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KERKDIENSTEN
Volgende week zal
CONTACT NIET VERSCHIJNEN

Heru. Kerk

29 december: 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
7.15 uur Ds.J.H.Jansen. Bed. H.Avondmaal.
31 december: 2.30 en 7.30 u. Ds. J.H.Jansen,
DONDERDAG 9 JANUARI
l januari: 10 uur Ds. J. J. van Zorye.
5 januari: 10 uur Ds. J. H. Jansen.
NED. CHR. VROUWENBOND
Bevestiging van ouderlingen en diakenen.
De byeenkomst van de Ned. Chr. Vrouwenbond
7.15
uur Ds. J. J. van Zorge.
stond, hoe kan het ook anders, in het teken van de
Het eerstvolgende nummer komt dus weer uit op

kerst. De zaal van de heer Eskes was voor dat doel
stemmig versierd.
De presidente, mevrouw Kieft—Begieneman, verwelkomde in het bijzonder mevr. C. Rozenboom—
Ryerkerk uit Arnhem, die deze avond wat zou declameren.
Na afwerking van de Kerstliturgie van de Bond
werd na de pauze, waarin koffie met gebak werd
rondgediend, het woord verleend aan het uit de
leden samengestelde zangkoortje. Tussen de verschillende kerstliederen declameerde mevr. Rozenboom op meesterlijke wijze.
De presidente dankte haar dan ook hartelijk voor
de medewerking aan deze kerstvergadering. Tevens
mocht de presidente een 6-tal nieuwe leden welkom
heten.
UW REDDEND BLOED
De jaarlykse avond van bloedafname, georganiseerd
door het Comité Bloedplasma te Vorden, vond
maandag in de Bijz. lagere landbouwschool plaats.
Van de 381 donors gaven 222 acte de précense. Met
een 18-tal brancards verliep alles vlug, zodat niemand lang behoefde te wachten op zyn beurt. Het
prikteam kwam ditmaal weer uit Amsterdam, geassisteerd door helpers van het Roode Kruis uit
Zutphen. Ruim 60 pet. heeft dus aan de oproep van
het Comité gehoor gegeven. Toch zijn er volgens het
Comité helaas nog mensen die zich destijds als
donor opgaven, doch die nog nooit verschenen zijn.
l i e t Comité sprak hierover zijn teleurstellnig uit.
Het Comité Bloedplasma wil alle donors die wel
verschenen zyn recht harte;] ij k danken voor hun
daad vati naastenliefde. Het hoopt volgend jaar a l l e
donors weer terug te zien. De donors die thans 5
zegels op de kaart hebben maken aanspraak op de
eervolle onderscheiding: de Landsteiner penning.
Deze penningen zullen in de maand januari of februari officieel op een Roode Kruisavond worden
uitgereikt, in aanwezigheid van alle donors, medewerkers, oud-bestuursleden en genodigden.
G KSLAAGD KLAVERJASTOERNOOI
Vrijdagavond werd in café De Zon het traditionele
kerstklaverjastoernooi gehouden waaraan door 16
personen werd deelgenomen. De wedstrijden die
alen van (k- l u i e r B. Schoenaker
kenmerkten zich door de prettige verstandhouding
waaronder werd gespeeld. Het spelen met wisselende p a r t n e r , dat onlangs voor de eerste maal met succes bij „De Zon" werd toegepast, bleek ook nu de
spanning zeer ten goede te komen.
Met ruim duizend punten voorsprong op nummer
twee onderstreepte de heer G. Schumaker op duidelijke wijze zijn meesterschap. Met 8826 punten legde hij beslag op de eerste prijs; 2. A. Hartman, 7797
p.; 3. A. Kok, 7741 p.; 4. D. Nijenhuis, 7706 p.; 5.
W. Booltink (Keyenburg) 7705 punten.
BILJARTEN
In het Biljartdistrict „Doetinchem & Omstreken"
blyft het eerste drietal van K.O.T. aan de winnende
hand. De thuiswedstrijd tegen 't Anker I uit Wijnbergen gaf dikwijls aan weerszijden uitstekend spel
te zien. De Vordenaren bleken echter over de langste adem' te beschikken en wonnen verdiend met
5—2.
Een week later ging K.O.T. in 's Heerenberg op
bezoek bij Harry I. Deze zeer spannende ontmoeting
leverde een 4—3 zege op voor K.O.T. Door deze
twee achtereenvolgende overwinningen zijn de Vordenaren opgeklommen naar de derde plaats op de
ranglyst. De achterstand bedraagt enkele punten,
bovendien heeft K.O.T. een wedstrijd minder gespeeld.
Maandagavond, 30 december, wordt in café Klein
Hekkelder de zeer belangrijke ontmoeting K.O.T.—
Piet van der Pol I gespeeld. Wij zyn benieuwd of
de Vordenaren zich in deze ontmoeting staande
weten te houden, temeer daar Piet van der Pol tot
de sterkste ploegen uit de afdeling gerekend mag
worden.
K.O.T. II stelt alles in het werk om zich van de
laatste plaats te ontdoen. De thuiswedstrijd tegen
Ons Genoegen II uit Zelhem werd met 5—4 door de
K.O.T.-ers gewonnen, doch de belangrijke wedstrijd
tegen Concordia II, met de onderste plaats als inzet
ging met 5—4 verloren.
In Klasse C IV groep I, verloor K.O.T. III in Doetinchem met 7—2 van Slot II. Een week later ging het
tegen Eikenboom III heel wat béter, hoewel het uiteindelijk toch nog een 5—4 nederlaag werd.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" werd De
Zon I in de thuiswedstrijd tegen plaatsgenoot De
Kets naar een volkomen verdiende 6—2 nederlaag
gespeeld. Door deze nederlaag is De Zon een plaatsje op de competitieladder gedaald en bezet nu de
vijfde plaats. Vorige week hadden de Vordenaren
vrijaf.
Ken eresaluut aan de tweede; uitgave van De Zon
is zeer zeker op zijn plaats na de prachtige 6—2
overwinning op nummer 3 van de ranglyst: Java II.
De Zon II staat nu op de 9e plaats.
KLAVERJASTOKRNOOI C A K E SCHOENAKER
Door de heer Schoenaker op de Kranenburg werd
zaterdagavond een geslaagd klaverjastoernooi georganiseerd, waarvoor een grote belangstelling bestond; er namen 16 personen aan deel. Er werd gespeeld volgens het zgn. wisselende maatsysteem.
Het werd een geanimeerde avond, die onder leiding
stond van de heer B. Schoenaker.
1. G. r.ruggink, 7350 p.; 2. H. Lichtenberg, 7238 p.;
3. A. Hartman, 7133 p.; 4. W. Klein Bramel, 6971
p.; 5. H. l l a r t e l m a n , (J710 punten.

Geref. Kerk
29 december: 10 uur Ds. Jelsma, Lochem.
3 uur Ds. J. D. te Winkel
31 december: 7.30 uur Ds. J. D. te Winkel.
l januari: 10 uur Ds. J. D. te Winkel.
5 januari: 10 en 3 uur Ds.J.D.te Winkel.
ZondagsdieDSt Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Vanaf dinsdag 31 dcc. 's middags 4.30 uur
t.e m. l jan. 's avonds 11 uur Dr. Lulofs,
Van zaterdag 4 januari 's middags 1.30 uur
tot zondag 5 januari 's avonds 11 uur
Dr. Lulofs.
Zondagsdlenst dierenartsen.
Van zaterdagmorgen 28 dec. t.e.m. woensdag
l januari A. Harmsma tel. (06752) 1277.
Van zaterdag 4 januari 's middags 12 uur
tot maandag 6 januari 's morgens 8 uur
Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Brand metden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.
Vrijdag waren 8 biggen op de markt aangevoerd. Er was geen handel.
Burgelijke stand van 18 t./m. 27 dec.
Geboren: z. van A. R. Heuvelink en W.
J. Sasse; z. v. J G. Schuppers en M. B.
Roozendaal; d. van N^hJ. A. van Goethem
en C. M A. ter HalleW
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: F. Meijerman en A. Jansen.
Overleden: Geen
DE POLITIE KRIJGT DË^EINROOF DOOR!
Weer een halfmillioen gevonden en nu ook de
waarschijnlijke hoofddader gepakt. Wie de zaak
van Tragter kent en nog in het oude jaar goed
wil slagen voor een keuze in rijwielen heeft
geen problemen meer en is er volledig achter.
Wie komt niet graag het goede op het spoor?
MUTATIES IN HET NUTSBESTUUR.

In de ledenvergadering van dinsdag 17 december
vonden bij de bestuursverkiezing de volgende
veranderingen plaats.
De penningmeester, de heer J. H. Schuppers, had
zich wegens drukke zakelijke bezigheden niet
meer herkiesbaar gesteld. Daar deze functie veel
werk met zich meebrengt, werd besloten hiervoor
twee personen te benoemen. Mevr. G. WullinkLebbink werd als penningmeesteres benoemd en
de heer G. W. Eijerkamp, sig.mag., zal voortaan
de zaalverhuur regelen. Mej. A. J. Scheltens werd
benoemd als 2e secretaresse.
De overige aftredende bestuursleden werden herkozen, zodat het dagelijks bestuur er nu als volgt
uitziet:
De heer H. Wesselink, voorz., mevr. v. MourikSpoor, secr.sse, mej. A. J. Scheltens, 2e sec.sse,
mevr. Wullink-Lebbink, penning.sse en de heer
G. W. Eijerkamp, zaalverhuur.
Het verslag van de ledenvergadering zal in het
Nutsblaadje van januari 1964 worden vermeld.
KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagmiddag 18 december vierde de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
het kerstfeest tesamen met de bejaarden en de verpleegden van het Enzerink.
Toen de presidente, mej. Meinen, de aanwezigen
hartelijk welkom heette, was de grote Nutszaal tot
in alle hoeken bezet. Op het toneel stond de prachtige kerstboom en de zaal was weer stemmig versierd.
Na het zingen van „Hoe zal ik U ontvangen" las
mevrouw Jansen—Van Soest het aloude kerstevangelie en sprak hierna nog 'n persoonlijk woord.
Het zangkoortje onder leiding van mevrouw Klein
Brinke zong weer de verschillende kerstliederen.
In de pauzes werden allen ruimschoots getrakteerd.
Mevrouw Hazekamp vertelde een boeiend kerstverhaal: „Jimmi's kerstfeest", dat met grote aandacht werd beluisterd.
Tenslotte bedankte mej. Meinen allen die geholpen
hadden om deze middag zo te doen slagen. De dames
Jansen, Hazekamp en Klein Brinke kregen een
bloempje voor hun medewerking, terwijl mevrouw
Polgrum namens het zangkoor! je aan mevr. Klein
Brinke een fruitbakje offreerde.

Begin het nieuwe jaar
goed, met

Brandenbarg's

citroen

PANNEKOEKENRIT
Zondagmiddag organiseerde de Vordense Motordub „De Graafschaprijders" een „pannekoekenrit"
over een afstand van 38 kilometer. Aan deze rit, die
in de gemeente Vorden werd verreden, namen in
totaal 22 auto's en motor- en 9 bromfietsers deel.
De deelnemers vertrokken om 2 uur bij café Kskes,
waarna men om 4 uur bij café Schoenaker op de
Kranenburg aan tafel schikte waar het gezelschap
van 75 personen zich de pannekoeken goed lieten
smaken.
Hier reikte de voorzitter, de heer B. Pardij s, de
prijzen uit.
Bij de auto's werd de eerste prijs gewonnen dooide heer Becks; 2. mevrouw Pardij s; de heer Hamond
legde beslag op de 3e prijs, terwijl de 4e prijs werd
gewonnen door M. Lichtenberg.
Bij de bromfietsers werd de eerste prijs gewonnen
door de heer B. Garritsen uit Ruurlo, terwijl de heer
M. J. Vrieze, eveneens uit Ruurlo beslag legde op
de 2e plaats.
Bij de motoren ging de prys naar de heer J. Rouwenhorst uit Hengelo.
LEDENVERGADERING B.O.G.
In hotel „Het Wapen van Vorden" hield de B.O.G.
afd. Vorden een druk bezochte ledenvergadering.
De voorzitter, de heer Joh. Pardys, heette in zijn
openingswoord inzonderheid' welkom de heren De
(ieus en Hoogstadt, vertegenwoordigers van de
P.G.E.M.
De jaarlijkse dansavond zal op 18 januari a.s. worden gehouden. Tevens wordt er in de maand januari
een kookcursus voor heren georganiseerd in de Chr.
Landbouwhuishoudschool.
Majoor v. d. Veer spreekt op 21 januari a.s. voor
leden van de G.M. v. L., de Bond van Plattelandsvrouwen, de B.O.L.H, en de B.O.G. In de tweede
helft van februari a.s. zal door het bestuur een
winterexcursie worden .georganiseerd.
De heren de (leus en Hoogstadt behandelden het
onderwerp: „ E l e k t r i c i t e i t in en om de boerderij":
o.a. de tarief- en veiligheidsregeling, aardleiding
voor brandgevaar enz. Ken en a n d e r werd met lichtbeelden verduidelijkt. Tot slot. kreeg men op het
witte doek een geheel geëlektrilïceerde modelboerderij in de V.S. van Noord-Amerika te zien.
Het was een zeer leerzame avond.
DAMMEN
Vrijdagavond behaalde het tweede tiental van
D.C.V. het eerste succesje in deze competitie door
me t 10—10 gelijk te spelen tegen D.V.T. I uit 'JVrliorg. Nu moeten we hier onmiddellijk aan toevoegen
dat de Vordenaren aan een paar gemakkelijke overwinningen kwamen, doordat Tj^rg slechts met 7
spelers verscheen, terwijl ' )-<^B voor deze wedstrijd een ploeg van 9 spelers t,p de been wist te
brengen.
Voor de c l u b c o m p e t i t i e zal D.C.V. op 13 j a n u a r i
een uitwedstrijd spelen tegen W.D.V. uit Winterswijk. Op 24 januari volgt dati^^laatste wedstrijd
van dit seizoen tegen Denk & ^^iit Laren.
Het tweede tiental he^ft het volgende wedstrijdprogramma voor de bó%g: 3 januari thuis tegen
Z.D.V. II uit Zutphen; 10 januari thuis tegen Ons
Genoegen uit Almen en op l(i januari in Brummen
tegen B.D.V. I.

Uw huis

een gezellig huis!
• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
• Vitrages
• Matrassen

Kies uit"sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
toen hij bekend maakte dat van Ged. Staten toestemming was verkregen voor het bouwen van
slechts 16 woningwetwoningen.
Na in april het kampioenschap te hebben behaald
promoveerde de voetbalclub „Vorden" in juni naaide eerste klas. De damvereniging bezorgde de Vordense schoolgaande kinderen in april een prettige
zaterdag door het organiseren van een schooldamtoernooi. De grote teenagershow welke op 28 april
werd gehouden trok een stampvolle zaal en leverde
een eerste prijs op voor de „Flying Rockets" uit
i;]i bergen.
Op 10 mei werd in zaal Schoenaker de v e i e n i g i n g
„Kranenburgs üelang" o p g e r i c h t , w e l k e vereniging
zich o.m. ten doel stelt de belangen van de buurtbewoners zo goed mogelijk te behartigen.
Zaterdagmiddag l juni vond de officiële openingplaats van het geheel gemoderniseerde en gerestaureerde zwembad „In de Dennen". Vele a u t o r i t e i t e n
woonden deze plechtigheid by.
De jaarlijkse bloemenshow op de „Wiersse" trok
dit jaar naar schatting 7000 a 8000 bezoekers, hetgeen een rekord kan worden genoemd.
Op 13 juli organiseerde de gymnastiekvereniging
„Sparta" een geslaagde jeugdturndag, waaraan
door plm. 1600 gymnasten uit de gehele Achterhoek
werd deelgenomen. Ken \\eek later werd op de Kranenburg een sportdag gehouden uitgaande van de
J.KT.I5. Kring De Graafschap.
Woensdagmiddag 7 augustus stond Vorden in liet
ti; land i t: het b r a n d p u n t der l>el;tni;>t eil ing;
toen was het nl. f>() jaar geleden dat de 8-kastelentocht voorde e e r s t e m a a l werd gefietst. Kon groot
a a n t a l j o u r n a l i s t e n , alsmede radio en T.V. waren
nu vertegenwoordigd.

Op het Gemeentelijk Sport park \\erd eind augustus
de landdag „Vaart en Visie" gehouden, waarvoor
enorme belangstelling bleek te bestaan. Vrijdagavond 29 augustus was de gehele Vordense sportgemeenschap in rep en roer. De plannen van de
plaatselijke voetbalclubs „Vorden" en „Ratti" om te
komen tot één vereniging leden die avond schipbreuk, omdat bij initiatiefnemer „Ratti" het bestuursvoorstel door de leden werd afgewezen, zodat
beide clubs op eigen benen bleven staan,
/omlag 15 september was het voor het katholieke
volksdeel uit het dorp een heuglijke dag Loen de
te steenlegging plaats vond van de in aanbouw
zijnde r.k. kerk aan de Decanyeweg.
In de Wildenborcb werd eind september het feil.
herdacht dat de Prinses J u l i a n a s d i o o ] 50 jaar ge»
leden werd gesticht. De afd. Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen herdacht in intieme
kring het 12^-jarig bestaan van de afdeling. Ter
gelegenheid van haar 15-jarig bestaan gaf het Vordens Dameskoor op 16 november een geslaagde
„Bonte Avond".
De bazar ten bate van hel bejaardencentrum ,,De
Wehme" bracht ƒ 5.000,— op, waarmee de oudjes
zeer in hun sas waren. Nog twee jubilea: de afdeling Vorden van het Verbond voor Veilig Verkeer herdacht het 10-jarig bestaan, terwijl op de
Kranenburg het 15-jarig bestaan van de „St. Michaelsgroep" werd herdacht.
De Vordense Middenstand is nog steeds bijzonder
actief, getuige de vele verbouwingen en „uitbreidingen" van nieuwe zakenpanden die dit jaar plaats
vonden.
Van de personen die ons in 1963 ontvielen memor
reren we het overlijden van de heer H. B. Emsbroek,
oud-wethouder van Vorden en nestor van de Empo
Rijwielfabriek. Eveneens overleed de heer Helmink,
oud-plaatselijk bureauhouder en een bekende figuur
op de Kranenburg.

WAT BRACHT 1963 DK GEMEENTE VORDEN
Nu het jaar bijna om is werpen we nog even een
blik achterom om te zien wat 1963 de gemeente
Vorden zoal gebracht heeft.
Zo zijn dan de de Rijksweg; Raadhuisstraat; Nieuwstad; Hengeloseweg en de Burgemeester Galléeotraat van riolering voorzien. Deze wegen werden
aanbesteed. Door de dienst gemeentewerken werden diverse andere straten van riolering voorzien.
Om er enkele te noemen: Molenweg, Wilhelminalaan en Julianalaan. Bovendien het „plan Boonk".
Nu de rioleringswerkzaamheden zo'n eind zyn ge•'orderd hopen we dat in 1964 eindelijk eens zal
kunnen worden begonnen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Ook is het nu prettig wandelen in Vorden, wam
diverse straten zyn voorzien van trottoirs. Wanneer in 1964 de wegen ook belangrijk verbeterd
worden dan zijn we helemaal „op de goede weg''.
De verlichting heeft eveneens in tal van straten
een enorme verbetering ondergaan. In de buitenwijken zijn meerdere lichtpunten aangebracht, terwijl binnenkort op de Kranenburg 7 nieuwe lichtpunten zullen komen. De aanleg van waterleiding
heeft zich speciaal in de buitenwyken sterk uitgebreid.
De vernieuwing en restauratie van de o.l. school is
bijna voltooid en begin 1964 zullen de leerlingen
weer hun intrek kunnen nemen in de school aan de
Kerkstraat.
Het uitbreidingsplan Boonk is het afgelopen jaar
in exploitatie genomen. De 16 woningwetwoningen
uit het bouwcontingent 1963 zullen waarschijnlijk
dit voorjaar in gebruik kunnen worden genomen.
Het Bouwfonds Ned. Gemeenten zal hier 27 woningen bouwen.
UIT DE G E M E E N T E R A A D
In het z.g. „plan Zuid" zijn de eerste stukken grond
II
aangekocht. Inmiddels zijn de eerste bouwpercelen
VERKOOP BOUWTERREIN
verkocht of zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium.
Van de heer W. F. Kühlemeier uit Alphen aan de
Het zielental is sterk afgenomen, deels door de ge- Rijn is bij B. & W. een verzoek binnengekomen aan
repatrieerden die de gemeente hebben verlaten.
hem een bouwterrein te verkopen, groot 518 m-,
B. en W. van Vorden hadden ty'dens de strenge nabij de Hengeloseweg in het plan Zuid. De grondwinter welke ons begin !!)<;;: zo teisterde, veel waar- prijs voor dit b o u w t e r r e i n bedraagt ƒ 20,— per m".
d e r i n g voor de bewoners van de verschillende Het was de heer B a n n i n k opgevallen dal er in Vorbuurtschappen voor de spontane wijze waarop zijn den vaak b o u w t e r r e i n e n aan vreemden worden ver
meegeholpen hebben de wegen sneeuwvrij te ma- kocht voordat de Vordense bevolking er iets v a n a f
ken. De Vordense Rijkspolitie stond die dagen weet. „Bovendien is de prijs volkomen uit de lucht
eveneens in de belangstelling en wel voor het feit gegrepen", zo vervolgde de heer Bannink zijn
dat ze tijdens deze barre koude op zo'n prachtige laas. „Natuurlijk is het de Vordense bevolking bewijze voor de in nood verkerende vogels hebben kend dat er grond kan worden gekocht, de stukken
gezorgd.
liggen toch geregeld ter visie", antwoordde de voorOp 11 januari bereikte de Empo Rijwielfabriek een zitter. „De prys voor de grond is naar beste weten
belangrijke mijlpaal, doordat op die datum de berekend en wanneer een vreemde grond koopt dan
500.000ste fiets uit de produktie kwam. De gym- heeft hy toch zeker eerst naar de prijs geïnfornastiekvereniging „Sparta" bestond in februari 40 meerd", voegde wethouder VVuestenenk h i e r a a n toe.
jaar. Op de Kranenburg herdacht de r.k. Boerinnen- Nadat de heer U'esselink ook nog eens gezegd had
bond St. Martini die maand haai- koperen bestaan. <ie prijs van ƒ 20,— per m- voor Vorden te hoog te
Ken ware Jobstijding bracht burgemeester Van v i n d e n , besloot de raad h i e r n a toch tol verkoop van
Arkel ty'dens de eerste raadsvergadering in l !)<>:: bet onderhavige bouwterrein over te gaan.

Wi) wensen u een
gtlukkig Nieuwjaar.
Fa». G. REMMERS

Bureau G. LANGBROEK

Fi.'C.W.Bielderman&Zn

Vorden - VLAARDINGEN - Ermelo
Gevestigd sedert 1936

Aannemersbedrijf
wenst clientèle en
bekenden een voorspoedig nieuwjaar.

Accountant
Belastingconsulent

A. J. LETTINK
S» ede rij
wtnit allen een gelukkig en voorspoedig
1964

Voor Oudejaarsavond:

Bestellingen
van SCHOTELS enz.

s.v.p. zo vroeg mogelijk!
„'T WAPEN VAN VORDEN"
Telefoon 1391

Hoofdkantoor VLAARDINGEN:
Schiedamseweg 58
(gebouw Slavenburg's Bank)
Woonhuis: Burgem. Verkadesingel 43
Telefoon 01898-3252

CAFÉ UENK

VORDEN

G.N.

1964
Faa. SCHURINK
Bakkerij

Wij wensen al onze relaties, vrienden
en bekenden, zowel persoonlijk als
zakelijk, een gelukkig en voorspoedig
1964.

J.Ordelman & Zonen N.V.
Kuiperstraat 20-22

JONGE VRL. KANTOORBEDIENDE

Zaal WINKELMAN - Keijenburg
Orkest „The Woodpeckers"

Feestdagen
VLEESDAGEN!
BESTEL VROEGTIJDIG:
Rollades
Biefstuk
Rib
Rosbief

Blinde-vinken
Karbonade

Verder alles wat u wenst!

Slagerij

M. G. Jansen

Burg. Galléestraat 42 - Telefoon 1451

Ook bij de JAARWISSELING hebben
wij weer voor u een ruime sortering

Sterke dranken, Likeuren
Vruchten op sap,
Advokaat enz.

Boerenleenbank
Kranenburg D 127a, Vorden
In verband met het afsluiten der boeken op
Oudejaarsdag, 31 december a.s., is het kantoor
der bank

Voor uw poffertjes, sneeuwballen,
wafels ALLE INGREDIËNTEN in
voorraad.
PROFITEER
ook van onze speciale aanbiedingen

na de middag gesloten*

Tevens wensen wij allen
een voorspoedig \

U gelieve hiervan goede nota te nemen.

Bakkerij SCHUPPERS

Met oud en nieuw
staan we klaar met onze
HEERLIJKE HAPJES

Ruurloseweg D 136

SCHRIJFBLOK

IJstaart
Salades
Haantjes
Karbonade
Biefstuk
Portie Nassi
Loempia's
Bitterballen
2 voor
Croquet
Nassi-bal
Knakworst
Gehakt (puur vlees)
Braadworst

O.89

CAPUCIJNERS
500 gram

GEHAKTBALLLEN
blik a 4 stuks

\J»O t

O.98

Vorden

„ 3.90
„ 1.25
„ 1.75
„ 1.75
„ 0 75
„ 0 25
„ 0 25
„ 0.25
„ 0.25
„ 0.65
„ 0 70

Geef uw bestelling vroegtijdig op!

3 blik van 1.08

Toegang alle leeftijden.

Nog voor de oude prijs:

KOFFIE VAN
ACKERMAN

Zet je zorgen op zij

Wij wensen u
een gelukkkig en voorspoedig 1964

1.48

TONGEWORST
Bij 150 gram 10 wapentjes
D«z« aanbiedingen zijn geldig van 2 t.e.m. 8 jan. 1964

niet op zondag.

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Bupro-gas
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Vuurwerk
Nederlands, Duits en
Japans fabrikaat

HARTENS
Zutphenseweg
Wapen- en Sporthandel

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,
Zutphen

wollen colkragen

H.H. Veehouders!
Kapbroeken voor
koeien.
Klauwbeschermers
voor koeien.
Pootriemen enz.
Fa. G. W. Luimes
Tel. 1421

naar . . . .

Fa. Gebr. Rondeel & Zn.

Voor

schaatsmutsen
en

HELMINK
Zutphenseweg H

Vorden

Het spook van de opera
1 pak

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Weulen Kranenbarg

Zondag 5 januari, 8 uur
met: Herbert Lom, Heather Sears,
Edward de Souza.
De grootste thriller aller tijden - het
mysterie van de man met het geschonden gelaat, die in de gewelven
van de opera leefde.
Toegang 14 jaar.
f 1.25 - f 1.50 - f 1.75 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373

A. G. Tragter

Vraagt inlichtingen.

Spoorwegoorlog in het westen

Woensdag l januari, 8 uur
Nieuwjaarsdag

Garage

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Telefoon 1519

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

met: Randolph Scott, Janis Carter.
De titanenstrijd van keiharde mannen
bij de ontsluiting van het wilde westen.
Toegang 14 jaar.

Auto'zonder
s te huur
chauffeur

Het gas voor iedereen
LUNCHROOM

Nutsgebouw

met: Stan Laurel en Oliver Hardy.
De „dikke" en de „dunne" bakken ze
weer bruin. U zult schateren van het
lachen.

LEVERPASTEI

Vorden

f 2.75

Zondag 29 december, S uur

100 vel gelinieerd

Siemerink

Telefoon 1256

P. B. H. Schoenaker

Bij VIVO kopen =
Dubbel bespaard!

liefst

DANSEN

voor typen en admin. werkzaamheden.
Sollicitaties, mondeling of schriftelijk aan bovenstaard adres.

bestellen,

Zondag 29 december

ZUTPHEN

vraagt voor spoedige indiensttreding:

Gaarne vroegtijdig
vandaag nog!

Dorpsstraat 11 - Telef. 1373

Nieuwstad 43, Telefoon 06752-1638

Wij wensen u allen
ten gotde jaarwisseling
es een voorspoedig

Appelbollen, Appelflappen,
Appelcarré's, Saucijzebroodjes,
Oliebollen, enz.

Wij wensen u
een voorspoedig
en

r ij vaardig 1964
en hopen ook dit jaar weer veel geslaagde candidaten voor het rijbewijs
te kunnen afleveren.

Vorden
Ruurloseweg D 24
en Hengelo-G.
Ruurloseweg 34
telef. 1677
Aannemersbedrijf
wenst clientèle, vrienden en bekenden een
zalig nieuwjaar.
VAN ASSELT
wenst iedereen een gelukkig en voorspoedig
1964
PH. JAC. SESSINK
loodgieter-elektricien
Kranenburg
wenst allen een Zalig
nieuwjaar.

VERKRIJGBAAR BIJ

Hopenlijk bent u daar

ook bij!
H.H.

BEKENDE VIVO WINKELIERS

Landbouwers!

Wouda's
Baby Biggenmeel
Een prima gezond zakje voer.
Beleefd aanbevelend,

VIVO kruideniers:

ót~d. ua^ft KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg ~ FRANS KRUIP,'t Hoge

Albert Uenk en Cristiaan Bongers
Vorden, Telefoon 1327

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Autorijschool
M. J. Vlielander
Garage T. J. BOESVELD
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon (06752) 1329

f7.65 per fles

KEUNE

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje
Bernard Klaas Gerard

(Benno)
J. G. Schuppers
M. B. SchuppersRoozendaal
Joke, Marijke en
Warna.
Vorden, 25 dec. 1963
Almenseweg 9.

Bij de jaarwisseling willen we u gaarne
alle goeds voor 1964 toewensen.
We hopen dat we er ook in het
komende jaar in zullen slagen het
CONTACT tussen verkoper en koper
te verstevigen, zodat het zal blijven:

Contact, hét blad van Vorden
D. WOLTERS

De allerbeste wensen U toegewenst
voor 1964.
fa» G* W. Luimes - B. Lammers

Met grote vreugde en
dankbaarheid aan God
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje.
Bij het H. Doopsel
ontving zij de namen
Alberta Christina
Maria
Wij noemen haar
PETRA
N. H. A. van Goethem
C. M. H. van Goethemter Halle
Vorden, 26 dec. '63.
Kerkstraat 3.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd

„Het Verfhuis"

wenst cliënten en relaties in alle
opzichten

een voorspoedig

1964-

Groningen,
Nw. Ebbingestr. 28a
Vorden,
Zutphenseweg 4a
Op l januari 1964
hoop ik mijn 45-jarig
jachtopzichtersjubileum te gedenken.
G. J. ASSINK
Vorden. D 105.
P.S. Wegens omstandigheden liever geen
bezoek.
Voor de belangstelling
ondervonden bij ons
huwelijk betuigen wij
onze hartelijke dank.
J. H. Boersbroek
G. M. BoersbroekBeumer

niet mogelijk is
op Oudejaarsdag
(dinsdag 31 december)
het brood te bezorgen,
vragen zij u vriendelijk uw benodigde
brood te willen halen. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking!

Hartman, Kerkhoven,
Schuppers, Schurink,
Voskamp
Tevens maken de gezamenlijke bakkers
er u op attent, dat op donderdag
2 januari géén brood wordt gebakken en er dus ook niet wordt
bezorgd. De winkels zijn normaal
geopend.

A* Enzerink
wenst allen een voorspoedig 1964
Het bestuur van de

Ver. voor Veilig Verkeer

ATTENTIE!
N.V.V.-LEDEN. Bij constatering van ongemotiveerde prijsverhogingen wordt U
verzocht dit met volledige gegevens op te
geven aan onderstaande bestuursleden.
Dalstra, H K. van Gelreweg 27
Koerselman, Julianalaan 8

Laat dit jaar uw

Oliebollen
bakken bij ons.
Specialiteit in ZWANEHALZEN.
Brood- en Banketbakkerij

Nijmegen, dec. 1963.

betuigen wij onze oprechte dank.
Fam. G. J. Vriezekolk
Vorden, dec. 1963.
B v. Hackfortweg.
J. WECHGELAER
Dierenarts

geen praktijk
van heden zaterdag tot
en met woensdag
l januari.
Dr. Harmsma neemt waar
Fam. Ruiterkamp
Dorpsplein 26, Ingen
wenst vrienden en bekenden een gelukkig
Nieuwjaar.

Telefoon 1394

Oudejaarsavond 7 uur en
Nieuwjaarsdag GESLOTEN
,// Wapen van Vorden

Kranenburg

Depot Wessanen

wenst alle afnemers, vrienden
en kennissen een
Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar.

vraagt te VORDEN

een nette bezorger
of bezorgster
Brieven onder letter T. bur. Contact.

Bijenhors rijnbout Bewerking N.V.

T.V. voor f 25,95 per
maand, zonder vooruit- Industrieweg D 7d -Vorden -Tel (06752) 1216
betaling. Morgen al
bij u thuis ? Bel dan
heeft in enkele afdelingen van
08300-50087, óók 's av.
haar bedrijf nog plaats voor
H.H.

Motorrijders.
Leren jassen
Leren en
kunstieren vesten
Leren wanten enz.

houtbewerkers

KISTEMAKER

's Avonds inlichtingen: Hengeloseweg 17a
Fa. G. W. Luimes telefoon 1617

B. Lammers

TE KOOP fijnspar,
douglas. larix en eiken
GERIEFHOUT.
„Kamphuizen",
Vorden.
Te bevr. L. Wesselink.

1964

voorspoedig
-k

Fa. J. J. Woltering 6 Zn.

„Vordens Toneel'

Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10

hét adres:

et Bestuur der R.K.S.V.

„RATTI"

FRANS KRUIP
ASSURANTIEKANTOOR
J* VAN ZEEBURG
wenst allen een gelukkig 1964
,DE NEDERLANDEN VAN 1845'
Het bestuur van de K.A.B, wenst
Geestelijk Adviseur en leden
een Zalig Nieuwjaar.

Opel Record 1959
Garage Drikus Groot Jebbink
Nieuwstad, Vorden

GESLOTEN

Fa. G. W. Luimes

«

G. Beerning

st alle clientèle
bekenden een
voorspoedig 1964.

Tot ziens dan op 25 januari! !

Kanarievereniging

„VOGEL VRIEND'
wenst leden
Nieuwjaar.

DAF in de pot!
En zo kunt u de pot winnen!
Door nu een Tedelex centrifuge te kopen komt U tevens
in het bezit van een kaart.
Van die kaart kunt U een
troefkaart maken door op
leuke wijze de zin : De ,,Tedelex" droogt snel, eventueel in
rijmvorm af te maken.
Duidelijk Uw naam en adres
vermelden en opsturen gefrankeerd met 8 et.
Meer behoeft U niet te doen!
Doe het direct, in ieder geval
voor 31 januari 1964.
Tot zolang kunt U profiteren
van deze kans. Dan is het
onherroepelijk afgelopen,
Echt, zo'n kans krijgt U niet
weer. Want wat een prijzen.
Ie prijs: een Auto, type Daf
de Luxe, ter waarde van
f 4950.-.
2e prijs: een Philips Radio,
waarde f 298.—.
3e prijs: een Pick-up, compl.
met versterker en luidspreker,
regelbare snelheid, waarde
f 250.-.
4e t/m 10e prijs: de aankoopwaarde van Uw centrifuge
volledig terugbetaald.

Oliehandel, Vorden
wenst allen een
gelukkig 1964.
Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1964 toe.
Levensmiddelenbedrijf
HILFERINK
Het Hoge 3

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig 1964.

Nieuwjaarsdag de gehele dag
Café Lettink

Industrieweg 7

en donateurs een gelukkig
Het bestuur.

Er zit een

VAN HAMOND

GARAGE KURZ

Vorden, Telefoon 1327

Hebt U het genoteerd??

Garage
Drikus Groot Jebbink
wenst allen een voorspoedig 1964.

en

Albert denk en Crisliaan Bongers

voor U brengen.

expeditiebedrijf
wenst clientèle en bekenden een voorspoedig 1964.

Oudejaarsavond om 6 uur

Beleefd aanbevelend,

„TRUUSKE"

Fa. GOSSELINK.

We wensen onze
clientèle een gelukkig
Nieuwjaar.

Rietmatten

naar het Nutsgebouw
waar wij het prachtige toneelstuk

Sdiaatsmonturen

wensen alle cliënwenst leden, donateurs en begunstigers
t e v r i e n d e n en keneen Zalig Nieuwjaar.
nissen een voorspoedig
1964.
Een heel jaar lang,
Fam. Weustenenk
en personeel
de allerbeste wensen,
Schildersbedrijf
VOOR ALLE MENSEN!
't Hoge 31

Door Frans: U weet wel

zaterdag 25 januari a.s.

BIGGEN te koop bij
D. Pardijs. C 31.
Voor

Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudelijke artikelen

Een goed begin is 't halve werk,
daarom op

Te koop 6 BIGGEN.
G. J. Haneveld,
Kranenburg D 139.

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toe.

uit voorraad leverbaar

AANMELDEN DAGELIJKS

een gelukkig en

Te koop een toom
beste BIGGEN.
Wij wensen allen
G. }. Harmsen,
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
Esselenbroek,
Steeds vaker:
Hengelo (Gld )

TE KOOP een

OCHTENDBLAD

Te koop 2 paar bontlaarzen, maat 43-45
G. M. Eggink. E 94,
Brandenborch, Vorden

BIGGEN

HL J+ Kerkhoven

Voor de hartelijke bewijzen van deelneming
ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze inniggeliefde vrouw, moeder en schoondochter WIJ ZIJN
Joltje VriezekolkPoortman

wenst ledereen

Garage KUYPERS

wenst u allen

een behouden reis en
een behouden thuiskomst in '64.

Fa. J. W. ALBERS

Te koop 'n r. b. neurende VAARS, goede Transportbedrijf
lijsten. G. J. Rossel,
Koekoekstr. 13.
Vierakker, Tel. 4979.
aan allen een voorspoedig 1964 toegewenst
Toom BIGGEN te
Vordense Bakkersver.
koop. H. W. Mullink,
Kranenburg D 155.
De toneelvereniging
BIGGEN te koop bij
1
B. Woerts, ,,Bonenen personeel
kamp", Linde.
wenst allen een voorspoedig 1964.
wenst allen een gelukkig Nieuwjaar.
Te koop 3 toom zware

A. R. HEUVELINK
TRANSPORTBEDRIJF

VERLOOFD:
TINEKE HUISER
en
JAN ALBERS
23 december 1963.

Daar het onderstaande bakkers

VERLOREN: een
zilverkleurig horloge,
tussen hoofdstation
Geld. Tram en „de
Klink". Tegen bel.
terug te bez. bij.
Fr. Emsbroek, Groeneweg l, Vorden.

Doe het vlug, want de voorraad is
beperkt.
Deze pracht
TEDELEX CENTRIFUGE
kost maar f 125.».
Volledige
service.

schriftelijke

garantie

en

Fa. G. J. BARINK

G. EMSBROEK & Zn. c.v.

Rijwielhandel
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

H. VISSER
Schoenmaker
wenst allen een
gelukkig en voorspoedig 1964
LUTH
Manufacturen
wenst allen
veel heil en zegen.

VOOR

Nieuwjaarskaarten
Fa. Hietbrink

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
RAIFFEISENBANK

—

RUURLOSEWEG 21

In verband met de afsluiting der boeken en kasopname
door het Bestuur is het kantoor der bank op

oudejaarsdag de GEHELE dag gesloten.

A.H.fl.Hartman

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.
Fam. STOFFELS

U belt 1236
de rest.

Wij wensen allen een
voorspoedig 1964 toe.
FAM. W. PARDIJS
WASSERIJ
BRANDENBARG
wenst allen een
voorspoedig 1964.
B. SIEBELINK

zijn!
en wij zorgen voor

Ga 't nieuwe jaar in met warme voeten
met de nieuwe

moderne bedverwarming
Hygiënisch en intensief
Blijft langer warm dan heet water
Tevens zeer behaaglijk voor rheumapatiënten
P- st<

Fa. L. Schoolderman

Sigarenmagazijn
Boek- en Kantoorboekhandel
„JAN HASSINK"
wenst allen een voorspoedig 1964.

CASSIÈRE
liefst met deze branche op de hoogte.

Wij wensen u 'n voorspoedig en gezegend
1964 toe.
Horlogerie
SIEMERINK

Voor onze leVenSffliddeleilZaak (bediening)
Troelstralaan te ZUTPHEN, vragen wij een

VERKOOPSTER
al dan niet met het vak op de hoogte.
Mondelinge sollicitaties bij de heer P. F. Veldhuis, chef van de winkel weg naar Laren
(privé-adres Oude Kanonsdijk 15a te Zutphen)
of schriftelijk aan de afd. Personeelszaken.

Een voorspoedig en
gelukkig 1964 wenst u
FA MARTENS
wapen- en sporthandel

Als nieuwjaarsaanbieding 3.50

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar toe

(zelfbediening)
weg naar Laren te ZUTPHEN, vragen wij 'n

en personeel
wensen allen een gelukkig nieuwjaar.

moet men bij

A.J.A.HELMINK
Wij wensen u in alle opzichten
'n gelukkig en voorspoedig 1964

Speciaal aanbevolen schotels
voor oudejaarsavond

levensmiddelenzaak

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar
G. W. Eijerkamp

Voor een
bestelling groot
of klein,

H. J. REMMERS
Zutphenseweg
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Wintertijd = S O EP-tijd

aar wisseling !

Er is weer ERWTENSOEP, panklaar
per liter 120 et
500
200
200
200

A. MEENINK
Varkenshandel
Zutphenseweg
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

gram
gram
gram
gram

fijne rookworst
boterhamworst
tongeworst
kalfspatée

220
80
80
100

et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA
wenst allen een
gelukkig 1964.
Bakkerij Schuppers

DINY WOLSING

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar
FOTO DOLPHIJN

MEER VETTN DE MELKI

G. Weulen Kranenbarg

vraag dan Inlichtingen bij:

CHR. EGGINK
Ad ministratiekantoor
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Fa. B. fl.BORGONJEN
Naaimachinehandel
Kerkstraat l 3 Voeden
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar
Wij wensen u veel
rookgenot in 1964 en
verder ook alle goeds.
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Fa. A POLMAN
Woninginrichting
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.
A. JANSEN
Schoenhandel
en Pedicure
wenst zijn clientèle 'n
zalig nieuwjaar.
Drogibterij
DEOLDEMEULLE
J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist
wenst allen een
voorspoedig 1964
Brood- en
Banketbakkerij
HOORNENBORG
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

A. R. HEUVELINK
Eikenlaan D 138e

- KRANENBURG

W.L.

««*««««

fam. R. J. Koerselman

Gun u zelf een gezellige
oudejaarsavond met WIM
KAN en een nieuwe radio.

G. EMSBROEK 8 Zn. c.v.

met dezelfde of zelfs hogere produktle

Smederij H. van Ark

Wij wensen onze geachte clientèle, vrienden en kennissen een
alleszins gelukkig
nieuwjaar.
SMIT, Zutphenseweg

RADIO en T.V.

123%

Telefoon 1451

Burg. Galléestraat
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig en voorspoedig 1964 toe.
CAFÉ DE ZON
Voor 1964
aan alle mensen
de beste wensen.
Garage TRAGTER
en personeel.
Hoveniersbedrijf
Fa. Gebr. Kettelerij
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.
Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden 'n voorspoedig 1964.
J. H. W. LUBBERS
Timmerbedrijf
Burg. Galléestr. 57

Houdt u niet van oliebollen?
Neemt u dan appelflappen, appelcarré's,
appelbollen, saucijzebroodjes of andere
heerlijkheden, die we voor u kunnen
maken.

Schurink

Ook U wensen wij
een voorspoedig 1964
N. J. KEUNE

Maar hoe wilt u hem ontvangen?
Toch niet op uw oude storende
radio, zonder F.M.-ontvanger.

Schurink BAKT ZE VOOR u

BAKKER

Dorpsstraat 11
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Brandstoffenhandcl
wenst allen een gelukkig en voorspoedig '64.
Een gelukkig 1964
voor u allen wordt u
toegewenst door

Oliebollen

Bestelt u echter vandaag nog even i

op oudejaarsavond van 9-10 uur

Kan, kan er wat van

Wij wensen u een voorspoedig 1964.

Hartman

Slagerij M. G. Jansen

Slagerij
B. G VLOGMAN
v.h. Kieskamp
wenst allen een
voorspoedig 1964

Binnen- en buitenlandse likeuren,
wijnen en gedistilleerd.

J. WENTINK
Horlogerie
wenst allen een gelukkig nieuwjaar.

Wim Kan

Slagerij M KRIJT
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Gaarne vroegtijdig bestellen/

om 7 uur GESLOTEN

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

wenst allen een
voorspoedig 1964

Verse kreeft, hors d'oeuvre
russische eieren, huzarensla,
rode zalm-mayonaise, bitterballen,
vleescroquetten, vleespasteitje,
borrelgarnituur, enz.

Oudejaarsavond

Algemen» Verbruikicooperatie

J. REINTJES
Alle verzekeringen
wenst allen een
voorspoedig 1964.
Algehele voetbehandeling

Vorden

Tel. 1312
Voor onze

BERVO

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1964
toe.
Bakkerij HUITINK
Medler D 158

J. H. WILTINK
wenst clientèle en bekenden 'n voorspoedig
en gezegend nieuwjaar

Hotel Bakker

Sigarenmag. 't Centrum

In het tijdvak van 2 t.e.m. 17 januari 1964 is het kantoor UITSLUITEND GEOPEND des morgens van
8.30 — 12.30 uur. U wordt verzocht hiervan goede
nota te nemen.
Wij wensen clientèle,
vrienden en kennissen
een voorspoedig 1964.
WED. TOLKAMP
Kranenburg

Aan al onze vrienden
en klanten een gelukkig nieuwjaar.
Fa. HIETBRINK
P. DEKKER

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V. - Vorden

&£;

vraagt voor 't Bedrijfsbureau een

|

ASSISTENT

l

voor de afdeling Werkvoorbereiding en Arbeidsanalyse.
Hiervoor komen in aanmerking
personen met ULO, HBS (3 jaar),
UTS-opleiding of i.d.
Leeftijd ca 20 jaar.
Sollicitaties mondeling, schriftelijk
of telefonisch aan ons adres:
ENKWEG 17 - VORDEN |

Telefoon (06752) 1241

EMPO

VOLOP KURKDROOG VUURWERK

„JAN HASSINK"

telef. 1384

K.A.B. NAM AFSCHEID VAN PIONIER
J. KRAUTS
In zaal Schoenaker hield de plaatselijke afdeling der
K.A.B, dezer dagen een ontwikkelingsavond, waarbij tevens afscheid werd genomen van de heer J.
Krauts, Kranenburg, wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Voorzitter, de heer J. C. van Langen, noemde in zijn
toespraak de heer Krauts een groot pionier van de
vakbeweging. Ruim 45 jaren is hij lid geweest van
de K.A.B. De laatste 10 jaren heeft hij in het afdelingsbestuur de functie van penningmeester tot volle
tevredenheid vervuld. Trouw bezocht hij de bijeenkomsten en steeds was hij daarbij tot een lichtend
voorbeeld en steun voor bestuur en leden. Node zien
wij u vertrekken, aldus spr., maar als straks de
N.K.V. een feit is, zult u af moeten treden. Wij zijn
u veel dank verschuldigd voor al het werk, door u
verricht. Wegens uitstedigheid van de voorzitter der
Kath. Houtbewerkersbond „St. Josef' afd. Vorden,
de heer Th. Bijen, bood voorzitter van Langen de
scheidende heer Krauts een fraaie vierkleuren ballpointpen aan. Namens de plaatselijke K.A.B, overhandigde hij hem een doos sigaren.
De heer Klein, districtbestuurder van de Kath. Houtbewerkers, die tevens aanwezig was, schetste de heer
Krauts als iemand uit het goede hout gesneden en
stelde hem tot voorbeeld voor de jongeren. Tevens
hield spreker een inleiding over het onderwerp: „Komen wij ooit van de Vakbeweging af?"
De heer Klein releveerde het ontstaan en de groei
van de vakbeweging. De vakbeweging was vroeger
een strijdorganisatie om de werknemer bestaanszekerheid te geven. De verworven rechten leggen ons nu
de plicht op dat wij persoonlijk mede verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap.
Dit laatste wat betreft ons aandeel in het arbeidsproces alsook in de samenleving. Na de discussie bedankte de Geestelijk Adviseur Kapelaan G. Wienk
ofm de heer Klein voor het gesprokene en richtte
tot de heer Krauts enige hartelijke woorden van welgemeende dank voor hetgeen hij voor de afdeling
heeft verricht en sprak de wens uit, dat hij nog vele
jaren van zijn pensioen zal mogen genieten.
BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
In zaal Schoenaker hield de R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" een gezellige avond, die door een 50tal dames werd bijgewoond. Presidente mevr. Tr.
Schoenaker—Smit heette allen welkom, in 't bijzonder pastoor Bodewes, de geestelijke adviseur, en de
heer G. Bekker hoofd der St. Antoniusschool, alhier.
De heer Bekker vertoonde een serie prachtige kleurendia's van Zwitserland, alle eigen opnamen, die zeer
interessant bleken te zijn. Nadat er koffie met een
tractatie was geoffreerd, werden pakjes uitgedeeld.
Door elk lid was een pakket gemaakt, voorzien van
een gedicht of rijm. Een en ander verliep onder grote
hilariteit. Ook de pastoor werd niet vergeten en kreeg
een „geldboompje" ...
Er werd nog een kleine verloting gehouden ten bate
van de missie van pater O. Dijkstra in Portugal voor
de opleiding van arme priesterstudenten, welke bijna
ƒ 60.— opbracht.
Meegedeeld werd dat de B.B. een Moedercursus zal
organiseren, gevolgd door een Kleutercursus. De
Moedercursus omvat 8 lessen van 1% uur, te geven
door zuster Koeken van het Witgele Kruis. De aanvang der cursus is begin januari a.s. (ook niet-leden
kunnen hieraan deelnemen). Reeds verschillende dames gaven zich op.
BENOEMD
Met ingang van l januari is onze plaatsgenoot, de
heer W. Berkelder, benoemd als jeugdleider van de
Rekkense Inrichting.

De eerste
de beste leverancier
is en

l

Grote sortering

Bestellingen

Kerst- en Nieuwjaarskaarten

van SCHOTELS enz.

(ook met buitenlandse tekst)

s.v.p. zo vroeg mogelijk!

bljjft

de VIVO-winkelier!

Boek- en Kantoorboekhandel

„'T WAPEN VAN VORDEN"

JAN HASSINK

Telefoon 1391

SPECIAAL'VOOR DE FEESTDAGEN:

Als aperitief:

BORDEAUX WIJN

~ Q-

Graves Superieur, fles, i&m^y^J

Vuurwerk
Nederlands, Duits en
Japans fabrikaat

met 50 wapentjes

Voor een hors d'oeuvre:

HARTENS

AUGURKJES

Wapen- en Sporthandel

met 10 wapentjes

Verkoop na de Kerstdagen.

Voor een verzorgd diner:

DOPERWTEN
fijn-kwaliteit, literblik
met 10 wapentjes

Voor
mooie

APPELMOES
literblik
met 10 wapentjes

9C aarsen

SOEPBALLETJES
Anton Hunink, heel blik

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal

met 10 wapentjes

gediplomeerd drogist

Voor een heerlijk dessert:

ABRIKOZEN

- -

blik l • l

Voor

op tafel

ivan „de Rotonde"
Telefoon 1519

GEM. NOTEN

ESTEL

Vorden

VROEGTIJDIG

pak, 200 gram
met 10 wapentjes

10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg
Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.
Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.
Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering div.
gereedschappen o.a* ring- en steeksleutels t

heeft u al zo'n overheerlijk

met 10 wapentjes

1963

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

3.90

met 10 wapentjes

AARDBEIEN

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.

op MAANDAG 23 dec.

Zutphenseweg
zoetzuur, pot

Grote verkoop

1e en 2e Kerstdag geopend

vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz.
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.
ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.
Hoge bruine JONGENSSCHOENEN
maat 33-39, voor slechts f 15,75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 17.50

WALNOTEN
De Speciaalzaak

250 gram
met 10 wapentjes

Maak het gezellig met:

ITAL VERMOUTH

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

literfles

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals
KAMPEERARTIKELEN
o.a.

f 6.95

tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken,
grondzeilen, vergassers enz. enz.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

ENORME KEUZE

met 100 wapentjes

H.H. Konijnenfokkers

PILS (POSTHOORN)
1/2 literfles, 6 pul
met 100 wapentjes
Deze aanbiedingen zijn geldig van 1 9-31

december

VERKRIJGBAAR BIJ

S^iliijd

vuur bij de hand

met een Poppel Gasaansteker!

Evenals voorgaande jaren ontvangen
we weer Uw konijnen

• gemakkelijke bediening
• licht in gewicht
• vulling voldoendevoor2 a 3maanden
• zwarte uitvoering f 10.—
• gekleurd f 11.—

tegen de hoogste prijs
bij W. Nieuwenhuis op Het Hoge
en wel op ZATERDAG 21 DEC.
van l — 2 uur nam.

Sigarenmagazijn D.BOERSMA

DE

Dorpsstraat 6

—

Telefoon 1553

Fa. Franken - Hengelo (Gld.)
BEKENDE VIVO WINKELIERS

fcerstfeesiviering
KINDER-EVANGELISATIE
Het Kerstfeest zal D.V.
worden gehouden op
2e Kerstdag
's avonds om 7.30 uur
in zaal Lettink

VOOR:

dameskunslschaatsen

met LAARS

Ouders en belangstellenden
zijn hartelijk welkom.

zo gauw mogelijk naar

A, Jansen

,;t SCHOENENHUIS"

Het bestuur van de

voetbalvereniging „VORDEN"
wenst haar leden en donateurs

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

ONZE SORTERING

Kerstartikelen
IS WEER GROOT
o.a. Kerstboomverlichting, Tafelstukjes en Hulsttakjes, verlichte Sterren, prachtige Kaarsen en
Standaards, enz. enz.

Kerst-en Nieuwjaarskaarten
R. J. KOERSELMAN
Telefoon

1364

Burg. Galléestraat 12

HEDEN

donderdag 19 dec.

afdeling Vorden

VUURWERK

wordt geopend
het

POELIERSBEDRIJF
„Rovo"

Hed. Bond van Plattelandsvrouwen

Na de Kerstdagen

Leden, die een

NAAICURSUS
willen volgen onder leiding van mevr.
Wimmers, worden verzocht zich zo
spoedig mogelijk op te geven bij
mevr. Albers-Wijers.
Aanvang der cursus 9 januari a.s.,
het lesgeld bedraagt voor de zes lessen f 2 50 per deelneemster.
Opgave t m. zaterdag 21 dec. a.s.

R. J. KOERSELMAN - Burg. Galléestraat

het warmste vuur geeft

Speciaal adres voor alle pluimvee en
wildsoorten.
Ook voor de feestdagen worden alle
orders vlug en netjes uitgevoerd.

Maak uw huis gezellig
met een

„ROVO"
Robbertsen, telefoon 1214
Rossel, telefoon 1283

Wij zijn Kerstavond na 6 uur
en Ie Kerstdag gesloten.

„'l Wapen van Vorden

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

En daarbij passen: de vlotte skipantalons van soepel Helanca,
in vele nieuwe kleuren.
Echte noorse wollen sokken,
kousen en wanten van het wereldmerk Janus.
Bijzonder mooie sjaals in wol
of zijde.
Truien, vesten en pullovers voor
dames, heren en tieners, schitterende kleuren en dessins.
Majo's in wollen crêpe en nylon
mousse (helanca).

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47, Vorden, Telefoon 06752-1217

Wapen- en Sporthandel

Blaupunkt

Philips

T.V. en RADIO

Geniet meer van de lange winteravonden en blijf op de hoogte van
het wereldgebeuren.

Neem nu TELEVISIE
Elektro Technisch Installatiebureau

P* Dekker

Telefoon 1253

Kerstavond
1e Kerstdag

Bestel voor de feestdagen 'n heerlijke

GESLOTEN

GEOPEND: Iedere dag 8 — 12 uur en
13—17.30 uur behalve zaterdags.

Onder het genot van een kop koffie kunt
U alles op Uw gemak bekijken en Uw
keus maken.

Rollades

Biefstuk

Rib

Blinde-vinken

Rosbief

Karbonade

Verder alles wat u wenst!

SALADE
bü „de Rotonde"

A. H. A. HARTMAN
café „de Zon"

Stap op een kwaliteitsprodukt!

de

FIETS op EMPO!

Desgewenst
Ie of 2e Kerstdag thuisbezorgd

Levering via Uw handelaar.
Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

Stemming

EMPO RlftlELFABRIEK N.V.
Voor al uw

Iverstartikei
Tafellakens
Servetten
Lopers
Crêpepapier
Tafelstukjes
Kerstboom versiering
Elektr.
kerstboom verlichting
Kaarsen etc
NAAR

Sfeer

A.s. z^srdag 21 dec.

VORDEN

Kerstfeestviering
A

DANSEN
A
*
„Concordia" Hengelo-G.
Groot kerstbal, speciale verlichting en
versiering. Dansen bij kaarslicht met . . .
orkest The Moodchers!!!
Vrolijkheid

Ver. van Vrijzinnig Hervormden
van de kinderen der zondagsschool in het Nutsgebouw op
^
maandag 23 december
^, om 7 uur 's avonds, onder leiding
van Ds. Hoving uit Ruurlo.
Opvoering van het Kerstspel:
„VAN HET GROTE LICHT"
Wij rekenen op uw komst.
Het Bestuur.

Romantiek

Nutsgebouw

1

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema • Deventer

Zondag 22 december, 8 uur

JAN HASSINK
Wilt u met Kerstmis
SCHUPPERS heeft voor u:

De drie Stooges contra Hercules
met: De drie Stooges
,
Een daverende klucht, waarom u zult
lachen, lachen
Toegang alle leeftijden

Donderdag 26 dec* 2e Kerstdag
8 uur

Hochzeitsnacht im Paradies

Kerstkransen
alleen met de zuivere amandelspijs.

BESTEL VROEGTIJDIG:

De gezamenlijke kappers

om 7 uur en

Kom eerst eens kijken in de showroom
van de
Empo Rijwielfabriek.

lekker smullen?
Feestdagen
VLEESDAGEN!

Kerstavond gesloten
vanaf 5 uur

Flamazur, de haardolie van n.v. Purfina Nederland

HARTENS
Zutphenseweg

DERKSEN

verkoopadressen:

een fiets
Anoraks, jacks met capuchon,
sportieve modellen van wind- en
sneeuwdichte nylon met heerlijk
warme isothermyl tussenvoering,
voor dames, heren en tieners.

van

Zutphenseweg
ALLE MATEN - ALLE PRIJZEN

Kies niet zo maar

SPORTKLEDING

KERSTBOOM

Appelbollen, appelcarree's, appelflappen, saucijzebroodjes, slagroom-, vruchten- en moccagebak,
Weihnachtstollen en lekker krentebrood.

met:

Peter Alexander - Waltraut Haas
Marika Rökk
'n betoverend mooie film ;vol muziek
en dans . . . .
rondom 'n verstoorde huwelijksnacht
Toegang alle leeftijden

Donkere dagen vóór en na
kerstmis worden verkort bij
uw eigen huisbioscoop, de
T.V.
U kijkt mee naar de speciale feestuitzendingen.
U hebt HET nieuws van de
wereld binnen uw bereik
U hebt keus uit drie programma's.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

Voor kerstavond moet u onze

Slagerij

M. G. Jansen

Burg. Galléestraat 42 - Telefoon 1451

eens proberen; ze zijn heerlijk
fris.
In chocolade kerstkransjes, hulstblaadjes, kersenbonbons enz. een
ruime keuze.

VOOR AL UW
Potplanten} Kerststukjes,
Snijbloemen, Hyacinten,
Tulpjes.
Kerstbomen vanaf f 0.75.

Bloemisterij VAN KESTEREN
Zutphenseweg

Vruchtenvlaatjes

87, Tel. 1206

Gaarne vroegtijdig bestellen,
tot en met a.s. zaterdag.

Bakkerij SCHUPPERS
Dorpsstraat 11 - Telefoon 1373

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr.l l, Tel. 1373
niet op zondag.

Ver. Ophaaldienst van Huisafval
ATTENTIE
Inplaats van woensdagen 25 dec. '63 en
l jan. '64, wordt het huisafval gehaald op

dinsdagen 24 en 31 december.
Het bestuur.

G. EMSBROEK & Zn c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

GESLOTEN
Kerstavond
Ie Kerstdag
de gehele dag

Café Lettink

