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PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen hield woensdagavond haar
maandelijkse bijeenkomst in de koffiekamer van
het Nut. De presidente, mevr. Pelgrum-Rietman
heette in het bijzonder welkom mevr. Mr. H. A.
Dijstra-Sneller uit Zutphen. Ook kon de presi-
dente weer enige nieuwe leden welkom heten.
Het ledental is nu gestegen tot 125.
Er werden enige mededelingen gedaan over de
cursussen, over de gezamenlijke feestavonden
met de G.M.v.L., B.O.G. en B.O.L.H. en over de
kerstmiddag die gehouden zal worden op woens-
dag 16 december. Hierna werd het woord ge-
geven aan mevr. Mr. Dijstra-Sneller die sprak
over het onderwerp: „Politie en Kinderbescher-
ming."
Spreekster vertelde over het werk van de vrou-
welijke officier, toegevoegd voor Jeugdzaken
bij de Rijkspolitie en over de taak van de afde-
ling Kinderpolitie bij de Gemeentepolitie.
Met allerlei voorbeelden lichtte zij dit werk toe,
waaruit duidelijk werd, hoe de politie op het
platteland en in de stad het hare doet om de
jeugd te beschermen, die gevaar loopt.
Aan het einde van de avond bedankte de presi-
dente mevr. Dijstra-Sneller voor de boeiende en
leerzame causerie en de zeer talrijke aanwezigen
voor hun aanwezigheid.

Goede nachtrust
door Zenuwrust

Mijnhardt's Zenuwtabletten
BILJARTEN

De Vordense biljartclub K.O.T. heeft vorige
week alle punten uit de 4 wedstrijden kunnen
binnenhalen, wat ongetwijfeld een prachtig re-
sultaat is.
Het eerste speelde thuis tegen de Berkerbrug I
en won gedecideerd met 6—2; K.O.T. II speelde
thuis tegen De Boer I en won met de overtui-
gende cijfers 8—2. K.O.T. III deed het ook pri-
ma en won van Atlanta II met 7—3, terwijl de
benjamins K.O.T. IV in Zutphen tegen De
Boer III ook al een overwinning boekten. Het
werd hier 6—4 voor Vorden.
Deze week ging het minder vlot. K.O.T. II ver-
loor in Warnsveld van de Pauw II met 8—2, ter-
wijl K.O.T. IV in een thuiswedstrijd tegen Ca
rambole I de beide punten aan haar tegenstan-
der moest laten. Het werd hier een 6—4 neder-
laag.
K.O.T. I speelde donderdagavond tegen Voorst I
in Voorst en moest met een gelijk spel 4—4 ge-
noegen nemen. K.O.T. III speelde uit tegen De
Kroon II en won met 6—4.
In de competitie van „De IJsselstreek", waarin
3 teams van café De Zon en één van café Bloe-
mendaal meespel < n vori^ e vol-
gende wedstrijden gespeeld: De Zon II speelde
een uitwedstrijd tegen De Groene Jager en won
met 2—6; De Zon I speelde thuis tegen De
Kets I (café Bloemendaal) en won met 8—O
en De Zon III speelde eveneens thuis tegen De
Elter I en bleef met liefst 8—O de meerdere.

De uitslagen van deze week zijn voor de
K.O.T.-ers als volgt:

ie afd.: T.O.G. I—K.O.T. II 4—6; 3e afd.:
K.O.T. IV—De Boer II 2—8; 2e afd.: K.O.T.
III—De Pauw III 6—4 en voor de hoofdklasse
K.O.T. I—De Pauw I, welke ditmaal eindigde
in een 5—3 nederlaag voor de Vordenaren.

LEDENVERGADERING
A.R. KIESVERENIGING

Op uitnodiging vdi i o e A.R. Kiesvereniging
sprak vrijdagavond in café Eskes Mr. W. R.
van der Sluis, secretaris van het Centraal
Comité van A.R. Kiesver. te den Haag, over
het onderwerp: „Partij in Actie". De opkomst
was matig.
Na oen korte inleiding door de voorzitter, de
heer D. A. Pos, behandelde spr. het wel en
\vc e van de A.R. Partij vanaf 1956 tot op
h< den. Was de periode 1956 tot 1S59 er een
van consolidatie na verlies, die van 1959 tot
lL'03 zal een tijd zijn van opbouw.
Na de pauze werd een aantal gestelde vragen
door spreker op duidelijke wijze beantwoord.

EEN ORIËNTERINGSRIT MET
OPDRACHTEN

Tot besluit van het wedstrijdseizoen hield de
Vordense auto- en motorcub zaterdagavond de
laatste rit, de zgn. „Wildrit". Van deze rit was
door de uitzetters, de heren van Dijk en v. d.
Peyl veel werk gemaakt. Ditmaal was het
niet gezocht in de lengte van de rit, maar
moesten de deelnemers diverse opdrachten
uitvoeren of aan de finish verschillende attri-
buten inleveren o.a. twee inlandse eikels, <-en
bierviltje met punaise, e.d.
Onderweg moest bovendien nog op een konijn
worden geschoten en jaartallen worden opge-
zocht. Al met al opdrachten, die oorzaak wa-
ren, dat de gemiddelde snelheid op 20 km pei
uur werd gesteld.
Niet minder dan 44 deelnemers verschenen
aan de start bij hotel Bakker. In deze rit werd
niet gewerkt met straf- maar met winstpunten.
In café Eskes reikte de voorzitter, de heer
B. Pardijs, de prijzen uit, bestaande uit hazen,
fazanten en konijnen.

BEDRIJFSDAMTOERNOOI
Voor het bedrijlsdamtoernooi werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Empo I—Gems 3—5; Empo II—Gemeente 5 3 ;
Looier—Zuivel III 6—2; P.T.T.—Zuivel I 8—0;
O.L. School—Zuivel II 6—2; Empo I—Zuivel
III 8—0; Empo II—Zuivel II 4—4; Gemeente—
Zuivel I 2—2 (met 2 afgebr. partijen); Gems—
Looier 5—1 (met l afgebr. partij); P.T.T.—
O.L. School O—6 (met l afgebr. partij).
Op de ranglijst heeft de O.L. School thans met
de Gems I de leiding met elk 8 punten uit 4
wedstrijden, gevolgd door P.T.T. en Empo I
elk met 6 punten.

KERKDIENSTEN zondag 29 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. S. van der Linde, uit Deventer.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

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

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. G. Morsink, Aalten.

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)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 2 uur Van Soest, Tel. 06753-420, en
Wechgelaer, Tel. 06752- 566.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 134 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50,— tot f 58,— per stuk.
Handel was matig.

Kurgeliike stand van 20 t.m. 26 nov.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: [. Beets en H. J. Smeenk ;
A. Bieleraan en W. Bouwmeester.
Gehuwd: R. H. Dwars en H. A. C. v. Hoek.
Ov/erleden: G Nijenhuis, m , weduwn. van
W. Menkhorst, 86 jaar.

Een pracht cadeau

Ook in de jongensmaten 30—40, met ijzer-

sterke rubberzooi en warme voering.

Daar zal uw zoon plezier van hebben.

Wulünk's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

VOETBAL
Opnieuw heeft Vorden I met de hakken over

>loot gewonnen van een elftal, dat in het
veld de sterkere was. Ditmaal was het Noord ij k
I, dat een l—O nederlaag kreeg te incasseren,
ondanks het feit dat dit elftal, vooral in de
tweede helft stukken sterker was. Nu dient
gezegd te worden, dat de Vordense achterhoede
en middenlinie bijzonder sterk speelden. Voor-
al keeper Groot Jebbink had weer zijn dag.
Jammer was het daarom, dat de gasten tegen
het einde, toen Dimmendaal eindelijk eens een
vrije bal kreeg aangegeven en hieruit prompt
een prachtig doelpunt scoorde, hun lichaams-
kracht in de schaal wierpen en de wedstrijd
hierdoor ontsierden. Vooral de veteraan-rechts^
binnen bediende zich nogal eens van ongeoor-
loofde trucjes waartegen de scheidsrechter lang
niet genoeg optrad. Bij Vorden was de voor-
hoede weer het zwakste deel en van open spel
was praktisch geen sprake. Bij ,Noordijk was
de voorhoede veel agressiever, doch hier gingen
de meeste schoten hoog over of naast. Wil
Vorden nog een woordje meespreken om hel
kampioenschap, dan dient er uit een ander
vaatje getapt te worden.

Vorden II maakte een vergeefse reis naar
Baak, waar Baakse Boys II verstek liet gaan.
Zoals verwacht werd, kreeg Vorden A het in
Eibergen moeilijk. Het elftal telde enige inval-
lers en speelde bovendien zonder veel enthou-
siasme. Het werd hier de eerste nederlaag voor
de Vordenaren. De eindstand was 4 - 2 voor
Eibergen.
A.s. zondag is Vorden I vrij. Vorden II speelt
thuis tegen Steenderen II. Vorden A zal zondag
danig op haar tellen moeten passen, nu Ratti A
op bezoek komt. Vorden C speelt thuis tegen
Wilhelmina SSS A uit Zutphen en Vorden D
speelt daarna eveneens thuis tegen Socii B.
Door de grote toevloed van spelers heeft het
bestuur aan de afdeling verzocht om alsnog
een 3e elftal in de bond te mogen laten uit-
komen, waardoor het totaal aantal elftallen op
7 is gebracht, wat in de annalen der vereniging
nog niet is voorgekomen.

JAARVERGADERING C.B.T.B.
De jaarvergadering der C. B. T. B. welke in
café Eskes onder leiding van de heer A. J.
selink werd gehouden, was goed bezocht.
Uit de verschillende verslagen bleek dat het
ledental is opgelopen tot 86. Ook kon de afde
ling over een batig kassaldo beschikken.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende voorzitter en secretaris t.w. de heren
A. J. Lenselink en H. F. G. Robbertsen herko-
zen. In plaats van de aftr. penningmeester de
heer J. Oosterink, welke zich niet weer herkies-
baar stelde, werd gekozen de heer J. Bargman
„'t Stro".
Voorts werd medegedeeld dat op de provin-
ciale bestuursvergadering besloten was de jaar-
lijkse contributie per l januari 1960 een ver-
hoging te doen ondergaan. Op 3 dec. a.s. zal
een gecombineerde vergadering met de G. M
v. L. en A.B.T.B. worden belegd.
Op deze vergadering zal een vertegenwoor-
diger van de P.G.E.M. spreken over het onder-
werp: „Electra op de boerderij" eventueel toe-
gelicht met een film.
Getracht zal worden om de heer Wechgelaer,
veearts alhier, een spreekbeurt te laten ver-
vullen in de te houden ledenvergadering in de
maand januari.
Hierna werd het woord verleend aan de heer
G. J. Bannink, hoofd van de Bijz. Lagere Land-
bouwschool, die sprak over het onderwerp „Een
rondgang over de boerderij".
Spreker merkte op dat deze bijzonder droge
zomer de boer voor verschillende problemen
stelt en hij gaf vele nuttige wenken. Hij bleek
voorstander te zijn van het opstellen van een
voedersrchema, waarbij een voederkern goede
diensten kan bewijzen.
Na een interessante bespreking van dit on*-
derwerp bracht de voorzitter de heer Oosterink
dank voor alles wat hij tijdens zijn bestuurs-
functie in het belang van de afdeling had ge-
daan.
Ook de heer Bannink werd bedankt voor zijn
duidelijke uiteenzetting en mocht eveneens een
attentie in ontvangst nemen.

FEESTELIJKE OUDERAVOND
Donderdagavond vond in de zaal van Irene
de feestelijke ouderavond plaats van de bijzon-
dere lagere school in het dorp. De opkomst
van de zijde der ouders was buitengewoon
goed.
De voorzitter van de schoolvereniging, Ds. Jan-
sen, sprak een kort q^^ingswoord en droeg
hierna de leiding van nBe avond over aan het
hoofd der school de heer A. J. Zeevalkink.

avond u en mol V;\\\K van de
kinderen van de hoogste 2 klassen onder lei-
ding van meester Radstake. Dit optreden viel
zeer in de smaak, even^^de volksdansjes van
een 14-tal kinderen (raHsjes) onder toezicht
van de beide onderwijzeressen der school mej.
Lukkien en mej. ter Haar.
Tussen het drietal kleine toneelstukjes: „De
Levende Divan", „De Groene Lampion" (in 2
bedrijven) en „De betoverde tovenaar" wel-
ke stukjes ongedwongen door de kinderen
werden vertolkt, gaven enkele kinderen enige
leuke voordrachten ten beste.
Het hoogtepunt na de pauze vormde de opvoe-
ring van het stuk in drie bedrijven „De be-
tooverde hoed". De leuke kledij en de uitste-
kende grime droegen er veel toe bij dat dit
stuk zeer goed tot zijn recht kwam. De mede-

enden mochten aan het slot een hartelijk
applaus in ontvangst nemen.
De heer Zeevalkink sprak tenslotte een kort
dankwoord waarna hij in dankgebed voorging.

ST. NICOLAAS KOMT
Ook dit jaar hoopt de Sint met zijn knecht een
bezoek te brengen aan de laagste klassen van
de Openbare Dorpsschool. Het belooft ook nu
weer een zeer gezellige samenkomst te worden.
Belangstellenden verwijzen wij naar de adver-
tentie in dit blad.

BIOSCOOP
Zondagavond wordt een Tarzanfilm vertoond,
voor het eerst in prachtige kleuren uitgevoerd,
waardoor de opnamen van het Afrikaanse oer-
woud nog beter tot hun recht komen. Aan
spanning zal het ook niet ontbreken. Cordon
Scott vervult de rol van Tarzan.

CILLY WANG
Van de 260 leden van 't Nut hebben zich slechts
plm. 50 opgegeven om mee naar Deventer te
gaan om het 175-jarig bestaan te vieren en te
genieten van 't optreden van Cilly Wang. Van
de 125 plaatsen, die voor ons departement be-
schikbaar zijn in de mooie, nieuwe schouwburg
zijn er slechts 92 bezet.
Weet u wel wat u verzuimt als u niet mee
gaat? Een avond van kostelijke humor, vol
kunstgenot, waarbij u zich niet hoeft in te span-
nen om te begrijpen, wat er gebeurt, want alles
wat ze wil uitbeelden, geeft ze zo kostelijk weer,
dat u van het begin tot 't eind geniet. En zou
ons departement nu achter moeten blijven bij
de andere departementen door gebrek aan be-
langstelling? Als op een toneelavond in Vorden
266 leden komen, waarom dan in Deventer niet
125? U stapt voor 't Nutsgebouw in de bus en
na afloop uit de bus. U ziet een wereldberoemd^
heid voor een prijs, waarvoor u haar nooit meer
zal zien.
Kom Nutsleden, houd 6 januari 's avonds vrij
en geef u omgaande bij mevr. van Mourik op,
nu kan 't nog! U kunt natuurlijk ook met uw
eigen auto gaan. Hoe dikwijls hebt u achteraf
geen spijt, dat u niet op de Nutsavond geweest
bent als u later hoort, dat het zo goed is ge-
weest? De eerste Cilly Wang avond is in Arn-
hem geweest en iedereen was opgetogen.

Een overhemd
dat 2x z'n prijs waard*isl

Kleur wit

„Royal style" manchetten

Sanfor

jf No-Iron

T
slechts 12.50
Eis alles van een overhemd,

eis Fablo of Trenco.
ALLEEN BIJ

Visser, Vorden
HEDENAVOND ZANGUITVOERING

De Chr. zangvereniging „Excelsior" geeft van-
avond ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan
een bijzondere uitvoering in de Hervormde
kerk. Onder leiding van haar dirigent* de heer
F. F. Vente uit Zutphen, zal het koor o.a. de
prachtige Cantate van de componist Pergolesi
uitvoeren, aan de piano begeleid door mej. G.
Bottinga uit Laren G. De sopraansolo's worden
gezongen door mej. J. Gietema uit De Steeg.
De heer Karel Wolters zal enkele fluitsolo's
spelen met pianobegeleiding van de heer Vente.
Het valt niet dikwijls voor dat hier zo'n bij-
zondere zanguitvoering plaats vindt en we wekV
ken dan ook gaarne alle zangliefhebbers op
deze gebeurtenis mee te maken.
De toegang is vrij. Alleen is men verplicht een
programma te kopen. Aan de uitgang wordt
een collecte gehouden, waarvan de netto-op-
brengst ten goede zal komen aan de actie
4 X Z . . . n, voor een ziekenhuis in Paramaribo.

VOLKSONDERWIJS VORDEN—LINDE
BESTAAT VOLGEND JAAR 50 JAAR

Op de jaarvergadering van de afd. Vorden-
Linde van Volksonderwijs werd medegedeeld
dat de afdeling volgend jaar haar 50-jarig be-
staan hoopt te herdenken. Dit feit zal niet oiv
opgemerkt voorbij gaan. Het bestuur hoopt
vooral dat dit jubileumjaar een jubeljaar zal
worden, waarin het ledental met sprongen
omhoog zal gaan.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de
heer G. P. Vogtlander, bleek dat de afdeling
een klein nadelig saldo heeft over het afgelo-
pen jaar. Tot leden van de kascommissie wer-
den benoemd de heren Turfboer en v. d. Peyl.
De secretaris, de heer Joh. van Dijk gaf een
uitgebreid overzicht over het afgelopen jaar en
de toestanden van de openbare scholen in Vor-
den. Zoals overal in den lande is ook in Vorden
het aantal leerlingen gedaald als gevolgd van
het feit, dat het geboortecijfer de laatste jaren
sterk is teruggelopen.
Het leerlingental daalde tot 244 op 16 sept. j.l.
Door het feit, dat de hoogste klas thans 47
leerlingen telt en het aantal aanmeldingen voor
september 1960 voor zover thans bekend slechts
24 bedraagt, is een verdere daling nog te ver-
wachten in 1960. Een gevolg hiervan is dat de
zevende leerkracht in gevaar begint te gera-
ken.
Na de kwestie ULO-school in het verslag nog
eens van alle kanten belicht te hebben, deed de
secretaris mededeling, dat de invoering van het
schoolmelkdrinken thans heeft geleid tot aan-
sluiting bij het schoolmelk-comité in Den Haag,
dank zij de medewerking van het gemeentebe-
stuur. Hierdoor konden de prijzen van de melk
en karnemelk drastisch verlaagd worden, al zal
hoogstwaarschijnlijk met ingang van l januari
1960 een kleine verhoging moeten plaats vin-
den in verband met de stijging van de melk-
prijs.
Tot slot hoopte de secretaris, dat de ouders van
de leerlingen van de openbare scholen ook
daadwerkelijk achter de school en het personeel
zouden staan.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren G.
Vogtlander en A. Brandenbarg bij acclamatie
herkozen.
De voorzitter, de heer Brinkman, feliciteerde
mej. Nipius met het feit, dat zij 12 ̂  jaar aan
de school in het dorp was verbonden.
In de rondvraag werd nog uitvoerig van ge-
dachten gewisseld over de vakken handwerken
en handenarbeid.

UITVOERING HERVORMDE
JEUGDVERENIGINGEN

Toen zaterdagavond de uitvoering van de Chr.
Meisjes- en Jongemannenvereniging in Irene
herhaald werd, was er opnieuw bijna geen
plaats onbezet, wel een teken dat de eerste
uitvoering bijzonder in de smaak gevallen was.
Ook nu werd het ge'bodene zeer gewaardeerd.
Ds. van Zorge was de tolk der aanwezigen,
toen hij de medewerkenden dank bracht voor
deze mooie avond.
De heer D. Wuestenenk bood de medewerken-
den, die geen lid waren, t.w. de heren Buunk
en Bultman een blijk van waardering aan.
Op zijn beurt werd de leider, de heer Wuester
nenk, door een van de leden der jeugdvereni-
ging verrast met een stoffelijke attentie.

VOS GESCHOTEN
Tijdens de jacht op het landgoed „De Wiersse"
gelukte het een der jagers een prachtige, jonge
vos te schieten. Voor de betreffende landbou-
wers en kippenhouders in deze streek weer een
herademing!



Natuurlijk ook dit jaar weer naar

„Het Winkelcentrum"
Koerselman Bur********* Visser
Galanterieën
Speelgoed

Manufacturen
Confectie, Meubelen

J

...dat laken waarvan u elke centimeter hebt betaaldl
Wij hebben goed nieuws voor u. De nieuwe Cinderella
lakens hebben nu ook nog een Sanfor anti-krimp behan-
deling ondergaan l ^^

Maar daarom niet alléén adviseren wij u Cinderella lal̂ ms.
Zij zijn extra lang (250 cm) *n ze zijn Optisch Wit, de
witste lakens in Nederland l Het kwaliteirs-verschil is zo
groot... het prijsverschil zo klein l

LAKENS • KRIMPVRU DOOR •SANFOR
EEN ]M*UaaA< PRODUCT

• i

H. LUTH, Nieuwstad, Vorden

Voor St. Nicolaas-geschenken
voor jong en oud slaagt u altijd bij

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

^ Ook uoor St. Nicolaas-papier, labels enz. -fc

Uw surprise-avond
zeker geslaagd met
geschenken van

'I Schoenenhiiis.
Wij brengen verschillende
warme Pantoffels met en
zonder vacht, Bromfietslaar-
zen, Tasjes, Portemonnaies,
Portef euille's enz. enz. enz.

A. JANSEN
't Schoenenhüis

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

Kom na het winkelen

even lekker eten !
Nasi-ballen

Bami-ballen

Croquetten

Patates frites

en vooral onze over-
heerlijke Braadworst niet
vergeten»

Cafetaria W. VOSKAMP
Molenweg 43, Telefoon 1389

Gemeenteavond Herv. Kerk
op dinsdag 1 december, 7.45 uur i^hrene.

1 Verkiezingen ouderlingen en diakenen.
2 Een wonderlijke bodem, waarop de chris-

ten wandelt, n 1. een „klankbodem".
3 Gesprek over hoofdstuk 2 uit

dagboekje „Wie oren heeft, hore

Inleider: Ds. J. H. Jansen.

Iedereen is hartelijk welkom.

Voor mooie geschen-
ken natuurlijk naar

Jan Hassink
Prachtige Luxe post
in dozen en mappen.

Vulpennen

Balpennen

Bureau-leggers

Zak-agenda's 1960

Etc. Etc

Pluimveehouders,
die vroege kuikens wensen worden
verzocht deze spoedig op te geven.

H. Bannink
Kranenburg . Vorden

Het adres uoor

Wasmachines en
Centrifuges is

Technisch Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

ZIE ETALAGE EN TOONKAMER

Zaal Michels, Hengelo-G.
Heden zaterdag 28 nov.

DANSEN
Prima orkest. Aanvang 7 uur.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 29 november, 8 uur

De eerste Tarzan-film in kleuren

TARZAN
en de verloren safari

met: Gordon Scott - Robert Beatty -
Yolande Donlan e.a.

De gloednieuwe Tarzanfilm vol met
avonturen in Afrika.

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

Ook met Sint Nicolaas
voor alle Huishoudelijke artikelen naar

Wed. Besseling, Ruurloseweg D 18 b
Wij verstrekken ook bonnen van de Vord.
Winkeliersver.

een baddoek van formaat!

Heerlijk, die royale, dorstige
Finesse baddoeken. Ruig, sterk
en toch zacht voor de huid. En...
Finesse dessins - fleurig in uw
badkamer en op het strand! Bij
elke baddoek bijpassende was-
handjes. Finesse baddoeken

reeds vanaf f 2,95

Finesse - moderne tafellakens!

Finesse - sneldrogende theedoeken!

Finesse - solide lakens en slopen!

Fa. Visser, Vorden, Burg. Gal léést raat 5



Namens onze ouders
A. H. J. Zents
en
M.H. Zents-

Mullink
komen wij u van harte
dank zeggen voor de
vele blijken van belang*
stelling, bij hun 40-
jarig huwelijksfeest on-
dervonden.

Hun dankbare
kinderen.

Vorden, 28 nov. 1959.

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond tijdens de
ziekte en na het over-
lijden van onze lieve
moeder, behuwd-,
groot- en overgroot-
moeder, betuigen wij
onze hartelijke dank.
Namens de familie:

}. Groot Roessink

Vorden, nov. 1959.
„Venhorstink"

Gevraagd een net
MEISJE voor dag en
nacht.
Mevr. Horst-v. Heek
Villapark 13, Delden
(Overijssel).
Telefoon K 5407-487

Mevr. van Mourik-
Spoor, Zutphenseweg
10, vraagt tegen half
december een flinke
WERKVROUW
voor 4 a 5 ochtenden
(mag ook gedeeltelijk
middagen) per week.

Gevraagd wegens
huwelijk der tegenw.
een flinke dienstbode.
liefst spoedig.
A. ter Maten,
„'t lebbink" .Veldwijk

Goed TEHUIS ge-
zocht voor kleine hond
(5 mnd.). Insulindel. 25

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel,

't Gazoor

5 BIGGEN te koop
bij A. Beeftink,

Veldwijk C 92

3 a 4 BIGGEN te
koop bij E. Pardijs,

't Lange End.

Te koop BIGGEN bij
J. A. Berenpas,
Mossel D 1 1 1 .

BIGGEN te koop.
B. Klumpenhouwer,

D 56, Wildenborch.

Te koop B.B. ZEUG
met 7 biggen, 4 l/2 week
oud. B. S. Hylkema
Boggelaar l

\Varnsveld

Te koop een toom
BIGGEN en een
nuchter STIERKALF.

G. J. A r f m a n
Wildenborch

Te koop 3 zware drag.
gr. Yorkshire varkens,
t e l l ing begin tot half
dec H. Hissink,
C 52, achter Verendaal
Vorden.

Een TREKBOK te
koop. „De Konijnen-
bult". Telefoon 1212.

Te koop 2 heren-
costuums en 2 paar
herenschoenen, m. 43-
44, in pr ima staat.

Molenweg 25

Te koop HEREN-
BONTLAARZEN,
maat 35. H. Berenpas,
E 76, Vorden.

Te koop goed onderh.
electr. Acmé WAS-
MACHINE, met
wringer. Tevens een
Shetlandse PONY.
A. Woltering, „Kerk-
zicht", Kranenburg.
Telefoon 6711.

Te koop eikenhouten
2-pers. LEDIKANT
met toebehoren, eiken
WASKASTm.spiegel-
opzet en HUISOR-
GEL. Julianalaan 19

Maandag 30 november hopen onze
geliefde ouders, behuwd- en groot-
ouders

M. Groot Wassink
en
A. Groot Wassink-Waarlo

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

Vorden, C 107.

Gelegenheid tot feliciteren van 4—5 uur
in zaal Lettink.

Sint Nicolaasfeest
Openbare Lagere Dorpsschool
op vrijdag 4 dec. a.s. v.m. om 9.30 uur
in 't Nutsgebouw.
Kinderen die 't volgend jaar voor 't eerst de
school hopen te bezoeken worden hierdoor
evenals belangstellende ouders, uitgenodigd
het feest bij te wonen.

Voor de Sint
om uit te zoeken

Nylons
Schorten

Sjaals
Zakdoeken

Overhemden
Zelfbinders

Sokken
Anklets

Bretels
Handschoenen

Vesten
Truien

Baddoeken
Keukendoeken

Lakens en slopen
Ontbijtlakens

Flanellen lakens, effen en geruit
enz. enz.

en voor

gratis winkeliersbonnen

Mombfrg
Kranenburg, Telefoon 6679

SPEELGOEDEREN
van „JAN HASSINK"

Het hoogst geprezen.
Het laagst geprijsd.

De Sint haalt voor
Automobilisten:
V

Looplampen, Achteruitrij-
lampen, Schijnwerpers,
Spiegels, Poetsmiddelen,
Hoezen, enz. bij

Garage A. G. Tragter
Telefoon 1256

CILLY WANG
Denkt u aan Cilly Wang? U k u n t zich
nog opgeven bij Mevr. van Mour ik De
prijs is f 1.50 per persoon, zie bericht.
Haast u!

Instuif-avond
voor de leden van de

Buurtvereniging
„DELDEN"

in café 't Zwaantje, op a.s donderdag
3 dec. van 7—12 uur.

Schieten, Sjoelen, Balgooien enz.

Het Bestuur

vanMEISJES
Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij

een passende werkkring*
Wij vragen :

MODINETTES
en leerling modinetles

Wij bieden :

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

vakantie + 2'/2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

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

in aanmerking.

:§? M.«H**?

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

Jubileumuitvoering

«dxcelsior

Denkt U om de jubileum-
uitvoering van „Excel^fcr", van-
avond om 8 uur prcves in de
Herv. Kerk te Vorden.

Programma's
kerk ver krijg b^^r

aan de

Wij rekenen ook op UW komst.

Vilten Laarssokken
Sterk en heerlijk
warm.

Pracht geschenk voor
Uw man.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4, Vorden Telef. 1342

Voor Sint Nicolaas
UW INKOPEN BIJ

Hoornenborg
Ruime sortering

Banketletters
Speculaas
Gevuld speculaas
Speculaas-poppen
Droste chocolade-

letters
Gaarne vroegtijdig bestellen.

Een grote filantropische instelling
zijn wij niet.

Wel kunt U geld verdienen door
Uw inkopen te doen bij

KEUNE
Keune inderdaad goedkoper.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Grote Paardenmarkt
St. Nicolaas-

markt
op

WOENSDAG

2 dec.
te Hengelo-GId.

Aankoop levende have voor de
Verloting.

De Marktver.

H ET ADRES VOOR

Televisie
en

Radio
IS

Technisch Bureau P. DEKKER
Telefoon 1253

Direct uit voorraad leverbaar.

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

Heden zaterdagavond
laatste Balavond

van dit jaar, in
zaal WINKELMAN, Keijenburg

N.V.V.
St. Nicolaasfeest

op zaterdag 5 dec. in 't
Nutsgeb. Aanv. 2.45 uur.

Kinderen van leden van 3 t.m. 10 jaar, die
nog geen toegangsbewijs hebben, kunnen
zich alsnog opgeven: B. v. Hackfortweg 22.
Denk om een beker voor de chocolade.

Eerst muzikale rondgang door het dorp.
Vertrek om 2 uur vanaf het Marktplein.

Het Bestuur.

Zaal Langeler Hengelo-G.
Zaterdag 5 december a*s«

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest: „The Spitfires".



U slaagt voor Sint bij ons j
Een greep uit onze sortering:

f

TOMADO
Jampothouders
Onderzetters
Eierkokers
Uitlekstandaard
Theecomfoortje
Schotelhouder
Glazendrager
Snelkookpan No. 6
Patates Frites*snijder

ALLERLEI
Wonderpannen
Eierkokers B.K.
Koekepannen Silicon B.K.
Fluitmelkkokers B.K.
Houten Lepelrekken
Kookwekker
Frituurpannen
Geldkistjes met inzet
Broodmessen

1.75
2.25
0.95
2.25
2.90
4.25
3.90

62.50
2.40

9.46
5.25
9.7B
8.90
2.65

11.40
8.75

12.30
3.—

PLASTIC
Wasinvochter 0.65
Suikerautomaat 1.25
Voorraadbussen 1.85
Botervloot 1.25
Maatbeker 0.95
Bloemgieters 2.15
Uiensnijder 4.95
Roomklopper 4.76
Messenbakken 1.95
Wasmanden 7.95
Garneerspuit 1.15
Eiersnijder 0.95
Sla-couvert 0.70
Pedaalemmer 12.50

BRABANTIA
Voorraadbussen

koffie, thee, suiker 4.95
Ontbijtkoektrommel
Broodtrommel 9-50

Handdoeken-
rek 5.46

Kammenbakje 1.60
Strijkplank 39.90
Mouwplank 6.90
Keukenkruk 14.40
Pedaalemmer 19.~-
Gieters 2.25

DOOR EN DOOR

Theelepels, 6 stuks 4.05
Likeurlepeltjes, 6 stuks 4 65
Taart vorkjes 6.15
Gebakschep 4.80, Kaasschaaf 5.10
Vleesvorkjes 4 95, Jamlepel 2.70
Lepelrekken 20.85, Cassettes 72.^-

GEREEDSCHAP
Gereedschap set J.N.Y. 19.75
Gereedschapkist l L 50, Hamer 2.40
Nijptang 2.15, Combin.tang 3.35
Steekbeitels 3.40, Soldeerbout
elektr. 6.50, Schroefsleutels Bahco
4.20, Schroevendraaiers 1.40,
Handzaag 7.25, Blokschaaf 4.10

LUXE ARTIKELEN
Siervazen en pullen 1.90
Kristal vaasjes 3.45
Bloemvaasjes 0.60
Pindastellen 4.,—
Gebakstellen 8.25
Bonbonschaaltjes 2.40
Koekschaaltjes 3.90
Delfts Wit 1.95
Suikerautomaten chroom 4.90
Ketels chroom 9.25
Koffiekannen chroom 13.20
Zakmessen 2.50
Tafelmessen 8.70
Daalderop-tin, Koperwerk
ELEKTR. VERLICHTINGSART.
Strijkijzers - A.E G. - Ruton -

Inventum - Solar 11.75
Koffiemolens 19.75
Theelichtjes 19.75
Straalkachels 20.40
Stofzuigers 119.—
Snelmengbeker 49.75, Handmixer
Philips 47.50, Broodrooster 19.80,
Scheerapparaten 39.75, Wand-
lampjes 3 35,Schemerlampjes 3.95,
Boekleeslampjes 5.95, Kamerlam-
pen met pendel 20.75

GLAS- en AARDEWERK
Drinkglazen
Bowlglazen
Bitterglaasjes
Theeservies 15-delig
Kop en Schotels
Nesten Schalen
Sierpotten

SPEELGOED

0.20
0.20
0.45

26.75
0.68
2.15
0.55

MARKLIN
Elektrische treinen en m i n i a t u u r -
auto's
Kia plastic bouwsteentjes 4.95
Kia aanvuldoosjes 0.95
Faller modelbouw 1.80
Plastic auto's 0.85
Temsi constructiedozen 2.80
Poppen (schildpad e.a ) 1.50
Figuurzagen 2.60
Gezelschapspellen 1.55
Borduurdozen 1.20

G. EMSBROEK en Zn. c.v. - Zutph.weg 5 - Tel. 1491 Vorden

Vraag inlichtingen aan de Delf ia-wederverkoper:

J. B. Gerritsen, Het Hoge 64, Vorden, Tel. 06752-1540
Een advertentie in Contact HH

wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen. Hl ^
Adverteerders, dat zegt u genoeg! *$$?

De Klokkenwinkel -
Sint Nicolaas-geschenken

VERLOVING*
RINGEN

HORLOGES
WEKKERS

KLOKKEN

Fa.

Koopt nu een goed merkhorloge in
een speciaalzaak voor uurwerken.

Grote keuze in Pronto en Certina
horloges en andere merken.

Pendules, Koekoekklokken, elektr.
klokken, Wekkers enz.

Voor verlovingsringen een aparte
pasgelegenheid.
Wij verkopen geen minderwaar-
dige horloges en klokken. Wij
geven de volle garantie op alle
uurwerken.

aanbevelend,

B. WENTINK en ZN.
Zutphenseweg 25, Vorden

ZÏRONCHICUM-ELIXER

Speciaal aanbevolen bij:
Prikkel- en Kramphoest

Nacht- en Rokershoest
Slijmhoest

Bronchitis
Verslijming^

Heesheid I
De kleine flacon met de grote werking!!

Drogisterij „De Oldc Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Regelink voor uw Rij
Synagogestr. 6 Hengelo-G. Tel. 06753-573

Laatste tip van Sint:

Koopt uw textiel bij
H. en W.

St. Nicolaas-cadeaux

voor Wielrijders
en Bromfietsers
Leren Handschoenen

Windschermen
Regenkleding

Zaklantaarns
Elektr.
Rijwiellampen

enz. enz.

Garage A. G. TRAGTER
Zutphenseweg, Telefoon 1256

Visitekaarten
nodig ? Bestel ze spoedig bij

Drukkerij Wolters
Het adres voor

pluimvee en wild is:
W.ROSSEL

Vorden
Telefoon 06752-1283.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1806

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, kleermakeri j ,
Rozenhofl l , Zutphen
Telefoon 2264.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

NATUURZUIVERE
HALF ZWARE SHAG

IN DE PLASTIC TABAKSZAK

ROLT GEMAKKELIJKER
EN.....SMAAKT BETER



MOTORCLUB BESTAAT 10 JAAR
Onder voorzitterschap van de heer B. Pardijs
hield de Vordense auto- en motorclub „De
Graafschaprijders" in hotel Brandenbarg de
jaarvergadering. In zijn openingswoord gaf de
voorzitter een terugblik over het afgelopen
jaar, waarin hij constateerde dat de diverse door
de club georganiseerde ritten alle geslaagd
waren.
In zijn jaarverslag deed de secretaris, de heer
D. J. Rouwenhorst, een beroep op de leden om
de activiteit nog te verhogen. De club telt thans
61 leden. Het clubkampioenschap motoren werd
behaald door de heer M. J. Plettenberg te Zut-
phen. De beste B.S.A. prestatie werd geleverd
door de heer G. H. Janssen. De penningmeester,
de heer Joh. J. van Dijk, liet een optimistisch
geluid horen. Er was over het afgelopen jaar
een batig saldo van ƒ 80,—. De aftredende secre-
taris en penningmeester werden herkozen. In
het komende winterprogramma zal mede in
samenwerking met Veilig Verkeer een film-
avond worden gehouden op 30 januari in
zaal Bakker. Medewerking verleent Geurt van
Geurt uit Apeldoorn. Op deze feestavond zal
tevens het tienjarig bestaan van de vereniging
worden herdacht.
De deelname aan de K.N.M.V. verkeerscompe-
titie hangt af van de activiteit van de leden.
De ritten voor het volgende seizoen werden
voorlopig als volgt vastgesteld: 30 april, 26
mei (Hemelvaartsdag), 19 juni (p.c.c. rit), juli
veilig verkeersrit, 4 september (indien mogelijk
nachtrit) en tot slot de wildrit in november.

HEROPVOERING VAN „FREDERIK
DE STOUTE"

De toneelvereniging D.E.V., welke enige tijd
geleden op de uitvoering van het Vordens Man-
nenkoor na de pauze het blijspel „Frederik de
Stoute" met veel succes opvoerde, gaf zaterdag-
avond voor eigen rekening in het Nutsgebouw
hiervan een herhaling. De belangstelling was
helaas maar matig, hetgeen jammer was, daar
het spel van de D.E.Wers weer uitstekend was
en de aanwezigen zich met de inhoud van deze
vrolijke komedie kostelijk vermaakt hebben.
Het bestuurslid, de heer J. G. Schuppers, open-
de de avond met een woord van welkom en
een uiteenzetting van het te spelen stuk. Aan
het slot mocht het gezelschap een zeer ver-
diend en hartelijk applaus in ontvangst nemen.

OPBRENGST COLLECTE
De alhier gehouden collecte ten bate van het
Protestants Interkerkelijk Thuisfront heeft een
bedrag van ƒ 700.— opgebracht.

VORDEN WON DAMWEDSTRIJD
VAN ALMEN

De Vordense dammers hebben zich weer eens
van hun goede zijde laten zien door beide wed-
strijden tegen Almen te winnen.
Vorden I slaagde er in tegen Almen I een over-
winning te behalen met de cijfers 11—9 en
Vorden II, dat nog een prachtkans op het kam-
pioenschap heeft, stuurde Almen II met een
gedecideerde 12—4 nederlaag huiswaarts.

RATTI-NIEUWS
Versterkt met enkele goede spelers bond Ratti I
zondag in Neede de strijd aan met Lochuizen I
en wist hier zowaar uitstekend partij te bieden.
Helaas werd de wedstrijd 12 minuten voor het
einde gestaakt.
Reeds na enkele minuten kon de Ratti-midden-
voor de score openen met een fraai doelpunt,
maar de goed combinerende Lochuizenploeg
wist de stand spoedig gelijk te maken (1—1).
Er werden nu hevige aanvallen op de Ratti-
veste uitgevoerd, die tweemaal succes hadden,
zodat de stand bij rust 3—l was voor de thuis-
club. Na de thee herstelden de Rattianen zich
uitstekend en nadat P. Eykelkamp vanaf de
vleugel de stand op 3—2 had gebracht kon
Lichtenberg de balans weer in evenwicht bren-
gen (3—3). Lochuizen nam het initiatief weer
in handen en slaagde er andermaal in een
kleine voorsprong te nemen (4—3). Toen ech-
ter 12 minuten voor het einde een der Ratti-
mensen in het beruchte gebied werd gevloerd,
kende de arbiter zeer terecht een strafschop
toe aan de Rattianen. Spelers en publiek der
thuisclub waren het hier niet mee eens en ver-
hinderden de scheidsrechter en Ratti om de
penalty te nemen, waardoor de scheidsrechter
de wedstrijd liet staken.
Het tweede speelde thuis tegen Socii II. Het
spel was wel spannend, maar matig. De stand
werd tenslotte 5—2 voor de bezoekers.

ti A was vriJ> terwijl de B Junioren tegen
Hummelo en Keppel B een 3—3 gelijk spel be^
haalden.
Zondag a.s. zijn de beide senioren-elftallen vrij.
Ratti A speelt de belangrijke plaatselijke ont-
moeting tegen Vorden A, welke op het Vorden-
terrein wordt gespeeld.
Ratti B speelt zaterdagmiddag thuis tegen
Baakse Boys B en zal hier de winst in eigen
home kunnen houden.

FEESTAVOND R.K. ZANGKOOR
Zondag heeft het R.K. Zangkoor „Cantemus
Domino" weer het feest van haar patrones St.
Caecilia gevierd, 's Morgens werd in de paro-
chiekerk een 3-stemmige H. Mis gezongen met
een loflied op St. Caecilia. Hierna werd een
koffietafel gehouden bij Schoenaker, waar de
directeur de heer H. F. Helmink in een feeste-
lijke toespraak het koor dank betuigde voor de
wijze, waarop het steeds in het afgelopen jaar
zijn beste krachten had gegeven,
's Avonds kwamen allen weer bijeen met ver-
loofden en echtgenoten; het ging er echt gezel-
lig toe. De president, pastoor Bodewes hield een
toespraak, waarin hij zijn vreugde uitsprak
over de voortreffelijke wijze, waarop het koor
dit jaar de kerkdiensten heeft opgeluisterd. Spr.
die nog onlangs als pastoor hier werd benoemd
vond dit een der beste koren, die hij ooit had
gehoord. Ook de dirigent de heer B. Koers en
organist de heer A. Wissink werd lof toege-
zwaaid voor hun ijver en toewijding. De avond
werd verder gezellig doorgebracht met voor-
dachtjes, zangnummers etc. Er werd nog een
collecte gehouden voor een orgelfonds hetwelk
ruim ƒ 30,— opbracht.

Adverteert in Contact.

Een wenk . . .

voor een

St. Nicolaasgeschenk

op alle Textielgebied

Grote keus en verrassende prijzen.

H. LUTH VORDEN

Café 't Zwaantje maakt U het leven goed'
koper.

Bij drie L. van ons prima gedistilleerd, tegen de
laagst mogelijke prijs, ontvangt u een fles likeur
en bij vijf L. een fles wijn gratis.
Verder krijgen de drie beste schatters van het
aantal peulvruchten in de fles, ieder een L. drank
naar keuze.

Ook uw adres voor wijnen en likeuren.
Beleefd aanbevelend,

a ZUURVELD
Deze aanbieding is geldig tot en met 31 dec. '59.

NIET LANG ZOEKEN

bezoeken voor een waardevol
persoonlijk geschenk.

dit zijn onze prijzen

Heren armbandhorloges Horloge met datumaanwijzing
vanaf 11.50 vanaf 26.50

Waterwerend
stofdichte horlo
vanaf 21."

Kwaliteit wekkers
met radium
vanaf 7.75

Stalen
horlogebanden
vanaf 3.75

Een kwaliteit
dameshorloge

vanaf 32.50

Schoorsteenklokken
vanaf 22.50

Pendules met
bim-bam-slag

vanaf 46.—

Speciaal 20 micron dames doublé horloge
17 st. anker, schokvrij vanaf 42.50

Gezellige goede wandklokjes Roepende Koekoekklokjes
vanaf 6.75 vanaf 17.50

Alle uurwerken met schriftelijke garantie.
14 kr t . Trouwringen, massief en voegloos vanaf 15.80
Alle soorten gouden en zilveren fantasieringen tegen

uitzonderlijk lage prijs.
Wij kunnen onmogelijk alle artikelen noemen maar onze
etalage geeft een goed overzicht van onze enorme keus.

Zutphenseweg 15 — Telefoon 1505

-
Een Centrifuge

lost uw droogprobleem op.
Een keus uit de beste merken:

o a. Miele, A.E.G., Erres, Robusta.
Vraagt vrijblijvend folders
en demon8tratte(eut. a. huis)
Alles op elektrisch gebied.

G. Emsbroek i Zn. c.v.
Techn. Installatie Bureau
Zutphweg 5 - Tel. 1491

Voor heerlijke
Banketletters,
Gevuld Speculaas, Suiker-
goed en Marsepein

Brood- en Banketbakkerij

W. Voskamp, Tel. 1389

Uitsluitend de
betere
kwaliteiten en
altijd vers.

Molenweg 43, Vorden

.J

Laatste tip van Sint:
Koopt Uw textiel bij H. en W.

de Óint is een
zelf bedieningsvrind l

Voor het St. Nicolaasfeest !
Strooigoed 1959 (zeldzaam mooi),

250 gr., 59 et.
Kreijenbroek's speculaas, 250 gr., 59 et.
Overheerlijke borstplaat, 200 gr., 49 et.
Echte pepernoten, 250 gr., 49 et.
Banketstaven, extra lang, per stuk 55 et.
Echte Zaanse taai-taai, van Delft,

per pak 49 et.
Pracht sortering dozen Droste chocolaadjes
in diverse prijzen. Volop chocoladebeestjes,
chocoladeiiguren, taaipoppen, enz. enz.

Luxe geschenken!
Prachtige gemberpotten, groot en klein.
Luxe trommels Verkade's biscuits.
Geef vader eens een fles sherry met
een prachtig sherryglas cadeau.

Profiteert hieruan, nergens goedkoper en lekkerder!
Chocoladeletters, 3 stuks, 89 et.

Alleen deze week bij elk pak Hotel Goud Koffie
een groot pak speculaas voor 79 et.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

G rammofoonplaten
van BEFAAMDE wereldmerken vindt U bij ons in de

platenafdeling

ST. NICOLAASPLATEN
Sinterklaasliedjes - Amsterdams Kinderkoor

Pr. 3.60 6 25
KERSTPLATEN

Stille nacht,
Heilige nacht
Mastreechter Staar,

Ph. 3.95

Ere zij God
Vitanova, Ph. 3.60
Nu sijt wellecome
Aafje Heynis, Ph. 6.50
Kerstsuite
Feike Asma, Ph. 6.50

White Christmas
Mahalia Jackson, Ph. 6.50

Oh come, alle ye
Faithful
Pro Musica, Ph. 3.95

Er is een kindeke
geboren
Jeugdcentralekoor, Ph. 6.50

Het huis met de
goede klank.

Laarstraat 61-67

Tel. 3853 - Zutphen

Platenbonnen geldig door het gehefe land.

,\o
modellen 1960

vanaf f 83.— een
volwaardige
M.G. ontvanger.

f 138.
f 328.

f 115.—,
f 298.-,

Verder in prijzen van f 89.—, f 93.
f 178.-, f 198.-, f 228.-, f 248.
f 398.-, f 498.- enz.
Draagbare vanaf f 158. — , f 198. — , f 248.—
Radio /Gramofoon f 238. —
Bandrecorders f 378.—, f 398.—

Radio KOOTSTRA, Tel. K 6735-1274, D 57, Ruurlo

IN HET

Goedkope Centrum Keune
slaagt U stukken goedkoper

voor Uw St. Nicolaas-cadeaux.

KEUNE
INDERDAAD GOEDKOPER/

Speelgoed, Serviezen, Wasmachines, Huish.art.



PLUIMVEE-VOORLICHTINGSAVOND
In zaal Eykelkamp werd een Pluimvee-voor-
lichtingsavond gegeven, uitgaande van de heer
A. Woltering, 'wederverkoper van Broederij
„Schoonoord" te Veenendaal. De heer Lokhorst
kon namens deze Broederij vele genodigden
welkom heten.
Spr. hield een inleiding over de opfok van jonge
kuikens e.a. Hij wees er met nadruk op, dat een
eerste vereiste voor een goede produktiekip,
goed fokmateriaal is. Verschillende soorten
pluimvee werden onder de loupe genomen.
Nadat een korte pauze was gehouden werden
hierna enkele kleurendia's vertoond. Vooreerst
over de constructies der moderne kippenhok-
ken. Verder flitsen over de modernste broe-
derijen, de werkmethoden, die hier worden
toegepast, het sexen der kuikens en beelden
over de zgn. hooiboxen etc.
Na afloop bestond er gelegenheid tot vragen
stellen, waarvan druk gebruik werd gemaakt.

BOTSINGEN TE VORDEN
Op de Ruurloseweg is een voetganger aange-
reden door een hem tegemoetkomende brom-
fietser. Hij liep een lichte hersenschudding op;
de bromfietser klaagde over pijn in een arm.
De bromfiets werd nogal beschadigd.
Op de Hengeloseweg is de gezinsverzorgster
mej. W. uit Hackfort met haar bromfiets in
botsing gekomen met een wielrijder. Zij viel en
liep een hersenschudding en een hoofdwonde
op, zodat zij naar het Alg. Ziekenhuis te Zut-
pens vervoerd moest worden. Haar toestand is
nu bevredigend.

Moet u door de regen ?
Met een

van

JUutn
kunt u er tegen !

HET GAAT WEER BEST MET DE

VERKOOP VAN St. Ni'colaasailikelen
Het is ook de moeite waard om onze
grote voorraad lederwaren, tassen
enz. te bewonderen.

Koopt bij vakmensen.
Koopt K bij de man, die ze ook repareren kan.

fa. G. W. Luimes
Telefoon 1421

Het adres voor

Stofzuigers
ALLE MERKEN

is

Technisch Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Koopt alle elektrische apparaten bij
de Installateur die ze ook vakkundig
repareert.

U hoeft niet
aan de lijn te denken!

Eet normaal.
Eet lekker.
Eet Tarvobrood van Schurink.

en ... een 12 voor gezondheid!

Extra reklame
en kans op vele prijzen !

250 gram rookworst fijn
e» 500 gram zuurkool 1.10

200 gram boterhamwor.^t 55 et
200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongeworst 60 et
200 gram leverkaas 80 et

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

M. Krijt, Dorpsstraat
Wegens familiefeest hedenavond

om ZES UUR gesloten.

Als vanouds:
DE beste verzorging
DE beste kwaliteit
DE grootste sortering

Dit kan ALLEEN een

„Speciaalzaak'
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp. Tel. 1386.

Sint Nicolaas-geschenken
Monopolie, Scrabble en Scampio
Domino-, Dam- en Schaakborden

Voetbalspelen, Tafeltennis
Werpsspelen, Kraaienschietspel

Pokerstenen en -bekers, div. Kaartspellen
Metaal- en Schuitpuzzles

Luchtbuksen en -pistolen
Verrekijkers, Thermosflessen
Bowie- en Padvindersmessen
Scharen en luxe Zakmessen

Rolschaatsen, Hand- en Voetballen
Diverse Kampeerartikelen

*Regen- en Bromfietskleding
lm. leer Lange Jassen en Pakken

Fietscape's met en zonder capuchon

Fa. MARTENS

Kanariever. Vorden en Omstreken

Grote Kanarie-
tentoonstelling

in de nieuwe zaal van BRUGGINK te
Hengelo-G. op HEDEN zaterdag 28 nov,

en zondag 29 nov.
Zaal open: zaterdag van 3 tot 9 uur n.m.
en zondag van v.m. 9 uur tot n.m, 5 uur

Sigarenmag. 0Boersma
Telefoon 1563

Nuttige St j^icolaas-
geschenk»

Aanstekers (benzine-
en gasvulling),
Pijpen, grote sor-
tering, Sigaren en
Sigaretten in leuke
feestverpakking,
Sigaren- en Sigaret-
tenkokers, Tabaks-
zakken.

en . . . ook weer die heerlijke
chocoladeletters in melk en puur.

Adverteert in Contact

Sportieve
St. Nicolaas-geschenken

Originele Noorse kleding (imp.)
Truien en Pullovers v.a. 20.95
Shawls en Wanten
Sokken en Kousen (merk Janus)
Sportkleding:
Turnpakjes, trainingspakken,
wedstrijdbadpakken, voetbal-
shirts, -broeken en -kousen,
voetbal-, gym.- en basketbal-
schoenen.

Voor betere kwaliteit

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Ook met St. Nicolaas,
voor heel de Burgerij,

JAN HASSINK's rookgerei.
Aanstekers
Asbakken
Kokers
Pijpen
enz. enz.

Luxe en huishoudelijke artikelen:
Opbouwserviezen, Tornado, Brabantia, Sola.
Plastic, Glas, Porcelein en Aardewerk, enz.

Boldoot-artikelen, Tassen en Byouterie.

Spellen voor groteren van een
ECHT BILJART, tot een dood-
gewoon: „Mens erger je niet".

Enorme sortering speel-
goed.
Sint kan beslist voor elke prijs
een passend cadeautje voor ieder-
een bij ons vinden.

R. J. Koerselman
Telefoon 136 t-

L Voor St. Nicolaas:
letters van
Schurink

fijn, goed geuuld, en mooi.
Amandel-letters, 500 gr. f 3.65
Roomboter banket, zuiver aman-
del, 500 gr. f 3.95
Banketletters, heerlijk,
500 gr. f 2.25
Gevuld speculaas (amandel)
40 et. per 100 gram
uitsluitend per 250 gram
Speculaas, de echte ouderwetse
250 gr. f 0.65
de zelfde met amandel, 250 gr.
f 0.95
Speculaaspoppen, 200 gr. 52 et

100 gr. 26 et
250 gr. 60 et
500 gr. 120 et

Hammen en h^fen, heerlijk ge-
vuld, per stuk^3.50
Borstplaat, Marsepein, Choco-
lade letters, T>^i strooigoed en
vele andere SjMxficolaas-artike-
len (zie onze ^Rlgevulde win-
kel).

Wij wensen U een prettige St. Nico-
laas toe.

P.S. Zie in onze winkel de di-
verse Gebakreklame's.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

•*
•
•

Grote sortering
Pijpen
Aanstekers (gas en benzine)
Kokers
Asbakken
Enz. enz.

„De Speciaalzaak"
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp. Tel. 1386

Sjonge, jonge,

Nee, Contact is niet iedere week zo
groot. Maar juist in deze weken wordt
bewezen hoe populair ons blad is
bij de Vordense Zakenman.
Geen wonder, want nagenoeg alle
inwoners van Vorden en omgeving
zijn immers geabonneerd op

Contact
het blad van Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

DE ECHTE

Pas aan-
serviezen

ALLEEN BIJ

K E U N E

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
B 35, Delden

Knollenplukkers
gevraagd. Bosch,

„Leopoldhoeve,,

TE KOOP:

Plastic Kannen
60 liter inhoud, zeer
geschikt voor petro-
leum, tevens meelvaten
en vuilnisvaten, inhoud
25 liter.

Chroomlederfabriek

Aangeboden:

een HUIS, vol
verrassingen.

Te bezichtigen en in-
lichtingen op 12 dec.
a.s., Dorpsstraat 3,
Vorden.

Notaris FIJNMAN.

Ook Sint kent onze
S. en B. restanten

Nu ook in 50 stuks-
verpakking f 10,—.

SANOLA sigaren
prima, 10 stuks, f 2,—.

Sigarenmag. D. BOERSMA
Telefoon 1553

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Voor een duurzaam
St. Nicolaas-cadeau

Schaatsen en Sleeën
Keukenuitzetten en Serveerset's

Wasmachines en Centrifuges
Strijkplanken en Mouwplanken

Kolen Haarden en Olie Haarden
Gasplaten en Gaskachels

Voor de landbouw:
Zaaimachines, Knollenplukmachi-
nes, Kruiwagens op lucht reeds

vanaf f 57,50»

Te veel om op te noemen, vraag
ons en wij helpen U.

Aanbevelend,

Henk van Ark
Insulindelaan 8 — Telefoon 1554

DAMES,

Een pracht cadeau
voor uw man is:

een Elektrisch scheerapparaat
Wij hebben diverse in voorraad o a.
PHILIPS, BRAUN en REMINGTON.

Verder After Shave Crèmes en Lotions,
Haarcrèmes enz.

Kijkt u onze linkeretalage, die speciaal
voor de man is ingericht.

Voor dames:
Diverse soorten LUXE DOZEN ZEEP
PARFUM'S, EAU DE COLOGNE o.a.

4711 - Maya - Acosy - Boldoot enz.

Een praktisch geschenk is een
\Vij hebben ze in diverse prijzen.

Alle met 12 maanden schriftelijke garantie.

Komt u eens kijken bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Laatste tip van Sint t
Koopt Uw textiel bij

H. en W.


