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Coöp. Boerenleenbank in het goud.
(Slot)

Het is mij dan ook, aldus spr., een groot ge-
noegen voor alles wat U voor de Bank hebt ge-
daan als blijk van waardering U dit gouden
armbandhorloge te mogen aanbieden. Wij ho-
pen dat U dit geschenk nog vele jaren moogt
dragen en spreken de wens uit, dat de jaren
voor Uw pensionnering nog goede jaren mogen
zijn en U met dezelfde opgewektheid en lief-
de de belangen van de Bank en die van haar
leden /uit blijven behartigen. Aan mevr. Ka-
pelle die al deze jaren tot steun voor haar
man is geweest werd onder dank een pesen-
teerblad aangeboden.
De heer Gotink zich tot de heer burgemees-
ter richtende zei dat U hebt kunnen horen
welke vlucht de werkzaamheden van de Bank
hebben genomen. Het is U bekend dat van
de jaarlijkse rente van het reservefonds tal-
rijke nuttige instellingen gesteund zijn door
bijdragen, die gezamenlijk in de vele duizen-
den lopen. Tal van harde wegen zijn met sub-
sidie van de Bank verkregen. Allerlei vereni-
gingen werden gesteund als V.V.V., Groene
Kruis, Rijwielpadenvereniging enz. enz. De
Bank zal steeds bereid blijven het hare bij te
dragen om de welvaart en het geluk van de
gemeente en haar bevolking te bevorderen.
Om dit bewijs te leveren, aldus spr. biedt ik
U namens het Bestuur en Raad van Toezicht
de electrisch verlichte wijzerplaten aan de
toren van de gemeente Vorden aan, welke op
verzoek en op kosten van de Bank zijn aange-
bracht, als een gemeenschappelijk bezit van
onze gemeente, als blijvende herinnering aan
het 50 jarig bestaan van onze Coöp. Boeren-
leenbank en mede als symbool (het licht) dat
onze Bank in de loop van deze 50 jaar door
haar werk, in vele gezinnen heeft mogen bren-
gen. Spr. hoogt dat de gemeente dit geschenk
wel zal willen aanvaarden en dat de gemeente
dit verder onder haar hoede zal nemen. Spr.
eindigde zijn in alle stilte gehouden toespraak
met de wens dat de Boerenleenbank in de ko-
mende jaren nog veel zal mogen doen tot
heil van de bevolking en nog velen tot zegen
mag zijn.
Namens de gemeente sprak burgemeester van
Arkel woorden van dank voor de aangeboden
blijvende herinnering. De gemeente, aldus
spr., zal zorgen dat het uurwerk steeds prima
in orde blijft. Ook de bouwver, het zwembad
zijn dankbaar voor de verleende steun. Ook
bood spr. de heer Kapelle met zijn 25 jarig
jubileum zijn gelukwensen aan. Geheel be-
langeloos hebt U vele jaren de Advies-com-
missie Woonruimtewet als secretaris gediend.
Moge de Bank in de toekomst bij voort-

during strekken tot heil van de Vordense be-
volking. Namens de gemeente bood spreker
voor het kantoor van het bankgebouw een
electrische wandklok aan.
Voor de Centrale Bank sprak de directeur, de
heer Schreuder, die er op wees dat het onder-
ling contact steeds een zakelijk karakter droeg,
doch dat het hem verheugde dit 50 jarig be-
staan van nabij te mogen meemaken. Spr.
wees er op dat de Bank ondanks 2 moeilijke
perioden n.l. de oorlogsjaren 1914—1918 en
1940—1945 toch onder bekwame leiding tot
grote bloei is gebracht. Tevens bracht spr.
zijn dank aan de heer Thate over die als me-
deoprichter van de Bank mede tegenwoordig
was. U hebt, zo vervolgde spreker, met de an-
dere oprichters het zware pionierswerk op Uw
schouders genomen waarvoor U alle dank is
verschuldigd. De bankrelaties zijn steeds in
uitstekende banen, zoals het behoorde, geleid.
Ook de heer Kapelle bood spr. zijn geluk-
wensen aan. Hij prees de kassier voor de uit-
stekende samenwerking met de Centrale Bank.
Namens de Centrale Bank bood spr. de heer
Kapelle een oorkonde aan en de Bank, naast
een bloemstuk, een enveloppe met inhoud
voor aankoop van een blijvende herinnering.

De heer A. J. Lenselink sprak woorden van
dank namens de vier coöp. instellingen t.w.
de Zuivelfabriek Vorden en Wiersse (gem.
Vorden) de Coöp. Landbouwver. De Een-
dracht te Vorden en Ons Belang te Linde
(gem. Vorden).

Ook deze spr. wees er op dat de oprichting
van de Bank steeds tot heil van de landbouw-
coöperaties is geweest en door middel van Uw
Bankinstelling tot ontwikkeling konden ko-
men. De heer Kapelle werd mede in zijn dank-
woord betrokken.
Namens de Ring van Coöp. Boerenleenban-
ken „de Graafschap" en de 7 buurt Coöp.
Boerenleenbanken sprak de heer Elkink uit
Ruurlo, voorzitter van de Ring. Spr. bood na-
mens de 7 buurtverenigingen een voorzitters-
hamer en namens de Ring een bloemstuk aan.

De heer Gotink bracht, mede namens de
heer Kapelle, dank voor de aangeboden fe-
licitaties en cadeaux.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door
het orkest A. Masselink uit Doetinchem.
Des avonds werd in intieme kring in het ho-
tel Bakker aan genodigden een diner aange-
boden.
Rest ons nog te melden dat er ongeveer een
30 tal bloemstukken van verenigingen en par-
ticulieren werd aangeboden.

LEDEN VERGADERING
„DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

Onder voorzitterschap van de heer H. W. C.
Haverkamp hield de Vordense Auto- en mo-
torclub ,.de Graafschaprijders" in hotel Bak-
ker een ledenvergadering.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
D. J. Rouwenhorst, bleek, dat de vereniging
48 leden en donateurs telt.
De heer van Dijk, penningmeester, vermeldde
een klein batig saldo.
Het aftredende bestuurslid, de heer Haver-
kamp, werd herkozen.
Besloten werd in de maand Februari de jaar-
lijkse feestavond te houden.
Op 21 Januari wordt een dropping gehouden
en op 24 Januari een filmavond. Ook zal de
vereniging weer deelnemen aan de door de
K.N.M.V. te houden verkeerscompetitie. Ter
voorbereiding zal voor de leden een verkeers-
cursus worden gegeven.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO

LEDENVERGADERING B.O.G.
De B.O.G. ald. Vorden kwam in het hotel
„Het Wapen van Vorden" onder leiding van
de heer H. Pelgrum in ledenvergadering bij-
een.
In zi jn openingswoord verwelkomde spr. in
zonderheid Ir de Boer en de assistent van de
rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, de heer
Oorsprong.
Medegedeeld werd dat de op initiatief van
de B.O.G. opgerichte kalveropfokclub met 15
leden was gestart.- Door de gezamenlijke op*
fokclubs zal op 28 December a.s. in Ons Huis
te Zutphen een vergadering worden belegd.
Midden Januari a.s. zal de leesbibliotheek
van de B.O.L.H. en de B.O.G. worden ge-
opend. Op 20 Januari a.s. zal de heer Kolk
uit Laren (G.) een boekbespreking houden
over het eerste deel van „Vlammende Heide".
Hierna hield Jr de Boer een zeer interessante
lezing over „Rundveevoeding", die van de
maar matig bezochte vergadering een aan-
dachtig gehoor kreeg.

VOETBAL
Vorden heeft Zondag een alleszins verdiende
4—1 overwinning behaald op SVDES II uit
Eibergen.
Vooral voor rust speelde Vorden een goede
partij voetbal en het doel van de Eibergenaren
was dan ook doorlopend in gevaar. Met een
drietal doelpunten van goed gehalte wist Vor-
den zich met rust reeds van een 3—0 voor-
sprong te verzekeren. Na de rust geloofde Vor-
den het blijkbaar wel, want er werd niet meer
met het élan gespeeld als daarvoor. Nog één
doelpunt wist de voorhoede aan haar
score toe te voegen. De gasten waren in het
veld niet zo veel minder, doch het schot was
hier hopeloos zoek. Slechts uit een vrije schop
konden zij tegen het einde de eer nog redden.
Voor de tweede kerstdag staat alleen op het
programma de uitwedstrijd Pax III-Vorden II.
De overige elftallen hebben vrijaf.

ANNBESTEDING 10 WONINGWET-
WONINGEN

Bij de gehouden aanbesteding van 10 woning-
wet woningen nabij de Landbouwschool, Hen-
geloseweg, waren de hoogste en laagste in-
schrijvers als volgt:
Grond-, metsel-, timmer- en smidswerk: Fa. H.
J. Potman & Zn., Lochem ƒ 120.676,-; Fa.
Uenk 8c v. d. Berg, Vorden ƒ 111.200,-.
Loodgieterswerk: J. G. van Hulst, Zutphen,
ƒ 8.725,-; G. Emsbroek & Zn. C. V. ƒ 8.645,-.
Electra: G. Emsbroek & Zn. C.V. ƒ 3.350,-.
Schilderwerk: H. Wuestenenk, Vorden,
ƒ 7.300,-; H. Dolphijn, Ruurlo, ƒ 6.150,-
Het werk staat onder architectuur van de heer
J. L. van Houte. Gunning in beraad.

BROMFIETSCURSUS
De vereniging voor veilig verkeer alhier is
voornemens een speciale bromfietscursus te
organiseren. Daar een grondige kennis van de
verkeersregels voor een ieder een eerste nood-
zaak is, wordt hiermede aan alle bromfiets-
berijders een unieke gelegenheid geboden zich
op eenvoudige en onderhoudende wijze te be-
kwamen, tot meerdere veiligheid van zich-
zelf en anderen. Het bestuur van veilig ver-
keer rekent op een overstelpende deelname.

KERKDIENSTEN Zondag 25 December.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
2.30 uur Kerstfeest met de Zondagsschool.
7.15 uur Ds. P. A. Stapert, van Zutphen.

Geref. Kerk
9.15 uur en 3 uur Ds. G. S. Oegema,

van Zutphen.
R.K. Kerk

v.m. 2.30 uur Nachtmis. 8 uur Mis.
9 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R.K. Kapel, v.m, 5.30 uur Nachtmis.

Maandag 26 December.
Herv. Kerk

10 uur Ds. J. Langstraat en
Ds. E. J. Duursema.

Medewerking van de Chr. Gemengde
Zangvereniging „Excelsior"

2.30 uur Kerstfeest in de Wildenborch.
2.30 uur Kerstfeest in het Medler.

Geref. Kerk
's Morgens dienst in de Herv. kerk.
2.30 uur Kerstfeest met de kinderen in Irene.

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

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 24 Dec. van 5 uur t.e.m.
Zondag 25 Dec. Dr. De Vries. Tel. 288.
Maandag 26 Dec. Dr. Lulofs, Tel. 255.
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Burgelijke stand van 16 t.m. 22 Dec.
Gehuwd: D. J. Somsen en D. Lenselink.
Overleden: J. Schutte, vr., wed. van Jac.
Bruggeman, 73 jr.; J. G. C. Nijland, m., 63
jr., overleden te Zutphen.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 89 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 47.— per stuk.
Handel redelijk.

Winterkou in den lande
Purol op lip en handen

Ds LANGSTRAAT DECLAMEERDE VOOR
HET NUT

De goede reputatie, die ds Langstraat zich in
Vorden heeft verworven niet zijn voordrachts-
talent, kwam ook Vrijdagavond tot uiting,
toen hij voor Het Nut optrad. Ook thans /.ui-
len de vele bezoekers ongetwijfeld weer diep
onder de indruk zijn gekomen van zijn mees-
terlijke voordracht. Door zijn mimiek, een
simpel gebaar of intonatie van zijn stem
bracht hij de figuren die hij de bezoekers voor
ogen stelde, tot leven.
Ds Langstraat begon met een bijbelse inlei-
ding, t.w. de dialoog tussen Paulus en Koning
Agrippa. Daarna declameerde hij het eerste
deel van Joost van den Vondel's „Adam in bal-
lingschap" om vervolgens op boeiende wijze
de novelle „Het licht van het andere huis"
van de Italiaanse schrijver Luigi Pirandello
voor te dragen. Ds Langstraat besloot het ge-
deelte voor de pauze met een humoristische
novelle uit de Nederlandse literatuur „Napo-
leon in Venlo" en het bekende gedicht „Op
een heuvel" van de dichter Van Rijnsdorp,
waarbij op meesterlijke wijze het gaan en ko-
men van de muziek- en tamboercorpsen werd
weergegeven.
Het gedeelte na de pauze werd geheel in be-
slag genomen door het toneelstuk „Wir kla-
gen an" van de Duitse psycholoog en theoloog
dr Herbert Kuhn, va welke schrijver ds Lang-
straat vorig jaar „Michel" voordroeg. Onder
stille aandacht schilderde hij de personen in
een rechtzaal, een Amerikaan, een Rus, twee
Duitse moeders, wier zonen in de oorlog ble-
ven, de vader van een Duits generaal en een
predikant. Zij allen klagen aan en tenslotte
komt men eensgezind tot de conclusie, dat
God de schuld van al de ellende uit de laatste
wereldoorlog is. Doch dan neemt de predikant
het woord en toont aan, dat Jezus op Golgo-
tha onschuldig heeft moeten boeten voor de
zonden der mensheid. Dit stuk eist veel van de
voordrager, doch hij declameerde het op zulk
een talentvolle wijze, dat de tendenz voor de
toehoorders volkomen duidelijk was.
Aan het begin deelde de voorzitter mede, dat
het Nut een goed jaar achter de rug heeft,
doch dat het bestuur gaarne de medewerking
had van de leden, wat betreft het samenstel-
len der programma's Suggesties voor het pro-
gramma van het komende seizoen zullen dan
ook gaarne door de secretaresse, mevr. van
Mourik, worden ontvangen.



Metaalwarenfabriek „De
Vorige week werd in een druk bezochte bij-
eenkomst van directie en personeel van de
Ciems Metaalwarenfabriek met hun dames in
de i'eestzaal van hotel Bakker op feestelijke
wi j /e het 125-jarig bestaan herdacht. De bij-
eenkomst werd geopend door de directeur, de
heer J. W. Emsbroek. In zijn openingswoord
wees hij er op, dat tot zijn groot leedwezen
twee van zijn personeelsleden, t.w. de heren
Sloot en te Kaste, wegens ziekte niet aanwezig
konden zijn. Spr. wenste hun een spoedig al-
geheel herstel toe, zodat de gehele personeels-
staf plm. 80 personen spoedig weer compleet
is. Het was, aldus spr., mijn overgrootvader de
heer G. Einsbroek, die zich, na opgegroeid te
zijn op de boerderij „'t Emsbroek" in Harfsen
en als koperslager te Deventer zijn opleiding
genoten te hebben, in 1830 aan de Zutphense
weg in een pand tegenover het tegenwoordige
vestigde als koperslager. In die tijd woonden
de dichtstbijzijnde collega's in Deventer, Lo-
chem, Zutphen en Doetinchem. Het voor-
naamste werk van de toen nog jonge Gerrit
bestond uit het vervaardigen van roodkoperen
waterketels. Deze ketels werden door hem met
grote vakmanschap uit één plaat koper gedre-
ven. Voor een halve dag werken werd toen
door overgrootvader Emsbroek 45 cent in re-
kening gebracht, terwijl'voor zijn zoon als leer-
ling 15 cent werd geboekt inclusief alle verde-
re kosten. Deze zoon grootvader H. Emsbroek
openbaarde zich als een uitstekend vakman,
die soms wel op een kunstenaar geleek. Als
het moest vervaardigde hij 's nachts bij het
flauwe licht van een olielampje een complete
koperen waterketel.
Grootvader Emsbroek had twee zoons, n.l. H.
B. Emsbroek, directeur der tegenwoordige
Empo-rijwielfabriek en vader Gerrit Emsbroek
„De Gems", die beiden na een goede training
hun weg baanden. ,
Omstreeks 1918 begon het bedrijf zich te ont-
plooien tot een bloeiende zaak. De techniek
drong zich op en na electriciteit en waterlei-
ding werden centrale verwarmingsinstallaties
uitgevoerd. Nog wat later werden koperen
puien gefabriceerd en veel melkbussen ver-
tind en verkocht.
Zo zien wij aldus spr., dat mijn vader de heer
G. Emsbroek, de man is, die zich geheel inzet-
te voor de nieuwe takken van 't bedrijfsleven.
Hiermede is de basis gelegd voor het tegen-

Gems" bestaat 125 jaar.
woordige Gemsbedrijf. In 1939 werd een l'a-
brieksprogram opgesteld. En ondanks dat de
tijden medewerkten hebben wij de moei l i jk-
heden ook niet ontlopen. De hoofdgedachte
moet zijn soliditeit, welke in de achter ons
liggende 125 jaar steeds het kompas is ge-
weest. Bij dit alles komen de grote, werklust
en prestaties van ons personeel, dat aan de
naam „De Gems" inhoud heeft gegeven.
Zich wendende tot de heer Hogedoorn (boek-
houder) wees hij er op dat de/.e steeds met gro-
te ijver en plichtsbetrachting z i j n werk heeft
verricht. Gi] waart steeds in de 34 achter ons
liggende jaren de juiste man op de juiste
plaats. En ook u mevr. Hogedoorn zijn wij
dank verschuldigd.
Het doel was de heer Hogedoorn nu voor zijn
pensioengerechtigde leeftijd, welke hij binnen
enkele jaren hoopt te bereiken, een premie-
vrije polis aan te bieden, doch dit is nog niet
geheel in orde.
Spr. bood thans een enveloppe met inhoud
aan. Vervolgens bracht spr. dank aan de heer
Dijkman uit Zutphen, die steeds een goed en
oprecht raadsman voor „de Gems" was ge-
weest. Het doet mij, zo merkte spr. tenslotte
op, goed dat er een hechte band is met het per-
soneel.
De heer Hogedoorn bracht, mede namens zijn
vrouw, dank voor de woorden en het aange-
boden cadeau.
Hij wees er op dat deze mijlpaal van het 125-
jarig bestaan niet zonder noeste arbeid is be-
reikt. Om dit te bereiken heeft vader G. Ems-
broek veel werk verzet, hetgeen er toe ge-
leid heeft dat het bedrijf berust op een stevige
basis.
Namens het gehele personeel bood spr. de
heer J. W. Emsbroek een electr. kantoorklok
aan met oorkonde en de dames Emsbroek
bloemstukken.
Namens de afd. Geha sprak de heer v. d. Lin-
de en bood de zaak een bloemstuk aan. Als
oud-buurjongen sprak de heer E. J. Hoek uit
Amsterdam, die de grote prestatie van de
Gems in Vordens dialect prees. De heer G.
Emsbroek gaf een overzicht van de oprichting
en de werkzaamheden in de tijd van zijn va-
der.
Het verdere deel van de avond werd door het
amusementsgezelschap Alex Wins uit Amster-
dam ver/orgel. Het geheel werd met een ge-
zellig bal besloten.

Ruwe,rode handen •

BIOSCOOP
De film „Kinderen der liefde", welke 2e kerst-
dag in het Nutsgebouw vertoond wordt, be-
handelt het probleem der ongehuwde moe-
ders. Men ziet een tehuis waar deze moeders
hun kinderen ter wereld kunnen brengen en
men ziet tevens uit hoeveel verschillende mi-
lieu's deze meisjes komen. De een beleeft haar
toestand als een schande, terwijl de ander er
onverschillig onder blijft. De film laat ook
zien hoe bij velen toch het echte moederhart
begint te kloppen wanneer het kind er een-
maal is. Hun onverschilligheid maakt plaats
voor een groot verantwoordelijkheidsbesef en
ze nemen zich voor hun best te doen in het
leven, zodat hun kinderen een gelukkige toe-
komst tegemoet kunnen gaan. De film is een
aanklacht tegen de verouderde opvattingen
„over de ongehuwde moeder.

EEN KERSTGROET
Vanwege de Hervormde Gemeente werden
aan de zieitcn en bejaarden van 80 jaar en
ouder een bakje met rode tulpen en hulst
als kerstgroet aangeboden. De leden van de
Hervormde Vrouwenverenigingen waran zo
bereidwillig deze te bezorgen. Ongeveer 110
stuks werden door hen weggebracht. Dit is
iets minder dan vorig jaar, omdat er nu ge-
lukkig minder zieken zijn. Het aantal bejaar-
den is iets hoger dan vorig jaar.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
Deze vereniging bezorgde Woensdagmiddag
aan tal van oudjes een goede middag, door
hen op het kerstfeest uit te nodigen. Een
mooie kerstboom prijkte in de zaal en alle
tafeltjes waren van een kerststukje voorzien.
Mevr. Visser-Dollekamp heette alle leden har-
telijk welkom en tevens de ouden van dagen
erf de gasten. Mevr. Jansen las het kerstevange-
lie voor en sprak de hoop uit dat dit kerst-
feest zijn licht moge uitstralen. Juffrouw
Schellens vertelde een boeiend verhaal, „Een
kerstavond in de hut van een loods". Door
«en tiental dames werd een kerstcantate ge-
zongen. De samenzang werd door mevr. KI.
Brinke op het orgel begeleid. De tractatie
werd ook niet vergeten. De darnes Jansen,
Schellens en Klein Brinke kregen bloemen
voor hun medewerking. Namens de aanwe/1-
gen dankte de heer Derksen voor deze prach-
tige middag. Mevr. Visser dankte allen voor
hun komst en wenste hen een gezegend kerst-
feest toe.

ADVENT
Zondagavond werd in de Herv. Kerk een ad-
ventswijdingsdienst gehouden, waarvoor een
overstelpende belangstelling was. In de gan-
gen werden stoelen bijgezet en de kinderen
vonden een plaatsje op de grond voor de
preekstoel. Er waren plm. 850 bezoekers. Ds
Jansen verkondigde de Adventsboodschap en
^ Langstraat vertelde een kerstverhaal. Da-
vid Hollestelle zong de eenvoudige kerstlie-
deren op ontroerende wijze met zijn mooie
basstem. Meindert Boekei toonde zijn mees-
terschap op het kerkorgel; vooral in Noël
kwam de registratie ten volle tot zijn recht.
Ook Karel Wolters paste al aardig goed in
dit gezelschap; de sonate van Handel werd
door hem met zuivere toon en goede voor-
dracht op de fluit ten gehore gebracht. Het
was een goede avond, vol gewaardeerde af-
wisseling.

KERSTFEEST VROUWENBOND
De vrouwenbond van het N.V.V. vierde Dins-
dagavond haar kerstfeest, onder leiding van
mevr. Kraaijkamp. Een verlichte kerstboom
verhoogde de sfeer. Enige dames declameer-
den of lazen een verhaal en gezamenlijk wer-
den kerstliederen gezongen. Ds Jansen vertel-
de een kerstverhaal. Behalve de leden waren
veel ouden van dagen aanwezig. Allen werden
ruimschoots onthaald.

IN HET N.R.S. OPGENOMEN
Bij de najaarsinspectie van het N.R.S.
(M.R.IJ.-veeslag) werden door inspecteur A.
Landeweerd ingeschreven een koe van de heer
G. A. Regelink met b—77, een van G. J. Par-
clijs met b—77 en drie stuks van Joh. Weenk
met b-77, bc plus 76 en bc plus 76.
Van de stierenvereniging 't Kiefskamp werden
de stieren Bas en Bernard definitief met b—78
en b—77 opgenomen in het stamboek.

RATTI-NIEUWS
De regen trad j.l. Zondag als spelbreker op,
zodat verschillende wedstrijden, wegens de
slechte toestand der terreinen moesten worden
afgelast. Zo gingen o.m. de wedstrijden Zel-
hein I— Ratti I en Ratti A—Zutphen A, niet
door.
De reserves hadden een zeer for tu in l i jke dag.
In Vierakker werd Socii I met niet minder
dan 10—2 overrompeld, waardoor de Rattia-
nen nog steeds een woordje meespreken in de
kopgroep. Het derde elftal kreeg thuis de
kous op de kop van Keyenborgse Boys III. Het
werd 3—8 voor de bezoekers.
Op tweede Kerstdag is er een beperkt pro-
gramma samengesteld. Ratti I is vrij. Ratti IL
en III bekampen elkaar op eigen terrein,
waarbij de reserves wel niet veel aan het toe-
val zullen overlaten.

GESLAAGD
De dames Anne Lettink, Jo Maandag en Jan-
t j c van l ieerde slaagden te Arnhem voor het
examen costumière. Zij weiden opgeleid door
mevr. Lenselink-ten Have.

TAFELTENNIS
Het eerste Nutsteam speelde verleden week
haar laatste ontmoeting en won in Deventer
met 8—2 van de Vopo-reserves, een zeer ver-
d i e n s t e l i j k resultaat voor de Vordenaren.
N .T.T.C. II speelde een uitwedstrijd tegen
W i j k 16 I I I en behaalde een f l inke 10—0 zegi-,
waardoor zij nog steeds bovenaan de r a n g l i j s t
prijken, tesamcn met P.v.R. II uit Zu tphen .
Het derde team verrichtte eveneens een bij-
/oudere prestatie door te Warnsveld een 8—2
/.ege te behalen op de nieuweling O.N.(i. 11.
l l ier waren het v. d. Kooy (3 x), Rossing (3 x)
en Ruigh (l x) met dubbelspel, die de pun t j e s
binnenhaalden, 't Vierde moest thuis weder-
om een nederlaag incasseren. Actief III uit
Deventer bleef met 1—3 de baas over de gast-
heren.

RATTI KREEG NIEUWE VOORZITTER
De r.k. sportvereniging Ratti heeft Woens-
dagavond op waardige wijze afscheid genomen
van haar voorzitter, de heer F. R. Schoenaker,
die dezer dagen naar Arnhem zal vertrekken.
Tot nieuwe voorzitter werd gekozen de heer
A. J. Wopereis. In verband met de vele werk-
zaamheden werd het bestuur uitgebreid met
een nieuw lid, de heer J. L. Jansen. Er werd
tevens een kas-contróle-commissie benoemd,
bestaande uit de heren H. Hartman, T. Jan-
sen en Th. Lichtenberg.
Namens het eerste elftal in het bijzonder en
ook namens de leden dankte de leider van
Ratti I, de heer B. Schoenaker, de scheiden-
de voorzitter hartelijk voor de steun, die hij
de vereniging had gegeven.

De heer H. J. Hartman, secretaris, vertolkte
namens het bestuur en leden de dankbare ge-
voelens voor al hetgeen de heer Schoenaker
in een reeks van jaren voor de vereniging
heeft gedaan. Spr. wees hierbij speciaal op de
prettige, onderlinge samenwerking in het be-
stuur. Als blijk van waardering en ter herin-
nering aan Ratti bood spr. een prachtig ge-
borduurd kussen aan met als embleem een
voetballer in de groen-witte clubkleuren. Te-
vens overhandigde hij een groepsfoto van het
eerste elftal met het voltallige bestuur.
Kapelaan Polanen zei in zijn toespraak, de
heer Schoenaker te hebben leren kennen als
een f i j ne voorzitter en een doortastend

'iemand. Spr. betreurde het, dat hij Raiti gaat
verlaten, doch wenste hem veel succes met z i j n
promotie.
De scheidende functionaris dankte vervolgens
de verschillende sprekers voor hun sympa-
thieke woorden en de leden voor het in hem

I
gestelde vertrouwen.
De nieuwe voorzitter, de heer A. J. Wopereis
besloot de rij der sprekers en zei te trachten
in de voetsporen van zijn voorganger te zul-
len treden. Spr. stelde voor om de scheidende
voorzitter te benoemen tot ere-lid van de
vereniging, welk voorstel met een daverend
applaus werd begroet.

Wat Grootenboer u biedt
vindt u bij een ander niet I

l grote fles zuivere slaolie 1.25
500 gr. bloem 0.22
500 gr. krenten 0.87
500 gr. blanke rozijnen 0.79
250 gr. heerlijke kerstkransjes 0.49
250 gr. cocosbanket (heerlijk

koekje) 0.59
Ruime sortering chocolade-, musket-
en fondantkransjes, wijnen, likeuren,
enz.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

U plaatst toch volgende week

een Nieuwjaar s wens
in Contact ? Reeds vanaf 60 cent kunt
u uw vrienden en bekenden alle goeds
toewensen. Gaarne vroeg opgeven!

We wensen u allen prettige
Kerstdagen toe.

H.H. Landbouwers!
Denkt nog aan de prijs
voor uw kippen. Laat
ze nu nog uitzoeken
voor de a.s. feestdagen
daar de prijzen nu nog
duur zijn. Ze worden
door ons vakkundig
uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimvcchandel, Tel. 283

H.H. Veehouders
Kapbroeken
uoor koeien,
zeer ideaal!

G+ W* Luimes
Vorden, Tel. 421

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel
van Drogisterij „De Olde Meuile"

levertraan j. M VAN DER WAL, Beslist uw drogist



Met blijdschap en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de ge-
boorte van onze doch-
ter en Pim's zusje

Margje Cornelia
Elizabeth
(Marlies)

H. Uijterschout
A, D. Uijterschout-

Kieskamp

Heerlen, 21 Dec. '55.
Huskensweg 59.

Voor de zeer vele
blijken van medeleven
ons betoond tijdens
de ziekte en het over-
lijden van mijn innig-
geliefde Man en der
kinderen zorgzame Va-
der

JAN PARDIJS
betuigen wij aan fa-
milie, buren en vrien-
den onze hartelijke
dank.

Uit aller naam :
Wed. A. H.Pardijs-

Riefel
en kinderen

Boggelaar, Warnsveld

Verloren een REGEN-
BROEK. Gaarne terug
bezorgen bij W. Rui-
terkamp, E 33 Linde.

KIPPENHOKKEN te
koop (5x6 en 4x4 012)
en LEGNESTEN.
Teven HAVERSTRO
Huize Vorden.

Te koop g.o.h. AC-
CORDEON, merk;
Bianco Freres, 32 bas-
sen en 2 registers.
J. Kettelarij, Wilden-
borch.

Te koop wegens aan-
schaffing trekker,
WENTELPLOEG,
BOERENWAGEN
en STORTKAR.
G. Klein Lebbink,
Brandenborch.

Te koop een mooie
HAARDKACHEL.
Zutphenseweg 49.

Jonge FOXHOND-
JES te koop. E. B.
Hendriksen, Noordink
E 64, Hengelo-Gld.

Te koop een dragen-
de ZEUG, bijna aan
de telling. H. Waenink
bij 't zwembad.

Te koop 8 zware
BIGGEN. J. H. Nijen-
huis, Kranenburg.

Toom BIGGEN te
koop en een r. b. neu-
rende MAAL,
G. J. Weenk, „Trekop"
Delden, B 47.

Te koop een drag.
VARKEN, Januari a.d.
teil. D. Nijenhuis, bij
't zwembad.

Vordens Dameskoor
Eerstvolgende repeti-
tie Donderdag 5 Jan.
8 uur i.h. Nutsgebouw

WULLINK
VOOR UW

Schoenreparatie

X DIK TEN BROEKE

X en
X RIET VAN STOKKOM

=fl
X
K
K
X

r ^

X

f i

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

hebben de*eer U, mede namens
wederzijdse ouders kennis te ge- Q
ven van hun voorgenomen hu- f
welijk, waarvan de voltrekking X
D.V. zal plaats hebben op Vrij-
dag 30 December a.s. om 11 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening door de
Weleerw. Heer Ds J. H. Jansen
in de Herv. Kerk te Vorden om
11.30 uur.

Eindhoven, Musschenbroekstraat 60

Boxmeer, Spoorstraat 40
Dec. '55

Gelegenheid tot feliciteren, Vrij- ^
dag 30 December '55 van 16.00- w
17.30 uur, 't Hoge 27 Vorden.

Toekomstig adres:
36, Eindhoven.

Stevinstraat
i \

X

Heden overleed na een langdurig doch
geduldig gedragen lijden, mijn lieve
Man en onze zorgzame Pleegvader,
Behuwd- en Grootvader

Johann Godfried Christiaan Nijland
echtgenoot van J. A. W. Schuilenburg

in de ouderdom van 63 jaar.

Vorden: J. A. W. Nijland-
Schuilenburg

Warnsveld: J. Voskamp
W. G. Voskamp-

Oudendorpe

Arnhem: E. Voskamp
C. J. Voskamp-Rijnberg
en kleinkinderen

Vorden. 17 December 1955.
Julianalaan 16.^^

De te r aard e bes tWi n g heeft plaats ge-
had op Woensdag 21 December op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Vandaag extra reclame
500 gram spek 85 et per 500 gram

2 rookworsten
200 gr. hamworst

Beleefd aanbev.

130 et 200 gr. tongenworst 50 et
60 et 200 gr. leverworst 30 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

bakken f
Met onze
BLOEM - BAKMEEL - KRENTEN
ROZIJNEN - SUCADE - SLAOLIE
ENZ.

hebt U altijd succes!

*Nu nog verkrijgbaar
onze bekende, naar oud recept ge-
bakken,

YLieuwjaarsrolletjes.

Ook dit moet u eens presenteren.

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds
Maar met de feestdagen iets extra's.

WENST U PRIVÉ-LES p
IN DUITS r

Wendt u dan voor inlichtingen
tot het bureau van dit blad.

(Ook bijwerken voor scholen).

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

Na de Kerstdagen

volop Vuurwerk, Pistolen,
Amorces bij KOERSELMAN

Contact wordt in 1185 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Kerstschotel
Gekookte Ham, Leverkaas,
Tongenworst, samen 150 gr.
78 cent
Berliner, 100 gr. 0.45 et
Gevuld spek, 100 gr. 0.45 et
Nierbrood. 100 gr. 0.42 et
Gekookte ham, 100 gr. 0.55 et
Rookworst per stuk 0.79 et
Knakworst, Borrelworst,
Croquetten, enz., enz.

Denkt u ook aan kaas ?
Voor bij de borrel en op
uw toastjes?

Ook de blikjes zalm, sar-
dines e.d.

Wij wensen U een zalig kerstfeest.

Steeds vaker
KISTEMAKER

m' "V
Voor de a.s. Feestdagen j

ruim gesorteerd in X

* Gedistilleerd, Wijnen, x
-k Likeuren, Bier, enz. $

Goede kwaliteit. Billijke prijzen X

Aanbevelend

E. J. Lettink, Café, Almenseweg)x x

Herenschoenen
in moderne snitten en

gemakkelijke pasvorm.

Ruime keuze bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Te koop i.g.st.v. 2
wiel.tuinbouwtrekker
Gravely L. (5 P.K.)
met bijbehorende ga-
zonmaaier, maaibalk,
keerploegje, cultivator-
en schoffelijzers en
sneeuwkettingen. Te
bezicht. bij Fa. Groot
Obbink en Zn., alhier

Te koop jongenspak,
leeftijd 13 a J 4 jaar.

Zwarteweg 56,
Vorden.

Aan 't zelfde adres een
Duitse Herder te koop,
l % jaar oud, goede
waakhond.

Te koop een dragend
VARKEN, 2 Januari
aan de telling.
G. }. Maalderink.
Almenseweg, C 139.

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
G. W. Nijhof, Wil-
denborch, Vorden.

Te koop r.b. VAARS,
t.b.c. en abortus vrij,
a.d. telling 29 Dec.
J. Mokkink, D 90,
Mossel,

VISSER
Schoenmaker

wenst allen een ge-
lukkig 1956.

Het is heus geen
pretje dagenlang
te lopen blaffen

van de hoest.

Neem

Bronchicuiii
Elixir

geeft onmiddelijk
verlichting, stilt

de hoest.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

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

UW ADRES
voor
Chem. reinigen
Drijmastern
Tricoleren en
Verven in alle

kleuren
is

Chem. Wasserij Accuraat
Oldenzaal. Depot:

LUIK Kledingmagazijn

Café
LETTINK

gesloten

Kerstavond om 7 u.
en

Ie Kerstdag
en

Oudejaarsavond
om 7 uur



Nieuwjaarskaarten - Koerseiman
Vanaf 3 cent

Twee klankbeelden
in één apparaat:

1. De beroemde „Loewe Opta" toon
2. Door indrukken van de 3 D. toets
de z.g.n. 3-dimensionale weergave

35 Jaar tradit ie en kwaliteit gaven

„LOEWE OPTA" zijn wereldfaam.

G. EMSBROEK en ZN. - VORDEH
Ons devies

*
elke weed iets nieuws,

altijd wat goeds.

Pilaar met de feestdagen

wat extra s.

DIVERSE VISSOORTEN
Sardines
Haring in tomatensaus (3 blik voor
99 cent)
Zalm, Makreel, Schelvislever, To-
nijn, Zure Haring, Rolmops, enz.

VOOR HARTIGE HAPJES
Ganzelever, Leverpastei, Hazen-pas-
tei, Pikante ballen, Nieren in ma-
derasaus, Rolpens, Borrelworstjes,
Frankforter worstjes, enz.

ZOÜTJES
Dips, Kaasstokjes, Kaasbollen,
Nibb-its, Schels, Pinda's, enz.

WIJN, LIKEUR, ADVOCAAT, ENZ.
in diverse kwaliteiten.
Franse landwijn vanaf f 1.80
Vruchtenwijn vanaf f 1.25
Advocaat vanaf f 2.98

SMIT, Zutphenseweg
Telefoon 281

Verkrijgbaar in
15 - 25 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150

en 200 Watt.

Spaart in 't gebruik.

Reeds bij 5 stuks

met korting en

alzo ook voordelig in aanschaf.

Heerlijke kerstkransjes

Bakker Schurink

Hotel „'t Wapen van Vorden"
Gebr. Brandenbarg

*
Onze zaak is gesloten:

Kerstavond 24 Dec. 7 u. n.m.
Ie Kerstdag 25 Dec. (gehele
dag).

*Wij bevelen ons ten zeerste aan voor
levering van alle soorten dranken voor
de a.s. feestdagen.
Uitsluitend prima kwaliteit.

*
Verder wensen wij onze

clientèle prettige Kerstdagen

RUBBERLAARZEN steeds voorradig.
Ook kleuterlaarsjes in bruin en wit.

WULLINK'S Schoenhandel
Heerlijk krentenbrood

Bakker Schurink

Likeurglaasjes

Likeurlepeltjes

Bowlglazen

Schenkkurken

enz. enz.

Koerseiman

Kuikens?
Benut uw kansen,
Bestel ze bij Jansen.

W.L. x Reds
Wels X Reds
N. Hamps X Reds
E.L. X Reds

Burg. Galléestraat 59, Vorden
V.B. 4185 — K.B. 9620 - Tel. 337

Ver. voor Veilig Verkeer VorJen
Opgave voor deelname
aan de Bromf ietscursus
gaarne voor 31 Dec. a.s.
bij de cursusleider
Wachtmeester Wolf,
Almenseweg alhier.

Ouders,
LAAT UW ZOON EEN VAK
LEREN!

jongelui kunnen opgeleid worden tot

Monteur

Framebouwer
Galvaniseur

Magazijnbediende

enz.
KOMT U EENS PRATEN?

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

it Nieuwjaarskaarten

^ Kalenders

-k Agenda's

-^ Almanakken

FA. HIETBRINK

DANKEND
voor het genoten vertrouwen, wensen
wij U een Gelukkig Kerstfeest en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

FIRMA MARTENS,
Horloger - Opticien - Geweermaker l

CENTRA
Bij tenminste f 5.— boodschap-
pen 200 gram sneeuwwafels
van 59 voor 39 cent.

Boerenjongens per pot 2.25
Advocaat per fles 2.59
Toledo Spaanse wijn per fl. 1.98
Zoete rode wijn per fl. 1.65 — 2.25
Slaolie per fl. 1.25
Krenten, 500 gr. 0.95
Rozijnen, 500 gr. 0.90
Ananas op sap per blikje 0.82
Theekransjes, 250 gr. 0.43
Gelette koekje, 250 gr. 0.59
Vijgen, 250 gr. 0.25
Sinaasappels, 8 stuks 1.—

Direct voordeel bij

T. van der Lee - Het Hoge

Raak niet
in paniekstemming!

Neen, daarvoor is geen reden.
Als u nog

V I S I T E K A A R T J E S
heeft van oud model, dan moogt
u deze nog tot l Februari a.s.
gebruiken.
Is uw voorraad uitgeput, kom dan
onze collectie eens bezichtigen.
U kunt een keuze maken uit mooi
glad carton, gehamerd carton of
Oud-Hollands, alles verpakt in
keurige doosjes. En . . . . beslist
niet duurder dan ergens anders!

In tijden van papierschaarste hebben
we ons best gedaan om ieder zo goed
mogelijk te bedienen. Waarom zou u
nu naar een ander gaan?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 — Vorden

P.S. Bestelt u ze direct even?
Dan heeft u ze nog op tijd klaar.

r
Voor de a.s. feestdagen

naar

P. B. H. Schoenaker,
Kranenburg.

Ruim gesorteerd in sterke Dranken,
Wijnen en Likeuren.
Prima krentenbrood, gebak en de
bekende nieuivjaarsrollen.

Tevens wensen wij allen een
Zalig Kerstfeest en Gezegend
Nieuwjaar.


