zaterdag 6 dec* 1955
20e jaargang no« 36
Verschijnt éénmaal per week
Frankeriug bij abonnement, po.tkant. Vorden

HET

NIEUWS-

EN

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
VOORLICHTINGSAVOND
VEEVOEDINGSKERN

De Veevoedingskern te Vorden hield vrijdagavond in café „De Zon" onder leiding van de
heer G. J. Wuestenenk een voorlichtingsavond
voor haar leden. De zaal was geheel met belangstellenden gevuld.
De voorzitter sprak er zijn vreugde over uit
dat de belangstelling zo groot was, wel een
bewijs aldus spr. dat er nog behoefte aan een
goede voorlichting omtrent de veevoeding en
met name bij het melkvee bestaat. Inzonderheid werd welkom geheten de spreker, Ir.
Bool, leraar aan de Landbouwwinterschool te
Zutphen, die het onderwerp: „Mineralen en
Sporenelementen" zou behandelen. De kern
bestaat nu drie jaar en telt plm. 60 deelnemers.
Vorden kan dan ook de „moederkern" worden
genoemd. Het aantal kernen in de provincie
Gelderland heeft zich thans uitgebreid tot 37.
Ir. Bool begon zijn inleiding met te zeggen dat
de minerale samenstelling van het gras zich
weerspiegelt in wat op het weiland is gestrooid. Men moet kijken naar de groei van
de gewassen. Gras neemt kali en fosforzuur in
grote hoeveelheden op. Bij bouwland is dat in
mindere mate het geval. Het weiland dient
doelmatig te worden bemest. Ook het gebruik
van een liksteen werd aanbevolen waardoor
de dieren een tekort aan mineralen kunnen
aanvullen.
Kleine weidepercelen bij de boerderij worden
vaak niet gehooid en al te veel bemest en dan
zien we de moeilijkheden (grondziekte). Het
gras kan er wel tegen, maar de koe niet. Natrium is onmisbaar maar moet niet in grote
hoeveelheden worden toegediend. Bemesting
moet afgewisseld worden. Het spoorelement
(koper) dient voor het vee en niet voor het
gras. Een grondonderzoek kan uitwijzen hoeveel gebruikt moet worden. Ook het spoorelement (cobalt) bevordert de penswerking
van het dier. Spr. waarschuwt tegen het dicht
gaan zitten van de grond (dode grond). Een
en ander werd op duidelijke wijze met lantaarnplaatjes toegelicht.
Een aantal gestelde vragen werden door spr.
op deskundige wijze beantwoord.
De voorzitter bracht de spreker dank voor zij
gehouden causerie uit welke de aanwezigen^
veel voordeel kunnen putten.

TAXI?
Belt George - 1 4 1 4
DE SINTERKLAASACTIE

De door de Vordense winkeliers georganiseerde Sinterklaasactie heeft in de afgelopen week
veel publiek getrokken.
Mede dank zij het gunstige weer, was het
vooral 's avonds een gezellige drukte in het
dorp en er zijn over 't algemeen goede zaken
gedaan. Enkele avonden maakten om beurten
de beide plaatselijke muziekverenigingen een
muzikale rondwandeling door het dorp, hetgeen de St.-Nicolaassfeer nogal verhoogde.
Bovendien zorgde de slagzin-wedstrijd er voor
dat er elke avond enkele honderden inzenders
in zaal Bakker op de uitslag wachtten. Deze
wedstrijd blijkt een enorm succes te zijn.
Trouwens de winkeliersvereniging had gezorgd voor fraaie prijzen. Tot en met donderdag waren er over de 100 prijzen beschikbaar
gesteld, waaronder gestikte dekens, een keukenstel, sets pannen e.d. Ook aan Vorwibonnen, welke de winkeliers gratis verstrekten, zijn er voor duizenden gulden aan prijzen
uit gegaan, terwijl een aantal bonnen bovendien recht gaven op ijzeren slaapkamer-ameublementen en een groot aantal wollen dekens.
Het is dit jaar ook weer een zeer geslaagde
Sinterklaasactie van de winkeliers geworden.
KLAPROOS-COLLECTE

De netto opbrengst van de onlangs gehouden
Klaprooscollecte is ƒ 148,26.
ZWEMSPORT

12 januari 1940 verbeterde mevr. KistemakerStijl een wereldrecord. Door een administratiefout kwam de gouden K.N.Z.B.-medaille niet in
haar bezit. Thans echter, na bijna 19 jaar is
haar die, zoals wij vernamen, alsnog uitgereikt, zodat dus nu eindelijk naast de zilveren,
ook de gouden medaille der K.N.Z.B. haar medaillekast siert.
Tevens hoorden wij dat mevr. Kistemaker de
wintertraining der K.N.Z.B. te Apeldoorn leidt
en als pupillen de kern van de Kring TwentheIJsselstreek, dus ook onze plaatsgenote Joke
Brandenbarg onder haar hoede heeft.
Als reserves voor deze training staan eveneens Gerdi Bijenhof en Jannie Kamperman op
de ranglijst.

KERKDIENSTEN zondag 7 december.
Hervormde kerk.
2e adventszondag 9.50 uur Ds. G. J. Graafland van Zeist. Onderwerp: „Feestkleding
verplicht".
7.15 uur Ds. A. van Leeuwen van Harfsen.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Oeref. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 6 dec. van 5 uur tot en met
zondag 7 dec. Dr. de Vries. Tel. 1288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236
Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 7 dec. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 92 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 56.— per stuk.
Handel was redelijk
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Burgelijke stand v. 28 nov. t.m. 4 dec.
Geboren: z. van J. J. Böhmer en H. J. Bouman; d. van B F. Lebbink en B. M. Gotink.
Ondertrouwd: H. A. Weenink en J. de Vries.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.
CENTRALE FOK- EN MELKCONTROLEVERENIGING
M

De Centrale Fok- en Melkcontrolevereniginjf
,,Vorden", vergaderde in hotel Bakker onder
leiding van de heer G. Bogchelrnan.
In zijn openingswoord deelde hij mede dat
1958 een goed en rustig verenigingsjaar w«
geweest.
™
Medegedeeld werd dat op 15 december a.s. de
algemene vergadering van F.H. Fokkers zal
worden gehouden. Tot afgevaardigden hiervoor werden benoemd de heren H. Meulenbrugge en A. J. Zweverink.
De boekhouder, de heer Meulenbrugge, kon
een batig kassaldo mededelen. De vereniging
telt thans 230 leden waarvan met 1724 koeien
aan de melkcontrole wordt deelgenomen. In
het afgelopen jaar werden 773 kalveren geschetst en 34 uittreksels verstrekt.
Het inleggeld voor 1959 werd vastgesteld op
ƒ 2,50 per koe.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden in
plaats van de heren G. Bogchelrnan en W. H.
J. Kornegoor, welke niet herkiesbaar waren,
gekozen de heren L. Gotink, 't Addink en J. A.
Wuestenenk, Zutphenseweg.
De heer A. J. Zweverink, „Steenkamp", welke
de voorzittershamer overneemt, bracht de
scheHende bestuursleden dank voor alles wat
•/ij in het belang van de vereniging hadden gedaan.
Door bemiddeling van de melkcontrole was de
peldopbrengst per koe met plm. ƒ 85,— toegenomen vergeleken bij 5 jaar geleden. Dit is een
duidelijk bewijs wat met melkcontrole kan
worden bereikt.
Na een korte pauze werden op initiatief van
bovengenoemde vereniging en de zuivelfabriek door de heer Ir. Ketelaar van het
Rijksveeteeltconsulentschap te Arnhem, een
serie lantaarnplaatjes vertoond. De heer Ketelaar wees er op, dat gestreefd moet worden
naar koeien die veel produceren en een lange
levensduur hebben. Hiervoor is een eerste vereiste dat men doelbewust fokt. Hierbij dient
gelet te worden op soort en type.
Men moet trachten het bloed van goed soortige eigenschappelijke dieren te combineren,
z.p.n. fomilie- of lijnenteelt, doch liefst geen
algehele inteelt. Hierbij kan een afstammingskeuring goede diensten bewijzen.
Spreker wees er op dat een té witte kleur bij
de M.R.Y. een beletsel is voor een goede handel met Duitsland.
Men kreeg exemplaren te zien van F.H. hoofdzakelijk uit de Noordelijke provincies en
M.R.Y. uit Noord Brabant en Limburg en enige
Gelderse rassen o.a. op de keuring te Borculo.
Met dank aan de heer Ketelaar voor zijn leerzame causerie werd de vergadering gesloten.
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

A.s. zondag 7 december hoopt
Ds. G. J. Graafland, v. Zeist
voor te gaan in de

JEUGDD1ENST
Onderwerp v.d. preek: „Feestkleding
verplicht".

*
Aanvang samenzang om 9.50 uu»

BIOSCOOP

Zondagavond kan men nog eens een zeer interessante oorlogsfilm gaan zien, waarin een
luchtlandingsdivisie een belangrijke rol speelt.
Er zijn spannende en adembenemende momenten in, en men ziet hier hoe oorlogvoeren geen
avontuurlijk sprookje, maar harde werkelijkheid is.
VOETBAL

Vorden I heeft het in Lievelde tegen Erir I
niet kunnen bolwerken. Met 3—l moesten d«
geel-zwarten de vlag strijken. Ontegenzeggelijk heeft Erix de zege verdiend, hoewel een
2—l uitslag de verhouding beter had weergegeven. Dit zou het trouwens ook geweest
zijn als een der Vorden-backs een kwartier
voor het einde niet het ongeluk had de bal In
eigen doel te laten rollen.
De achterhoede en middenlinie van Vorden
kunnen op een goede wedstrijd terugzien.
Vooral Lindenschot heeft bergen werk verzet,
ook al omdat de beide binnenspelers praktisch
geen bal kwamen halen. Jammer dat de voorhoede nog steeds niet in staat is doelpunten
te maken en door treuzelen de meeste kansen
voorbij laat gaan. De linksbuiten en midvoor
waren hier nog dé beste spelers.
Vorden maakte het eerste doelpunt toen midvoor Mulder uit een lage voorzet van links
de bal keihard inkopte. Een fraai doelpunt.
Direkt hierop werd de bal hoog in het Vordense doel geschoten, waar de keeper helaas niet
bij kon en de bal in het uiterste hoekje moest
laten glippen. Tot rust bleef de stand ongewijzigd. Na de thee had Vorden ruim 20 minuten een veldoverwicht, zonder dat er doelpunten vielen.
Uit een corner maakte Erix met een onhoudbaar schot hierna er 2—l van.
Toen door eerder genoemde oorzaak de stand
op 3-1 kwam, was het pleit beslist. Wel schoot
Dimmendaal nog eens van ver op het door de
keeper verlaten Erix-doel, doch een der backs
wist de bal uit de doelmond te koppen. Het
was een fair gespeelde wedstrijd.
Vorden II ging op het pad der overwinningen
voort en sloeg ditmaal Ruurlo III met liefst
6—1. Vooral de nieuwelingen deden het hier
lang niet slecht.
Vorden A moest in de hoofdklasse op eigen
terrein de overwinning aan Longa A uit Lichtenvoorde laten. Het werd een 6—4 nederlaag. De Vordense middenlinie was hier wel
het zwakste deel.
Vorden B kreeg in de uitwedstrijd tegen
Keyenburgse Boys A een 9—O nederlaag te
slikken.
A.s. zondag gaat Vorden I bij Ratti op bezoek.
Er valt van de uitslag in deze derby weinig te
voorspellen. Beide ploegen zijn op papier aan
elkaar gewaagd.
Vorden II ontvangt thuis Ratti II, hetgeen voor
de reserves ook al een moeilijke opgave is.
Een nederlaag zou Vorden II achterop brengen. Het kan ook hier dus spannen.
Vorden A ontvangt op eigen terrein Varsseveld A. Gezien de stand op de ranglijst moeten
de Vordenaren hier weer eens voor een overwinning zorgen. Vorden B gaat naar Halle A
en zal eveneens met een overwinning voor de
dag moeten komen. Tenslotte speelt Vorden C
thuis tegen de Hoven D.
THANS OOK EEN VISWINKEL IN VORDEN

De Vordense inwoners zullen met genoegen
vernomen hebben, dat er in ons dorp nu ook
eindelijk een viswinkel is geopend.
Woensdagmorgen is in de voormalige slagerij
van Grotenhuis ten Harkel aan de Stationsweg
de viswinkel van „Ome Ap" geopend. Het is
een keurige zaak geworden en wat vooral opvalt: alles ziet er even helder en hygiënisch
uit, wat trouwens in een dergelijke zaak ook
wel nodig is. Er is alle dagen verse vis in
diverse soorten verkrijgbaar, evenals warm
gebakken vis. Vooral bij avond is deze winkel
door de bijna overdadige verlichting een
fraaie aanwinst voor deze straat.

SINTERKLAAS BEZOCHT DE KLEUTERSCHOOL
Donderdagmiddag heeft de Sint, vergezeld van
zwarte Piet zijn traditionele bezoek gebracht
aan de kleuters van de Nuts-kleuterschool,
welke zich daartoe verzameld hadden in het
Nutsgebouw.
Bij de binnenkomst van de Sint zongen de
kleintjes de goedheilig man een welkomstlied
toe. Hierna voerden de kinderen alleraardigste spelletjes en dansjes uit, waarbij de bijzonder actieve zwarte Piet zich niet onbetuigd
liet.
Er werd ruim getrakteerd, terwijl elk kind een
cadeautje kreeg. Hierbij bleef het trouwens
niet, want de Sint had ook voor de Kleuterschool zelf enkele poppenhuisjes en spelletjes
bij zich, terwijl verder het onderwijzend personeel, de conciërge en de schoolschoonmaakster met een geschenk bedacht werden.
De muzikale begeleiding van de gezongen
liedjes berustte in handen van de heer Tjallings, welke eveneens door de Sint met een
presentje vereerd werd.
De Sint zelf kreeg ter gelegenheid van zijn
verjaardag van de kleuterschool ook een cadeautje in de vorm van een boek. En zo werd
deze middag voor jong en oud weer een waar
feest. Vele ouders gaven bij dit feest blijk van
belangstelling, zodat het Nutsgebouw goed bezet was.
BEKROONDE KONIJNEN EN PLUIMVEE
Op de Kring-jubileumtentoonstelling van
hoenders en konijnen te Varsseveld behaalden
de leden van de P. & K.V. Vorden e.o. de volgende prijzen:
G. Burkink met Barnevelders 2 x GG en 2 x
ïe Z.G.; H. Doornink met Patrijs Leghorn
hanen l x Z.G., 2e Z.G., 3. G.G.G. plus medaille
en met Lotharingers l Z.G. plus medaille; H.
G. Horstman met Zilver Duckwing Ie G.G.;
W. Tragter met Koekkoek hennen 2e Z.Z.G.
plus medaille en Ie Z.G.; A. J. Florijn met
Vlaamse Reus wit Z.G., 6e Z.G. plus medaille;
P. Korten met Vlaamse Reus Haaskleur Ie
Z.G. en G.G.; L. H. Kranenbarg met Lotharingers 3x Ie Z.G. plus medaille en 2 x 2e Z.G.
en 4e Z.G.; G. Tragter met blauwe Weners 2 x
G.G.; G. J. Beltman met Witte Weners G.G.;
W. Tragter met Witte Weners Ie Z.Z.G., 2e
Z.Z.G. plus medaille.
UITSLAG VERKEERSPUZZLE
In samenwerking met Veilig Verkeer heeft de
Vordense Winkeliersvereniging een zoekwedstrijd uitgeschreven, bestaande uit een vork < crsborden-zoekwedstrijd voor de jeugd en
een verkeerspuzzle voor de ouderen.
Ge/ien de opzet van deze wedstrijden had de
deelname groter kunnen zijn. Het heeft blijkbaar vele ouderen afgeschrikt om de etalages
van de vele deelnemende winkeliers rond te
gaan. Dit is ongetwijfeld jammer, want behalve de kans op een prijs, was deze wedstrijd
zeer leerzaam en nuttig.
De uitslag van groep A (9 t/m 14 jaar) is als
volgt: 1. Erika Terpstra (ƒ 10,—) ; 2. Jan Stegeman (ƒ5,—); 3. Annemarie de Vries (ƒ 2,50),
benevens 12 troostprijzen.
Groep B (15-jarigen en ouder): 1. mevrouw
Aalderink—Heyink ( ƒ 12,50); 2. P. van Ooyen
(ƒ 7,50); 3. B. Aalderink (ƒ 5,—); 4. J. van
Ooyen (ƒ 2.50); 5. Hans Potman (ƒ 2,50). benevens 6 troostprijzen.
IJSBAAN KRANENBURG
Het Comité van de IJsbaan Kranenburg kwam
dezer dagen ten huize van de heer Schoenaker
bijeen ter bespreking van het a.s. seizoen.
Dank zij het actieve werk der technische commissie is men met de voorbereidingen thans zo
ver gevorderd, dat bij eventuele vorst direct
kan wórden gepompt. Door de grotere en
meerdere lichtmasten is de outillage aanmerkelijk verbeterd, terwijl ook de buitenbaan
vergroot is door het verleggen van een der
w < i l l e n . De n i e u w e pompinstallatie is thans
KM d s VM | . l , i < ! t s t i n < i < m o ( sloten o p h e t elek j
trische n e l , waardoor de IHHHI in de kortstmovM l i j k e tijd onder water kan staan.
V e i moedt l i j k / d l m e n b i n n e n k o r t met h e t ondei w a l r i p o m p e n een
>. n u i k e n . Li
w e r d v o o r t s no^ gesproken Over d i v e r s e h u i s h o u d e l i j k e k wcs:
j j i ,| ( . | U M ( t l r s onder
Vlo letten w e r d e n veidedd, / o d - i t , \ \ d m i e e i do

vorst aanbreekt, ieder direct zijn taak weet.
De voorzitter, de heei B. Scl
r, bracht
tuin het slol de leden win de d i v e i s e commissies dank voor hun enthousiaste opkomst, en
hoopte op. ,dlei m e d e w e r k i n g , w . u n i e e r KOI
W i n t e r /ijn intrede /.al hebben gedd,,n.

NIEUWE STIER AANGEKOCHT
Dooi de Stierenvoreniging „Kieftskara
[S een nieuwe stier d d n ^ e k o c ld v.m de i
Venderbosch uit Varsseveld.
De nieuwe stier ,,Etty's Fox" is g e s t a t i o n e e r d
.bij de heer J. Koning te Linde.
GESLAAGD
Te 's Gravenhage behaalde onze plaatsgenoot,
de heer A. B. Veldkamp, dezer dagen het
diploma Hoofdassistent Rijks Belastin;.
RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal was vrij. De reserves daarentegen speelden t h u i s een o n t m o e t i n g |,
Baakse Boys H. l i e t was een meer s p a n n e n d e ,
dan fraaie wedstrijd, waarin de Boys de punt-

jes door een 2—4 zege mee naar huis namen.
L)e eerste helt t verliep vrij kalm met aan
weerszijden verscmiienüe scoringskansen, üie
met benut werden. IN a de thee speelden beiue
pxoegen meer geïnteresseerd. Kam s iinksouiteii kon al vnj spoedig de eerste voltrelier
dcnter du BaaK.se doeiverdediger plaatsen
(l—u), maar de vreugüe was van korte duur,
waru ue middenvoor der gasien goochelde
even later de gelijkmaker in he't net (l—1).
Katu nam opnieuw de leiding door jjerksen,
die een produktieve bui had, maar de Boys
speeiaen hierna lei op winst en toen de zwaKleidende scheidsrechter het einde lioot hadden
zij hun achterstand in een 2—4 voorsprong
omgezet.
De Junioren hadden ook een beste dag. Ratti A
won overtuigend van baakse Boys A met 4—l,
terwijl het b eütal m de Moven een 3—l zege
boekte op de Hoven D.
Komende zondag zal het weer gaan spannen
op het Ratti-terrein.
Het eerste elftal speelt dan de return-ontmoeting tegen onze plaatselijke club Vorden 1.
beide ploegen bewegen zien. in de competitie
op ongeveer gelijk niveau, zodat, mede door
het plaatselijke karakter een uitslag omtrent
deze derby moeilijk te voorspellen valt.
Ook de reserves hebben geen gemakkelijke
opgave en gaan naar Vorden II. Ratti A gaat
naar Steenderen A en B is vrij.

Noar de Expo.
Toen dat klaeverdrietal weer bie de busse
kwarn was ter nog gin rechts gedeelte te
zeen. Chauffeur Herman zei: ioat ze moor
zitten woor ze bunt, wie wacht neet langer,
anders nebbe wie straks mot met medam
Wesiey. De linkse afdeling was dan ok precies op tied bie et sloaphotel. En in vief
menuten tieds was alles vertrokken noar de
sloapkamers.
Toen et gezelschap goed en wel onder de
woiie zat ko j op stroate een hels lawaai
heuren. Der stond een auto te brullen en
mansluustemmen klonken wat ruzieachtig,
Wat was et geval? Het rechtse deel was
wat verdwaald in Brussel. En hoe doo j
dan a'j gin weg meer wet in een grote stad/
Dan nem ie een taxi en Ioat oe noar huus
riejen. Dat hadden de rechtsen ok edoan.
Noe bunt die stadse taxichauffeurs beste
keals en ze wet ok oaveral goed de weg,
^_ moor as ze 's oavends noa twaalf uur een
É^stelletje „butenluu" weg mot brengen, die
wat volle moezelwien edronken heb, dan
wilt ze wel es een endjen umme riejen um
kilometers te kriegen. Moor dan volt de
afrekkening neet met en de rechtsen kregen
dan ok 'n beheurlijk 'kortingen de frankskes.
Moor zo geet dat, a'j schik wilt hebben in
't leaven dan mo'j neet op een dubbeltjen
of een gulden kieken.
Veur de hoteljuffrouw waren ze nog net op
tied en al gauw was et weer rustig in de
Rue de Beekman stroate.
Steentjes Sr. was den eersten die den anderen mergen de conversatiekamêr van et hotel
binnenkwam en zo langzamerhand kwam
door et hele spul weer bie rrfekare. Het
sloapen had eur wel goed edoane, moor
biester vlot . . . nee, dat was ter gin ene.
Ie konden goed zeen. dat reizen en late noar
bedde goan veur de Voddense annemmers
gin alledaags werk is.
De broodtoafel stond al kloar en met een
köpken thee en een lekkere boterham was
iederene al gauw ween in zien olden doen.
Der wodden al eproat oaver wieter goan,
toe Herman Meubelplate ontdekken dat et
gezelschap nog neet compleet was. Wielle
misten der nog twee: de gebroeders Lood
en Gieter, onderdelen van Gait Duzendpotter
zien anverwante artikelen. Die hadden neet
eheurd dat er afesprokken was um 's mergens um acht uur an toafel te zitten. Ze
hadden met eur beiden ene k a m e r en zo had
ok yene van de anderen er an edacht um
eur te roepen, jan Bouwman, den ok bie
Duzendpotter heurden, hef ze gauw wakker
emaakt en effen later zatten wie allemoale
weer in de busse en kon de reize wieter goan.
Een volgende keer gect et mieter.

Uitslag EJ.B.O.-verloting, afd. Vorden
Goedgekeurd bij B. en\V. no.2833 d.d. 5 nov.
Hoofdprijs op lot no. 1970.
De andere prijzen op de n u m m e r s :
47 (147 85»; l:;:;:> n;o:i 1880 20U4
<.MI »;s7 <.i:;o I;;M n;i«) IS'.KS 20<>7
2 1 2 71-1. '.MM- l M)', 17:JO I ! H J 2 20SU
244 72S <)!)<S 145!» 182». UMil) 2087
:5i;() 7:',S 1042 1558 18:J1 l'.»74 21 1.0
:J80 775 1185 15CO 18Ü2 1!>82 2131
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Prijzen af te halen elkt* werkdag t.e.m
31 dec. 1958 uitsluitend iussen 17 en 18
uur bij Bureau Rijkspolitie te Vorden.

EN NU MAAR ETEN !
De familie Aaten, die onlangs met de geboorte van een zoon is verblijd, werd dezer
dagen verrast met twee reuzen krentebroden,
aangeboden door het personeel van de zuivelfabriek de Wiersse (waarvan de heer Aaten
directeur is) en door het feestcomité van het
Medler. De broden werden door de heer
Huitink gebakken en hadden een lengte van
respectievelijk 1.50 en 1.25 meter.

fl.s. maandag 8 december
zal 's middags half drie in het
Nutsgebouw een

* LEZING
gehouden worden over

het gebruik van een
diepvrieskluis
en met een demonstratie van verpakken daarvoor van vlees, groenten enz.
door de direktrice en een lerares van
de huishoudschool alhier.
Daar er thans in onze gemeente
meerdere diepvrieskluizen in gebruik
zijn genomen, adviseren wij alle leden
en verdere belangstellenden deze leerzame middag bij te wonen.
TOEGANG VRIJ.
Ned. Bond van Plattelandsvr.
Afdeling Vorden

H.H. Landbouwers en Pluimveehouders.
Nu ook in Vorden te verkrijgen
de beroemde

„KOUDIJS
Veevoederprodukten » j
Neemt eens proef.
Depot voor Vorden en omstreken.-

H. Rothman, Molenweg 41, Vorden
Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasmachines met lichte
emaillebeschadiging
v. f245,- voor f135,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

NICO KEUNE
Dragend VARKEN
te koop, keuze uit 3,
Ie worp, 9 dec. a.d. Voor de KOEIEN:
telling.
kapbroeken
B. Rossel, B 33.
klauwbeschermers
en pootriemen
3 beste BIGGEN te
fa G. W. LUIMES
koop. W. F. Eskes,
„Bolderhorst",
Telef. 1421. Vorden
Vorden
Dansstudio
HOUTMAN

Toom BIGGEN te
koop bij J. A. Eulink, Inschrijv. Danslessen
voor gevorderden in
Delden B 60.
oefenverband. Zaal
Dekrijpe B.B. zeugjes Schoenaker. Aanvang
a.s. zaterdag 9 uur.
te koop.
W. Klein Bramel.
Voor al uw
Galgengoor. Vorden.
Te koop r.b. dragende
MAAL. a d telling
13 dec.
Van Asselt Linde.
Te koop de HELFT
van een jonge vette koe
bij }. W. Wesselink,
„'t Elshof" Kranen-

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad

Vorden

burg.
2 slachtschapen te
koop. G. }. Arfman,

Wildenborch

NYLONS
f 1,90
OVERALLS f 12,90
alle maten,
Hilferink's
ong. Goederen
Ruurloseweg 48,
Hengelo (Gld.)

NICO KEUNE

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

HANSJE
dat bij het H. Doopsel
de namen ontving:
Johannes Hendrikus
J. Böhmer
H. BöhmerBouman
Annie en Josje
Vorden, 29 nov. 1958.
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Inplaats van kaarten

Berend Jan Hendrik Seesink
en
Margaretha Gerdina Klein Hekkelder

geven kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op woensdag 10
december 1958 te Vorden.
Gemeentehuis 11 uur.
Herv. Kerk 11.30 uur.
Voorganger: Weleerw. Heer Ds.
J. H. Jansen.
Gelegenheid tot feliciteren van 3.30
tot 5 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Hierbij betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de zeer vele blijken van belangstelling
bij onze 50-jarige echtvereniging ondervonden.

Vorden, Het Hoge 5
Voorst, Diederikweg 3
Toekomstig adres: Het Hoge5, Vorden

G. Pardijs
en echtgenote

Hendrik Jan Schut

Gevraagd MEISJE
voor de middaguren,
goed met kinderen
kunnen omgaan.
S.v.p. melden na 8 uur
's avonds, Insulindelaan 25. Vorden.
Folkloristische Boerendansgroep „de Knupduukskes" te Vorden
vraaagt een
„spölleman"
(harmonikaspeler)
harmonika aanwezig.
Inlichtingen worden
gaarne verstrekt door
de sekretaris
J. W. Klein Lebbink,
Dorpsstr. 40, Vorden.
Tel. K 6752-1455.

Waarschuwing.
Wij geven hoge prijzen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, antiek, ouderwetse mahoniemeubels, kabinetten, enz. Roemenman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Voordeliger stookt U
met

Esso Petroleum.
De haardolie met het
hoogste rendement.

A. de Jonge, Tel. 1 346

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

Weulen Kranenharg
Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)
f 1,95 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 1283

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

j

Tanna Jacoba de Bruijn

K
X
X

in de leeftijd van 66 jaar.

X
X

Wichmond, 3 december 1958.
Dorpsstraat l O b.

ü
ax
X
X
X
X
X

Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen

Voorlopig adres: Schoolstr. 17, Vorden.

Hendrikus Albert Weenink
en

Jantje de Vries
V
w
j
Q
X
X
W
w
"

en vergelijk onze prijzen!!
Naast onze echte Hotel Goud Koffie, hebben wij nu ook Hotel Goud
Thee. Om U hiervan te laten profiteren geven wij ter kennismaking
bij elke 250 gram Hotel Goud Kof*
fie ad. 1.88, 1 ons Hotel Goud Thee
van 9O et. voor slechts 45 et.

X
w

w

w

Q Op maandag 8 december hopen onze Q
A Ouders, Behuwd- en Grootouders

J. W. Weenk
St. Weenk-Bouwmeester
«uu ^j-jaiiyc echtvereniging te her- y
hun
Q
A
X
V
X

X
U Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot V
W5 '4 uur in het feestgebouw „Concordia" u
Q te Hengelo-Gld.
W Vorden, december 1958.
| „de Vosheuvel"

Bejaarden-kring
op woensdag 10 december a.s.
om half 3 in het Nutsgebouw,
ADVENTS-MIDDAG

32
39
98
54

et
et
et
et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. ^ W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Zondag 7 december de belangrijke
Voetbal-derby

Ratti l - Vorden l
Aanvang 2 uur.

Terrein Kranenburg.

'""Nutsgebouw™^
Telefoon 1500
VORDEN
iter l
Exploitatie Jac. Miedema - Devente

Nico Keune

Zondag 14 december, 8 uur
de spannende en gedurfde film
(in prachtige kleuren)

Voor

In het hart van St. Pauli
met:

en

denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van
Dine en Jan
Hennie en Jan
Sini, Riaen Hansje

Beschuit, 20 uit de oven, 2 rol voor
Boterhamworst, 150 gram
Gestoomd gehakt, groot blik
ErwJ^i met wortelen, litersblik

X

X
^
X
W
X
V

j*
*
X
X
U

Abrikozen op sap, grote literspot 139 et
Aardbeien per litersblik
169 et
Walnoten, 250 gram
59 et

X

Vorden, Zutphenseweg 11.
December 1958.
Toekomstig adres: Zutphenseweg 11.
Vorden.
Receptie van 4-5.15 uur in Hotel
W Brandenbarg.

X

Juist iels voor de a.s. feestdagen!

(

hebben de eer U, mede namens we- V
derzijdse ouders, kennis te geven van u
hun voorgenomen huwelijk, waarvan (
de voltrekking zal plaats hebben op Q
woensdag 17 december 1958 om 2 uur. *
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in X
de Herv. Kerk te Vorden door de V
Weleerw. Heer Ds. J. A. van Selms u
em. predikant te Nijmegen.

H. BURKINK
Tel. 06754-324
Wichmond

Keur onze kwaliteiten,

H

X
X
X
X

KUIKENS
alle rassen en kruisingen Gebruikshybriden
met stamnc.

De teraardebestelling zal plaats hebben op maandag 8 dec. '58 op de
Algemene Begraafplaats te Wichmond
om 13.30 uur.

hebben de eer U kennis te geven van Q
hun voorgenomen huwelijk, waarvan r
de voltrekking D.V. zal plaats vinden X
op vrijdag 12 december a.s. des na- X
middags om 14.00 uur ten gemeente- W
huize te Vorden.
Kerkelijke inzegening van het huwe- Q
lijk om 14.30 uur in de Herv. Kerk n
te Vorden, door de Weleerw. Heer
l Ds. J. C. Bregman, Ned. Herv. Pre- X
n dikant te Bergentheim.

Gelegenheid tot feliteren van 16.00
tot 17.30 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.
A.BA.N.
erkend instructeur.

wed. van Alb. Rietman

n
X
X
W
}
*

j! Zelhem, Winkelshoek D 45
X Huissen, Malburgseveerweg 4
November 1958

H. Dies velt

Tonia Wesselink

en

Vorden, dec. 1958.
Mevr. Dr. Verhage,
Damlaan 3, Eefde,
telefoon 2177, vraagt
een net MEISJE voor
d.e.n. Meerdere hulp
aanwezig.

X

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Hans Albers, Carla Hagen.
Muziek: Michael Jary.

H-n film. die ons voert door het rosse
leven op de Reeperbahn in Hamburg.
Hans Albers, zoals ieder hem graag
wil zien.

Toegang 18 jaar

j

Entree: f l .20. f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J . H . Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Coup. Boerenleenbank „Vorden"
Wij verzoeken onze voorschotnemers rente
en aflossing over 1958 zo mogelijk thans
reeds te voldoen.
U voorkomt hiermede opeenhoping van
werkzaamheden in de laatste dagen van
het jaar en daarmede gepaard gaande lange
wachttijden.

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"
Te koop ijzeren me«lvaten, in verschillende
maten Chroomiederfabriek, Vorden.
VERLOREN op
3 december een bruin
leren aktetas, gaande
v. Medler tot Vorden.
Tegen bel. gaarne terug bezorgen bij
A. J. Eykelkamp,
E 109, Medler.
KAMERKACHEL:
te koop, goed onderh.
J. W. Weenk, „Vosheuvel".
HUISORGELtekoop
in prima staat.
Adres te bevragen
bureau Contact.

Adverteert in Contact

l

Auto-matten

STAMT I/00B U
T
/
LICUTIN

Voor iedere auto een passende mat,
*
*

Geeft uw wagen
letterlijk en figuurlijk
een warmer aanzien !

Aütoplairïs
100 pet. wol, f 19.95

Kwaliteit oersterk.
Materiaal ruiggeschoren cocos.
Voor- en achtermatten.

Groente- en fruithandel

DERKSEN
Zutphenseweg
Telefoon 1334

H.H Landbouwers en
Pluim veehouders!

VISSER - VORDEN

Voor het komende
kuikenseizoen speciaal aanbevolen onze
kuikenvoeders met

Telefoon 1381

anti coccidioses preparaat

Gemeenteavond Hen. Kerk
Woensdag 10 december om 7.45 uur
In Irene.

Onderwerp:
„Waar moet de kerk in onze tijd ja
tegen zeggen en waar neen tegen".
Inleiding: Ds. J. H. Jansen.
Gesprek in groepen over dit onderwerp.
Iedereen is welkom.

Ned. B.v.Pl.vr. - G.M.v.L
B.O.L.H. • BIG.

Depot voor Vorden
en omstreken:
H. R O T H M A N
Molen weg 41
Vorden.

HALLO
Woensdag j.l. 's morgens om 9 uur,
werd aan de Stationsweg 3 te Vorden

de Viswinkel van Ome flp geopend.
Alle dagen verse vis verkrijgbaar, zoals:
Schelvis, Wijting. Kabeljauw, Schol, Bot, Panharing, Tong, Zoute Haring, Zure Haring, Rolmops, Gerookte Makreel, Gestoomde en gerookte Bokking. Verder alle soorten vis in blik, ook
gedroogde stokvis.
Iedere morgen van 11 tot en met l uur en iedere
middag van 4 tot 6 uur

warm gebakken vis verkrijgbaar

Afdeling Vorden

Beleefd aanbevelend,

^PCLEN^

De jaarlijkse

A. STOKKINK, LOCHEM

NICO KEUNE

Propaganda
Feestavonden
worden gehouden op donderdag 11 dec. en vrijdag 12
dec. '58 in het Nutsgebouw
te Vorden. Aanvang 7 uur.

11 december: voor de pauze herdenking 75-jarig bestaan der G.M.v.L.
afd. Vorden.
12 december: voor de pauze Spreker
Weleerw. Heer Dr. Samberg, Delden-O

Ned. Metaalbedrijfsbond

^

Feestelijke
jaarvergadering
op dinsdag 9 december a.s., aanvang
7.30 uur precies in zaal Lettink.

Vrouwen en verloofden worden mede uitgenodigd. Komt allen.
Het bestuur.

Beide avonden opvoering van het toneelstuk
£

„In het Witte Paard"

Deze week met toch 10\ korting:
100 gram JONGE KAAS
voor

VOOR AANLEG

Concordia Hengelo Gld.
Heden zaterdag 6 december

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,
Radio en Televisie,
vol-automatische
pompinstallaties enz.

Sint Nicolaas-BAL

G. EMSBROEK

(lm Weissen Rös;;el)
door Rosita Peteirs
door leden van B.O.L.H. en B.O.G.
Tweede avond ook toegankelijk voor
niet leden.
De Besturen.

Orkest „The Explorers".

geltlis van 3 - l' december

DUBBEL Sparzegels bij:
ANISETTEDRUPS nogram
PINDAKAAS
pot
VERMICELLI
pak
SOEPGROENTEN 2 blikjes
ZACHTE ZEEP
pot

M. Krijt, Dorpsstraat
Regelink voor uw Rijbewijs Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Chem. reinigen

48 - 20 zegel
9 5 - 3 8 zegel
29-12 zegel
50-20ze B el
49 - 20 zegel

LEVERPASTEI blikje 200 gf.
GEZ. VET SPEK

6 5 - 2 6 zegel

500 «tam 11 5 - 46 zegel

Uw koekje met 70%
Moriaantjes

J

Alleen zaterdag:

10

DESMft

• VP

hij aankoop van 150 gram
boerenmetworst voor79ct

en Zn. c.v.

500 gr. rookworst 180 et
500 gr. vet spek 110 et
500 gram gesm. vet 60 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et
200 gram tongenworst 60 et
Ie kwal. Vierels 1.50 per 500 gr.
Tevens gelegenheid voor huisslachting
Diepvriescellen vanaf f 30.—.

ïuTrïJijrêi
"" j "tl**?

OT85

Afdeling Vorden

Verven

m

250gram

72- 10%

Voor fijne hartige hapjes
Toast
pakje 4 8 - 4 3 - 2 5 - 2 3 - 1 0 %
Mayonaise
tube 59-10%
Uitjes
pot vanaf 65-10%
Augurken
pot vanaf 6O-10%
Gesn. augurken z.z.
pot 45-10%
Borrelworst jes
potje 112-10%
met toch 10%
2 pakjes SPAR-MARGARINE

DE SM*

__

van 8O voor OU c(
bij elk blikje lunch worst voor 82 a

ATTENTIE
Wilt u met de feestdagen netjes
gekleed gaan, laat dan eerst uw
kleding vakkundig chem. reinigen of verven bij

H.Th. Hendriks,Zutphen
v,h. filiaalhouder Hoeksema
Tak van Poortvlietstraat 12, Tel. 06750 - 5158
Bij geen gehoor Tel. 5197.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag afgehaald.
Stoppage
enz. enz.

DESPAR

h

2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS
Adverteert in Contact.

