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3e NUTSAVOND: Ds. LANGSTRAAT

Donderdag 18 december wordt de laatste Nutsavond van 't jaar 1958 gehouden.
Zoals de laatste jaren steeds de gewoonte is
geweest staat deze Nutsavond in 't teken van
Kerstmis. Voor de pauze wordt door de leden
van de Jonge Kerk 't kerstspel „De stal bij
de Herberg" van Ds. Simoos opgevoerd.
Na de pauze is Ds. Langstraat aan het woord,
hij draagt op zijn bekende, talentvolle wijze
een kerstverhaal voor, dat zeer fijngevoelig
en boeiend geschreven is.
Het is jammer, dat deze avond samenvalt met
het 2e concert van Het Gelders Orkest in Zutphen, waar de datum hiervan is veranderd na
de opgave die van de concerten ontvangen is.
Ds. Langstraat had geen andere avond beschikbaar, wat zeer begrijpelijk is in deze voor hem
zo drukke kersttijd. Het bestuur hoopt dat de
zaal toch goed bezet zal zijn!
B.O.L.H.

In hotel Brandenbarg hebben de leden van de
B.O.L.H. een gezellige avond gehouden o.l.v.
mej. D. Rossel.
Nadat de voorzitster enkele mededelingen van
interne aard had gedaan, was het de beurt
aan Sinterklaas en zwarte Piet, die tijdens de
pauze hun entree maakten. Onder het zingen
van Sinterklaasversjes deelde zwarte Piet de
cadeautjes met bijpassende gedichtjes uit, hetgeen grote hilariteit veroorzaakte.
De avond werd verder doorgebracht met zang,
spel en hersengymnastiek.

handen
ruw of schraal

DAMMEN

De uitslagen van de gehouden damwedstrijden
voor de onderlinge competitie van de Vordense Damclub luiden:
Harmsen—Wijen 2-0; Wasseveld-Breuker 2-0;
Hoe ver s—Rozendaal 2-0; Lammers—Uenk
2—0; Van Ooyen Sr—Van Ooyen Jr. 1-1; Van
Ooyen Sr.—Wansink 0-2; Van Ooyen
Uenk 2-0; Lammers—Harmsen 2-0; Hoev
Wolterink 2-0; Lissenburg—Sieverink 2-0;
zendaal—Van Ooyen Sr. 2-0; Klein Bramel—
Hesselink 0-2; Wentink—Oukes 0-2; Toebes—
Sloetjes 2-0 en Breuker—Sloetjes 2-0.
VERGADERING PARTIJ VAN DE ARBEID

Onder voorzitterschap van de heer Koers*
man, hield de Partij van de Arbeid een zeer
goed bezochte huishoudelijke vergadering in
't Nutsgebouw.
Spr. kon tot zijn genoegen enkele nieuwe
leden welkom heten.
In een bijzondere toespraak complimenteerde
hij de heer G. J. Wuestenenk met zijn behaalde wethouderschap en sprak de wens uit, dat
deze in de zware taak, die hij op zich genomen heeft, 't belang van onze gemeente op
overtuigende wijze zal weten te behartigen.
De heren de Jonge en Ettinger brachten een
uitvoerig verslag uit over de onlangs te Arnhem gehouden gewestelijke vergadering van
de P. v. d. A.
Aan de aanwezige leden werd ter bestudering
een voorlopig ontwerp beginselprogram uitgereikt. In een volgende vergadering zal dit
dan behandeld worden.
Naar aanleiding van recente krantenberichten
gaf de heer Wuestenenk een duidelijke, verhelderende uiteenzetting betreffende ruilverkavelingsproblemen.
EERVOL ONTSLAG GEMEENTE-ARCHITECT

Naar wij vernemen heeft de gemeente-architect, de heer M. Terpstra, met ingang van 15
december a.s. eervol ontslag aangevraagd uit
de gemeentedienst.
IN HET STAMBOEK

De volgende koeien van het M.R.Y. veeslag
werden in het stamboek opgenomen:
Bontje II van G. J. Vruggink met bc+ 75;
Gerrie 7 van J. W. Abbink b— 77; Beatrix van
D. Bosch .bc + 76; Jo van L. H. Visschers bc +
76; Margje van D. Gr. Jebbink bc+ 76; Elsje
van J. W. Hilhorst bc+ 76; Lena van T. Roeterdink bc+ 75. Tevens de stier Marco van
„Mossels Belang" b— 78 definitief.
BENOEMD

Per l januari is als lerares voor de huishoudelijke vakken aan de Chr. Huishoudschool alhier benoemd mej. J. Tuitert uit Dedemsvaart.
BIOSCOOP

Zondagavond draait er 'n film voor 18-jarigen
en ouder. „In het hart van St. Pauli", is de
naam van een eertijds degelijk café op de
Reeperbahn in Hamburg. Door toevallige omstandigheden wordt het een echte nachtclub
en tevens de schuilplaats voor gestolen juwelen. Het is een film van boeven en revuegirls, maar ook van mensen die het hart op
de rechte plaats hebben.

KERKDIENSTEN zondag 14 december.
Hervormde kerk.
3e adventszondag 10 uur Ds. P.J.F, van
Voorst Vader van Eefde.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medler school.
10 uur de heer Eeno Huistra van Barchem.
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.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 13 dec. van 5 uur tot en met
zondag 14 dec. Dr Lulofs, telef. 1255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 14 dec. Reichman, tel.06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 116 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f50.— tot f 5 7 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Burgelijke stand v. 5 t.m. 11 dec.
Geboren z. van J. B. Rouwen en J. M. B.
Hartelman; d. van H. J. Eggink en R.Th.
M. Zents; z. van J. J. M. Sessink en B. J.
Buszkamp.
Ondertrouwd: A. G. Schotsman en J. G. W.
Helmink.
Gehuwd: B. J. H. Seesink en M. G. Klein
Hekkelder.
Overleden: Geen.

TAXI?
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De derby Ratti I—Vorden I is in een gelijk
spel l—l geëindigd, hetgeen de verhoudi
goed weergeeft.
Vorden II speelde thuis met een door 4 in
vallers verzwakt elftal tegen Ratti II. Desondanks wist Vorden II deze wedstrijd met 4-1
te winnen en blijft hierdoor — dank zij haar
beter doelgemiddelde - - de bovenste plaats
innemen in de 3e klasse Q.
Vorden A stelde enigszins teleur door op
eigen veld van Varsseveld A met 3—2 te verliezen.
Vorden B kon het tegen Halle A niet bolwerken en verloor met 3—O in Halle. Vorden
C handhaafde zich in de kopgroep door nu
met 4—O van De Hoven D te winnen.
A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen Vios
Beltrum I. In Beltrum werd enige tijd geleden
op het nippertje gewonnen met l—O en de
geel-zwarten kunnen ook nu op sterke tegenstand rekenen. Wanneer de voorhoede wat
vlotter de bal afgeeft en niet wacht met het
schieten moet er voor Vorden winst in deze
match zitten.
Vorden II gaat op bezoek bij Soccii II, die er
het allergrootste belang bij heeft dat de Vordenaren verliezen. Daar bovendien Soccii II
lang niet tot de zwakste behoort, zullen de
reserves alles op alles moeten zetten om te
winnen. Soccii II won zondag j.l. zelfs van
Pax III, een van de kampioenskandidaten.
Vorden B gaat bij Steenderen A op bezoek.
NIEUWE PREDIKANT

Ds. J. [. van /orge uit l l i i h u i z e i meeden (Gr.)
heelt het beroep naar de Hervormde Gemeente van Vorden aangenomen.
Door de komst van Ds. van /orge val voor
vele gemeenteleden een lang gekoesterde wens
in v e r v u l l i n g gaan. Met is niet de eerste maal
dat de gemeente Vorden een beroep heeft gedaan op deze predikant. Reeds na het vertrek
van Ds. Visser in 19-10 heelt een hoorcommissie een bezoek gebracht aan Kloosterhaar en
stond Ds. van /orge op het zestal voor predikant alhier.
In 1946 bij de vestiging van de 2e prcdikantsplaats heeft men Ds. van /orge beroepen, m a a i
daar geen woning beschikbaar was, moest deze noodgedwongen bedanken.
Ook na het vertrek van Ds. Rijnders n a a r
Amsterdam in 1950 heelt de kerkeraad nog
schriftelijk contact gehad, maar aangezien Ds.
van /orge juist weer terug was in H a t t e m na
een verblijf van een jaar als legerpredikant in
Indonesië, wilde hij geen beroep naar Vorden
in overweging nemen.
En nu eindelijk in 1959 zal dan deze predikant zijn werk in on/e gemeente kunnen a a n vangen.

FEESTELIJKE JAARVERGADERING

De afdeling Vorden van de Algemene Nederlandse Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid
hield dinsdagavond in de zaal van de heer Lettink, onder leiding van haar voorzitter, de
heer G. Koerselman, een feestelijke jaarvergadering.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. Slagman, delen wij mede dat de afdeling
thans 119 leden telt. De heer W. Martinus is
nog steeds belast met de leiding van de scholingscursus. Deze wordt gehouden ten huize
van de heer Lauckhart. Deze werd dank gebracht voor het afstaan van zijn woonvertrek
voor dit doel.
De penningmeester, de heer Fleming, kon zowel van de afdelingskas, de ziekenkas als van
de feestkas een batig saldo meedelen.
De spreker van deze avond, de heer Pit, besprak in korte trekken het bondswerk waarin
hij mededeelde dat de belangstelling voor de
vakbeweging aan het tanen is. Van de 3 miljoen arbeiders in Nederland zijn er slechts 30
procent georganiseerd. Hier moeten wij, zo
vervolgde spreker, als „kleine mensen" wat
tegen doen.
Over deze korte inleiding ontspon zich een
uitvoerige discussie.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden, de heren H. Fleming en P.
Hoevers, herkozen.
Na de pauze werd een diavertoning op het
witte doek gegeven, o.a. van het bloemencorso te Lisse, de Keukenhof, Madurodam, alsmede enkele prachtige opnamen van Oostenrijk, Duitsland en België. Dit viel zeer in de
smaak.
Een gezellig dansje met een gratis verloting
besloot deze goed bezochte jaarvergadering.

TANDPASTA
DE BESTE en niet duur. Tube 95-70-45 et

SINTERKLAASFEESTEN

Vorige week vrijdagmorgen hebben de Sint en
z w a r t e Piet een be/oek gebracht aan het Nutsgcbouw, waar de leerlingen uit de 3 laagste
klassen der O.L. Dorpsschool de Sint een hart e l i j k welkom bereidden. Met toepasselijke
liedjes, voordrachten en het opzeggen van versjes u m i de Sim aangenaam verrast, zodat hij
gul met het tracteren was. Ook kreeg elk kind
een presentje.
Van hier trok de Sint 's middags naar de Medlerschool, waar de ontvangst eveneens enthousiast was. Ook hier werd het een alleraardigst
leest en werden de kinderen eveneens bedacht
met ruime tractatie en een presentje. Tot slot
werden een paar aardige films vertoond. Van
de zijde der ouders was veel belangstelling en
er waren ongeveer dertig kleuters, die het
feest meevierden.
De kinderen uit de hogere klassen van de
O.L. Dorpsschool werd 's middags in het Nutsgebouw een filmmiddag aangeboden, waar zij
zeer van genoten.
De Chr. School en het Hoge kreeg vrijdagmiddag eveneens bezoek van de grijze Bisschop
en z i j n knecht. De kinderen zongen ook hier
de Sint vele sinterklaasversjes toe, die zich op
z i j n beurt met hen op prettige wijze onderhield. De nodige tractaties bleven ook hier
niet achterwege.
Zaterdagmiddag bezocht de Sint de kinderen
van de N.V.V.-leden in het Nutsgebouw, waar
de voorzitter van de Besturenbond, de heer
G. Koerselman de Sint, ditmaal vergezeld van
2 zwarte Pieten, welkom heette. Met het zingen van toepasselijke liedjes en tractaties werd
het eerste deel van de middag doorgebracht,
terwijl daarna een goochelaar de kinderen aangenaam bezig hield. Aan de uitgang kreeg elk
kind nog een zakje met snoep.
Voor het tere
Baby-huidje
BABYDERM-POEDER
DIEPVRIESDEMONSTRATIE

De diepvrieskluizen verrijzen de laatste tijd
als paddestoelen uit de grond, waarbij Vorden
niet achter blijft.
Door de Bond van Plattelandsvrouwen werd
maandag een demonstratie gegeven in het
Nutsgebouw om de dames, die in een flink
a a n t a l waren opgekomen van voorlichting te
dienen.
Na een uiteenzetting over het ontstaan van de
diepvries werden door de directrice en een lerares van de Huishoudschool verschillende
groenten, zoals andijvie, bloemkool, tomaten,
enz. geblameerd en verpakt, zodat alles gereed was om in de diepvrieskluis te bewaren.
Ook van de slacht werd dit met vlees, worst,
carbonade enz. gedemonstreerd. Door de verschillende dames werd zelf een pakje kant en
k l a a r gemaakt. Na gebruik van een aangeboden kopje thee was er gelegenheid om de
nieuwgebouwde diepvrieskluis bij de Coöp.
Landbouwvereniging te bezichtigen, waarvan
door velen gebruik werd gemaakt.

Noar de Expo.
Toen wie goed en wel Brussel uut waren
kwammen wie deur et pleatsken Overeize.
dat is net as bie onset Westland: droevenkassen en nog es droevenkassen. En oaveral
langs de weg stonden kroamen met mooie
trossen droeven der in.
Zo hier en door wodden der ok nog een
niej huusken ebouwd. De Voddense annemmers kekken door wel een betjen vremd
tegen an. Wat zollen de timmerluu schik
hebben as ze hier ok zo konden bouwen.
Het eerste wat de timmerluu door an de
niejbouw doot it de kappe der op maken.
De metselers loat gewoon een gat in de
rouure woor later een deure of kozien mot
kommen. At ze dat hier ok zo deejen dan
konden de metselers et de timmerluu ok neet
zo lastig maken, deur moor an één ende
veuruut te balderen, of de koziens kloor
bunt of neet.
Wie gingen in de richting Namen, dus de
richting van de Franse grenze. Dat ko'j
oaveral goed an zeen, want an de weg ha'j
enkele grote boerderiejen stoan met klinkende
Franse namen, as Le ferme, La bonne terre
en zo meer. Het meeste veel ons op de
bouw van disse boerderiejen, zo heel anders
as bie ons. Het lek wel op een vesting: een
groot, breed veurhuus langs de weg, met
twee vleugels noar achteren veur de stallen.
En door achter langs hen een muure met
een grote deure der in. Zo hadden ze een
grote binnenplaatse.
Een volgende keer geet et ivieter.
KERST-DECLAMATORIUM

Leden der Geref. jeugdverenigingen hebben a
enige tijd het bekende kerst-declamatorium
„Een Licht der lichten" in studie. De solo „nu
daget in het Oosten" is samengevoegd in duetvorm. Het instrumentale gedeelte wordt verzorgd door trompet en orgel.
De opvoering vindt a.s. donderdag plaats in
de Geref. kerk. Zie ook de advertentie.

een voorzittershamer.
De heer H. Pardijs, assistent Rijkslandbouw
Voorlichtingsdienst sloot met zijn gelukwensen de rij van sprekers.
De voorzitter der jubilerende afdeling, de heer
H. J. Gotink, bracht alle sprekers dank voor
de hartelijke woorden, gelukwensen en aangeboden geschenken en deelde mede dat het bestuur besloten had de fraaie bloemenmand van
het hoofdbestuur aan te bieden aan de heer
Nienhuis.
Van beide eerder genoemde scholen was ook
een fraai bloemstuk binnengekomen.
De secretaris der G.M. v. L., de heer G. J.
Wuestenenk, hield vooraf een overzicht vanaf de oprichting der afdeling tot heden. Na
aanvankelijk ondergebracht te zijn in de afd.
Zutphen, werd Vorden in 1883 een zelfstandige
afdeling der G.M. v. L. Het eerste initiatief
werd hiertoe genomen door de heren Baron
v. d. Borch tot Verwolde, Berend Koning en
D. Pardijs (Meulenbrugge).
Dit had ver strekkende gevolgen. Een veefonds en een paardefonds werden opgericht.
Mede door toedoen van de G.M. v. L. zijn de
Zuivelfabriek, de Boerenleenbank en de Coöp.
,,De Eendracht" tot stand gekomen. Er werden
stierenverenigingen opgericht en veekeuringen gehouden, terwijl ook het onderwijs op
landbouwgebied door de afdeling gestimuleerd
werd.
Vooral over de oprichting der Vordense Zuivelfabriek nu ruim 60 jaar geleden, wist spr.
interessante dingen te vertellen. De Vordense
fabriek was de eerste op de zandgronden van
Gelderland en Overijssel.
Aan het slot van zijn uitvoerige uiteenzetting
stond de secretaris stil bij de persoon, die als
22-jarige jongeman op l januari 1894 als directeur-werkman aan de Stoomzuivelfabriek werd
verbonden, n.l. de thans gepensioneerde ouddirecteur, de heer J. Nienhuis, die gedurende
38 jaar het secretariaat van de afdeling heeft
waargenomen.
Na de pauze werd met veel succes door de
leden van de B.O.G. en B.O.L.H. het vrolijke
toneelspel ,,In het Witte Paard" opgevoerd,
o.l.v. de heer E. Klumper en waarop nader
terugkomen.

De uitslagen van de gespeelde wedstrijden
voor de Zutphense Biljartbond zijn:
Ie af d. Berkelbrug I—K.O.T. I 2—6.
2e afd. Kets I—Pauw III 4—6; K.O.T. II—
Kroon II 2—8.
3e afd. De Kroon III—K.O.T. IV 6—4; K.O.T.
UI—Pauw IV 8—2; De Boer III—K.O.T. III
0-4; K.O.T. IV-Voorst III 0-10.
VIJFENZEVENTIG JARIG BESTAAN
DE G.M. v. L. AFD. VORDEN

grote maat, tijdelijk

ST.-NICOLAAS OP R.K. KLEUTERSCHOOL

f5,95

Donderdagmiddag brachten St.-Nicolaas en
zijn knecht het traditionele bezoek aan de
kleuters van de „Maria-Goretti" school op de
Kranenburg. Toen de Sint en zijn gevolg tegen
twee uur de school betraden, zongen de kleuters een hartelijk welkomstliedje, waarna de
hoofdleidster, mej. Wolbert, de grijze Bisschop
toesprak.
Verschillende kleuters mochten hierna voor de
Sint verschijnen, waar zij declameerden en
leuke voordrachtjes deden. De Sint was verrast door deze aardige surprises en schonk alle
leerlingen een prachtig cadeau, benevens de
leidster. Piet werd ondertussen niet moe om
met gulle handen lekkers en snoep rond te
strooien.

RATTI-NIEUWS

BILJARTEN

VAN

De zaal van het Nutsgebouw was donderdagavond geheel gevuld met belangstellenden bij
de herdenking van het 75-jarig bestaan van
de afd. Vorden der G.M. v. L.
De voorzitter van de afdeling, de heer H. J.
Gotink, opende de feestelijke bijeenkomst met
een welkomstwoord tot de afgevaardigden van
de verschillende zustervenigingen en B. & W.
In het bijzonder wijdde hij waarderende en
sympathieke woorden aan de oud-secretaris,
de heer Nienhuis, welke helaas niet aanwezig
kon zijn. Deze heeft gedurende 38 jaren het
secretariaat der afdeling waargenomen.
De voorzitter van de G.M. v. L., de heer v. d.
Ley, bracht de gelukwensen over van het
hoofdbestuur en wees er op dat de tegenwoordige leden dankbaar mogen zijn dat zij mogen
staan de fundamenten door de vorige generatie gelegd. De oude G.M. v. L. heeft steeds getracht een vuurtoren te zijn voor de boerenstand. Spr. besloot met de wens dat de
G.M. v. L. haar plaats met ere zal mogen behouden. Spr. bood een enveloppe met inhoud
aan.
Burgemeester van Arkel wees op de goede
verstandhouding tussen de gemeente en de
G.M. v. L. Dat de verstandhouding ook met de
C.B.T.B, uitstekend is, bewijst wel het feit dat
zowel de Chr. Lagere Huishoudschool als de
Bijz. Lagere Landbouwschool in gezamenlijk
overleg ook met de gemeente op prettige wijze
tot stand waren gekomen. Hij bood namens de
gemeente een enveloppe met inhoud aan.
De heer A. J. LenseJink feliciteerde namens
de coöperatieve organisaties in Vorden, t.w.
de Zuivelfabriek Vorden, Zuivelfabriek ,,De
Wiersse", Landbouwver. ,,De Eendracht", Vorden, ,,Ons Belang" te Linde, de Coöp. Boerenleenbank, Vorden en de beide afdelingen van
de G.O.S. in Vorden en Linde.
Spr. hoopte dat ook bij de leden van de
G.M. v. L. de coöperatieve gedachte zou mogen voortleven. Namens deze gezamenlijke organisaties bood hij een enveloppe met inhoud
aan.
Verder bood hij namens de A.B.T.B. en de
C.B.T.B. zijn gelukwensen aan en roemde de
goede verstandhouding tussen de jubilerende
afdeling en de zusterorganisaties. Namens de
A.B.T.B. liet hij deze woorden vergezeld gaan
van een enveloppe met inhoud en namens de
C.B.T.B, van een bloemstuk.
Vervolgens voerde de heer Lenselink nog het
woord namens de Bijz. Lagere Landbouwschool
en de Chr. Lagere Huishoudschool.
Ds. J. H. Jansen feliciteerde de jubilaresse namens de Herv. Gemeente.
Mevr. Pelgrum—Rietman, voorzitster van de
Bond v. Plattelandsvrouwen bood mede namens de B.O.L.H., en B.O.G., het Veefonds en
het Paardefonds, haar gelukwensen aan. Zij
overhandigde hierbij namens deze afdelingen

2-persoons
flanellen lakens ']

sten e.a., terwijl volop traktaties werden geschonken,
'-et was een geslaagde St.-Nicolaasviering.

De belangrijke plaatselijke ontmoeting tussen
Ratti en Vorden is, zoals in de lijn der verwachtingen lag in een gelijkspel (l—1) geëindigd. Beide ploegen hebben in deze derby geen
groots spel laten zien, maar het enthousiasme,
dat af en toe oplaaide, vergoedde veel en bovendien was er volop spanning.
Ratti kon^g enkele misluke pogingen in de
20ste miH^A de leiding nemen. Linksbuiten
Rouwen p*P=itste een lage hoekschop in het
Vordense deelgebied, waarbij enkele spelers
misten en Dostal tenslotte nog net het leder
achter de keeper kon tikken 1—0.
Vorden gaf goed partij maar slaagde er voor
rust niet ^Brn gelijk te maken.
Na de thlBfpeelde het uithoudingsvermogen
een grote rul. Bij de Rattianen vlotte het kennelijk niet meer en Vorden had verschillende
perioden het beste deel van het spel. Na een
kwartier, toen de gehele Vordense aanvalslinie gelijk opliep en linksbuiten Dimmendaal
een pracht voorzet gaf, kon de snelle rechtsbuiten Bos de gelijkmaker in het net scoren
(1-1).
Het laatste kwartier verliep zeer spannend.
Ratti werd in het nauw gedreven maar het
hechte defensieblok Gebr. Rouwen met in
laatste instantie keeper Hartman, zorgden ervoor, dat de balans niet in het voordeel der
bezoekers doorsloeg. Zodoende bleef de stand
ongewijzigd, waarmee beide teams tevreden
konden zijn.
Ratti II ging op bezoek bij de Vordense reserves, waarbij ook de nodige spanning niet ontbrak. Hier toonde Vorden zich schotvaardiger
sn de wedstrijd eindigde met een verdiende
l—2 zege voor de thuisclub.
Ratti A trok naar Steenderen en won op het
lippertje met 2—3 van Steenderen A, terwijl
de B junioren in een vriendschappelijke ontmoeting tegen een Baakse Boys-combinatie
met 7—l wonnen.
Komende zondag gaat het eerste op bezoek bij
Lochuizen (Neede). Het zal de Ratti-jongens
niet meevallen om tegen dit sterke elftal een
behoorlijk resultaat te behalen, want Lochuizen is op eigen terrein praktisch niet te slaan.
Het tweede kan thuis succes bereiken tegen
Soccu J uit Vierakker, teiwijl Ratti A in eigen
home een zware kluif zal hebben aan Keyenborgse Boys A. Ratti B is vrij.

K.A.V. BIJEENKOMST

H. & W.
Zutphenseweg 14
H. H. JAGERS.
Wij vragen wild en
betalen hoge prijzen.

Rossei's
Pluimveehandel
Tel. 1283
Vorden
H. H. Landbouwers l!
Prima onderstel met
laadbak, 250 x 160x40
Tevens watergekoelde
400c.c., 2 cyl. motor, m.
elektr. starter en accu,
vooc melkmachine of
gierpomp.
A. J. Jansen,
B 91 Vorden.

De ontwikkelingsavond v;ui de K.A.V. ald.
Vorden, welke ten hui/e v;m de sec rennesse
werd gehouden, mocht xich in een goede belangstelling verheugen. De presidente r i c h t t e
in haar openingswoord een bij/onder woord
van welkom tot de Geest. Adviseur Kap.
Ruigt en Zr. Stoop, Wijkverpleegster van het
Groene Kruis, alhier.
Zr. Stoop hield een inleiding over „Zieken- MEVROUW!!
verzorging thuis", waarin zij o.a. besprak, de
behandeling van kleine ongevallen, die in de Dat kabinet, in die kahuishouding gebeuren kunnen en gal' n u t - mer, kunnen we niets
tige wenken en raadgevingen, hoe gehandeld aan doen. Uw kamer
kunnen we wel netjes
moet worden bij grotere ongevallen.
Ook spoorde zij aan om in ieder gezin een in orde maken.
huisapotheek te kopen, hetwelk praktisch onVloerbedekking, Gormisbaar is, terwijl ook een thermometer niet dijnen, Meubelen enz.
mag ontbreken.
Uw interieur-formaEr werden nog verschillende vragen gesteld,
teur,
onze volle neef.
waarna de voorzitster, mevrouw M. Bos—
Eykelkamp meedeelde, dat wegens plaatsge- fa» G* W» Luimes
brek het vervolg varjfcdeze inleiding zal worVorden, Telef. 1421
den gehouden in henbroene Kruisgebouw.
Zij dankte Zr. Stoop voor haar leerzame avond
en bood een aardige herinnering aan.
J*as of)
voor tocht
K.A.B. GESPREKSAVOND
De K.A.B, hield haar eerst Gespreksavond van zelfklevend tochtband
het nieuwe seizoen en gebleken is wel, dat deze
nieuwe vorm van vergaderen een groot succes U bent er in een wip
mee klaar.
is. De voorzitter, de heer J. C. van Langen,
was verheugd over de prachtige opkomst. Hij
22 cent per meter.
richtte een speciaal welkomstwoord tot de Gespreksleider van de avond, Kapelaan Ruigt
o.i'.m. en de aanwe/ige K.A.V. dames.
Zutphenseweg 14
Na een korte inleiding van de Gespreksleider
werd een actu^y jjrobleem onder de loupe genomen, naai^^ra leid ing waarvan /icli een TE KOOP:
vruchtbare discussie ontwikkelde. Er werden Twee in prima staat
vele vragen gesteld, die door de Gesprekslei- verkerende dubbelder tot genoegen van allen werden beant- wandige houten huisjes
woord.
oppervl. 8% X Ó m.,
Het jaarlijkse^Jcerstfeest voor kinderen van uitneembaar, l woonK.A.B, en K^Wi-leden zal wegens omstandigheden niet Iwden gehouden op Tweede kamer, 2 slaapkamers,
Kerstdag, maar worden vervroegd. Dit vindt l W.C., hal+keuken
nu plaats op /omlag 14 december in /aal en schuur.
Prijs f 900,— p. stuk.
Schoenaker.
. Venderink,
Rijksstraatweg 25,
Warnsveld.
h Itiv woning gezellig

SCHOOL- EN SINTERKLAASFEEST
R.K. SCHOOL

Vrijdagmorgen was het groot feest voor alle
leerlingen van de St. Antoniusschool op ÓP
Kranenburg in verbano met het traditionele
Sinterklaasfeest en het jaarlijkse schoolfeest
dat deze zomer geen doorgang kon vinden,
s Morgen waren leerkrachten, leerlingen en
/ele ouders in zaal Schoenaker verenigd, waar
ie Sint tegen 9 uur zijn intrede deed, vergezeld van beide zwarte knechten, die beladen
•varen met snoep, cadeaus etc.
Ma een welkomstlied hield de heer G. Bakker,
aoofd der school, een korte toespraak. De
^rote kindervriend richtte zich hierna in welgekozen woorden tot de aanwezigen en was
/erheugd over de goede vorderingen der leernngen. Tevens gaf hij nog enkele algemene
tvenken, waarna de beide knechten allen verBasten met een cadeau en lekkernijen. De morgen werd verder gevuld met voordrachtjes en
declamaties der leerlingen, solozang der klein-

H. & W.

en kleedt Uw kamers nu
warm aan I
Vitrages:
Mystéres, Marquisettes, Rodia
voiles en Terlenka vitrages, valletjes, vitrages met randen.

korte jas en broek)
f24,75

regencape's

f 10,—
fa. G. W. Luimes

Overgordijnstoffen:
Weefstoffen, Cretonnes, Damasten, Velours enz.

Vorden, Telefoon 1421

Retexturingsbedrijf

Vloerbedekkingen:
Balatum, Linoleum,
tegels, vaste kleden.

Voor de regen,
regenpakken

Colovynil

Heeft u al kennis gemaakt
met het nieuwe tapijt met
plastic rug?
Werkelijk ideaal, zeer veel voordelen, ook op stenen vloeren.
Komt U eens zien en overtuigt
U hiervan.
Wij geven U volledige inlichtingen.
Vakkundig werk.

„ACCURAAT"
Oldenzaal
Met Kerstmis
piekfijn en paraat
dan nu Uw goed
naar „Accuraat"
Chem. reinigen, Tricoleren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Dekens:
Wollen en halfwollen dekens.
Gestikte dekens.
Terlenka dekens.
Flanellen lakens, Molton dekens.

Grote keuze,
lage prijzen!

H. LUTH
Telefoon 1396
Vorden
NICO KEUNE

Voor het hartelijk
medeleven, betoond bij
het overlijden van onze
lieve man en vader
A. BEERNING
betuigen wij onze oprechte dank.
C. BeerningHassink
en kinderen.
Vorden, Raadhuisstr. 9
Een net MEISJE gevraagd v.d morgenuren
of nette werkster voor
een paar morgens per
week.
Bakkerij Scholten
mevr. Kerkhoven
B.z.a. net MEISJE, 18
jaar, liefst in winkel.
Adres te bevr. Bureau
Contact.
B.z.a. net MEISJE. R.
K,, v. huish. of winkel,
v. 2 halve dagen of l
dag p. week. Adres te
bevr. Bur. Contact.

Op maandag 15 dec. a.s. hopen onze
ouders, behuwd- en grootouders
H. Bosman

Folkloristische Boerendansgroep „de Knupduukskes" te Vorden
vraagt een
„spölleman"
(harmonikaspeler)
harmonika aanwezig.
Inlichtingen worden
gaarne verstrekt door
de sekretaris
J. W. Klein Lebbink,
Dorpsstr. 40, Vorden.
Tel. K 6752-1455.
2 CRAPAUDS en 4
stoelen te koop, in pr.
staat, zeer billijk.
Stationsweg 4.
Te koop l paar
BONTLAARSJES, m.
36 en een kort Jasje.
W. van Veldhuizen,
Zutphenseweg C 74
Te koop g.o.h. KINDERWAGEN. Bevr.
Bureau Contact.
Toom BIGGEN te
koop. H. Gr. Obbink
Linde, Vorden.
Te koop toom zware
BIGGEN en rode consumpt. WORTELEN
A. J. Heuvelink Dzn.
Warken,
Zwaar STIERKALF
voor het mesthok te
koop bij Wagenvoort
„de Biele" Hackfort.

En profiteert hiervan.

en
H. Dosman-Nijland

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dat ze nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkind
Henk en Tiny
Gerda, Jan en Willemientje
Alie
Vorden, december '58.
D 36b,
Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot
5 uur in zaal Lettink.

/Versluiering

Openbare Lagere Dorpsschool
op vrijdag 19 december a.s. 's middags half twee in het Nutsgebouw.

Net PERSOON ge- A.s. zondag 2 uur
vraagd, in bezit van
rijoewijs. Voorl. l of 2 VORDEN l dagen p. week.
N. J. Keune, Vorden.

Let op j
Bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie ad. 188 et. ontvangt u een echte
Friese kruidkoek van 62 et. voor
25 et.
Grote pot pindakaas, deze week
Grote pot piccalilly
Groot blik ananas
Corned beef, 150 gram
Kerstkransjes, lekker koekje
250 gram
Rum- en sneeuwwafels, 200 gram
Hoestmelange, 200 gram
Cocosschijfjes, lekker snoepje
150 gram

VIOS B. l

per groot blik f

Steeds meer huisvrouwen gaan onze
Goudmerk Koffiebonen gebruiken,
van 1.88 voor 1,53.
Deze week bij elke 250 gr. van
deze koffie, een koek van 54 voor
43 et.
Literspot rozijnen op^töp 1.98
Fles rode zoete wijn^js
Fles advocaat (Gouden kip) 2.98
Fles zuiver druivensap 0.75
Kaaskoekjes per zakjflÉO.75
Dadels per 500 gram 0.59
Vijgen per 500 gram 0.59
150 gram palingworst 0.67
Gerookte Zalm-mayonnaise per tube
0.80

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

2.70

Laarstraat 5

Fa. J. W. Albers

Voor de dure dagen
vele voordelen voor U!

Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-inschuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

De Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden
nodigt evenals voorgaande jaren, dames
en heren boven de 65 jaar uit, samen het
Kerstfeest te vieren

op woensdag 17 december
's middags om half drie
in het Nutsgebouw.
Het bestuur.

KUIKENS
alle rassen en kruisingen Gebruikshybriden
met stamnr.
H. BURKINK
Tel. 06754-324
Wichmond
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI
Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Alle versiöjpgen
voor de

Kerstdagen
vindt U bij

250 gr. gesuikerde kransjes 0.52

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

KOERSELMAN

Zie
etalage

NICO KEUNE

Koelink voor uw Rijbewijs

kaarten
lopers
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234
tafel lakens
servetten
rood, wit en
groen crepe

Fa. Hietbrink, Tel.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

42 et

Nieuwstad 5, Vorden

Flitter.
Kalenders en Agenda's 1959.

voor autorijlessen.

49 et
65 et
45 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

lint
kaarsen
stalletjes

„De Reiger"

et
et
et
et

De echte Nieuwjaarsrolletjes

pakpapier

Nico Keune

59
52
98
77

$ptLt*ii
NICO KEUNE

R. J. Koerselman
Voor de zondag iets extra's op tafel?

1253

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

„KOUDIJS
Veevoederprodukten".

Hengelo-Gld.

Nesmt eens proef.
Telefoon 06753-594. Depot voor Vorden en omstreken:
A.B.A.N.
erkend instructeur.

vAMAFFI.28.,8

H. Rothman, Molen weg 41, Vorden

Rozijnenbroodü
Dat moet u eens nemen vandaag.
Volop voorraad in onze winkel!

Bakker Schurink, Telefoon 1384
VOOR EEN MOOIE

H.H.
Landarbeiders.
Verzilvering vakantiezegels
op dinsdag 16 dec. a.s. 's avonds tussen
7 en 8 uur bij G. J. Martinus, penn. A.N.A.B.

Alleen zaterdag:
500 gr. rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram tongenworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et
200 gram ham 120 et
500 gr. vet spek 110 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.
Wij hebben de nieuwe soorten voorradig.

* KERSTBOOM
naar

Derksen, Zutphenseweg, Telefoon 1334

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

„HERO" DIEPVRIES Groente, Fruit en Vis.
't Laagst in prijs 't hoogst in kwaliteit. We hebben ze voor U in voorraad

SMIT, Zutphenseweg - Telefoon 1281
J^rettige

l\,erstdagen hebt

It

met een Radio- of
Televisietoestel uit
onze fraaie kollektie
Philips en Blaupunkt.
Elektr. Kerstboomverlichting
en Elektr. Wafelbakijzers.

Techn. Uur. P. Dekker, Tel. 1253
H.H.

IJsvereniging „Wildenborcir
Vergadering ,
op HEDEN zaterdagavond
7.30 uur in de Kapel.

OPGAVE NIEUWE LEDEN.
Het bestuur.

Op dinsdag 16 dec- a.s 's avonds
7.30 uur in café „de Zon"
een aantrekkelijke

Kerstversiering
bij KEUNE

Mooier

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 21 december, 8 uur

LEZING
Welke maatregelen kan de varkensmester nemen ?
Houdt deze avond vrij.

^^

Aanbevelend, FA. K™VERS
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)
f 1,95 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 1283

Voordeliger stookt U
met

Esso Petroleum.
De haardolie met het
hoogste rendement.

goedkoper

een vrolijke en spannende film
(in prachtige kleuren)

ouer voeding en huisvesting van varkens in
verband met harde of zachte Bacon door de
Heer Claessen, te Deventer.

Vergiss mich nicht
met: Walter Giller, Robert Freytag,
Gardy Granass en Freddy.
Medewerking van het RIAS-dansorchest
en zijn combo - de 4 Sunnies en het
Cornel-trio.
Liefde en jonge mensen, m A en
ritme in de studentenstad He ™ erg.

C

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbesprjfln bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, T^^ 1373

KEUKENGARNITUUR Fl. 27 4S

R. J. KOERSELMAN

Kerstdeclamatorium:
„Een Licht der
Lichten"
uitgevoerd door leden der Geref.
Jeugdver.

Sopraan- en tenorsolo's.
Trompet en orgel.

Concordia Hengelo-GId.
Heden zaterdag 13 december

DANSMUZIEK
Orkest „The Explorers".
Aanvang 7 uur.

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden
Opgericht 7 januari 1818

A. de Jonge, Tel. 1346

3e Nutsavond

Bupro-gas

op donderdag 18 december 1958
aanvang 8 uur precies.

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Op donderdag 18 december in de
Geref. Kerk. Aanvang 7.45 uur.

Weulen Kranenbarg Geen ROEST meer
H.H Landbouwers en
Pluimveehouders!

in uw teil en wasketel, en dus geen
roest meer in uw wasgoed.

Koud verzinken met de kwast,
direct voor gebruik gereed, 1.95
per bus.

Voor het komende
kuikenseizoen speciaal aanbevolen onze
kuikenvoeders met Alleen verkrijgbaar bij

anti coccidioses preparaat
Depot voor Vorden
en omstreken:
H. R O T H M A N
Molenweg 41
Vorden.
Voor

Vulpenreparatie
naar
„Jan Hassink"

Gebr. Barendsen
Hebt U onze verse

SOEPGROENTE
al geprobeerd, voor een heerlijke
geurige soep. Per zakje f 0.25.

Derksen's fruit- en Groentenhandel
Zutphenseweg, Telefoon 1334

Balgooien
om krentenbrood, gebak enz.

bij

W. VOSKAMP
Molenweg 43, Vorden. Aanvang 7 uur

Nutsgebouw""

Veehouders!

Zaterdag 20 december

Waarschuwing.
Vanaf maandag 15 dec. dagelijks
aan de winkel van „OME AP" verkrijgbaar, speciaal voor de a.s. feestdagen.

ALS EXTRA RECLAME:
5 rolmopsen
O.98
3 grote makrelen
O.98
8 gest. bokkingen
0.98
6 spekbokkingen
0.98
6 zoute haringen
O.98
6 zure haringen
O.98
3 bossen sprot
O.98
Verder iedere dag onze NU AL BEKENDE warm gebakken vis, geheel
graatloos, zoals: Lekkerbekken, Schelvis en gebakken bokking.

Elke dag alle soorten verse Zeeuis.
Beleefd aanbevelend,

A. Stokkink, Stationsweg 3
De vis woog 5 pond en 3\i., ons.
Onderstaande personen komen in aanmerking :
5 p. en 3 ons H. G. Albers
5 p. en 3onsS. H.Aartsen.Stationsw. 8
5 p. en 4 ons Lauckhart, 't Hoge 49
5 p. en 3 ons J. Bielderman, Nieuwst. 23
% 5 p. en 3 ons J. Besselink

Chr. Landbouwhuishondschool Vorden
Fijne keukencursus
In januari as. begint een fijne keukencursus.
Opgave voor 19 dec. aan de school.
Telefoon 1512.
De Directrice.

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300
Wissel- en
Draaistroom

Zaal open 7.30 uur.

Declamatie Ds. J. Langstraat
't Kerstspel „De stal bij de
Herberg"
van Ds. Simoons

door de Jonge Kerk.
Toegang Nutsleden (2 pers ) f 0.25 p p.
Niet-leden f 1.25 P<T persoon.

Eet eens wat anders
neemt u eens proef met ons

Volkorenbrood
LEKKER EN VOEDZAAM.

SCHURINK
bakt het dagelijks voor U!
Telefoon 1384

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken Telefoon 06752-1260

Vorden

