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EEN PRACHTIG KERSTGESCHENK

Door een ingezetene van onze gemeente, die
verzocht heeft onbekend te blijven, is aan de
Rusthoeve een prachtig televisieoestel ge-
schonken, helemaal gebruiksklaar.
Dit zal voor de bejaarden, die in het rusthuis
verblijven, een zeer welkom cadeau blijken te
zijn. Niet alleen wat tijdpassering betreft, doch
ook als middel om op de hoogte te blijven
van hetgeen er in deze tijd gebeurt. Alzo een
toepassing van het devies: Oud worden, maar
n i e t : oud zijn! Mogen ze er veel genoegen van
b' loven! Men kan begrijpen dat de bewoners
van ,,Rusthoeve" zeer dankbaar zijn, evenals
de Diaconie en de gehele Hervormde ge-
meente.

NUTS-FOTOCLUB.

KERKDIENSTEN zondag 23 december
Hervormde kerk.

10 uur Ds. D. Schakel, van Gorssel.
7.30 uur Bijzondere Adventsdienst.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 uur Ds. C. Padmos, van Geesteren.
3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.

kan de opbrengst van de granen nog billijk
goed genoemd worden. Vervolgens spreekt de
voorzitter een woord van dank tot directeur
en personeel voor het werk in het belang van
de vereniging verricht.
Het voorstel van het Bestuur en de Raad van
Commissarissen, om 2°/o van de afname bij te
schrijven op de ledenrekening en het resteren-
de saldo toe te voegen aan het reservefonds,
wordt met algemene stemmen aangenomen.
De aftredende bestuursleden, t.w. de heren A.
J. Lenselink en G. J. Broekgaarden, werden
herkozen. In de plaats van de heer D. J. Bos-
man, welke niet herkiesbaar was, werd als

R K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof commissaris gekozen de heer H. J. Reussink,
E 54, terwijl de heer A. J. Vruggink, als zo-
danig werd herkozen.
Het voorstel van het bestuur en de Raad van
Commissarissen om deze te machtigen om gel-
den te lenen van leden der vereniging werd

Dinsdag 25 december, Ie kerstdag.
Herv. kerk. 10 uur Ds. J. Langstraat.

7 uur Ds. P. W. van Arkel, van Ruurlo.Op de oprichtingsvergadering voor een Nuts-
fotoclub Vorden—Hengelo G., welke in café u«u LC iCUCu van leueii uez verenig!
l <>< mreis te Hengelo G. werd gehouden, waren Oerer. kerk. 10 en J uur Ds. C. J. Uuursema. met algemene stemmen aangenomen.
een twintigtal belangstellenden aanwezig, wel- R K kerk. 0.30 uur Nachtmis, gevolgd door He

1
t entreegeld voor nieuwe leden werd ver-

™ l e n s ™»testeld ° 750-ich allen als lid opgaven.
Als voorlopig bestuur werden gekozen de
lieren Dr. van Soest, voorz., F. H. Zilvold, pen-
i i i i H M i i . . beiden te Hengelo G. en de heer H.
W. Groot Bramel te Vorden.

BIOSCOOP.

Op 2e kerstdag wordt een zeer ontroerende
film vertoond in het Nutsgebouw, n.l. Marce-
lino, brood en wijn. Niet lang geleden was dit

'iaal als hoorspel voor de radio. Een film
h o e f t echter het grote voordeel dat het u nog

r met alles kan laten meeleven. Marcelino,
als vondeling in een Franciscaner klooster

terecht komt, wordt daar liefderijk opgenomen
en brengt daar natuurlijk een hele verande-
ring teweeg. De film heeft wel iets weg van
een legende of een religieus lekenspel. Het is
oen eenvoudig verhaal, doch van een ontwa-
pende charme.

BIBLIOTHEEK C.J.M.V.

Men vraagt ons het volgende onder uw aan-
dach! '^en:
Vanaf hoc 'ou heef t de C.J.M.V. de leesgelden
voor de bibliotheek drastisch verlaagd. Ve
re inlichtingen hierover worden gaarne door
(ie bibliothecaris verstrekt. De uitreiking der
boeken vindt plaats op dinsdag en zaterdag.
Zie ook de advertentie.

2 stille H. missen. 8 en 8,30 uur H. mis.
iur Hoogmis. 4 uur Lof.
3.30 uur Nachttnis, gevolgd door

2 stille H. missen. 4 uur Plechtig Lof.

Woensdag 26 december, 2e kerstdag.
Herv. kerk. 10 Ds. E. J. Duursema en Ds.

J. H. Jansen.
Geref. kerk. Interk. zangd. i. d. Herv, kerk.
R.K. kerk en Kapel. Dienst als op zondag.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 22 dec. van 5 uur tot en met
zondag 23 dec. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Je kerstdag Dr. de Vries, telef. 288.
2e kerstdag Dr. Lulofs, telef. 255.

Burgelijke stand v 14 t.m. 20 dec.

volgens vastgesteld op ƒ 7,50.
Bij de rondvraag werden een aantal gestelde
vragen door de directeur, de heer H. Klein
Brinke, uitvoerig beantwoord.
De voorzitter dankte tenslotte de heer D. J.
Bosman voor al het werk dat deze als com-
missaris in het belang van de vereniging heeft
verricht. In een gecombineerde vergadering
van bestuur en Commissarissen zal nog per-
soonlijk van hem afscheid worden genomen.
Vervolgens dankt spr. de leden voor hun
komst en sloot de vergadering.
In het algemeen maakte het verslag melding
van het opnieuw stijgen van de omzetten. De
grootste stijging komt ten gunste van de meng-
voeders. Meststoffen stegen eveneens, terwijl
de omzet in ruwvoeders verder daalde. Het
financiële resultaat is zeer bevredigend.
De bereikte resultaten zijn voor een groot deel
te danken, aldus het verslag, aan de trouw en
medewerking van de leden. Het bestuur was
hiervoor zeer erkentelijk. De Coöperatie heeft
een dienende taak. Dez

achting.
De balans sluit met eei
ƒ 825.550,71, terwijl de r< '
overschot aangeeft van „

_ _ _ . .
totaaltelling

'atenrekening een
.076,93.

VOORLICHTINGSAVOND CALVÉ.
SCHAPENFOKVERENIGING HERDACHT

1 2 V2- JARIG BESTAAN.

Egcjink
en G. Groot Bramel-''->sijerink.
Ondertrouwd: G. H.' jskamp en B. E. de
Greef.
Gehuwd: J. Nijenhuis en G. J. Menkhorst;
M. H. Handstede en M. Hoogendoorn; G. ._ _ _„„«,.

Op initiatief van de heer J. B. Gerritsen werd van Bemmel en M. A. Hellewegen; W. Leunk Maandagavond was ter gelegenheid van het
in café „De Zon" een voorlichtingsavond ge- en T H. Klein Wassink. /-'-jarig bestaan van de Schapenfokvereni-

Weekmarkt. ging Vorden e.o. in hotel Brandenbarg een
, , . feestelijke bijeenkomst belegd voor de leden

Op de vrijdag gehouden weekmarkt ware> met hun dames en enkele Renodigden

aangevoerd 86 biggen, waarvan de prijzen Tn zjjn openingswoord heette de voorziter, de
varieerden van f 40.— tot f 4 4 . — per stuk. heer A. Tjoonk, in het bijzonder welkom de

houden door de Calvé Oliefabrieken in Delft.
De heer Van der Veen behandelde in enkele
grote lijnen het onderwerp: voeren met oor-
deel is voeren met voordeel.
Spreker sprak over de voeding, huisvesting en
verzorging van rundvee, pluimvee en varkens.

*De aanwezigen kregen zeer deskundige advie-
zen. Vervolgens werden een drietal films ge-
draaid.
Nadat enkele vragen waren beantwoord, be-
sloot de heer v. d. Veen met een dankwoord
aan de heer Gerritsen. Er was tamelijk veel

ingstelling.

VOETBAL

Het leek er zondag in de eerste helft van de
wedstr i jd Vorden I—Ruulo II niet op dat Vor-
den uiteindelijk nog een 6—2 overwinning zou
belialen. Goed combinerend kwamen de gas-
len, gesteund door de straffe wind, regelmatig
voor het Vordense doel, waar de beide backs
nogal onzeker deden en de bal herhaaldelijk
voor de voeten van een tegenstander plaats-
ten. Had Ruurlo over betere schutters beschikt

Handel was redelijk.
heer A. Tjoonk, in het bijzonder welkom de
heren H. Rietman en H. J. Oortgiesep, van het
Ned. Schapenstamboek. Spr. betreurde het dat

LEDENVERGADERING VEILIG VERKEER de heer Blikman, die de stoot tot de oprichting
De afd. Vorden van het Verbond voor Veilig heeft gegeven, deze avond niet aanwezig kon
Verkeer kwam in hotel Bakker in vergadering zjjn

Mede doordat in de bezettingsjaren de stam-
—.,- bcekdieren vrij van levering waren en de Ned

Deze memoreerde het vrij plotseling overlijden Wol Federatie goed stimuleerde, is in juni
van de heer Edzes, adjudant der Rijkspolitie 1944 de vereniging opgericht, na een bespre-

- 4.^^^r^tr/-><->^/-1 =3Ti V>ot T 7"o r H r> n r) -\rnnr \Apilia i„:„. - _ * j. i_ _ _ T-.TI

bijeen onder leiding van de heer J. J. v. d.
Peijl.

en toegevoegd aan het Verbond voor Veilig kmg met de heer Blikman en enige schapen-
Verkeer, die in Vorden reeds enkele malen houders, op initiaief van de heer A. Tjoonk.
^^v. l/-,rri«/-c /~,f filwiair/-<nH Viooft nnVl mi H AT1 Dnor U~4. 1~,1~_A_1 l ] _ _ _ nr.een lezing of filmavond heeft gehouden. Door
dit overlijden en andere bijzondere omstandig-
heden is het winterprogramma van de afdeling
enigszins in de war gelopen

,
Het ledental bedroeg 23.
Dat de vereniging over goed materiaal be-
schikt blijkt wel uit het feit , dat de heer Pel-
grum uit Delden werd aangezocht om Gelder-

Uit het jaarverslag^van de secretaris.^de heer iand te vertegenwoordigen op de nationale
tentoonstelling te Den Bosch met drie l Va-
jarigen. Op deze tentoonstelling werd een

xvijiv, vciui^u^ v,^x „.^m ^~s tweede ram aangekocht voor ƒ 500 —
ten, Had Ruurlo over betere schutters beschik mj dc bestuursverkiezing werden herkozen de ïn verband met uitbreiding der schapenfokke-
dan zou het zeker met bij 2 doelpunten ge- heren R Folmer en Joh j van Dijk. ïn de rij werd een derde ram aangekocht OtT de

- de strijd misschien anders }aats yfln de heer M H Goünk werd gekozen fo Doetinchem werden door de

Joh. J. van Dijk, "bleek, dat de afdeling 333
leden telt. De penningmeester, de heer W. de
Rijk, vermeldde een klein nadelig saldo.

verlopen.
Vorden had in het begin al succes met een
goed schot, doch daarbij bleef het voorlopig,
want de meeste voorzetten kwamen te laag
voor het doel en konden door Ruurlo gemak-
kelijk weggewerkt worden.
In de tweede helft verslapten de aanvallen
van Ruurlo en kregen de Vordenaren een ste-
vige meerderheid, waarbij doelpunten aan de

band gemaakt konden worden. Ook
nu gingen nog vele kansen door slecht rich-
t e n en talmen verloren. Niettemin werden er
nog 5 doelpunten gemaakt, wat de stand ten-

op 6—2 bracht.
Vorden III behaalde in Steenderen een be-
nauwde 3—2 overwinning, nadat zij met rust
mol. de storm in de rug met 2—O ide leiding
had. Steenderen maakte in de tweede helft ge-
lijk en even voor het einde konden de Vorde-
naren nog juist met een mooi doelpunt de zege

11 op de Steenderen reserves, die
mol. vele invallers waren verschenen.
Voor de nog resterende zondagen in dit jaar
zijn er voor de elftallen van Vorden geen wed-
strijden meer vastgesteld. Alleen speelt zater-
dag nog Vorden B tegen S.S.S. A in Zutphen.

de heer M. M. Wolsing.
In verband met een wedstrijd veilig rijden
voor beroepschauffeurs werd besloten in eer

-,-. f, — -"-"X v»v,*u^ll UUVJ1 UC

leden negen eerste, zes tweede en zes derde
prijzen behaald.
De heer Remmelink, bestuurslid, wenste voor-

ste instantie contact op te nemen met de werk- zitter en secretaris-pënnïn7me7ste7ï
gevers van de betrokkenen om zodoende te hun 12%-jarig bestuurslidmaatschap en bood

' ---- --- i.:_^- _j —kernen tot een behoorlijke deelname.
Besloten werd voortaan de contributie te 1̂
incasseren.
Na afhandeling van het huishoudelijke ged<
te werden enkele filmslrips vertoond, waa
de heer Wclff 'n uiteenzetting gaf. Tot bes
werd een verkeersforum gehouden.
Naar wi> vernemen zal ook dit seizoen wc
een bromfielscursus worden gegeven.

„DE EENDRACHT".
De Coöp. Landbouwvereniging ,.De Eendracht'
alhier hield dinsdagavond onder vcorzittei '

• d p van' de heer A. J. Lenselink, in hote'
Bakker een goed bezochte algemene ledenver
gadering.
Namens het bestuur en commissarissen sprak
de voorzitter een woord van welkom tot de
aanwezigen en gaf in het kort een terugblik
op het afgelopen jaar. Hoewel er veel regen
en weinig zonnewarmte is geweest, aldus spr.,

een kistje sigaren aan.
r\.

kan afspelen, zonder dat aan de tekst enig
geweld werd gedaan. De bedoeling van dit
spel is de geboorte van Christus aanschouwe-
lijk voor te stellen, waarbij de gesproken tekst
in versregels voor een allerzins begrijpelijke
en indrukwekkende verbinding zorgt.
In kleurrijke beelden, ontstaan door een fraaie
combinatie van kledij uit de dagen van Chris-
tus' geboorte en belichting, werd de vele toe-
schouwers de geschiedenis van Jezus' geboor-
te gebracht.
De 22 leden van De Jonge Kerk, die dit lang
niet gemakkelijk uit te beelden spel opvoer-
den, zijn er ongetwijfeld in geslaagd de toe-
schouwers te boeien, waarbij de talenten van
de medewerkenden op het gebied van decla-
matie dikwijls op een zware proef werden ge-
steld. Ook dit gedeelte kon bij verscheidenen
de toets der kritiek zeker doorstaan. Vooral
de figuur van Eva werd uitstekend vertolkt.
Aan de decors was veel zorg besteed.
De voorzitter van het Nut, de heer Wesselink,
deelde in zijn openingswoord mede, dat de
contactavond voor leden en niet-leden, waar-
op doel en streven van het Nut zal worden
uiteengezet, niet op 9 doch op 7 januari zal
worden gehouden. Op deze bijeenkomst zal
tevens nog de heer Verhagen spreken over
de zeesleepvaart.
Maandagavond was dit spel reeds opgevoerd
in Irene, waarvoor ook toen een overweldi-
gende belangstelling bestond.

KERSTFEEST OUDEN VAN DAGEN.

Onder leiding van mevrouw Visser—Dollen-
kamp van de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen, afd. Vorden, welke ruim honderd leden
telt, hebben woensdagmiddag in het Nutsge-
bouw de Ouden van Dagen het kerstfeest ge-
vierd. De zaal was sfeervol versierd en de ver-
lichte kerstboom ontbrak niet. Er werden ge-
zamenlijk kerstliederen gezongen en mej. Mei-
nen las enige verzen van het Lukasevangelie.
Een tiental dames, onder leiding van mevrouw
Klein Brinke, zongen een kerstcantate. Ds.
Langstraat vertelde een boeiend kerstverhaal,
dat met stille aandacht werd gevolgd.
Allen werden nog ruimschoots onthaald.)

v Klein Brinke ;>n mej. Meinenfont-
vingen bloemen voor haar medewerking.

HEDENAVOND
heropvoering van het blijspel

Polly Perkins
in zaal Eijkelkamp, Medler.
Aanvang half acht.
Entree f 1.25 (bel. inbegr.)

Nog enkele kaarten a.d. zaal verkrijg-
baar.

GECOMBINEERDE VERGADERING
STANDSORGANISATIES.

De drie plaatselijke standsorganisaties, de
Geld. Mij v. Landbouw, de A.B.T.B, en de
C.B.T.B. kwamen in gebouw Irene bijeen. Deze
avond stond onder leiding van de heer G. J.
Wuestenenk, secretaris van de G.M. v. L.
In zijn openingswoord heette de voorzitter in
het bijzonder welkom de heer H. L. Raben,
secretaris van de Gewestelijke raad van het
Landbouwschap voor Gelderland. Deze be-
sprak in grote trekken het onderwerp De
werkzaamheden van het Landbouwschap.
Het Landbouwschap, aldus spreker, is organi-
satorisch opgebouwd. Het is een Centrale or-
ganisatie bestaande uit 24 bestuursleden, die
éénmaal per maand vergaderen.
Dit bestuur bestaat voor de helft uit leden van
de landbouworganisaties en voor de andere
helft uit leden van de landarbeidersbonden.
Diepgaande vraagstukken aangaande de land-
bouw komen op deze vergaderingen ter tafel.
TIet dagelijks bestuur, bestaande uit 6 perso-

en, dat door verschillende commissies wordt
ïrzijde gestaan, vergadert één keer per week.
i elke provincie is een gewestelijke raad sa-
lengesteld. In Gelderland bestaat deze raad
it 12 personen. Hierin zijn de zetels weer
venredig verdeeld n.l. 6 uit de landbouw-
rganisaties en 6 uit de landarbeidersbonden,
ervolgens zijn er de verschillende districts-
iden.
Dreker wees er op dat het Landbouwschap
j de Regering voor elk belang van de land-
i tuinbouw op de bres staat. Het geeft advies
3 elk gebied dat de landbouw raakt. Zo ook
j ontgrondingen en het in cultuur brengen
an bosgronden.
a beantwoording van enige gestelde vragen
ankte de heer Wuestenenk de spreker voor
jn duidelijke uiteenzetting en werd deze ma-
g bezochte vergadering gesloten.



TONEELUITVOERING V.O.P., MEDLER
Vrijdag- en zaterdagavond heeft de Toneel-
vereniging V.O.P. uit de buurtschap het Med-
ler, haar jaarlijkse uitvoering gegeven. In zaal
Eykelkamp werd het toneelstuk „Polly Per-
kins" van Gerard Nielen voor het voetlicht
gebracht.
Na een kort openings- en welkomstwoord van
de voorzitter, de heer J. van Amerongen, tot
de geheel gevulde zaal, kwamen de speelsters
en spelers op de planken met dit uit drie be-
drijven bestaande stuk. Het bleek, dat zij hun
rollen goed hadden ingestudeerd, want het
stuk werd op vlotte wijze vertolkt. Het geheel
liet zien, dat voor een gelukkig huwelijk niet
de mammon, doch echte liefde en wederzijds
begrip voor elkaar de grondslag moet zijn.
Het was een spel van list en liefde, waarvan
de vele aanwezigen bijzonder hebben genpten,
De regie berustte bij de heer van Amerongen.
Ook de grimering en decors lieten niets te
wensen over. De nog jonge toneelvereniging
V.O.P. heeft weer eens duidelijk bewezen, dat
zij onder haar leden een aantal uitstekende
krachten bezit.
Na-afloop kregen allen een daverend applaus
in ontvangst te nemen en in niet mindere mate
de regisseur.
Naar we vernemen zal op veler verzoek he-
denavond, zaterdag 22 december, een herop-
voering van dit prachtige stuk worden ge-
geven, wederom in zaal Eykelkamp. Er zijn
nog enkele kaarten aan de zaal te krijgen.

RATTI-NIEUWS.
Het was voor Ratti j.l. zondag een succesvolle
dag. Het eerste elftal boekte op eigen terrein
een verdiende 3—O overwinning op de hekke-
sluiter Erix I uit Lievelde, waardoor zij een
plaats op de ranglijst stegen, doch hierdoor
nog niet geheel uit de gevaarlijke zone zijn
geraakt.
Erix bleek een hardwerkende ploeg te zijn,
waarmee de Rattianen genoeg te stellen had-
den. De eerste helft gaf een snelle en leven-
dige strijd te zien, waarbij het voordeel van
de wind, de gasten dikwijls een kleine veld-
meerderheid gaf. Na een kwartier slaagde
Hartman er in, de backs der gasten handig te
passeren en loste in volle ren een schot, dat
de Erixdoelman te machtig bleek (l—0). De
bezoekers konden hierna nog meerdere aan-
vallen opbouwen, maar door prachtig werk
van keeper Hartman, die klemvast bleek, wer-

den doelpunten voorkomen.
Na de rust wisselde het spel weer gedurig.
Ratti bleek echter produktiever, want na 20
minuten wist de naar binnen gekomen Tol-
kamp uit een voorzet van links de stand op
2—O te brengen. Enkele minuten later wist
Lichtenberg met een voltreffer vanaf de linker
vleugel de zege voor Ratti veilig te stellen.
Ook de reserves wonnen en wel in Baak van
Baakse Boys met 4—0.
De Junioren waren vrij.
A.s. zondag is het eerste vrij. Ratti II zal het
in Vierakker opnemen tegen Socii I, een club
die ernstig kandidaat is voor de titel in deze
afdeling.
Ook de Junioren zijn vrij. Voor 2e kerstdag
zijn alle elftallen vrijaf, daar door de G.V.B.
geen wedstrijden zijn vastgesteld.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

R U R O L
Houdt de winter uit handen en voeten.

TAFELTENNIS
N.T.T.C. I (dames) heeft een uitstekende pre-
statie verricht door thuis de volle winst te be-
halen op de damesploeg van d» Samenwerking
I uit Deventer. Het werd 6—4 voor Vorden.
In de Jeugdklasse kon N.T.T.C. A het niet bol-
werken tegen de Toekomst A uit Lochem, dat
momenteel favoriet is voor de bovenste plaats.
Wel werd het C-team van de Toekomst, dat in
Vorden op bezoek kwam, een nederlaag toe-
gebracht. De wedstrijd eindigde in een 10—O
zege voor N.T.T.C. A.
N.T.T.C. III (4e klas B) speelde thuis tegen
S.S.V.Z. I. Het werd een kleine, doch verdien-
de overwinning voor de Vordenaren, waar-
door zij weer beter geklasseerd staan. Het
vierde kreeg in Deventer van A.K.F. I een 10-0
nederlaag te incasseren.
Voor alle herenteams en de Junioren is de
eerste competitiehelft nu geëindigd, waarbij
gunstige resultaten zijn bereikt. De dames heb-
ben nog een ontmoeting voor de boeg tegen
de Toekomst IV uit Lochem, waarbij de punt-
jes wel in Vorden kunnen blijven.

P.O.G.
Onder voorzittersctt<DQ'vdn do heer H. Pelgrum
werd in hotel BranÉMj^arg een ledenvergade-

ring gehouden van de afd. Vorden van do
B.O.G.
De voorzitter deelde mede, dat het bestuurs-
lid, de heer H. Bouwmeester, is herkozen als
hoofdbestuurslid voor de ring Zutphen.
In verband met het 10-jarig bestaan van de
P.J.G.N, in 1957 zullen dat jaar geen provin-
ciale landdagen worden gehouden. Er staat nu
een nationale landdag op het programma.
Dank zij de financiële medewerking van drie
coöperaties te Markelo, die in 1957 eveneens
een jubileum herdenken, zal deze in Markelo
worden gehouden en wel op 29 augustus. Het
voorlopige programma vermeldt o.m. enige
sprekers, optreden van folkloristische groepen
o.w. buitenlandse en een openluchtspel.
In afwijking van voorgaande jaren zullen pro-
paganda-feestavonden worden gehouden in
plaats van -middagen en wel op 6 en 7 febr.
In studie is genomen het toneelstuk ,,De tijd
staat niet stil".
Over de te houden stalwedstrijd ontspon zich
een uitvoerige discussie. Het bestuur zal nader
contact opnemen met de directeur van de zui-
velfabriek, meer in het bijzonder over het ver-
lenen van de subsidie.
Een der leden vond, dat aan het onderzoek
veel risico is verbonden in verband met be-
smettingsgevaar. Dit is een punt, waarmede
terdege rekening zal moeten worden ge-
houden.
Het bestuur zal plannen beramen om in 1957
een ploegwedstrijd met tractoren te organi-
seren. Aan het bestuur werd tevens opgedra-
gen de mogelijkheid van een excursie naar de
coöperatieve pluimveeslachterij te Boxmeer
en de suikerfabriek te Dinteloord te onder-
zoeken.
Na de pauze hield de heer Dijkman uit Lees-
ten een causerie met lantaarnplaatjes over zijn
reis naar Engeland.

Pracht handen
en nimmer

ruw of schraal

Het
Tube 95 et.

is de Hamamelis die het 'm doet

^ Nuts-bibliotheek
VORDEN

Lees met kerstmis een boek uit de
Nuts-bibliotheek. 5 et* per boek per
week.

C.L.V. „ONS BELANG", LINDE.
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok
werd in café Eykelkamp te 't Medler, de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering van
Coöp. Landbouwvereniging ,,Ons Belang" te
Linde gehouden, welke^^rgadering zeer druk
bezocht was.

Voor de a.s. feestdagen zijn wij
in sterke dranken, Wijnen en
Likeuren ruim gesorteerd.

Voor oliebollen en
poffer t j es:
SLAOLIE
KRENTEN
ROZIJNEN
SNIPPERS EN SUCADE.

Tevens wensen wij allen een Zalig
Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar f

BELEEFD AANBEVELEND,

P. B. H. Schoenaker
Kranenburg

VOOR DE A.S.

Feestdagen
hebben wij een grote
sortering

gedistilleerd en
fijne likeuren*
Neemt U eens proef met
onze heerlijke citroen.

-k
Café WAHL

in en
hebben we

ruime keuze^f^
Voor de ^^^feestdagen ook div.
soorten dr«acken.
Tevens grote sortering Nieuw-
jaarskaarten.

Beleefd aanbevelend,

Wed. A. F. Tolkamp
Kranenburg

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

a contant op heden zater^
dagmiddag 22 december om
2 uur

in café Maresch aan de Spalstraat 32 te
Hengelo Gld., voor de heer 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.

Door de directeur, de heer D. Klein Bleumink,
werd het jaarverslag over het boekjaar l juli
1955—30 juni 1956 uitgebracht en uitvoerig
toegelicht.
Blijkens dit verslag is het boekjaar 1955—'56
voor de vereniging een uitermate gunstig jaar
geweest; enerzijds doordat de omzet weder-
om gestegen is en anderzijds ook vanwege
het feit, dat de financiële resultaten tot tevre-
den stemmen.
De totaal-omzet bedraagt 8.566.091 kg tegen
8.413.648 kg in het vorige boekjaar; de geld-
omzet ƒ 2.248.103,76 (vorig jaar ƒ 2.193.174,52)
Sedert de oprichting der vereniging in 1914,
werd nimmer een dergelijke omzet bereikt; het
boekjaar 1955—1956 is in alle opzichten een
record-jaar geworden.
In de plaats van de heer J. W. R. Tiessink te
Barchem, die zich niet herkiesbaar wenste te
stellen, werd tot bestuurslid gekozen de heer
W. Norde te Vcrden E123, terwijl het af-
tredende bestuurslid, de heer H. J. Kaemingk
te Barchem werd herkozen.
Ook de aftredende leden van de Raad van
Commissarissen, de heren B. J. Bannink te
Ruurlo, G. J. Lindenschot te Ruurlo en H. J.
Eggink te Vorden E 10, zagen alle hun man-
daat vernieuwd en werden herkozen.
In verband met het aftreden van de heer Ties-
sink als bestuurslid, werd hem door de voor-
zitter hartelijk dank betuigd voor datgene wat
hij gedurende een lange reeks van jaren voor
„Ons Belang" heeft willen verrichten. De heer
Tiessink was 17 jaar lid van de Raad van
Commissarissen en daarna 25 jaar lang be-
stuurslid, de laatste jaren in de functie van
vice-voorzitter. De heer Kok memoreerde de
vele verdiensten van de heer Tiessink als lid
van de bestuurscolleges en roemde diens
openhartigheid en activiteit. Als blijk van
waardering werd hem door de voorzitter na-
mens „Ons Belang" een fraai cadeau aange-
boden.
De heer Tiessink dankte in hartelijke bewoor- •
dingen voor het genoten vertrouwen van leden
en bestuurscolleges steeds ondervonden, de •
prettige samenwerking en de waardering hem
bij het beëindigen van zijn taak betoond.
Nadat de voorzitter dank en waardering had'
uitgesproken jegens het personeel voor hun
bewezen diensten, de directeur voor zijn ge--
voerd beheer en de leden voor hun trouwe af--
name en de prettige samenwerking, volgdc.-v
sluiting van deze goed bezochte geanimec
vergadering.

•• v^oor de Feestdagen " **• ?

grote kéjj^e gebak
-V l Kersttaarten — Kerstkransen

Verschillende soorten
Appelgebak, Sausijzebroodjes,
Pasteitjes, Weinachtstollen.
Kerstbroden, Kerstkransjes,
Schuimkransjes, Fondant- en Choc.
kransjes en klokjes, Luxe dozen
bonbons, enz., enz.

Aanbevelend

HL J+ ter Huerne
Telefoon 293
ZIE ETALAGE

Het Ministerie zegt: Loonsverftor in r

De C.J.M.V.-bibliothar <
zegt: Leesgeldverlr
gereduceerde lees?'. w .Donnemen-
ten! Vraagt,nlr chti
S roni nor knob.Slechts 5 cenè per boe.k

per week.

eau ge-

Gemeente Vorder i
De gemeentesekretarie en het ba*
meentewerken zijn op maandag 24 . en 31
december a.s. voor het publiek ge sloten.
De afdeling Burgelijke Stand za l op die
dagen voor het publiek geopend zijn van
9 tot 10 uur v.m.

Het Gemeentebestuur. *van Vorden

U plaatst toch Volgende week
Contact? Reeds vanaf 60 cent.
Wij wensen allen prettig e kerstdagen toef

a.s. feestdagen
uiterst lage prijzen.

200 qr\ kr .rstkransjes met chocolade,
JQQ heerlijk koekje, 59 et
100 ' chocolade-kransjes
JQP gr. musketkransjes
« J gr. gesorteerde kransjes

-50 gr. blanke rozijnen
250 gr. krenten
l grote fles zuivere slaolie
500 gr. zuiver witte bloem
snippers en sucade
l grote fles John Williams, prima wijn, 2.25

*
Wijnen en likeuren, vruchten op sap
en zoutjes voor uiterst lage prijzen.

*
LEVEMSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

55 et
42 et
32 et
47 et
47 et:

159 ctt
24 et

uw Nieuwjaarswens in

Uitgever Contact;.

Onderstaande bakker* maken hun geachte
clientèle bekend, dat a, s, maandag 24 december

rood voor de kerstdagen niet kan worden
»rgd, daar het htm onmogelijk is het benodig-

ood enz. in één dag te bakken en te be~
zorgen*

Uw aller medewerking wordt beleefd gevraagd,
> brood zo mogelijk bij uw eigen bakker te ha-

len daar hij op Uw otfname rekent.
*J voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Schuppers, Schurink, Scholten,
Ter Huerne, Voskamp.

Te koop STOPPEL-
KNOLLEN. A. J(.
Vruggink, Riethuis,
Delden.

Te koop een dragen-
de GELT, uitgeteld
29 dec. J. Lenselink,
Mossel.

Te koop l toom beste
zware BIGGEN bij A.
Lichtenberg, Kiefs-

kamp.

Best brood
dat brood van

SCHURINK



Nieuwjaarskaarten - R. J. Koerselman
Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge-
ven wij u kennis van
de geboorte van ons
dochtertje

Aaltje Gerharda
(Ada)

L. Groot Bramel
G. Groot Bramel-

Meijerink

Vorden, 19 dec. '56.
Mossel D 94.

EGGINK;
1116 Edwardsburg

Ave, Eikhars,
Indiana U.S. A.

wenst vrienden en be-
kenden een Zalig Kerst-
feest en een voorspoe-
dig Nieuwjaar.

Vordens
Dameskoor

Eerstvolgende re-
petitie donderdag 3

januari.

Te koop gevraagd in
prima staat verkeren-
de KOFFERGRAM-
MOFOON.
iBrieven onder no. 12
Bureau Contact.

Te koop prima KO-
LENFORNUIS.
D. Wolters, Nieuw-
stad 12.

Te koop g.o.h. haard
en grote hangkast.
Wed. Seesing,

,,'t Groenedal"

Te koop een éénmaal
gebruikte houten
cirkelzaagmachine
met kogellagers en
zaag van plm. 540 mm.
Prijs f 135.-.
Fa. H. Meulenbrugge
Nieuwstad.

Te koop 8 vette KO-
NIJNEN, 5 a 6 kg.
Ji. Weekhout,
V/.achtpost 21.

Te koop voor de kerst-
dagen tamme vette
KONIJNEN.
D. J. Bijenhof, Zut-
phenseweg 64.

Te koop 2 tomen
BIGGEN bij G. J- KI
Ikkink, Blokhuis, Wil-
denborch. N.o.z.

3 mooie BIGGEN te
koop, keuze uit 7.
Wed. A. J. Marsman,
Zutphenseweg C 67.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. J.
Memelink, Liade E 8

Te koop de helft van
een jonge vette zeug
en VIERDELS van
een vette koe.
H. J. Beumer, Linde.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
T. Roeterdink, B 21.
12 BIGGEN te koop
bij G. W. Winkel,

't Gazoor".

F. TOORNEMAN, Dierenarts

afwezig
van maandag 24 dec. 14 uur t e.m. donder-
dagmorgen 27 dec. 8 uur en zaterdag 29
dec. 12 uur t.e.m. maandag 31 dec. 8 uur.

Dr. Meijers, Zutphen neemt waar.

Taxi nodig?
BEL 256

Wij rijden voor alle ziekenfondsen,
ook voor zaken-, privé- en trouwritten

Beleefd aanbevelend,

A. G. TRAGTER

Haal uw brood
voor de kerstdagen!

U ontvangt dan vers brood»
Niet bezorgen betekent: de
hele dag bakken; dus u ont~
vangt, op wat voor tijdstip u
het ook haalt» lekker vers brood

ECHT kerstbrood
2o-auk bij BAKKER OCHURINK.

echt kerst-krentebrood en
ecbt kerst-wittebrood,

Brood halen - 't scheelt u bijna een dag
wat versheid betreft.

Haalt dus voor de feestdagen het
beste wat u krijgen kunt, echt lekker
kerstbrood van

BAKKER SCHURINK
Doe uw bestellingen voor kerst-
brood en kerstgebak vandaag nog!

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

Voor gezellige Feestdagen
Zalm
Sardines
Haring in tomatensaus

Wijnen van Kempinski o a.
Moseltröpchen 2.15
Beau jolais 3.50
St Emilion 3.50
Graves doux 3.90

Prima Landwijn 2.05
5 grote knakworstjes O 99

Volop Calvé en Duijvis
Boter, Arichide- en Slaolie

Prima Zoete rode Wijn
(import) 2.25

Boerenjongens 2.95 p. liter

Steeds vaker
KISTEMAKER

3 O O O O D O O O O O O O O O O O O Q
3 O O » O O O OO O O O C

Voor de feestdagen:
Pracht
avondnylons

1e paar f 4.60
2e paar f 2.30

Wandelnylons 1e paar f 3.80
in pracht tinten 2e paar f 1.90

Sterke Enkalons 1e paar f 3.60
kous 30 den. 2e paar f 1.80

Enkalons geminderd Ie paar f 2.60
in 15 en 30 den. 2x paar f 1.30

Crepe nylons in diverse .soorten
prijzen f 4.25 - f 5. f 5.90 (2e p^ar halve prijs)

Bij aankoop van een herenaverhemd
een bijpassende zelfbinder cadeau

liet
2e

paar
voor
halve

prijs

A. WOLSING, Raadhuisstr. 26
VORDEN

BEKENDMAKING.
Het Is ons een genoegen hiermede (gekend te msaken, dat met in-
gang van heden wij door de R. S.jMpkvis evn Zonen N.V. te Rot-
terdam, aangesteld zijn als

voor Vorden en omgeving.

De nieuwe modellen Solex '57 zijn door ons direct JJit voorraad
leverbaar.
Teneinde alle gewenste serviice te kunnen geven, beschikken wij
nu reeds over een uitgebreide onderdelenvoorraad en alle ^speciale
gereedschappen.

Solex de meest veilige
bromfiets.

Solex Zwart f 349.50
Solex Luxe f 399.50

fl. G. Tragter, Vorden
Breng gezelligheid in Uw huis m et de
kerstdagen

door een kerststukje met tulpjes e n hya-
cinthen,
door een mooie witte of rode cyclame,
azalea of begonia,
door een versierde kandelaar,
door een vaasje freesia's of cyclame nibloemen

Dit allemaal en nog veel meer kunt n hopen bij

Derksen, Zutphenseweg, ïelefoun 334

Ophaaldienst Vorden
Het huisafval wordt in plaat :s van
woensdag 2e Kerstdag op donder-
dag opgehaald»

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150.— ; langzaam-
wassers f 259.'—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" - Oldenzaal
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

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

Weulen Kranenbarg
Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossei's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

Seesing

voo, rij lessï
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

VOOR AL UW

Rookgenot
voor de a.s. Feestdagen naar
de

„Speciaalzaak"
Het ruimst gesorteerd.

Sig.mag. „'t Centrum"
G* W* Eijerkamp

Adverteert in Contact

Café
Lettink

GESLOTEN
Kerstavond om

5 uur,
* Kerstdag en

•Mrsavond
Oudeja^

om 7 uu

„Blijf zitten
waar je zit . . ."!

en val niet van uw
stoel van het lachen!

Vordens Toneel
zaterdag 12 jan. a.s.

Rossel
Telefoon 283

ontvangt
weer KONIJNEN,

voor de kerstdagen,
evenals vorige jaren.

uurwerk R. J. Koerselman



Na de kerstdagen volop VUURWERK
bij HASSINK, Raadhuisstraat 14

Speciale Kerst-aanbieding!
Dames japonnen
Dames wintermantels
Meisjes mantels en jurkjes
Jongens jacks en 3/4 jassen
Heren winterjassen

10 pCt. korting

EXTRA pracht geminderde nylons f 2.95

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!

TEL. 381

r

in de

Herv. Kerk
op zondag 23 dec. 's avonds 7.30

Solist: Wiebe Drayer, tenor.

Begeleiding: Mevrouw H. J. Kramer -Offerhaus

Sprekers: Drs. H. Kramer, „Het kerstfeest,
het kind en ik".
Ds. Joh. Langstraat: „Toenben ik ook maar ge-
gaan".

De kerk wordt met kaarsen verlicht.

Aan de uitgang is er een kollekte.

Sprankelende
met sprankelend

Bier

Wat is de kerstboom

weer romantisch, met

die zilveren glinstering en

die witte kaarsjes. Wat is dat

bier weer verrukkelijk, met

die gouden tinteling en die

witte kraag. Wat zijn deze dagen

weer licht en gezellig ... met

die sfeer van fijn-bij-el kaar-zij n

met goede, gulle glazen

Heineken's! Prettige feestdagen,

mensen ... en (is Uw glas al

Prosi

Voor drukwerk naar Drukkerij Wolters

^ lente, herfst en zomer b///ft
Heineken's het meest getapte bier, want:

ifc He/neken werkt met de zogenaamde He/neken's A-gist,
een spec/a/e g/stre/ncu/tuur, waarvan niemand ter wereld

(behalve He/neken) het geheim kent.
k He/neken gunt zijn bier een langdurige r/jp/ngstijd.

De kroonkurk betekent een hygiënische afsluiting van het
koste/fjke b/er, dat daardoor ook veel langer goed blijft.

Voor de Kerstdagen extra reclame!
2 pakken vet f 1 .-

500 gr. rookworst 190 et
200 gram boterhamworst 60 et

200 gr. tongenworst 60 et
100 gr. leverkaas 40 et
100 gr. Berliner 40 et

200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Nu met al die zondagen maken wij u
attent op onze grote sortering zuidvruch-
ten als:
Sinaasappelen, Mandarijnen, Grapefruit,
Cocosnoten, Vijgen, Dadels, Pinda's, Noten
en Kastanjes.

Maak het U gemakkelijk en neem
een pak Vita diepvries groenten en
fruit in huis.
Hero doperwten vanaf 85 et. per
litersblik.

Derksen's
groenten- en frnitliandcl
Zutphenseweg, Telefoon 334

Hotel „'t Wapen van Vorden"
Gebr. Brandenbarg

*
Onze zaak is gesloten:

Kerstavond 24 dec. 7 uur n.m.
Ie kerstdag 25 dec. (gehele
dag).

Wij bevelen ons ten zeerste aan voor
levering van alle soorten dranken.
Uitsluitend prima kwaliteit.

Verder wensen wij aan allen
prettige kerstdagen toe.

De C.J.M.V.-bibliotheek
is geopend op:
's dinsdags van 19.00—19.45 uuren
's zaterdags van 17.00—17.45 uur.

Haal dus vandaag nog een boek voor de
kerstdagen.

CENTRA
Bij tenminste f 5.— aan bood-
schappen een zakje Van. pudding
gratis.

Admiraal koffie, rood merk,
250 gr. 1.96

paars merk 1.55
Knakworst per blik, 10 stuks 2.15
Sardines per blik 0.65
Soepballen per blik O 82
Oranjeadekoek, per stuk 0.85
Appelmoes, per 3/4 literspot 0.63
Kerstkransjes met noot, 250 gr. 0,49
Kerstkaarsjes per doos 0.25 en 0.65

Boerenjongens, Rozijnen en Pruimen op sap,
Wijnen, Advocaat, Likeuren, Bloem, Slaolie,
Krenten, Rozijnen, Sucade, Snippers, Ge-
confijte vruchten, enz., tegen zeer billijke
prijzen.

T. van der Lee - 't Hoge 56
Telefoon 420

VOOR AL UW

Kerstartikelen
NAAR

HASSINK, Raadhuisstraat 14

w ~w
j Het hele jaar door

X* voor heerlijke DRANKEN $
^ naar V

Ü Eykelkamp, Medler $
REKLAME IN WIJN. j<

Tweede Kerstdag
dansen

in „Concordia" te Hengelo Gld.
Aanvang 7 uur.

Kerstavond en 1e kerst-
dag gesloten.

2e Kerstdag om 2 uur
weer geopend.

VOSKAMP


