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KERSTFEESTVIERING
A.s. maandagmiddag worden de oudjes van
Vorden in het Nutsgebouw verwacht, waar
door de Bond van Plattelandsvrouwen het
kerstfeest met hen zal worden gevierd. Het is
altijd een mooie middag en ook nu weer zal
de vereniging alles in het werk stellen om de
bejaarden een paar goede uren te bezorgen.
Ds. Langstraat zal deze keer de kerstvertelling
geven.
De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
houdt het kerstfeest met de kinderen van de
zondagsschool op zondag 23 december in het
Nutsgebouw onder leiding van Ds. Riphaagen
van Zutphen.

i
DE STER VAN BETHLEHEM

Maandag 17 december zal in het gebouw „Ire-
ne" het Kerstspel van Martinus Nijholf „De
Ster van Bethlehem" worden opgevoerd door
leden van de jeugdverenigingen. Op dinsdag
18 december wordt deze opvoering herhaald
in het Nutsgebouw.

JUBILEUM-UITVOERING VORDENS
MANNENKOOR

Het Vordens Mannenkoor herdenkt dit jaar
het feit, dat dit koor 20 jaar geleden werd
opgericht, ontstaan uit het Empo-mannen-
koor.
In de enige tijd geleden gehouden contact-
avond met verschillende mannenkoren kwam
dit reeds tot uiting en woensdagavond werd
ter gelegenheid van dit feit een speciaal ju-
bileum-concert gegeven o.l.v. de heer D. Wol-
ters. Het is weer een uitstekend concert ge-
worden waarmee zowel het koor als dirigent
alle eer ingelegd hebben.
Het programma bestond uit een 7-tal num-
mers, waarvan het „Zum Sanctus" van Schu-
bert een zeer geschikte inleiding vormde. On-
danks het feit dat enkele leden verstek moes-
ten laten gaan wegens ziekte, wist het kleine
koor toch nog voldoende volume op te bren-,
gen om het tors gezongen „Aguis Deï" goecW
tot zijn recht te doen komen. Het melodieuze J
„Klokke Roeland" en de „Serenade van eer ^j
Landsknecht" vielen eveneens /f-cr in ek
smaak.
Ter afwisseling werd het voor deze tijd zeer
toepasselijke Poolse vrijheidslied gezonden,
waarna het eerste gedeelte van dit concert(
beëindigd werd met het machtige „Magnifi-
cat".
De leden J. Buunk en B. Eyckelkamp zongen
tweestemmig een tweetal vlotte liedjes, terwijl
de Gebr. Welling enkele gedeelten uit opera's
brachten. Een enthousiast publiek beloonde
beide keren deze uitstekende zang.
Met piano-begeleiding werd tot slot door het
koor het omvangrijke en lang niet gemakkelij-
ke lied „Hollands Glorie" gezongen, waarin
elke stem zich tot het uiterste moest geven,
gezien het geringe aantal zangers. De uitvoe-
ring overtrof ongetwijfeld de verwachting, en
er viel dan ook weinig aan te merken. Een
langdurig applaus beloonde dirigent en zan-
gers voor deze mooie uitvoering,
lammer dat het koor te weinig leden telt. Het
huidige aantal van ruim 20 stemmen, moet
zeker in Vorden verdubbeld kunnen worden.
Ongetwijfeld zouden dan onder de eminente
leiding van de heer Wolters nog grotere suc-
cessen behaald kunnen worden.
De avond werd geopend door de voorzitter,
de heer A. Bielderman, die in het bijzonder
burgemeester van Arkel, de beschermheer H.
B. Èmsbroek, de ere-voorzitter A. J. Scholten
en de beide ere-leden Masselink en Rengelink
welkom heette.
Na de pauze voerde de Vordense Toneelver-
eniging D.E.V. onder regie van de heer Joh.
Harmsen de klucht „Gijs bekijkt 't" van jack
Bess op. Om dit stuk, waarin de perikelen van
de lam. Wolters, directeur van een conserven-
fabriek, behandeld worden, hebben de talrijke
toeschouwers daverend gelachen. Vooral de
huisknacht Gijs, het factotum der familie en
iemand, die op alles en voor iedereen *aad
wist, en de heer des huizes gaven goed en vlot
spel te zien. Een compliment verdienen voorts
de sfeervolle decors, die men speciaal voor dit
stuk had gebruikt.
Na afloop sprak de beschermheer, de heer
Èmsbroek, woorden van lof voor het mooie
concert. Het speet hem dat het koor zo klein
was en hoopte dat er minstens 20 nieuwe le-
den geboekt konden worden, wilde het koor
op volle sterkte komen. Hij wekte clan ook de
mannelijke bevolking van Vorden op om lid
te worden. Ter gelegenheid van dit vierde
lustrum bood hij een enveloppe met inhoud
aan.
Namens D.E.V. feliciteerde de voorzitter, de
heer Joh. Harmsen, de jubilerende vereniging
en zegde een zangnummer toe ter keuze van de
dirigent. Het was een ,avond, die zeer in de
smaak is gevallen.

KERKDIENSTEN zondag 16 december
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. H. Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. Langstraat.

Öeref. 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 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 15 dec. van 5 uur tot en met
zondag J 6 dec. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 7 t.m. 13 dec.
Geboren: d. van G. J. Golstein en L. H-
Golstein-Scholte.
Overleden: M. H. Weenink, vr , wed. van
Joh. Regelink, 80 jr.. overl. te Zutphen;
I. J. Ruygh, vr., echtg. van W. B. Krens,
88 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
vadeerden van f 44.— tot f 50.— per stuk.
Handel was redelijk.

ADVENTSAVOND
Op zondag 23 december zal er om hall acht
's avonds wederom een Adventsbijeenkomst
gehouden worden in de Hervormde Kerk.
Spreker is Drs. H. Kramer, terwij l de naam
van de tweede spreker nog wordt bekend ge-
maakt.
Muzika le medewerking verleent de bekende
tenor Wiebe Drayer die begeleid zal worden
door Piet Wester'houd.
Er is samenzang van kerstliederen, de kerk '/<
weer met groen versierd z i j n en de kaarsver-
l icht ing/al weer branden. De orgelbegeleiding
gcschieui'door de heer U. Mokers .

VOETBAL
Het is voor „Vorden" zondag geen beste « ^
geweest. Alle elftallen boekten verlies. Vor-
den I kon op het kleine veld in Borculo tegen
Reuni II niet uit de voeten komen en ver-
loor met 3—0, waardoor de kansen op de bo-
venste plaats wel heel gering geworden z i jn .
Reuni speelde een iris vlot p a r t i j t j e en haar
voorhoede was heel wat gevaarl i jker dan die
van Vorden. De geel-zwarten deden in het
veld niet veel onder voor hun tegenstanders,
doch voor het doel liepen de meeste aanvallen
dood door gebrek aan schotvaardigheid en
tempo.
Vorden II verloor na met 2—0 te hebben voor-
gestaan met 4—3 van Pax III, dank zij fouten
in de achterhoede, waarvan de backs te veel
treuzelden met het wegwerken der ballen.
Vorden I I L wilde ook niet a c h t e r b l i j v e n en
kreeg in Doesburg een onverwachte 4—3 ne-
der laag te slikken, wat tevens de eerste ver-
liespunten betekende.
En tenslotte verloor Vorden a zondag met gro-
te cijfers (7—1) van het toch niet zo sterke
Pax b.
Alleen Vorden b hield zaterdag de eer hoog
door met 2—J van /u tphania a te winnen in
Zutphen, wat een kranige prestatie betekent.
A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen Ruur-
lo II, dat tot de /wakke zusjes behoort. Ge-
zien het wisselvallige spel van Vorden, is van
de uitslag weinig te zeggen.
Vorden III wacht in Steenderen zware tegen-
stand van de reserves aldaar. Hopelijk hebben
de voormalige A-spelers zich van de inzinking
der laa ts te weken hersteld en komen met een
f l i n k e overwinning thuis.
Verder speelt zaterdagmiddag nog Vorden b
in Warnsveld tegen de Boys a.

NUTSFOTOCLUB
Zoals in de folder van het winterprogramma
van het Departement Vorden reeds is aange-
kondigd zal er in samenwerking met het De-
partement Hengelo ((i.) een Nutsfotoclub
worden georganiseerd. Het heeft wel iets lan-
ger geduurd dan het bestuur verwacht had,
maar 't is nu toch /.over dat de oprichtings-
vergadering plaats kan hebben en wel op
woensdag 1(J december in de zaal Leemreis te
Hengelo (G.). Een deskundige leider zal de
club leiden en adviseren. Zij die in het bezit
z i j n van goede foto's worden verzocht deze
mee te brengen omdat de/e op de vergadering
besproken kunnen worden. Allen, die belang-
stellen in fotograferen worden verzocht te ko-
men, dan kan er nader overleg worden ge-
pleegd. Zie advertentie.

RATTENBESTRIJ DING
Evenals voorgaande jaren zal op advies van
de Plantenziekte-kundige Dienst, Aid. Rat tcn-
bestr i jding te Wageningcn, in de/c- gemeente
wederom de ra t tenbes t r i jc l ing ter hand wor-
den genomen.
De bestrijding vindt di tmaal in het gehele
land in hetzelfde t i jdvak plaats.
In de week van 17 tot en met 21 december '56
zullen 10 personen de boerderijen, woonhui-
zen en bedrijven in deze gemeente bezoeken,
ten einde bestrijdingsmiddelen uit te leggen
op plaatsen waar het vermoeden bestaat, dat
d ia r latten huizen.
Aan de/e bestrijdingsmiddelen z i jn geen kos-
ten verbonden voor belanghebbenden, te rwi j l
z i j onschadelijk zijn voor mens en huisdier.
Het spreekt vanzelf, dat een ieder weer de
nodige medewerking zal verlenen, opdat de
actie ook dit jaar volkomen zal slagen.

DS. SYTHOFF SPRAK OVER DE VER-
PLEGING VAN MELAATSEN

Maandagavond werd onder leiding van Ds.
I . J. Duursema in het gebouw Irene een ge-
meenteavond gehouden van de Geref. Kerk
waar Ds. Sytholf , secretaris van de binnen-
landse actie tot verpleging van melaatsen in
Suriname, sprak over het werk van deze orga-
nisatie.
Deze vreselijke ziekte kan zowel bij kinderen
als volwassenen voorkomen, aldus spreker.
Mensen kunnen reeds de melaatsheid met zich
meedragen zonder dat ze het zelf weten. De
melaatsheid is een hardnekkige, moeilijk te
genezen ziekte. Zi j is hardvochtig, want zij
legt aan h a a r slachtoffers de beproeving van
een lang lijden op.
In Bethesda, op een 8 km afstand van Para-
maribo gelegen, kunnen deze lepral i jdc-rs wor-
den verpleegd. Het is een verheugend feit , al-
dus spreker, dat er sinds enkele jaren lepra l i j -
ders genezen naar huis mochten terugkeren.
Zo weiden in 1955 b.v. 3-1 pat iënten als ge-
nezen ontslagen. In de periode van de verple-
gin wordt de pat iënten door cursussen een o!
ander vak geleerd. l i i j de mannen is vooral liet
bouw- en t i m m e r v a k /eer geliefd.

; i t i ë n t c van de in r i ch t ing is een
81-jarige Houw die er al 31 j a a r wordt ver-
pleegd. Toch werd in 1!)5(> een () (S-jarige vrouw
als gene/en ontslagen, nadat z i j 38 j a a r lang
verpleegd was. Dat onts lag dank te / i j aan de
behandeling met de nieuwste med ic i j nen . In
de inrichting vinden gemiddeld 1(>5 pat iënten
w.o. 55 kinderen een liefderijke verpleging.
Van het verplegend personeel en zij die de lei-
d ing hebben te geven wordt clan ook zeer veel
gevergd, vooral als men denkt aan de ontzet-
tende h i t t e waaronder het Averk moet worden
gedaan. Een en ander Aveid ve rdu ide l i j k t door
het vertonen van de f i lm A l w i n s moe i l i j ke
weg. Verder werd nog een film over Sur iname
zelf en de hoofdstad Paramaribo vertoond.
Een aantal gestelde vragen werden door spr.
naar genoegen beantwoord.
Tenslotte werden enkele vragen betreffende
het interne kerkelijke leven gesteld die dooi-
de voorzitter in het kort werden beantwoord.

BELANGRIJK VOOR VEEHOUDERS
A.s. woensdag Avordt er door de Landbomv-
kundige Afdel ing van de Ol ie l ab r i eken Cal-
vé-Delft een voorlichtingsavond voor c!e v e e -
houders georganiseerd in ca l e ,,De Zon".
Op cle/e avond worden de meest u i teen lopen-
de problemen van de veehouderij uitvoerig
besproken.
Ook voor het uitwisselen van prakt i jk-ervar in-
gen is voldoende t i jd uitgetrokken.
Tot de hoogtepunten behoort wel het verto-
nen van de niemvste voorlichtingsfilm op het
gebied van de veehouderij. Voor bijzonderhe-
den zie men de advertentie.

COLLECTE „HET HOOGELAND"
Voor de vereniging , , I I e t Hoogeland" zal van
17 tot en met 22 december hier ter plaatse
een col lec te worden gehouden ten bate van
haar verzorging»-, opvoedings- en reclasse-
ringsAverk.
H a r t e l i j k bevelen wij deze Hogelandse collec-
te voor het uitgebreide en be langr i jke werk
in haar 4 lamlkolonies en 5 t ehu i zen , waa r in
per j aa r meer clan 700 personen worden ver-
pleegd ( M i waarvoor veel geld nodig is, aan.

BIOSCOOP
Zondagavond Avordt de veelbesproken f i l m
,.Tlic Bcnny Gooclman Story" in liet Nntsge-
bouAv gedraaid. Het is de levensgeschiedenis
van een beroemd man , die door de l iefde voor
z i j n k l a r i n e t b i j n a cle l i e fde van een schattig
meis j e 1 verspeelde. Het is een f i l m w a a r i n ro-
mantiek en muziek e lkaar op meester l i jke wi j -
ze a (wisselen, en die overal ter wereld de
grootste successen boekt. De/e f i l m is heus niet
a l leen voor de jongeren a a n t r e k k e l i j k , ook
cle ouderen vinden er veel in dat ze bijzonder
zul len waarderen.



OUDERAVOND O.L.S. DORP
Dinsdag werd een ouderavond gehouden van
de O.L. Dorpsschool in het Nutsgebouw, on-
der voorzitterschap van de heer J. H. Schup-
pers.
Na een welkomstwoord werden allereerst eni-
ge interne /aken, het schoolleven aangaande,
afgehandeld.
Bij de gehouden stemming werd in de vaka-
ture Schuppers, die niet herkiesbaar was, be-
noemd de heer A. de Jonge, terwijl in de
vakature van de heer H. Tjoonk (niet herkies-
baar) werd benoemd de heer G. J. Wues-
tenenk, Koekoekstraat.
Vervolgens hield de schoolarts, Dr. Hagtin-
gius, een interessante rede over het onder-
werp: „Sexuele voorlichting". Spreker begon

,met te zeggen dat dit een moeilijk onderwerp
is, doch hoe meer men zich hierin verdiept des
te helderder begint het te worden. Er heerst
vaak veel onwetendheid over dit vraagstuk.
Daarbij komt dat de meeste mensen met
schroom over dit onderwerp spreken.
Dit hoeft echter niet, als we de /aak maar /ui-
ver stellen. Kinderen worden vragende wijs
over alle onderwerpen en vragen dus ook over
hun lichaam. Geef hun dat antwoord eenvou-
dig, maar eerlijk. Dan zullen ze ook dit als ge-
woon ervaren. Merken ze echter dat de ouders
liegen, dan worden ze achterdochtig en vragen
hun inlichtingen aan vriendjes. In de regel
krijgen ze het dan echter niet van de mooiste
kant te horen.
Spreker raadde de ouders aan goede lectuur
over dit onderwerp te lezen. Dan raakt men er
zelf beter mee vertrouwd en kan men er on-
bevangen met zijn kinderen over spreken.
Men wachte rustig de vragen af en beantwoor-
de ze dan naar de kinderen rijp zijn. Spreker
noemde enkele boekjes die ook door de kin-
deren vanaf ongeveer 13 jaar kunnen worden
gelezen.
De voorzitter dankte de spreker voor zijn ge-
houden rede. Een aantal gestelde vragen wer-
den door spreker uitvoerig beantwoord, waar-
na sluiting volgde.

ZEMUWRUST
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
IWJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

B.O.L.H.
Onder leiding van mej. W. Sloetjes werd in
hotel Brandenberg een ledenvergadering ge-
houden van de li.O.L.H. 7 nieuwe leden wer-
den welkom geheten. '2, Dames werden ''be-
noemd als afgevaardigden naar de feestavond
in Lochem. In de pauze kwam zwarte Piet op
bezoek en bracht voor ieder lid een cadeautje.
Er werden liedjes gezongen en men vermaakte
zich best.

gaaf huidje

B A B Y D E R M
Poeder - Zalf - Olie - Zeep

OP DE VOORDRACHT
De heer J. van Amerongen, hoofd van de Med-
lerschool, staat no. 2 op de voordracht voor de
benoeming van hoofd ener o.l. school te Al-
phen aan de Rijn.

SINTERKLAASAVOND RATTI-JEUGD
Vrijdagavond werd dooi de j u n i o r e n van de
R.K. Sportvereniging wederom de t radi t ionele
St. Nicolaasavond gehouden, welke werd ge-
organiseerd door de Jeugdcommissie.
Namens de junioren-commissie sprak de lei-
der, de heer B. Lichtenberg Jr. een har te l i jk
welkomstwoord tot de aanwezigen, jongens,
ouders en speciaal pastoor Ponsioen o.l'.m., die
wegens ziekte van de Geest. Adviseur Kape-
laan Polane, aanwezig was.
Hierna werden door de heer Dolphijn uit Vor-
den enkele aardige filmpjes gedraaid in af-
wachting op de komst van de Sint. Tegen 8
uur arriveerde het hoge gezelschap en werden
de Sint en z i jn twee zwarte knechten toege-
sproken door pastoor Ponsioen, die hen har-
tel i jk verwelkomde. St . -Nieolaas sprak vervol-
gens de jun io ren toe, w a a r b i j hij 'n speciaal
beroep op ben deed om steeds de wenken en
raadgevingen van hun leiders op de tevolgen.
Over de prestaties der junioren op het voet-
balveld was hij erg tevreden. De jeugdcommis-
sie, bestaande uit de heren B. Lichtenberg [r..
B. Schoenaker, 11. Hartman en L. Wolbert
werden geprezen om hun grote activiteit en
de Sint was er van overtuigd, dat het jeugd-
werk bij hen in goede handen was.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst wee: met

SINTERKLAASVIERING R.K. SCHOLEN
Het afgelopen weekend bracht St.-Nicolaas en
z i j n /warte knecht een bezoek aan de R.K.
Kleuterschool op de Kranenburg en de R.K.
Lagere School. Eerst werden de kleintjes van
de Kleuterschool met een bezoek vereerd. In
zijn toespraak tot de kleuters zeide de Bis-
schop, dat hij verheugd was over de prestaties
van de leerlingen en wenste hij de kleuterleid-
ster mej. L. Wolbert een spoedig algeheel her-
stel van haar ziekte toe. Hierna deden de klei-
nen een aantal spelletjes en leuke voordracht-
jes.
Vervolgens zette de Sint zijn tocht voort naar
de zaal Schoenaker, waar de leerlingen van de
laagste klassen der St. Antoniusschool, hem
van harte werwelkomden. Na een welkomst-
lied heette het waarn. hoofd der school, de
heer Bekker, de Sint welkom. De Sint was zeer
erkcntel iUwnver cle/e enthousiaste ontvangst.
Hij hoojJ^Blat het hoofd der school, de heer
H. FplmeWspoedig van z i j n ziekte hersteld
zou z i j n en weer z i j n taak zou kunnen vervul-
len. De Sint betreurde het, dat de-reslauratie
en uitbreiding der school nog niet gereed was,
doch spnuWle wens uit, dat men weldra weer
in het ga^K vernieuwde en herstelde school-
gebouw w|r/ou kunnen geven. Beurtelings
werden hierna door de kinderen liedjes ge-
zongen en gedeclameerd.

SCHOOL MET DE BIJBEL
De kinderen van de school met de Bijbel op
het Hoge vieren vrijdag 21 december geza-
menlijk het kerstfeest. Er wordt op gerekend
dat de kleintjes, die in 1957 op school hopen
te komen, ook aanwezig zullen zijn. Zie ook de
advertentie.

Ruwe handen
H a mea-Ge Ie i
Tube Fl 1.60 en 95 et.

RATTI-NÏEUWS
Wederom hebben clc Ra t t i anen j . l . /omlag
aan het korste eind getrokken, want op eigen
veld leden / i j een kleine ü — l neder laag tegen
R.K.X.V.C. I uit Zieuwent, dat hierdoor de
bovenste p laa ts in de a fde l i ng bereikte.
In het begin werd een hoog tempo inge/et,
w a a r b i j vooral de gasten sterk in de a a n v a l
kwamen. Na ca. 20 minuten konden de gasten
de le id ing nemen via de snel le middenvoor
H u l s h o f , die met een schijnbeweging enkele
spelers passeerde en met een strak scho t ck' bal
in/ond (0—1).
Na de thee begon Ratt i anders uit te pakken.
Er werd veel enthousiaster gespeeld en b i j n a
de gehele tweede h e l f t had de t h u i s c l u b een
overwegende meerderheid in het veld. De
voorhoede toonde- / ich nu ook schotvaardiger
en het Zieuwentse doel werd onder druk ge-
/et. Het regende corners doch ondanks vele
schoten, diverse kopballen etc. ontsnapte het
doel dei- gasten op wonderbaa r l i j ke w i j / e aan
een doorboring. Ratt i had pech en kon n i c - t
tot scoren komen. De pun t j e s gingen tenslot-
te mee naar /ieuwent.
De Ratti-reserves hadden v r i j a f . De A-junioren
hadden een beste dag en wonnen thuis met
2—1 van Baakse Boys A.
Ook komende /omlag kan het weer geducht
spannen op het Ratt i- terrein. Tot besluit van
de eerste helft der competitie wordt een wed-
strijd gespeeld tegen Erix I uit Lievelde. De-
ze club, die verleden jaar de eerste klas be-
trad, staat als rode lantaarndrager geklasseerd.
Hoewel de bezoekers bekend staan als een wis-
selvallig spelende tegenstander, die echter van
dooi/et ten weten, zal Ratti deze ontmoeting
moeten winnen om niet eveneens op de laatste
plaats te belanden. Het zal dus aanpakken
worden!
Ratti II krijgt in Baak een behoorlijke k l u i f
aan Baakse Boys III. De junioren zijn vrij.

UITSLAGEN TAFELTENNIS
Vorden dames—Toekomst III 0—10; Ie team
heren-D.T.T.C. V f>-4; N .T.T.C. II-Deven-
ter III 9—1; heren IV—Hoven V (Deventer)
8-2.

DROPPING
De buurtvereniging Delclen heeft onder grote
belangstell ing wederom een dropping gehou-
den. De route werd door controle bemoei l i jk t .
De deelnemers werden dicht bij de Varsse l -
seschool gel^^en moesten de 7,5 km a Heg-
gen in l iiin^B 25 minuten. Voor velen werd
de controle jB*1 s t ru ikelblok, mede dooi de
mist die er
.Prijswinnaar^ waren: 1. Ji. Rossel en f. Poor-
terman; 2. LrLenderink Sr. C M I |r.; ,c>>. i). Ties-
sink en A. Aj Jong; 1. f. t-n E. Eggink; 5. A.
Flamma en^^ Brummelman; (>. A. Vruggink
en W. Eggin^M)e poedelprijs was voor de da-
mes J. Xwevennk, H. en R. Rietman.
Nadien bleef men nog enige tijd gezellig bij-
een en werden door de voorzitter de prij/en
uitgereikt en een woord van dank gericht tot
de commissieleden.

NOGMAALS SINT-NICOLAAS
Sint-Nicolaas heeft de kinderen van de Chr.
scholen op Het Hoge en in de Wildenborch
ook niet vergeten. Samen met zwarte Piet
heeft hij daar een bezoek gebracht, wat voor-
al de kleintjes natuurlijk geweldig vonden. Al-
len werden rijkelijk onthaald.

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds

kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vordeni

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Wasmachine fabriek
heeft

wasmachines met
lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150—. Desgewenst
afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Regenpakken,
korte jas en broek,
a f 24,75. Ze vliegen
de deur u i t !

G. W. Luimes
Telefoon 421

A.S. ZONDAG
2 uur

Vorden I
Ruurlo II

Best brood
dat brood van

SCHURINK

VOOR DE

a.s. Feestdagen

Jenever
Brandewijn
Citroen
Oude Jenever
Advocaat
Boerenjongens
Likeuren

NU NOG VOOR OUDE PRIJZEN.

Café E» J» Lettink
Almenseweg

Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo
Gld. verkoopt publiek

a contant op zaterdagmicU
dag 22 december a.s* om 2
uur

in café Maresch aan de Spalstraat 32 te
Hengelo Gld., voor de fa. J. B. Nijenhuis
te Winterswijk:

plm* 150 perc* hout,
als dennen geschikt voor zaaghout, eiken
boerengeriefhout, brandhout; liggende nabij
„het Langeler" te Hengelo Gld.
Aanwijzingen desgewenst door J. H. Trag-
ter, E 84 te Hengelo Gld.
Kosten 10% voor kopers.

en
Voor de a.s. Kerstdagen

Kerststukjes met tulpen
hyacinthen, Kerstbomen,
losse hyacinthen en tulpen,
Cyclamen, Azalea's, Bego-
nia s, enz.

Bloemisterij

Van Kesteren
Zutphenseweg 87, Telefoon 206

H.H. Landarbeiders!
Verzilvering Vakantie-
zegels

op maandag 17 december a.s. 's avonds
tussen 7 en 8 uur bij G. J. Martinus,
penningm. A.N.A.B.

VOOR DRUKWERK NAAR WOLTERS

Grote sortering kerstboomversiering
J KOerSelmaD, Te l . 364

Tafellopers. Kerststukjes.Caarsen.Crepe, enz.



Denkt U HEDENAVOND aan het Balgooien en Schieten in zaal Lettink.

Aanvang 7 uur. BAKKERIJ VOSKAMP

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Tonia Hendrika
(Ina)

G. Golstein
L. H. Golstein-

Scholte
Roely en Joop

Vorden, 11 dec. '56.
Stationsweg 19.

Gevraagd door be-
schaafde dame voor
een paar maanden een
SLAAPKAMER (al-
leen om te slapen) in
de kom van het dorp.
Brieven onder letter N
aan Bureau Contact.

Biedt zich aan: een net
MEISJE, 16 jr. , onver-
schillig wat voor werk.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Dinsdag a.s. is er
GEEN

C.J.M.V.-Bibliotheek.

A.s. Zondag
Aanvang 2 uur

Ratti l
Erix I

Retexturingbedrijf
„flCCURAAT" - Oidenzaai
Ter gelegenheid van de

opening van ons nieuwe
bedrijf geven wij t.m. 31
dec. '56 op elk te reinigen
kledingstuk een

drijmaster behandeling
gratis.

Profiteert hiervan!
Uw adres voor Chemisch
reinigen, Tricoleren, Verven
Drijmastern, Plisseren en

onzichtbaar Stoppen.
Binnen een week klaar!

Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad 4

Te koop prima onderh.
RENAULT - 4, van
sept. '53. Benzinever-
bruik l 1. op 17 km.
N.o.z. G. W. Scholten
Zutph.weg 79 Vorden

Rossel
ontvangt 17 en 18 dec.
weer KONIJNEN,
voor de kerstdagen,
evenals vorige jaren.

Te koop v. de kerst-
dagen VETTE GAN-
ZEN. G. A. Besselink
bij het kerkhof.

Te koop 5 a 6 zware
BIGGEN. H. Horst-
man, Mossel D 88.

Te koop een toom
zware BIGGEN, bij
G. H. Besselink, E 73a
Linde, bij de Boese.

Toom BIGGEN te
koop. H. Bosman, bij
het zwembad.

Te koop toom beste
BIGGEN bij B. Zents
Jr., Medler.

Te koop ROGGE- en
HAVERSTRO,
geperst in balen.
D. J. Jansen, School-
huis, Wildenborch.

N.o.z

Hendrik Jan Berenpas
en

Egberdina Bargeman

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op vrijdag 21
december om 10.30 uur ten Ge-
meentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening in de Geref.
Kerk te Vorden, om 2.30 uur
door de Weleerw. Heer Ds E.
J. Duursema.

Vorden, D 111
dec. '56

Warnsveld, Vordenseweg 34
Toekomstig adres : Nieuwstad
59, Zutphen.
Receptie van 4 — 5 uur in hotel ^
Bakker te Vorden. W

Heden overleed in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, na een kort-
stondige ziekte, in volle vrede, onze
geliefde Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

Maria Helena Weenink
weduwe van Johan Regelink

in de ouderdom van 80 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Z. REGELINK
J. REGELINK-WUESTENENK

kleinkinderen

VORDEN, 9 december 195
„'t Heijink"

De begrafenis heeft plaats
donderdag 13 december o
mene begraafplaats te Vo

f
i ad op

alge-

Heden overleed onze lieve Vrouw,
Moeder en Grootmoeder

lefje Johanna Krens-Ruijgh

in de ouderdom van bijna 89 jaar.

Vorden: W. B. Krens
Den Haag: W. J. Rinner-Krens

J. C. Rinner
en kleinkinderen

Vorden, 11 december 1956.
't Hoge 39 „Rusthoeve".

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op 14 december op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Met Kerstmis verloven?
Wij hebben alle maten verlovingsringen
in voorraad.
(Event. graveren klaar terwijl u wacht).

FA. MARTENS
Horlogerie, Goud en Zilver
Tijdelijk adres : Decanijeweg

KERST

kaarten
lopers
tafeliakens
servetten
rood, wit en
groen crepe
pakpapier
lint
kaarsen
stelletjes

Flitter.
Kalenders en Agenda's 1957.

Fa. Hietbrink, Tel. 253

Herinnering!
Bezoekt de

TENT-SAMENKOMSTEN
die voorlopig iedere zondag, dinsdag,
donderdag en vrijdag, 's avonds 7.45
uur gehouden worden in de tent naast
café 't ZWAANTJE, Hengeloseweg.
Toegang vrij. De tent is verwarmd.

Sprekers: M. B L O K K E R en P. D O U M A

Huismoeders
doe uw voordeel!

Zolang de voorraad strekt

Nieuwjaarsrollen
per blik f 2.25.

Banketbakkersbloem (dezelfde die wij ook
gebruiken) f 0.30 per 500 gr.
Krenten Ie soort f 0.20 per 100 gram.
Rozijnen „ „ „ „ „
Verder snippers, sucade, gist, slaolie, enz.

Als u voor de Kerst en Nieuw-
jaar zelf iets bakt, neem dan
uw grondstoffen van uw bakker
uw succes is dan verzekerd.

Bakker Schurink
Telefoon 384

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden ^fe

Opgericht 1818 W

Dinsdag 18 december
's avonds 8 uur precies

3e NUTSAVOIW

„De ster van Bethlehem"
een kerstspel door M. Nijhoff

op te voeren door „de Jonge Kerk
van Vorden".

Regie Ds. J. Langstraat

Vrije toegang voor Nutsleden (2 pers.)
Niet-leden f 1.25 per persoon.

Voor de a.s. feestdagen
200 gr. kerstkransjes,

met choc. iets fijns 59 et
250 gr. suikerkransjes (koekjes) 49 et
100 gr. chocoladekransjes 55 et
100 gr. musketkransjes 42 et
500 gr. siamrijst, zonder breuk 49 et
3 pakjes pudding, div. smaken 49 et
l groot pak bakmeel 39 et
l grote fles zuivere slaolie 149 et
Bloem, Krenten en Rozijnen enz.
uiterst lage prijzen.

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en
rookvlees, samen 150 gr. 61 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

r
Ver, van Vrijz. Herv.

De Kerstfeestuiering
met de kinderen van de zon-
dagsschool zal plaats vinden in
het Nutsgebouw op zondag 23
december 's avonds om 7 uur,
o.l.v. Ds. R. Riphaagen.

Het Bestuur

X
X

Lindcnsc Vrouwenvereniging Q
op donderdag 20 decem- Q

X KERSTFEEST
X

ber om 7*15 uur in café Q
Van Asselt*

uit Linde hartelijk \

x
Oude mensen
welkom.

Wilt U met de Kerstdagen een
aardig sier stuk j e op tafel of aan
de wand.

Voorzie deze dan met de 40 cm.
lange

Lucia kaarsen.
Branden in elke stand ZONDER DRUI-
PEN. 15 cent per stuk.

Verder Blokkaarsen in Delftsblauw
en Relief, in prijzen vanaf f 1.50.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Ver. voor Veilig Verkeer
VORDEN

Ledenvergadering
op maandag 17 december a.s.
's avonds 7.30 uur in Hotel
Bakker.

AGENDA:
, l Opening.

2 Notulen.
3 en 4 Jaarverslag penn. en sekr.
5 Bestuursverkiezing.
6 Mededelingen.
7 Rondvraag en sluiting.

Na de pauze een aantrekkelijk pro-
gramma met o.a. Verkeersforum en
vertoning nieuwe filmstrips van het
verbond.

Onmisbaar voor een gezellige kerst-
mis is een

kerstboom
van DERKSEN.

We hebben weer een mooi sortiment in
alle maten.

Herv. Gemeente
VORDEN

maandag 17 december 8 uur in
gebouw „Irene" opvoering van

het kerstspel

Óier van /Jeifilc/icm '

door Martinus Nijhoff

door leden van de jeugdvereni-
gingen.

Zaal open half acht.
Aan de uitgang kollekte.

Van 17 t.m. 22 dec.

kollekte
voor Het Hogeland



De Bond van Plattelandsvrouwen
nodigt evenals voorgaande jaren, dames
en heren boven de 65 jaar uit om met
hun het Kerstfeest te vieren op

woensdag 19 december
's middags om half drie in het
Nutsgebouw.

Het Bestuur.

SPECIALE AANBIEDING:

Vrouwen-
japonnen

in de maten 44-54, in 5 kleuren

slechts f 19.75
Schoolderman

VORDEN

^Prettige IVersidagen hebt It

met een Radio- of
Televisietoestel uit onze
fraaie kollektie Philips
en Biaupunkt.

E!ektr. Kerstboomverlichting
en Elektr. Wafelbakijzers.

Techn. Bar. P. Dekker, Tel? 253

„VIBO" TRACTORKAPPEN
worden op alle merken tractoren geplaatst.

Zijkanten en boven-
stuk zijn afzonderlijk
te monteren.

Ook leveren wij

windschermen
voor tractoren, en

glas
voor voorruit en
zijruiten.

Beleefd aanbevelend,

A. J. Oldenhave
^ Smederij - B 76 - Telefoon 428

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

NutsfotO'club.

Op woensdag 19 december 1956, te
19.30 uur zal in zaal Leemreis, Spal-
straat 40 te Hengelo Gld. de op-
richtingsvergadering worden gehou-
den van de:

NUTSFOTO-CLUB
georganiseerd door de Departementen
Hengelo Gld. en Vorden van de Mij.

tot Nut van 't Algemeen.

VOOR AL UW

Kerstartikelen
NAAR

HflSSINK, Raadhuisstraat 14

Feestelijk kunt U trakteren op
ons fijn

Krentenbrood, Cake,
Tulband, Kransen,
Taarten, enz»
Steeds verse zwaanhal-
zen en bazelkoekjes.
A.u.b. tijdig bestellen.

Fa. H. J. Scholten
't Hoge 24, Tel. 394, Vorden

£ met f ilmsezing
door de Heer J. van der Veen
van de Oliefabrieken Calvé-
Delft op woensdag 19 decem-
ber '56 in café „de Zon" te
Vorden.
Aanvang 's avonds 7.30 uur.

ONDERWERP:
„Voederen met oordeel is
voederen met voordeel".

Er zijn nog gratis toegangskaarten aan de
zaal verkrijgbaar.

Wederverkoper van de
Delfia Mengvoeders
is

J. B. GERRITSEN
Molenaar, Het Hoge

School met de
Het Hoge 42

Kerstfeestvierl
in Irene op vrijdag 21 dec. a.s.

Aanvang half twee.
De kinderen, die in 1957 op school
hopen te komen, worden eveneens

verwacht.
Ouders, leden en belangstellenden ook

hartelijk welkom

Het Bestuur

Wenst u voor de a.s. Kerstdagen
nog zo'n pracht

Brandaris of
Oliestook
ga dan naar

Henk van Ark

AVICILINE
een nieuwe behandeling door
inspuiting tegen
Coryza fnfectiosa
bij pluimvee.

Ook toe te passen bij:
besmettelijke Cloacaontsteking,
verouderde Diphteriegevallen

(oogontsteking),
alsmede vele ontstekingspro-
cessen.

Injectiespuit gratis in bruikleen.
Vraagt inlichtingen bij :

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

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

Vandaag extra reclame!
2 pakken vet f 1 .-
200 gram boterhamworst 60 et

200 gr. bloedworst 36 et.
200 gram leverworst 30 et

Bestel u kerstrollade vroegtijdig

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor een pracht keuze prima

Trouw- en
Verlovingsringen
en niet duur, dan naar de

Fa. 6. WENTINK i ZN.
Horlogerie — Vorden

Neem alvast wat voor
de feestdagen in huis!

Sperciebonen vanaf 99 et
Doperwten vanaf 99 et

Bij aankoop van 4 fl. wijn naar
keuze 1 pot boerenjongens

GRATIS.

Kersen op sap % L- blikken 89 et
Mirabellen op sap 3/4 L. 96 et
en nog uele andere heerlijk-
heden.

Denkt u aan de Nieuwjaars-
rolletjes, bij ons de echte*

SMIT, Zulphenseweg
Telefoon 281

elke ween. iets nieuws,

altijd wat goeds.

" Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Woensdag 26 december 8 uur
(2e Kerstdag)

Marcelino,
brood en wijn

met: de vijfjarige Pablito Calvo, de
jongen die U nooit meer vergeet.
Een fi lm waarvoor geen woorden ge-
noeg bestaan.
Een film die U moet gaan zien!

^ - ̂Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v. a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 1 1
Telefoon 373.

Aanbesteding
Op zaterdag 22 december 1956 v.m. 11
uur zal door ondergetekende namens het
Gemeentebestuur van Vorden in het Ge-
meentehuis aldaar, worden aanbesteed:

Het verbouwen van de voor-
malige Ulo-school a.d. Smids-
straat te Vorden tot 4 woningen*

Inschrijving kan geschieden in percelen,
ondermassa of massa.
Bestek en tekening zijn tegen betaling van
f 12.50 (restitutie f 10. — ) verkrijgbaar aan
het kantoor van de architect. Inschrijvers
moeten bestekhouders zijn.

P. Bakker, arch. B.N.A.
Vorden, Zutphenseweg 67.


