig maar moest accepteren. We zul-
len het later nog eens proberen in Den Haag,
waarmee de raad noodgedwongen akkoord ging.
Welke verbetering aan de school bij restauratie
zal plaats vinden, werd niet in de raad gezegd.

Algehele verbetering van het Zwembad.
Het Vordense zwembad verkeert in een deplorabe-
le toestand. Het bad heeft nu 25 jaar gedraaid
en het verval is niet meer met kleine reparaties te
stuiten. Men durft het niet meer schoon te ma-
ken, daar er dan barsten in zullen springen, waar-
door het bad gesloten moet worden. Daarom heeft
het zwembadbestuur vergaande verbeteringsplan-
nen, welke een bedrag van bijna ƒ 200.000,— ver-
gen. De Ilc-idemaatschappij heeft dit becijferd. Nu
vraagt zij aan de gemeente om een jaarlijkse sub-
sidie te verlenen van ƒ 8.500,— en bovendien of
de gemeente garant wil staan voor cfe aflossing
en rentebetaling. De heer Heerink vond 2 ton wel
veel. In het westen ziet men onze gemeente als

eatieoord. Hij vond dat het westen als het van
dit recreatieoord annex zwembad gebruik maakt,
dan ook maar bij moet springen via rijk en pro-
v i n c i e . Het bad is er niet alleen voor de Vordense
inwoners. Hij adviseerde om dit eens te proberen,'
hetgeen B. & W. toezegde. De overige plannen,
zoals riolering mogen er echter niet onder lijden.
De raad ging met dit voorstel akkoord.

Wat er op het verlangiystje van de ge-
meente staat.

Bij de begrotingsvergadering deed burgemeester
van Arkel de mededeling dat, indien de ontwerp-
begroting ongewijzigd wordt vastgesteld het te-
kort op de gewone dienst, exclusief de lasten van
de riolering ƒ 128.136,— bedraagt.
Met dankbaarheid werd geconstateerd dat de Ged.
Staten de toestemming voor de eerste uitvoering
van de rioleringsplannen in de loop van 1960 heb-;
ben verleend. Blijkbaar hebben G.S. ingezien dat l
de toestand op dat gebied in onze gemeente on- f
houdbaar is en het is te verwachten dat zij ook
voor de verdere uitvoering dezer plannen, zoals
de. zuiveringsinstallatie e.d. haar medewerking zal
geven.
De particulieren, woningbedrijven, industrie e.d.
zullen t.z.t. een bijdrage in de aanlegkosten moe-
ten leveren voor zover zij eigenaren van de aan-
sluitbare percelen zijn
Zeer waarschijnlijk zullen de overige kosten ge-
dekt worden door het rijk.

Verdere noodzakelijke voorzieningen.
De voorzitter deelde nog mede dat de volgende
posten ook op de begroting staan: Uitbreiding
.straatverlichting Zutphense weg, Burgemeester
Galléestraat en Stationsweg; verbetering wegge-
deelte 't Hoge; verharding weg langs de Kapel
in de Wildenborch; verharding Wierssebroekdijk
tot aan do grens Laren; aanschaf nieuwe trekker
manschappen wagen voor de brandweer; verbou-
w i n g Chr . School op 't Hoge (nieuwe en grotere
ramen), idem r.k. school; verder werd opnieuw de
post subsidie bouw Ger. Kerk en meerdere kosten
voi-bouw Chr. School Wildenborch op de begroting
gezet.
Daai- de pers geen inzage kreeg van de begroting,
kunnen we over de overige voorzieningen niets
mededelen.

Opmerkingen van de begrotingscommissie.
De begrotingscommissie en de commissie Gemeen-
tewerken, bestaande uit de heren G. J. Bannink,
J. H. H. Heerink, H. Klein Brinke, W. Norde en
G. J. Schurink, hadden een aantal opmerkingen.
Naar aanleiding hiervan werd besloten om een
lichtpunt te plaatsen bij Leopoldshoeve. Verder zal
getracht worden de vooroorlogse gemeentewonin-
gen te verkopen, allereerst aan te bieden aan de
bewoners met toezegging van een gemeentelijke
hypotheek tot een hoog bedrag. De woningen wor.
i l en nu te duur in onderhoud.
De raad besloot voorts om een gemeenteschilder
aan te stellen voor de verschillende schilderkar-
weitjes aan de gemeentewoningen. De aanschaf

van een vrachtauto lokte nogal discussies uit. Vol-
gens een drietal raadsleden kan de trekker dit
werk wel doen. Anderen waren van mening dat
de auto zich zelf betaalt, want er kan meer werk
verzet worden en zij staat altijd ten dienste. De
post werd geaccepteerd met 7 tegen 3 stemmen.
Er zullen nieuwe straatnaam- en huisnummerbor-
den worden aangeschaft. De commissie adviseerde
om de borden zo groot te maken dat zij vanaf de
weg te lezen zijn. Het woonwagen terrein zal wat
opgehoogd worden met grint en puin. Het is er
nu vaak een modderpoel. Voor arbeidsloon van
gemeentearbeiders aan de begraafplaats is
ƒ 2.000,— uitgetrokken. De commissie vond dit te
hoog. De heer Heerink meende dat door betere
organisatie men met heel wat minder toekan.

Rondvraag.
De voorzitter deelde mede dat hij 't liefst de vra-
gen voor de rondvraag voordien schriftelijk aan
zijn adres ingezonden kreeg. Dan zou het mogelijk
zijn om in de raadszitting een afdoend antwoord
te geven. Hij wenste de raadsleden tenslotte nog
goede kerstdagen en een prettige jaarwisseling
toe, hetgeen het oudste raadslid, Baron van Wes-
terholt, namens de raad met een geestig speechje
beantwoordde.

FEESTAVOND K.A.B.
In café',,De Zon" hield de K.A.B, haar jaarlijkse
feestavond. Voorzitter Th. Bijen kon naast een
groot aantal leden van de afdeling ook ver-
schillende leden der K.A.V. verwelkomen, be-
nevens de waarn. Geestelijk Adviseur Kapelaan
Sluiter o.f.m. en de heer Dijkman uit Laren G.
Kapelaan Sluiter o.f.m. hield een toespraak
waarin hij wees op het grote belang van de
vakbeweging. Hij benadrukte nog eens om zich
vooral een goed lid te tonen, o.a. door trouw
vergaderingenbezoek. Nadat enige consumpties
waren aangeboden kwam de stemming er dra
in. De heer Dijkman trad vervolgens voor het
voetlicht en wist de aanwezigen te amuseren
met zijn conferences, declamaties en populaire
wijsjes. Tijdens de pauze werden allen getrac-
teerd.
De heer Bijen was aan het slot de tolk van
allen, toen hij de heer Dijkman dank bracht
voor zijn medewerking, en de Geestelijk Advi-
seur voor zijn toespraak.
Meegedeeld werd nog, dat op Tweede Kerstdag
het traditionele Kinderkerstfeest voor de school-
gaande kinderen van K.A.B, en K.A.V.-leden zal
worden georganiseerd in café „De Zon".

IJSVERENIGING „VVI lÉJiNBORCH e.o."
De IJsvereniging op de V^Henborch hield een
druk bezochte jaarvergadering. Voorzitter B.
Bargeman verleende na een kort openings-
woord het woord aan djj^cretaris de heer
Zweverink voor diens viBPfig. Hieruit bleek
o.m., dat de vereniging zich in een groeiende
belangstelling van jong en oud mag verheugen.
Was het aantal leden op l jan. 1959, 135, mo-
menteel bedraagt het ledental 160.
De penningmeester de heer B. Berenpas kon
een optimistisch geluid laten horen; er was een
batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de leden, de heren H. Wiltink en G. Nijenhuis,
met algemene stemmen herkozen. In de vaca-
ture ontstaan wegens het bedanken van de heer
J. Wesselink, werd voorzien door verkiezing van
de heer J. Lenselink, Mossel. De contributie
voor de leden en nieuwe leden werd enigszins
gewijzigd.
Getracht zal worden om een tweetal sneeuw-
schaven aan te schaffen. Er werd voorts nog
een kleine verloting onder de leden gehouden.
De voorzitter dankte tot slot allen voor hun
trouwe opkomst en sprak de wens uit dat hij
ook in het a.s. seizoen op de medewerking van
alle leden mocht rekenen.

VORDENSE DAMMERS WONNEN VAN
LAREN

Het eerste team van de Vordense damclub heeft
een 13—7 overwinning weten te boeken op
D.E.Z. I uit Laren (Gld.).
De gedetailleerde uitslag van deze thuiswed-
strijd luidt als volgt:
Ter Beest (Vorden)—B. J. Stegink (Laren) l—
1; J. Lammers—Joh. Haytink O—2; D. Klein
Bramel—J. H. de Groot 2—0; P. van Ooyen—
H. J. Beltman 0—2; M. Wijen—A. J. Haytink
2—0; J. F. Geerken—R. J. Holterman Jr. 1—1;
G. Harmsen—H. van Geenhuyzen 2—0; B. Wen-
tink—G. J. G. Groot Wesseldijk 1—1; C. Hesse-
link—G. Harmsen 2—0; B. Breuker—R. J. Hol-
terman 2—0.

Visitekaarten
nodig? Bestel ze spoedig bij

Drukkerij Wolters
EXTRA RECLAME

500 gram vet 45 et
500 gram rook worst 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.

M. Krijt, Dorpsstraat

voer

CAU/É KWALITEIT
van de eerste dag

tot het laatste ei...

VOOR EEN VEILIGE OPFOK
• VOLLEDIG OPFOKMEEL
•KUIKS
•OPFOKVOER EN KUIKENZAAD

VERKRIJGBAAR BU DE PLAATSELIJKE DELFIA-HANDELAAR.

Vraagt inlichtingen bij
de De l f ia-handelaarinde! J. B. GERRITSEN

't Hoge
Tel.

64 -Vorden
(06752) 1540

Tekoop N.S.U.-brom-
fiets met beenschild,
in zeer goede staat,
jaar 1959. Inlichtingen
H. W. Groot Enzerink
Telef. 1254

Verloren op dinsdag
een portemonnaie met
knipsluiting. Gaarne te-
rug te bezorgen bij
B. J. H. Seesink

't Hoge 5

Weggelopen een klein
hondje, luistert naar
de naam Tilly. Tegen
beloning terug bezor-
gen bij B. Berenpas
Prinsenhoeve Vorden

Consumptieworte-
len te koop.
H. Bosman bij 't zwem-
bad.

Over portefeuilles
gesproken...

wij hebben er nog
genoeg

Gaan veel langer mee
dan 2 jaar.

fa* G» W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Blouses
en

Overhemden
in diverse stoffen en

modellen

ALLEEN BIJ

Looman Vorden
A U T O - V E R H U U R

(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Op Oudejaarsdag zijn de bakkerszaken

5 uur 's middags gesloten
evens delen wij U mede dat er op

2 januari geen brood wordt gebakken
en er dus ook niet wordt bezorgd.

Vordense Bakkersver.

GELDERSCHE TRAMWEGEN

Bij de Geldersche Tramwegen kunnen
worden geplaatst:

Buschauffeurs
en

Leerl. Chauffeurs-Conducteur
Minimum leeftijd 21 jaar, onbesproken
gedrag, uitstekende gezondheid, bij voor-
keur in het bezit van alle rijbewijzen
en tenminste in het bezit van rijbewijs
B-E.

Aangesteld tot chauffeur worden zij,
die over voldoende ervaring beschik-
ken en alle rijbewijzen bezitten. Voldoet
men hieraan niet, dan kan men al»
conducteur te werk gesteld worden en
tot chauffeur opgeleid worden.

Loon volgens de nieuwe landelijke
C. A O. voor autobusdienstondernemin-
gen.

Indien U zich voor deze betrekking
interesseert, schrijft U dan even naar
de G T. W. afd. Personeelszaken te
Doetinchem, waarna wij U uit-
voerige inlichtingen over lonen en andere
arbeidsvoorwaarden zullen toezenden.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Groot Roessink's
Timmerivinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Kerstavond na 8 uur gesloten
Ie Kerstdag de gehele dag gesloten
Oudejaarsavond na 8 uur gesloten
Nieuwjaarsdag vanaf 12 uur geopend

Tevens wensen wij U prettige Kerst-
dagen.

Hotel Brandenbarg
Telefoon 1391

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

VOOR

Nieuwjaars-
kaarten

NAAR

„Jan Sassink"


