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DE V.V.D. BESPRAK DE GEMEENTE-
POLITIEK

In de jaarvergadering van de V.V.D. af d. Vor-
den heeft het raadslid, de heer H. Wesselink,
de gemeentepolitiek in het afgelopen jaar be-
sproken.
Spreker schetste de betekenis van het Raadslid-
maatschap en de bestuursvorm van de gemeen-
te. Over dit laatste bestaat nogal eens verschil
van mening. De Raad is het hoofd van de ge-
meente, niet alleen volgens de wet, maar ook
door haar positie in het bestuur der gemeente.
De burgemeester is automatisch voorzitter,
maar heeft in de raadsvergadering alleen maar
een adviserende stem. Wat de wethouders be-
treft, gaat de wet er van uit dat zij de ver-
trouwensmannen van de Raad zijn en alleen in
de vergaderingen van B. en W. medebesturen.
Spreker merkte op dat de ervaringen, door hem
opgedaan tijdens zijn 10-jarig raadslidmaat-
schap, voor hem wel eens teleurstellend zijn ge-
weest. Hij miste hierbij de vertrouwelijke sfeer,
die een goed samenspel tussen B. en W. en de
Raad toch noodzakelijk maakt. Ook is de Raad
zich blijkbaar niet bewust van de positie, welke
zij als hoofd van de gemeente inneemt. Zij wekt
meer dan eens de indruk achter B. en W. aan
te lopen.
Een typerend voorbeeld hiervan noemde spreker
de benoeming van de onlangs aangestelde ty-
piste, die eigenlijk zonder dat een daartoe strek-
kend officieel voorstel aan de Raad was gedaan
door B. en W. werd benoemd.
Wat de bouw van het bepaardencentrum betreft
bestreed de heer Wesselink de mening als zou
de V.V.D.i-fractie zich tegen de bouw hebben ver-
zet. Niets is minder waar. De V.V.D.-fractie was
zeer zeker voor de bouw, maar heeft zich alleen
sterk gekant tegen de volgens haar dure opzet
en omdat zij meende te moeten waarschuwen
tegen de grote financiële offers, die de gemeen-
te zal krijgen te dragen, terwijl zij mede heeft
aangetoond dat er andere inrichtingen in Neder-
land zijn, die belangrijk lagere pensionprijzen
vragen. Wie kan, zo vroeg spreker zich af, bij-
na ƒ 2500,— per jaar als pensionprijs betalen,
wanneer men de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt? Ook al staat de mogelijkheid tot
verhaal op de kinderen open.
Vanzelfsprekend kwamen ook de hoge grond-
prijzen in het Molenplan ter sprake. Spr. ver-
dedigde hierbij zijn standpunt dat deze hoge
prijzen, misschien wel juist volgens de calcu-
latie, in de toekomst noodwendig de aankoop-
prijzen van bouwgronden in onze gemeente
sterk zullen beïnvloeden, hetgeen voor de ge-
meente en voor de particuliere bouwer alleen
maar nadelig kan zijn.
Wat de riolering betreft, betreurde spreker het
dat hierin nog steeds geen schot komt. Hij hoop-
te dat B. en W. de raad spoedig zou verrassen
met de mededeling waar de zuiverings-installa-
tie gebouwd kan worden, omdat een riolering
zonder deze installatie geen zin heeft. Wanneer
de goedkeuring t.z.t. afkomt, kan men dan di-
rect aan de slag.
De aanleg van de waterleiding in onze gemeen-
te heeft daarentegen een goede kans binnen en-
kele jaren verwezenlijkt te worden. Tenslotte
behandelde de voorzitter nog enkele vragen der
aanwezigen.
Vooraf werd nog een huishoudelijke vergade-
ring gehouden, waarbij o.a. de jaarverslagen
werden uitgebracht, resp. door de secretaris, de
heer W. Polman en de penningmeester, de heer
H. S. J. Albersr.

OPVOERING VAN R.K. JEUGDTONEEL
In een geheel bezette Nutszaal heeft het r.k.
Jeugdtoneel een uitstekende opvoering gegeven
van het „Kerstfeest aller Tijden", een kerst-
legende in vier bedrijven.
Na een kort openingswoord van de onderwijzer,
de heer M. Boekhout, vertolkte men deze kerst-
legende, waarin de hoofdpersoon, een kluize-
naar, een kerstgebeuren van jaren terug vertelt
aan een paar kinderen. Zijn verhaal speelde in
zuidelijke landen en uiteindelijk beweegt zich
alles om de stal met de kribbe, de plaats waar
het grote wonder van Gods Geboort' plaats
vond.
De spelers en speelsters bleken hun rollen voor-
treffelijk ingestudeerd te hebben. Er werd zo
spontaan, levensecht en indrukwekkend ge-
speeld, dat het spel vele aanwezigen tot ont-
roering bracht.

FEESTELIJKE HEROPENING WINKEL
„SAMENWERKING"

Door de voorzitter der Verbruikscoöperatie ,,De
Samenwerking" te Medler, de heer W. R. J.
Tiessink, is dezer dagen de verbouwde en ge-
moderniseerde winkel op het Medler geopend.
De nieuwe winkel ziet er keurig uit en voldoet
aan de nieuwste eisen. De etalages en wandstel-
lingen komen bijzonder goed uit en d.m.v. het
systeem „voor-verpakken" is het mogelijk de
klanten vlug te bedienen. De afdeling „textiel"
is thans ook uitstekend verzorgd en de artikelen
zijn op zeer overzichtelijke wijze uitgestald.
De architect en de aannemers hebben alle eer
van hun werk.

KERKDIENSTEN Oudejaarsdag 31 dec.
Hervormde Kerk

2.30 en 7.30 uur Ds. J. H. Jansen
Geref. Kerk

7.30 uur Ds. B. Scholten, Zutphen
Nieuwjaarsdag l januari

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Na afloop van de korte nieuwjaarsmorgen-
dienst in de Herv. Kerk is er gelegenheid
om met de kerkeraad koffie te drinken in
Irene.
De kerkeraad zou het op prijsstellen, dat
juist ook de vele in de loop van het jaar
nieuw binnengekomen gezinnen van deze
gelegenheid gebruik maakten, om bij dit
onderling samenzijn op de nieuwjaarsdag
aanwezig te zijn.

Geref. Kerk
10 uur Ds. B. Scholten

Zondag 3 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
Bevestiging Kerkeraadsleden

7.15 uur Ds. J J. van Zorge.

Geen dienst in de Wildenborch.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. Melse, van Oenkerk

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.

Zondagsdleost Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Ottdejaarsmiddag l 30 uur t.e.m. nieuwjaars-
avond 11 uur Dr. de Vries.
Zaterdag 2 januari ̂ ^0 uur t.e m. zondag
3 januari 11 uur D^pLulofs.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorcien — Steenderen — Hengelo (G.)

l januari van Soest en Felix.
Zaterdag 2 jan. v^Bf 2 uur en zondag 3
jan. Felix en WechgeTaer.

Zaterdagmiddag 2 jan. van 12 uur t.e.m.
maandagmorgen 4 jan. Dr. Meyers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmark t .
Op de vorige week gehouden markt waren
aangevoerd 78 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 8 , — tot f 5 6 , — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 23 t.m. 29 dec.
Geboren: z. van J. A. Overbeek en A . M
te Molder; z. van G. J. Arfman en H. G.
Lenselink; d.v. J. J. Spithoven en H.W.Th.
Hendriks-Franssen.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: J B Gerritsen, vr, echtgen van
G. Zweverink, 62 jr., overleden te Zutphen.

FILM VAN VORDEN
Op 11 en 12 januari wordt de film vertoond, die
deze zomer onder auspiciën van de muziekver-
eniging „Concordia" in ons dor.p is gemaakt.
In de optocht, welke 's avonds gehouden is, heb-
ben vrijwel alle verenigingen die Vorden rijk is,
meegelopen en een ieder wil natuurlijk graag
zichzelf op de film zien.
We maken u er op attent dat 's avonds aan de
zaal geen kaarten worden verkocht, dus wie er
heen wil moet zich van te voren van kaarten
voorzien. Voor de adressen verwijzen we u naar
de advertentie.
Volgende week wordt een speciale folder ver-
spreid, waarin meer gegevens over deze film
staan. We vragen hiervoor ook uw speciale aan-
dacht.

BIOSCOOP
Zondag 3 januari wordt er weer een prachtige
muziekfilm vertoond. De beroemde tenor Fer-
ruccio Tagliavini (men noemt hem de nieuwe
Caruso) speelt de mannelijke hoofdrol en de
kleine Massimo Giuliani vervult op hartver-
overende wijze de rol van diens zoontje. Sabine
Bethmann moet een moeilijke keuze tussen twee
mannen doen. Men ziet de majestueuze ge-
bouwen van Rome op deze film en het schone
Napels.

A. J. KLEIN IKKINK
VEERTIG JAAR IN GEMEENTEDIENST

Op l januari zal het 40 jaar geleden zijn dat de
heer A. J. Klein Ikkink, opzichter B bij Gemeen-
tewerken in dienst van de gemeente trad.
De jubilaris begon zijn loopbaan als wegwerker
aan de Vorden—Lochemse kunstweg. Reeds vrij
spoedig volgde zijn benoeming tot voorwerker
bij de gemeentewerklieden. Op l januari 1954
werd hij bevorderd tot opzichter B bij genoemde
dienst.
Daar de jubilaris zich in de afgelopen jaren veel
vrienden heeft verworven en ook bij zijn
superieuren goed aangeschreven staat, zal het
bij de herdenking van zijn 40-jarig jubileum wel
niet aan belangstelling ontbreken.
De heer Klein Ikkink is thans 64 jaar oud, zo-
dat hij volgend jaar met pensioen hoopt te gaan.

OPVOERING KERSTSPEL
„DE STER VAN BETHLEHEM"

Onder zeer grote belangstelling werd woensdag-
avond onder auspiciën van de Jeugdraad der
Hervormde Gemeente in de kerk het kerstspel
„De Ster van Bethlehem" opgevoerd. De leiding
van deze avond berustte bij Ds. Jansen.
De bijeenkomst werd geopend met een kerst-
liturgie en gemeenschappelijke zang. Onder aan-
dachtige stilte werd vervolgens het kerstspel
opgevoerd, waarbij de fraaie oosterse kostuums
en de decors, o.a. voorstellende de stal van
Bethlehem en het paleis van Koning Herodes,
er belangrijk toe medewerkten dat de boeiende
voorstelling zich in een echte kerstsfeer afspeel-
de. De jeugdige medewerkenden kunnen met
grote voldoening op een zeer geslaagde opvoe-
ring terugzien.

KERSTFEESTVIERING ZONDAGSCHOLEN
De kinderen van de zondagschool in het dorp
vierden de middag van de 1ste kerstdag hun
kerstfeest in de Herv. Kerk, waarvoor grote be-
langstelling bestond. De leiding berustte bij Ds.
Jansen. Mej. Aartsen vertelde hier het kerstver-
haal.
Ter afwisseling zongen de aanwezigen enkele
kerstliederen. De kindoj^L welke de zondag-
school verlieten kregen^pi Gezangboekje Bo-
vendien ontvingen alle kinderen een kerstboek-
je. Ook werd er ruimschoots getrakteerd.
In de Medlerschool vierdg» de kinderen van de
zondagschool tweede ké^Haag 's middags hun
kerstfeest o.l.v. Ds. van Zorge. Mej. Jansen ver-
telde hier het kerstverhaal, terwijl ook hier de
kinderen, die de school verlieten een Gezang^
boekje kregen. Er werd weer flink getrakteerd
en als extra kerstgeschenk aan elk kind een
kerstboekje uitgereikt.
De Wildenhorchse zonda^sc-hool heeft o.l.v. Ds.
Jansen in de kapel, eveneens op tweede kerst-
dag, een sfeervol kerstfeest gevierd. Ds. Jansen
vertelde hier de kerstgeschiedenis, terwijl de
heer Lenselink een kerstverhaal voordroeg.
Een en ander werd afgewisseld met het zingen
van kerstliederen. Ook hier kregen de kinderen
een ruime traktatie en 'n kerstboekje mee huis-
waarts. De kinderen, die de school voorgoed ver-
lieten ontvingen een Gezangboekje.
Tweede kerstdag werd in Irene, uitgaande van
de Geref. gemeente, voor de kinderen het kerst-
feest gevierd, waarbij de leiding berustte bij de
heer Slot, welke tevens de geschiedenis van
Christus' geboorte vertelde. Mevr. T. de Bruyn—•
Scholten las een boeiend kerstverhaal voor. De
middag werd afgewisseld met het zingen van
kerstliederen. Er werd ook hier flink getrak-
teerd en alle kinderen kregen een kerstboekje.
Op het jaarlijks kerstfeest van de Vrijz. Herv.
zondagschool werd door leerlingen het kerst-
spel „Van Overal naar Bethlehem Stal" opge-
voerd.
Het eerste deel speelde zich af in Bethlehem na
de geboorte van Christus temidden van de kin-
deren van herders en koningen, terwijl in het
tweede deel tot uiting kwam dat Christus niet
alleen geboren is voor blanken, doch ook voor
mensen met andere huidskleur.
Het spel, dat o.l.v. de heren J. Pardijs en E.
Schuppers, werd opgevoerd, maakte diepe in-
druk. Ds. Riphaagen uit Epse, die de leiding had
van deze avond, vertelde het kerstverhaal.
Het oudste bestuurslid, de heer H. Wesselink,
dankte aan het slot in het bijzonder Ds. Rip-
haagen, die thans voor de 15e keer het kerst-
feest in Vorden leidde. Hij overhandigde hem
ter gelegenheid van dit jubileum een aandenken.
De kinderen, die de zondagschool verlieten ont-
vingen een boek.

KIPPENDIEF LEGDE HET LOODJE
Een dezer nachten hoorde de heer v. D. in de
Julianalaan zijn kippen in het hok bij zijn
woning hevig te keer gaan. Gewapend met een
flinke knuppel ging hij eens op onderzoek uit.
Het bleek dat een bunzing bezig was zich on-
gevraagd een kerstmaaltijd te verschaffen. Zo-
ver is het niet gekomen, want met een welge-
mikte slag, maakte de heer v. D. een einde aan
het leven van de bunzing.

DE KERSTFEESTVIERING DER SCHOLEN
Dinsdagmiddag hebben de scholen in het dorp
hun jaarlijks kerstfeest gevierd.
In de Nutskleuterschool hebben de kleuters op
alleraardigste wijze hun kerstfeest gehad. In
een der lokalen prijkte een fraai versierde kerst-
boom, welke vanzelfsprekend door de kinderen
zeer bewonderd werd. Er werden kerstliederen
gezongen en er werd flink getrakteerd. Het
hoofd der school, mej. Kiburg, vertelde een
boeiend kerstverhaal. Het was voor de kleuters
een echt prettige middag.
De leerlingen van de o.l. Dorpsschool hielden in
het Nutsgebouw hun jaarlijks kerstfeest.
Ds. Jansen vertelde met behulp van projectie-
beelden de geschiedenis van Christus1 geboorte.
Er werden kerstliederen gezongen en mej.
Scheltens droeg op buitengewoon boeiende wijze
een kerstverhaal voor. De kinderen ontvingen
een ruime traktatie. Een fraai versierde kerst-
boom verhoogde de sfeer.
De leerlingen van de Bijzondere School op
't Hoge hebben eveneens dinsdagmiddag het
kerstfeest gevierd. Dit vond plaats in Irene. Ook
hier prijkte een fraaie kerstboom in de zaal. De
heer Radstake vertelde de kerstgeschiedenis,
waarna mej. Lukkien op boeiende wijze een
kerstverhaal voorlas. Alle kinderen werden
ruimschoots getrakteerd en kregen een kerst-
boekje. Ook hier zorgden de kinderen door het
zingen van kerstliederen voor een sfeervolle af-
wisseling.

OUDERAVOND O.L. SCHOOL MEDLER

De jaarlijkse Ouderavond van de o.l. school in
het Medler mocht zich ook nu weer in een grote
belangstelling verheugen. Nadat eerst de ouders
in de gelegenheid waren gesteld het schoolwerk
van hun kinderen te bezichtigen en zij zich om-
trent de vorderingen e.a. met de leerkrachten
in verbinding konden stellen, opende de voor-
zitter der Oudercommissie, de heer H. Pelgrim,
de avond.
Spr. feliciteerde het Hoofd der School, de heer
Hazekamp, met de geboorte van een zoon en
sprak een woord van welkom tot mej. Zwerus,
onderwijzeres, die voor het eerst deze Ouder-
avond meemaakte. Ook bracht hij dank aan het
Gemeentebestuur voor het prachtige tegel-
plateau, dat voor de school is aangebracht. On-
danks dit vooruitstrevende gebaar van Gemeen-
tebestuur aldus spr., blijft er toch nog wel het
een en ander te wensen over. In de eerste plaats
de watervoorziening; dit is aan de school zo
slecht, dat de heer Hazekamp iedere dag 3 bus-
sen water moet halen bij de Zuivelfabriek voor
school en gezin. Dan is er nog het kachelpro-
bleem. Het Hoofd der School moet iedere mor-
gen als een ware „Assepoes" de kachels verzor-
gen. Waar in Nederland is dit het werk van een
schoolhoofd?
Bij de verkiezing der Oudercommissie waren af-
treden de heren H. Bosch, Linde en G. J. Lich-
tenberg, Wiersse, die niet meer herkiesbaar
waren. Gekozen werden de heren J. Lenselink
„Vosheuvel" en H. Tiessink „Gosenboer", die
beiden de benoeming aannamen. De aftredende
heren werden door de voorzitter bedankt onder
aanbieding van een klein geschenk.
Vervolgens werd het woord gegeven aan de
schoolarts Dr. Hagtingius uit Borculo, die een
inleiding hield over de „Voeding voor het op-
groeiende kind". Met zijn bekende, onopgesmuk-
te manier van vertellen, wist spreker de ver-
schillende aspecten, nodig voor de groei van een
jong lichaam, naar voren te brengen. Ten aan-
zien van de schoolmelkvoorziening, waar spr.
een groot voorstander van was, kon hij de
schoolmelk ook voor een buitenschool als het
Medler ten zeerste aanbevelen.
In zijn sluitingswoord dankte de voorzitter de
dokter voor zijn leerzaam betoog en zegde toe
te willen onderzoeken of het mogelijk is, dat aan
de Medlerschool ook schoolmelk kan worden
verstrekt.

SUCCESSEN VOOR DE PLUIMVEE- EN
KONIJNENVERENIGING

Op de kersttentoonstelling, welke te Apeldoorn
werd gehouden, hebben leden van de Vordense
Pluimvee- en Konijnenfokvereniging enkele
mooie successen behaald.
In de afdeling Pluimvee werden de volgende
prijzen behaald: Barnevelders (groot) G. Barink
3x Ie Z.G. en lx z.g. en idem met Krielhoenders
3x G.G.; H. G. J. Horstman met Patrijs haan
Ie Z.Z.G. en 2e Z.G.; H. Doornink met Patrijs
(hen) G.G., idem jong G. en idem 2e Z.G. met
Zilver Duckwing (haan) oud Ie Z.Z.G., idem
hen jong, 2e Z.Z.G., 3e Z.G. en 4e Z.G.
Afdeling Konijnen: A. J. Florijn met Vlaamse
reus wit Ie Z.Z.G., Ie Z.G. en 2x Z.G.; A. Krar
nenbarg met Lotharingers 3x Ie Z.G., 2x Z.G.
en 2x G.G.; H. J. Boesveld met idem G.G.; G.
W. Tragter met Blauwe Weners 2e G.G. en lx
G.; W. Tragter met Witte Weners 2e Z.G. en
G.G. en B. Schouten met Zwarte Weners Ie Z.G.
en Ie G.; F. Korten met Vlaamse Reus Konijn-
grijs lx G.G.; J. C. van Langen met Alaska,
zwart lx G.G.



EEN KERSTVERRASSING VOOR
BEJAARDEN

Uitgaande van de Herv. Kerk werd voor de
kerstdagen bij de bejaarden boven de 80 jaar
en zieken een welgevuld fruitbakje thuisbezorgd
als kerstgroet.

VOETBAL
Doordat het terrein van Erix afgekeurd werd,
ging de wedstrijd Erix I—Vorden I niet door.
Vorden II trad in Steenderen tegen het derde
elftal aldaar in het strijdperk, welke door de
Vordenaren op hun sloffen met 4—l gewonnen
werd.
Vorden III begon haar competitie-loopbaan met
een 4—3 overwinning op Baakse Boys II, in
welke wedstrijd de Vordense verdediging klaar-
blijkelijk nog naar haar juiste opstelling liep te
zoeken. Wanneer dit elftal wat ingespeeld raakt,
komen er nog wel meer overwinningen.
Alle wedstrijden voor de junioren gingen wegens
terreinafkeuring niet door.
Vorden I ontvangt zondag Lochuizen I en kan
het nieuwe jaar goed inzetten met een overwin-
ning. Een nederlaag betekent een achterstand
van 5 punten op de leider, zodat er terdege flink
aangepakt moet worden tegen Lochuizen, waar-
tegen Vorden in de uitwedstrijd gelijk speelde.
Vorden II heeft vrijaf. Vorden III gaat op be-
zoek bij Pax IV en kan ook hier 2 punten be-
halen. Vorden A komt na weken van rust ook
weer in touw en wel in Ruurlo tegen Ruurlo Af
die op eigen terrein heel wat mans is. Vorden B
ontvangt 's morgens Be Quick B, hetgeen wel
een te zware opgave voor de B-spelers is om
hiervan te winnen. Vorden C en D zijn vrij.

KERSTFEEST N.V.V. VROUWENBOND
Traditiegetrouw hebben de dames van de N.V.V.
Vrouwenbond in het Nutsgebouw hun kerstfeest
gevierd met de bejaarden uit „Rusthoeve" en
een aantal bejaarden uit de gemeente.
Door de presidente, mevrouw Roekevisch, wer-
den de bejaarden alsmede Ds. Jansen, op bij-
zondere wijze verwelkomd.
Het eerste deel van de bijeenkomst werd gevuld
door Ds. Jansen met de vertoning van de film
„De aankondiging en geboorte van Christus",
waarbij hij enige toelichting gaf.
Een zangkoortje, gevormd uit enkele leden van
de afdeling, zong met orgelbegeleiding enkele
kerstliederen. Mevrouw Golstein—Wicherink las
een boeiend kerstverhaal voor. De dames Hid-
dink—Hietveld en 't Veld—Harmsen declameer-
den enkele gedichten.
In de pauze werden de aanwezigen ruimschoots
getrakteerd. Aan het einde dezer kerstbijeen-
komst werd door mevr. Spiegelenberg—Nijhuis
aan elk der oudjes een aardige kerstsurprise
aangeboden.
De presidente dankte aan het slot Ds. Jansen
en allen, die verder aan het slagen van dit kerst-
feest hadden meegewerkt, waarna Ds. Jansen
deze bijeenkomst sloot.

KINDERKERSTFEEST K.A.B. EN K.A.V.
Traditiegetrouw werd door de K.A.B, en K.A.V.
gezamenlijk het kerstfeest voor de kinderen der
leden georganiseerd. Ditmaal werd het feest ge-
houden in café „De Zon", waar men in de
smaakvol versierde zaal bijeenkwam.
Van 2 tot 4 uur werden voor de kinderen, die
in grote getale waren opgekomen, enkele leuke
kinderf ilms vertoond, die erg in de smaak vielen.
Na de pauze, waarin de jeugd met de aanwezige
ouders werden getrakteerd, draaide de heer
Krauts Sr. een kleurenfilm over het leven en
werken van verschillende Hollandse gezinnen,
die in Nieuw-Zeeland vertoeven. Hierbij werden
o.a. de gebruiken tijdens bruiloften, feestelijk-
heden etc. vertoond.

HET LICHAMELIJK GEBREKKIGE KIND
Naar we vernemen is de financiële actie ten
bate van het Lichamelijk gebrekkige kind, in de
parochie Vorden—Kranenburg een groot succes
geworden. De collecte bracht de mooie som op
van ƒ 132,11.

REUZE KRENTENBROOD VOOR
SCHOOLHOOFD

Door de Kinderfeestcommissie en de Ouder-
commissie van de Medlerschool, werd woensdag-
avond 23 december een formidabel krentenbrood
aangeboden aan het gezin Hazekamp, Hoofd der
Medlerschool. Dit ter ere van de geboorte van
een zoon, waarmee de familie Hazekamp dezer
dagen werd verblijd.
Het brood werd gebakken door bakker Huitink,
vanwaar het gezelschap in optocht met het ver-
sierde brood naar de woning van de familie H.
trok. Met een toepasselijk woord van de voor-
zitter der Oudercommissie, de heer Pelgrim,
werd het geschenk, dat ± 1.30 m lang was, aan
de gelukkige ouders overhandigd.
De heer H. dankte voor dit sympathieke tra-
ditionele gebaar. Na een gezellige „kraomvisite",
waar veel foto's werden gemaakt, keerden de
commissieleden huiswaarts.

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,

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

De beste wensen voor

1960

Van Asselt, Linde
Rozenhofl. l, Zutphen Brood- en Banketbakkerij
Telefoon 2264. Levensmiddelen, Café

Aan U allen een

voorspoedig 1960
toegewenst door

Drukkerij Wolters
en zijn medewerkers.

Alle mensen veel geluk en zegen,
(misschien in 1960 wat meer regen)
en dat vooral de boeren
mogen draaien op volle toeren,
daartoe maken ze een goede kans
want ieder is met melk meer mans/

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen
en gaan weer door met bussen verslouwen.

BE E FT l N K, melkrijder

Als wij straks de laatste
minutenzien verstrijken
en de klok 12 slagen
laat horen, dan is de
tijd van intieme huise-
lijke gezelligheid

aangebroken.

Gezellige mensen geven aan deze dagen een
extra feestelijk karakter door te zorgen voor
enige smakelijke dranken.

BESSEN-FRAMBOZEN-BRANOEWIJN-GENEVER-MARTINI enz

Aanbevelend HARTMAN „DE ZON"
Telefooon 1236, Vorden

U belt 1236 en wij bezorgen. Wij wensen onze
geachte clientèle een gelukkig nieuwjaar.

Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 3 januari, 8 uur

de prachtige film (in kleuren)

Vergeet mij nooit
met: Ferrudgio Taj^^vini, de nieuwe

Caruso - Sabine Bethmann

en de kleine Mafisimo Giuliani.

De ontroering va^^een meeslepend
liefdesverhaal.

Wereldbekende melodieën.

Toegang 14 jaar
^%

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Het Bestuur van de

R.K.S.V. „Ratti"
wenst leden, donateurs en begunstigers
een Zalig Nieuwjaar.

Aan al onze afnemers van Hobbel's Zaden,
Vlijmen, wensen wij een gelukkig en voor-
spoedig 1960.
B. R. Eykelkamp, Smidsstr. 12

Voor een goed gevoer-
de Bedrijfsboekhouding
naar * * *

*J. W. M. Gerritsen, 't Hoge 52
Boekhoudbureau Telefoon 1485

Tevens aan allen een voorspoedig '60.

De Propagandisten van

Herwonnen Levenskracht
wensen donateurs en vrije gevers een
Zalig Nieuwjaar.

Het Bestuur van

K.A.V. en K.A.B.
afd. Vorden-Kranenburg

wenst aan Geestelijk Adviseur en Leden
een Zalig Nieuwjaar.

Is een Centrifuge
belangrijker dan een
Wasmachine?
Wij geven u graat/ 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

Speciale

Confectie-aanbieding
tegen zeer lage prijzen vanaf
zaterdag 2 januari a.s.

*Dames Rokken vanaf 1.98
Terlenka Rokken in effen

en ruiten 12.90
Dames Pullovers 9.75
Dames Vesten 12.5O
Melton Pantalons»
voor dames en meisjes, vanaf 2.5O
Meisjes Vesten 3.95
Heren Costuums 59.—
Jongens Jassen 17.50, 12.50
Jo£ens Truien 7.50
Deno Overhemden 5.90
Jongens Pantalons 4.95

enz.

Dames Pyama's 6.75
Heren Pyama's 6.95

Kinder Pyama's 2.95

Wollen Japonstoffen, 130 breed,
2.90 per meter

ZIE ETALAGE

L. Schoolderman

Nu binnen ieders bereik: 1 Pick-up plus 10 platen 177.-

Zo'n prachtige platenspeler (mo-
del 1960) speciaal voor 45 toe-
renplaten op een in moderne
kleuren uitgevoerd voetstuk met
schakelaar, lichtgewicht arm
met duurzame saffiernaald, aan
te sluiten op ieder radiotoestel.
Alles met 6 maanden garantie.

10 populaire of klassieke gram-

mofoonplaten (f 3.60 p. stuk) naar

vrije keuze uit onze grote disco-

theek bestaande uit befaamde

wereldmerken.
„HIiT HUIS MET DE GOEDE KLANK" stelt U in de gelegen-
heid om in het bezit io komen van deze platenspeler met t6S3fïï6l1 l 77.'
10 platen voor de zeer lage prijs van

Alleen verkrijgbaar b i j :
„HET HUIS MET DEGOEDE KLANK"

Laarstraat 61—67, Telefoon 3853, ZUTPHEN

Bent U verhinderd persoonlijk te komen?
Stuur briefkaart, vermeld naam en adres,
Uw interesse voor populair of klassiek en
wij zenden U gratis p.o. onze platencatalo-
gus toe.

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en bekenden een
zalig en voorspoedig
nieuwjaar.

A. J. Eykelkamp
Radio en Televisie

E 109, Medler

Aan clientèle, vrien-
den en kennissen een
zalig nieuwjaar.

Ph. Jac. Sessink,

Loodgieter-elektricien
Kranenburg

Wij wensen clientèle,
vrienden en beken-
den een voorspoedig
1960.

Bakkerij Huitink
D 158, Medler

Wij wensen clientèle,
vrienden en kennissen
een voorspoedig 1960.

Wed. Tolkamp
Kranenburg

Wij wensen geachte
clientèle, vrienden en
bekenden een zalig
nieuwjaar.

A. Heuveling
Kranenburg, D 138e

Depot Wessanen's
Mengvoeders

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1960
Diny Wolsing
PEDICURE

Telefoon 1417

H. HARTMAN
Bakkerij

wenst zijn clientèle
een Zalig Nieuwlaar

Kleermakerij
SCHOENAKER
Ruurloseweg 41

Aan allen
een Zalig Nieuwjaar

Aan clientèle, vrienden
en kennissen
een Zalig Nieuwjaar.

Th. B. Woltering
Onstein E 86

W. Wolbert
Correspondent
Kranenburg

wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

Wij wensen onze
clientèle een

voorspoedig 1960.

Schildersbedrijf
P. van Bodegom

Zuth.weg.Telef. 1431.

Bar ueel eetlust
wenst U

Bakker Schurink

Hoveniersbedrijf
Gebr. Kettelerij
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

Fa. J. W. Albers

wenst aan allen een
gelukkig nieuwjaar.

Transportbedrijf
J. J. Woltering

Aan allen een
voorspoedig 1960
toegewenst.

Levensmiddelen bedrij f

REMMERS
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden



Voor de grote belang-
stelling, die wij bij onze
25-jarige echtvereni-
ging mochten onder-
vinden, zeggen wij allen
zeer hartelijk dank.
Het was voor ons, onze
kinderen en kleinkin-
deren een onvergete-
lijke dag, die in dank-
bare herinnering bij
ons zal blijven voort-
leven.

G. H. Wassink
W. J. Wassink-

Besselink

Vorden, dec. 1959.

Fam. W. H. Ruilerkamp
Dorpsplein 26, Ingen
wenst familie, vrienden

en kennissen een
Gelukkig Nieuwjaar

Gratis verkrijgbaar

zwarte grond
Te bevr. N. J. Keune

Te koop een toom
BIGGEN. J. Schots-
man, Veldwijk C 88.

Te koop een toom
BIGGEN. B. Antink
Linde E 18, Vorden.
N.o.z.

Schottelingen te koop
Joh. Wesselink,

Kranenburg

sso Petroleum
Het beste van
het goede ook
voor uw

oliehaard.

A. DE JONGE
Telefoon 1346

Voor gezellige
bruiloften en

partijen.
Beleefd aanbevelend,

HOTEL

Je Konijnenbult"
Tel. 1212, Vorden

Prima keuken.

Brrr
WAT KOUD

om zo op een traktor te
zitten. Laat er toch
EEN NIEUWE KAP
op maken.

Wij doen het netjes
fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Ook 1960
THEO VAN ESSEN
voor uw RIJLESSEN

IJsbaanstr.il, ZUTPHEN
Telefoon 4776

Schildersbedrijf
J. M. Uiterweerd

wenst U allen een
Gelukkig Nieuwjaar

GELUKKIG
NIEUWJAAR

Café Eskes

De Sadlermeister
G. W. Luimes

De Woningstoffeerder
B. Lammers

wensen U allen veel
Heil en Zegen in 1960

Ook U wensen wij

een voorspoedig 1960

N. J. KEUNE

Heden overleed in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, geheel onver-
wachts, mijn zo inniggeliefde vrouw

Johanna Berendina Gerritsen
echtgenote van G. Zweverink

in de ouderdom van 62 jaar.

G. ZWEVERINK

VORDEN, 25 december 1959.
„'t Hoetink", C 28.

De begrafenis heeft woensdag 30
december op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.

Een Gelukkig Nieuwjaar wensen wij aan
al onze familieleden, vrienden en bekenden
in Holland.

Familie J. Smeenk, Puslinck, Canada
„ G. Winkel, Fordwick, Canada
„ J. G. Winkel, Kitchener, Canada

Bestuur

Veilig Verkeer Vorden
wenst u allen een in alle opzichten
voorspoedige en veilige reis door 1960.

Het bestuur van de

Voetbalver. „Vorden"
wenst leden, steunende leden en donateurs

een voorspoedig 1960.

VUURWERK
(t.m. zaterdag)

Koerselman
George Seesing

Autorijschool, Taxibedrijf en
Verhuurinrichting

wenst u allen een gezegend en
voorspoedig 1960.

Brood* en Banketbakkerij
Cafetaria

W+ Voskamp
Telefoon 1389 - Molenweg 43

Voor oudejaars-auond maken wij
Oliebollen, Appel beignets, Berliner-
bollen, Sneeuwballen gevuld met slag-

room, Appelflappen, Appelcarre's,
Saucijzebroodjes, Bami- en Nasi-ballen,
Croquetten, Salades, diverse prijzen.

Oudejaars-avond om 8 uur
GESLOTEN»

A.s. zondag 2 uur,

W. Witvoet en Zn.
VISHANDEL

wenst zijn vrienden en clientèle een
voorspoedig 1960.

Firma Welmers
DE GROENTEBOER

wenst zijn clientèle te Vorden een
gelukkig Nieuwjaar.

Japie de Vries
DE KLEINE KOOPMAN

wenst alle inwoners van Vorden en om-
streken een gelukkig en voorspoedig

Nieuwjaar.

Film van
VORDEN!!

Op maandag 11 en dinsdag 12
januari '60 in het Nutsgebouw*

Kaartverkoop a f 1.25 bij:
Sig.mag „'t Centrum"
Sig.mag. „Jan Hassink"

Sig.mag „Olthuys"
en bij alle bestuursleden Muziekver.

„Concordia".
Voor verdere bijzonderheden zie fol-

der welke binnenkort verschijnt.

Chr. LandboüwhuisliouJscliflfll Vorden

Kookcursus
Op 11 januari a.s. 's avonds om 7 uur
begint een nieuwe kookcursus. Opgave
voor deze cursus gaarne tussen 5 en 8
januari aan de school. Telefoon 1512.

VORDEN l - LOCHUIZEN l

Wij wensen allen een gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar.

W. Rossel, Pluimveehandel
Extra reklame

500 gram zuurkool 35 et.
200 gram tongeworst 60 et.

200 gram boterhamworst 55 et.
500 gram rook worst, fijn, 180 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
Adverteert in Contact

MODINETTES
leerling modinettes

en handwerksters
door een steeds grotere vraag van
„werkend Nederland" naar onze pro-
dukten, zijn er verschillende vacatu-
res op onze fabrieken.

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

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

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

ORCON KLEDING
INDUSTRIE

ZUTPHEN:
Kuiperstraat 20—22, Telef. 5141/42

Zaterdag 2 januari

DANSEN
bij Winkelman, Keijenburg

Prima orkest.

Philips Televisie

met vakkundige aanleg en
onderhoud, vanaf 725.—

RADIO KOOTSTRA
Tel. 06735-274, Barchemseweg D 57

RUURLO

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

Voor alle soorten

Vuurwerk
Wed. Besseling, Ruurloseweg, Tel 1561

Hotel Bakker
Speciaal aanbevolen schotels voor

een gezellig* oudejaars-avond:

Verse Kreeft, Verse Zeeuwse
Oesters, Hors d'oeuvre, Russische

eieren, Huzaren Salade, Rode
Zalm Mayonnaise, Vleespasteitjes,

Vleescroquetten, Bitterballen,
Borrelgarnituur.

Gaarne vroegtijdig bestellen.

Binnen- en buitenlandse
Likeuren, Wijnen en

Gedistilleerd.
Tevens wensen wij U een voorspoedig

1960.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

Adm. kantoor
S. A. Huizinga
Boekhoudingen

Assurantiën
„De Nederlanden van

1845"
G.N.

Wij wensen allen een
voorspoedig 1960 toe!

fam. W. Pardijs

Wij wensen allen een
gelukkig en
voorspoedig 1960 toe

fam. Stoffels

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar

Sigarenmag. „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11
wenst allen een
gelukkig 1960.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J* M. van der Wal
Gedipl. drogist

wenst allen een
voorspoedig 1960

Aan al onze vrienden
en klanten een
gelukkig nieuwjaar.

P. Dekker
Fa. Hietbrink

Fokbedrijf en
Kuikenbroederij

G. B. Lebbink & Zn.
wenst allen een

Gezegend Nieuwjaar.

fa. L. Schoolderman
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar toe

Een gezegend 1960
gewenst door
S. OELEN
Loodgieter

Erkend Waterfitter

fam. R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

Horloger — Opticien

A.Siemerink
Zutphenseweg 15

Telefoon 1505
wenst u een

voorspoedig nieuwjaar

Een gelukkig 1960
voor u allen wordt
u toegewenst door

Smederij H. van Ark

Wij wensen allen een
Gelukkig Nieuwjaar.

Slagerij M.G.Jansen
Telefoon 1451

BERVO
en personeel

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen onze
geachte clientèle,

vrienden en kennissen
een alleszins gelukkig
1960.

Smit, Zutphenseweg

M. Krijt, Slagerij
wenst alle bekenden

een voorspoedig
nieuwjaar.

fa. G. W. Bielderman
en Zn.

Aannemersbedrijf
wenst clientèle en be-
kenden een voorspoe-

dig nieuwjaar.



Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon H14

(bij geen gehoor 1358)

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en be-
kenden een voorspoedig nieuwjaar toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudelijke artikelen enz.

Broederij „Schoonoord", - Veenendaal
Vert.: A. Woltering. Kranenburg

wenst clientèle, vrienden en kennissen een

VOORSPOEDIG 1960.

He i rieken's
OUD BRUIN

is zoeter

en frisser

dus

lekkerder

Heineken
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

CHR. EGGINK
Adm. Mak. kantoor

G.N.

Wasserij Brandenbarg
wenst alle clientèle

een voorspoedig 1960

A. de Jonge
Handel in

Esso-petroleum
G.N.

11 E. J. LETTINK
Café en Rijwielhandel

G.N.

Sigarenmagazijn
„Jan Hassink"

wenst allen een
voorspoedig 1960.

G. H. Hilferink
Levensmiddelenbedrijf

wenst allen een
voorspoedig 1*560.

fa. Meuienbrugge
en Zn.

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen u veel
genoeglijke uren in

1960
met een rokertje van

Sigaren magazijn
BOERSMA

H. VISSER
Schoenmaker

wenst allen een
gelukkig en voorspoe-

dig 1960.

Brood- en
Banketbakkerij

Hoornenborg
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

LUTH
Manufacturen

wenst allen
veel Heil en Zegen.

A, JANSEN
Schoenhandel en

Pedicure
wenst zijn clientèle

een Zalig Nieuwjaar.

Een voorspoedig en
gelukkig 1960 wenst u

MARTENS
wapen- en sporthandel

Slagerij KIESKAMP
wenst allen een

voorspoedig 1960

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

Foto Dolphijn

Wij wensen onze
clientèle een
Gelukkig Nieuwjaar.

G. Oplaat
en echtgenote

Wildenborch

fam. H. J. Bosch
Timmerbedrijf

LINDE

wenst allen een
gelukkig 1960.

D. J. JANSSEN
Vee- en

Varkenshandelaar
wenst allen een
gelukkig 1960.

fa. B. Wentink & Zn.
Horlogerie

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.
H. WEUSTENENK
wenst vrienden en

begunstigers een
voorspoedig 1960

spaar j aar

SlAOlïï

Oudejaarsa t 'ond

•verrassing 2

Qudejaarsa vond
verrassing l

met l O/a korting bij 1 zakje toast van 43 et

pakje Smeerkaas
van 33 voor

bij 1 fles Slaolie en
1 pak bakmeel

het 2e pak Bakmeel
GRATIS!

Deze
aanbiedingen

zijn geldig
van 29 december - 7 januari

Dubbel zegels, dubbel voordeel!

Chocolaatjes
pakje "75

3O zegels is 15 et voordeel !

Mistella nes 285
114 zegels is 57 et voordeel !

Mayonaise tube 59
24 z^Bls is 12 et voordeel!

Supex*biex* 2 flesjes 94
38 zegels is 19 et voordeel!

PUS Spullen 94

38 zegels is 19 et voordeel!

jsF Oudejaarsavond-
verrassing 3

met 10% korting

bij 250 gram Spar-koffie

pak Wafelmelange

Borrelworst jes
potje 112

44 zegels is 22 et voordeel!

Berliner 100 gram 46
18 zegels is 9 et voordeel!

Snij WOrst lOOgram 56
22 zegels is 11 et voordeel!

'n feestelijk koekje:
Af elaxige de luxe

25O gram 69-10%

Kopen bij De Spar

Is sparen bij de koop
10°/0 K O R T I N G - 100°/q K W A L I T E I T

Sparkruidenier: REMMERS
Aan de heer Bert Lammers, Woninginrichter,
medevennoot der fa. G. W. Luimes, Vorden

Geachte Neef,
Nu is U begin januari drie jaren bij ons,
behartigde de afd. Meubelen, Matrassen,
enz. enz. Ik ben benieuwd of dat goed be-
vallen is, of de omzet goed was, kan U
met de klanten opschieten.
Kortom, van die stap, spijt of geen spijt.

Met vr. groeten,
de Sadlermeister

Zaal Michels, Hengelo-G.
Zaterdag 2 januari

DANSEN
Orkest : „Theo Tillman"

Wij loensen allen een voorspoedig
1960.

Plaimueehandelaren

Voor alle soorten
DRUKWERK

Drukkerij Wolters - Vorden

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. 80 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Ook in 1960:
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI


