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JAARVERGADERING MOTORCLUB
De zondags-oriënteringsritten blijken zich in
een grote belangstelling te verheugen, aldus
werd op de jaarvergadering van de Vorden-
se auto- en motorclub „De Graafschaprijders"
door de penningmeester, de heer Joh. J. van
Dijk, in zijn jaarverslag medegedeeld. Dit is
overigens niet te verwonderen, daar het
grootste deel van de motor- en autorijders
door de week geen tijd heeft voor deze tak
van ontspanning. Op de vergadering werd
dan ook besloten om ook in het volgende sei-
zoen enkele zondagsritten in te lassen. De
penningmeester vermeldde voorts een klein
nadelig saldo, dat mede zijn oorzaak vond in
het feit, dat één der zondagsritten wegens het
rijverbod niet is doorgegaan.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
D. J. Rouwenhorst, bleek dat de vereniging 49
leden telt. De heer Rouwenhorst betreurde het
dat er zo weinig activiteit uitgaat van het
grootste deel der leden. Bij de bestuursverkie-
zing werden de aftredende leden, de heren
van Dijk en Rouwenhorst, herkozen. Tot leden
van de sportcommissie werden benoemd de
heren G. H. Jansen en J. W. M. Gerritsen, met
als plaatsvervanger de heer G. Muytstege.
Het clubkampioenschap werd dit jaar gewon-
nen door de heer Haverkamp. De huldiging
hiervoor zal plaats vinden op de in februari te
houden feestavond. Het bestuur zal de moge-
lijkheid van een excursie naar de Fordfabrie-
ken in overweging nemen. Ook in 1957 zal
weer aan de verk^erscompetitie van de
K.N.M.V. worden deelgenomen. Ter voorbe-
reiding hiervoor zal een verkeerscursus ge-
houden worden. Het winterprogramma ver-
meldt voorts nog op 31 januari en 13 februari
filmavonden te verzorgen door de General
Banden Compagny en de Castrol N.V.
Bij de oriënteringsritten in 1957 zullen wissel-
bekers voor elke rit beschikbaar worden ge-
steld alsmede bekers voor motorclubs, die met
het grootste aantal deelnemers aan de start
verschijnen.

FOKVERENIGING 't KIEFSKAMP
V V C - H I . M S afwezigheid van de voorzitter en de
vice-voorzitter, de heren v. d. Wall Bake en
B. H. Koning, stond de jaarvergadering van
de fokvereniging 't Kiefskamp onder leiding
van de heer D. J. Ruesink.
Het verslag van de penningmeester, de heer
J. Koning, vermeldde over het afgelopen boek-
jaar een batig saldo. Over het boekjaar nov.
'55 tot nov. '56 werden door de verenigings-
stieren 259 runderen gedekt. Het verschuldig-
de dekgeld bedroeg ƒ 8.12 per gedekt rund.
Het drachtigheidspercentage stemde tot volle
tevredenheid. Voor het komende boekjaar zal
de stier Bernhard gestationeerd worden bij
B. H. Koning tegen een vergoeding van
ƒ 1000.—, terwijl de stier Bas zal onderge-
bracht worden bij G. Groot Jebbink voor
ƒ 1050.— per jaar. Tot leden van de controle-
commissie werden voor 1957 benoemd de he-
ren J. W. Krasenberg en T. Memelink.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in de
plaats van de heer B. H. Koning, die zich niet
meer herkiesbaar stelde wegens gevorderde
leeftijd, gekozen diens zoon J. Koning.
De secretaris, de heer D. J. Ruesink werd her-
kozen. Deze laatste wees er op dat het schei-
dende bestuurslid, de heer Koning, vanaf de
oprichting af steeds zijn beste krachten aan
de vereniging had gegeven en daarnaast voor
de melk-controlevereniging op de bres had
gestaan. Zijn streven was steeds de rundvee-
houderij op een hoger peil te brengen. Op
voorstel van de heer Ruesink zal de heer
B. H. Koning als blijk van waardering een
kistje sigaren aangeboden worden.

ADVENTSBIJEENKOMST
Ook ditmaal was de bijzondere adventsbijeen-
komst, welke zondagavond in de stemmig met
kaarsen verlichte Herv. Kerk gehouden werd,
zeer druk bezocht.
Behalve de beide plaatselijke predikanten, ds
Jansen en ds Langstraat, stond nog als spreker
op het programma Drs H. Kramer, leraar aan
het Baudartius Lyceum te Zutphen, terwijl
voorts de bekende tenor Wiebe Drayer, met
pianobegeleiding van mevr. H. J. Kramer- Of-
ferhaus, medewerking verleende.
Wiebe Draayer zong een viertal liederen,
waarbij bleek dat hij over een zeer fraaie stem
beschikt, wat niet weinig bijdroeg tot ver-
hoging van de kerstsfeer. Drs Kramer vertel-,
de over de kerstfeestviering in een van de
achter ons liggende oorlogsjaren, zoals hij
deze meegemaakt had.
Ds Jansen opende deze bijeenkomst met een
korte toespraak, terwijl ds Langstraat sprak
over het onderwerp ,,Toen ben ik ook maar
gegaan". Door de aanwezigen werden voorts
een aantal kerstliederen gezongen. Het was
een goede inleiding tot de viering van het
Kerstfeest.

OUDEJAARSNACHT
In de oudejaarsnacht /al door de muziekver-
eniging „Concordia" traditiegetrouw weer na
de klokslag van twaalf uur het koraal „Uren,
dagen, maanden, jaren" worden gespeeld voor
het postkantoor. Daarna /al door de burge-
meester een overzicht over het afgelopen jaar
worden gegeven en een t ipje van de sluier,
die nog over het nieuwe jaar hangt, worden
opgelicht.
We willen de jongelui gaarne verzoeken zich
vooral ti jdens de rede van de burgemeester
rustig te houden, daar de oudere mensen deze
rede anders niet kunnen volgen. Op weg naar
huis kan men nog genoeg knallen!
Bij de jaarwisseling hoort nu eenmaal vuur-
werk en daar is ook niets op tegen, als men
maar /orgt dat men andere mensen niet lastig
valt!

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

F» U R O L,
Houdt de winter uit handen en voeten

VOETBAL
A.s. zondag zijn toch nog wedstrijden voor
Vorden vastgesteld. Vorden II gaat op bezoek
bij R.K.D.V.V. II te Doesburg en zal natuurlijk
trachten de onlangs door Vorden III aldaar
geleden nederlaag goed te maken met een
klinkende overwinning, hetgeen haar overi-
gens niet zo gemakkelijk zal vallen.
Vorden III krijgt het thuis nog zwaarder,
want hier komt Keyenburgse Boys III op be-
zoek dat tot de sterksten der afdeling behoort
en dat vorige week het ongeslagen Socii I
met een nederlaag huiswaarts stuurde. Jam-
mer dat Vorden III met enkele invallers zal
moeten uitkomen. Niaiiemin behoeven de Vor-
denaren, die mome
ranglijst staan, de

indien zij d

Vof.-'en A speelt
Boys A.

\l aan de kop van de
^strijd niet te verlie-
10 wedstrijd snel en

igen de Keyenburgse

KERSTFEJPTVIERINGEN
In de /aal van café Van Asselt vierde onder
zeer grote belangstelling de Lindcnse Vrou-
wenvereniging haar kerstfeest. De Hervormde
Vrouwenvereniging in het dorp vierde dit
feest in Irene.
De kinderen van de Herv. zondagsschool in
het dorp hebben de eerste kerstdag in de kerk
hun kerstfeest gevierd. Ds. Jansen vertelde
hier een kerstverhaal en de kinderen kregen
elk een boek en een zakje snoep mee naar
huis. Een fraai verlichtte kerstboom verhoog-
de de kerstsfeer.
In de Wildenborch en in het Medler werd het
feest der zondagsscholen op de tweede kerst-
dag gevierd.

KERSTFEEST N.V.V.
Onder grote belangstelling hebben vrijdag-
avond in de versierde zaal van het Nutsge-
bouw, bij een verlichte kerstboom, de leden
van het N.V.V. het kerstfeest gevierd, onder
leiding van mevr. Kraaikamp.
Enige dames lazen verhalen. Kerstliederen
werden gezongen, begeleid door mevr. Jan-
sen op het orgel. Allen werden onthaald en
de dames kregen een zakje snoep mee, de he-
ren een rokertje.
De heer Kip, oud-secretaris, herdacht de over-
leden leden.

K.A.B. KINDERFEEST
Op Tweede Kerstdag organiseerde het bestuur
der Kath. Arb. Beweging alhier in zaal
Schoenaker op de Kranenburg de traditionele,
jaarlijkse feestmiddag voor de kinderen der
leden. De belangstelling van de zijde der jeugd
was zeer groot.
De voorzitter, de heer J. van Langen, heette
allen van harte welkom en wenste hen een
genoeglijke middag. Meegedeeld werd nog,
dat de feestelijke herdenking van het 10-ja-
rig bestaan der R.K. Metaalbewerkersbond
,,St. Eloy" afd. Vorden, welke aanvankelijk
medio januari a.s. zou worden gehouden was
uitgesteld tot zaterdag 16 februari d.a.v. Op
die middag zal er een receptie worden gehou-
den. Op zondag 23 februari zal de eigenlijke
feestviering plaats hebben; 's avonds zal een
cabaretgezelschap optreden.
Hierna werden door de heer Dolphijn van 2
tot 4 uur diverse, aardige filmpjes gedraaid,
waar erg van genoten werd. Vooral „Baby
lacht en baby huilt" verwekte grote hilariteit.
Tijdens de pauze werden allen ruim getrac-
teerd op limonade en snoepgoed. Al met al
was het een geslaagde middag.

RATTI-NIEUWS

Zondag j.l. waren alleen de Ratti-reserves in
touw. Zij trokken naar Vierakker, waar zij
een bezoek brachten aan Socii I. Hoewel de
Rattianen in het veld zeker niet minder wa-
ren moesten zij tenslotte toch met een 4—l
nederlaag genoegen nemen. De voorhoede van
Ratti kwam herhaaldelijk voor het Socii-doel,
doch bleek niet doortastend genoeg om doel-
punten te fabriceren. Na 12 minuten kreeg
Sorii een indirecte vrije trap te nemen vanaf
de rand van het strafschopgebied, welke door
de Ratti-doelverdediger zelf in het doel werd
geslagen (l—0). De Ratti-reserves kregen nu
meermalen mooie kansen en na 17 minuten
wist rechtsbinnen Hartman na goed samen-
spel de gelijkmaker te scoren (l—1).
Na 20 minuten werd het 2—l, toen de rechts-
binnen der thuisclub een lage bal op het doel
afzond, welke zeker niet onhoudbaar was,
doch net onder de Ratti-keper die te laat uit-
viel, doorglipte.
Vijf minuten voor rust was het linkcbinnen
G. Helmink, die Socii met een onhoudbaar
schot een 3—l voorsprong gaf.
Na de thee had de Ratti-keper zich hersteld.
Hij wist op voortreffelijke wijze een penalty,
die wegens hands aan Socci was toegewezen,
te houden.
Kort voor het einde slaagden de gastheren er
in de stand op 4—l te brengen.
Ook de junioren waren vrijaf. Op Tweede
Kerstdag waren er eveneens geen wedstrijden
vastgesteld. In verband met het invallen van
de vorst is het programma voor a.s. zondag
uitgesteld tot nadere datum.

Alle lezers van Contact,
zowel in binnen- als buiten-
land, wens^k wij een voor-
spoedig IS^Ptoe.

Wij hopen dal wï^Mk in liet ui
laar er in zullen sHe/z Contact voor
u tot een omni^^^ huisvriend te
maken !
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X
X
X
X
X
X
y
x
x
X

X

AUTO SLOEG OVER DE KOP
De heer B. uit 't Mossel alhier, is op Tweede
Kerstdag ternauwernood aan een groot le-
vensgevaar ontsnapt. B. reed tegen 10 uur met
zijn 4-persoons auto, met als inzittenden zijn
echtgenote en 2 kinderen op de Ruurloseweg
om in Vorden ter kerke te gaan. Juist op de
spoorwegovergang sprong de linker achter-
band der auto met als gevolg, dat de auto he-
vig heen en weer begon te slingeren over de
weg. Dank zij de grote tegenwoordigheid van
geest van de bestuurder wist deze nog net
voor een boom de auto tot stilstand te bren-
gen. Door het krachtige remmen kantelde de
wagen echter opzij en kwam dwars over de
weg te liggen. Gelukkig konden de 4 inzitten-
den zich zelf uit hun benarde positie redder
en kwamen allen met de schrik vrij. De autc
bleek licht beschadigd.

TAFELTENNIS
Nu de eerste helft der tafeltenniscompetitie
achter de rug is, blijkt dat verschillende spe-
lers van N.T.T.C, zich op de ranglijst der per-
soonlijke klasseringen goed hebben geplaatst.
Voor de Vordense spelers zijn de standen als
volgt:
Jeugdafdeling Groep A No. 8 H. Wessels.
Derde klas afd. A t.e.m. C No. 5 J. Lubbers
van N.T.T.C. I (heren); No. 10 T. v. Kampen
(N.T.T.C.).

AANBESTEDING
Onder architectuur van de heer P. Bakker
werd op het gemeentehuis de aanbesteding
gehouden van de verbouwing der voormalige
Uloschool tot 4 woningen.
De laagste inschrijvers waren:
Perceel I, grond-, metsel- en stucadoorswerk:
Fa. G. Bargeman, Vorden ƒ 19.140.—.
Perceel II, timmer- en metselwerk: W. Heyink
Hengelo (G.) ƒ 17.085.—.
Perceel III, loodgieterswerk: J. G. van Hulst
Zutphen ƒ 2.524.—.
Perceel IV, elektriciteitswerk: Fa. Pongers,
Vorden ƒ 1.470.—
Perceel V, schilderwerk: H. Dolphijn, Ruurlo
J 3.290.—. Totaal ƒ 43.509.—. De gunning is
nog in beraad.

KERKDIENSTEN zondag 30 december
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat

Geref. Kerk
10 uur Ds. E. J. Duursema.
3 uur Ds. van den Berg, van Zutphen.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Maandag 31 dec. (Oudejaarsdag).
Herv. Kerk. 2.30 en 7.30 uur Ds. J. H.
Jansen.

Geref. Kerk. 7.30 uur Ds. E. J. Duursema.

Dinsdag l Jan. (Nieuwjaarsdag).
Herv. Kerk. 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk. 10 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. kerk en Kapel. Dienst als op zondag
Geen lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 29 dec. van 5 uur tot en met
zondag 30 dec. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Maandag 31 dec. v.a. 5 uur t.m. dinsdag
J jan. Dr. Lulofs, telef. 255.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 93 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f48 .— per stuk.
Handel was redelijk.

IJSBAAN KRANENBURG
Us en weder dienende zal de ijsbaan op de
Kranenburg dit weekend weer worden ge-
opend. Door de diverse comité's is*weer veel
werk verzet om de baan op tijd klaar te krij-
gen en men is hier ten volle in geslaagd. De
outillage is aanmerkelijk verbeterd o.a. is de

onbaan veel groter geworden en zijn er
meer en grotere lichtmasten aangebracht ten
behoeve van een betere verlichting. Voorts
kon een nieuwe pompinstallatie worden aan-
geschaft waardoor het mogelijk is geworden
de baan in de kortst mogelijke tijd onder wa-
ter te krijgen en op peil te houden. Zo kun-
nen de vele liefhebbers van de ijssport zich
weer naar hartelust amuseren op deze prima
baan, waarvan het ijs thans in uitstekende
conditie is.

GESLAAGD
Te Amsterdam behaalde onze plaatsgenoot, de
heer A. A. A.Boerkamp, Kranenburg, het di-
ploma 3-jarige cursus van de Nederlandse
Hout-Academie.

HEROPVOERING „POLLY PERKINS"
De Toneelvereniging „V.O.P." heeft op veler
verzoek zaterdagavond j.l. in zaal Eykelkamp
te 't Midler een heropvoering gegeven van
het blijspel „Polly Perkins".
Ook nu was de zaal geheel bezet en hebben
de aanwezigen van uitstekend spel kunnen
genieten. De toneelvereniging ,,V.O.P." heeft
dan ook met dit stuk alle eer ingelegd.

EEN KERSTGROET
Aan a l l e leden van de Herv. Kerk, boven 80
jaar, en aan de zieken, werd voor Kerstmis
een aardig kerstbakie ge lmuht . Ongeveer hou,
dei d personen werden hiermede b l i j gemaakt
De leden van de Herv. Vrouwenvereniging
hebben /e rond gebracht.

Pracht handen
en nimmer

ruw of schraal

-ibe 95 et.
Het is de Hamamelis die het 'm doet

KERSTFEESTVIERING
De kinderen van de zondagsschool der Ver.
v. Vrijz. Hervormden hebben o.l.v. ds Rip-
haagen in het Nutsgebouw zondagavond hun
kerstfeest gevierd. Er prijkte een mooie kerst-
boom in de zaal. Ds Riphaagen vertelde een
boeiend kerstverhaal; er werden kerstliederen
gezongen en een groepje meisjes speelde en-
kele liederen op de blokfluit. Ds Riphaagen
bracht zijn bijzondere dank aan mej. J. Ba-
rendsen, die reeds 10 jaar de zondagsschool
had geleid, welke, mede door haar toedoen
zeer in groei en bloei was toegenomen.
De kinderen, die de school verlaten gaan,
kregen allen een bijbeltje en de leidsters een
boek.



Burgelijke stand van 21 t.m. 27 dec.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: B. Gosselink en J. H. Nijen-
dijk; G. H. Roos en J. G. M. Tolkamp.
Gehuwd: H. J. Berenpas en E. Bargeman.

WAARSCHUWING.
De Groepscommandant der Rijkspolitie be-
richt dat door de Justitie is bekend gemaakt,
dat met ingang van a.s. zondag het rijden
met bromfietsen, voorzien van een z.g. buddy-
seat, ook onder het zondagsrijverbod valt.
Deze bromfietsen worden als motorrijtuigen
beschouwd. Bij overtreding volgt inbeslag-
name.

Reclame tot maandagavond!
500 gr. rookworst 190 et

2 pakken vet 100 et
200 gram boterhamworst 60 et

200 gram leverworst 30 et
10 stuks knakworst 125 et

Oudejaarsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
SPLan alle mensen

onze beste wensen

„oor 1957 !

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Snel privé dansonderwijs ?
Mambo - Rumba - Jive

Dansstudio Houtman

Wegens verbou-
wing

grote opruiming.
10 pCt. korting, met
uitzondering leren
jassen.

G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

rijlessen
„'t GroenedaP

Telef. 358 — Vorden

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7 . — per fles.

Weulen Kranenbarg
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

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Huize Het Enzerinck
vraagt wegens ziekte
van 2 verpleeghulpen
voor terstond 'k hulp-
verpleegster of werk-
meisje.

Vordens Toneel
wenst U een goed

1957 en verwacht u op

12 januari a.s.
bij:

„Blijf zitten waar
je zit . . ."!

Aan clientèle, vrienden
en kennissen wensen

wij een gelukkig
nieuwjaar.

Kleermakerij
Schoenaker

Ruurloseweg 41

Dansschool
Houtman

wenst allen een
voorspoedig 1957.

Wij wensen onze
clientèle en vrienden
'n gelukkig nieuwjaar.

Bakkerij
Hoornenborg

Café en Rijwielhandel
E. J. LETTINK

G.N.

J. Bruggeman,
Lochem

en
A. Bruggeman,

Vorden
Pluimveehandel

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

A. Meenink
Varkenshandelaar
wenst zijn clientèle 'n
gelukkig nieuwjaar.

De verzorger van de
ophaaldienst wenst
allen een gelukkig

nieuwjaar.
H. W. Gal

BALANS-OPRUIMING
vanaf donderdag 3 januari t.e.m. zaterdag 12 januari
ENORME KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN

Theedoeken, frisse ruit

Halflinnen theedoeken

Badstofhanddoeken

Zware Baddoeken, grote maat

Huishoudgoederen
0.69
1.29
1.25
2.49

Graslinnen slopen 1.85 — 1.39

Graslinnen lakens, 160 breed 6.25

180 breed 7.65
•>

Washandjes 0.29

Fabriekspartij zware Graslinnen Lakens
150 en 160 breed 5.25 — 180 breed 5.75

(kleine weeffoutjes)

Nylon kousen 1.T5

Crépe Nylons 3.95

Sportkousen vanaf O.98

Wollen herenenklets 1.25

Favorita Schortjes 2,95

Katoenen Onderjurken

met mooie kant 5.95

Zware blauwe Sanfor Overalls 11.90

Wollen Herenvesten m. mouw 9.75

Restanten Jongenstruien 9.75

Restanten Meisjesvesten 6.95

Damesvesten 12.95

GROTE PARTIJ COUPONS
Japonstoffen, Schortebonten, Graslinnen, Flanels, enz.

Beddegoed en Dekens
Halfwollen Dekens 150/200

alfwollen Dekens 170/220

estikte Dekens, 2-persoons

3-delig Binnenvering matras

2 kapokkussens 98.

Koopt nu uw BHy- of Linnenuitzet.
Door vroegtijdige inkoop, aflpnze courante goederen, nu nog

voor de oude prijzen.

Profiteert van de koopjes in onze Confectie-afd.
29.50 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jongens en Meisjes Jacks en Jop-
pers voor spotprijzen*

Heren Jacks met bontkraag

Heren Tweedjassen vanaf

Damesjaponnen vanaf

Dames Rokken vanaf

19.T5

O.9O

Geopend van 8.30-12 uur en van 1.30-6 uur. 's Woensdagsmiddags gesloten

SCHOOLDERMAN VORDEN
Alle vrienden en be-
kenden een voorspoe-
dig 1957 toegewenst

fam. M. Buis,
Enkweg 20

Vele goede wensen in
1957 wensen U :
Arnold Hulshof,

Zadelmaker
Bert Laxnmers,

Stoffeerder
G. W. Luimes,
Zadelmaker, Stoffeer-
der, Tassenmaker,
Autobekleder, enz. enz.

Schildersbedrijf
Uiterweerd

wenst zijn clientèle
'n gelukkig nieuwjaar

Dini Wolsing
Raadhuisstraat 26

Telefoon 514
CHIROPODISTE

wenst allen een
voorspoedig 1957.

fa. Ph. J. Sessink
wenst zijn geachte

clientèle een gelukkig
en voorspoedig 1957

Aan alle klanten en
bekenden een voor-
spoedig nieuwjaar toe-
gewenst.
Wullink,
Oubetwist, uw

Schoenenspecialist'

Drogisterij

De Olde Meulle
f. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

wenst allen een voor-
spoedig 1957.

Derk Janssen
wenst allen een

voorspoedig 1957

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11
wenst allen een
gelukkig 1957.

Fa. Schoolderman
wenst allen een ge-
lukkig 1957 toe.

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

Café Uenk

M. Krijt, Slagerij
wenst alle bekenden

een voorspoedig
nieuwjaar.

BERVO
en personeel

wensen allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

We wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins gelukkig 1957
Smit,

Zutphenseweg

Luth,
manufacturen

wenst allen veel heil
en zegen.

Veel eetlust in 1957
wenst u

Bakker Schurink

G. H. Hilferink
wenst allen een ge-

lukkig nieuwjaar.

A. Jansen,
Schoenhandel

en
Fien Jansen,

Pedicure
wensen hun clientèle
een zalig nieuwjaar.

Fa. J. W. Albers
wenst iedereen een
gelukkig nieuwjaar.

Gelukkig Nieuwjaar
A. Beerning

Barink's
Rijwielhandel

wenst zijn geachte
clientèle een gelukkig
nieuwjaar.

Gelukkig Nieuwjaar
Firma Slager

H. Weustenenk
wenst vrienden en be-
gunstigers een voor-

spoedig 1957.

Sig.mag.
„Jan Hassink"
wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Veel heil en zegen in
1957

S. OELEN

Geachte clientèle.
Hartelijk dank voor
iet in ons gestelde ver-
trouwen in 1956 en 'n
voorspoedig 1957 toe-
gewenst.

Albert Uenk
Christiaan Bongers

CONTACT
hét blad voor Vorden



[ Door omstandigheden
eerst heden geplaatst.

Met grote vreugde
geven wij u kennis
van de geboorte van
een dochter en zusje.
Bij het H. Doopsel
ontving zij de namen:

Susanne Cornelia
Maria

(Susan)

J. M. Wijen
C. S. Wijen-

de Plaa
José

Vorden, H dec. '56.
Molenweg 35.

De bewoners en di-
rektrice van ,,Rust-
hoeve" betuigen hier-
mede hun hartelijke
dank aan de onbeken-
de gever van het tele-
visietoestel voor dit
prachtige geschenk.
waarvan zij tijdens de
T. V.-uitzend. reeds zeer
veel hebben genoten.

Wij wensen familie,
vrienden en bekenden
een gelukkig 1957 toe.

H. J. Maalderink
T. Maalderink-

Vos
Marga

Aruba, december '56.

Te koop droog HA-
VERSTRO bij G. H.
Visschers, Veldwijk.

Te koop zwart bont
dragende VAARS.
A. Poterman, Vorden-
seweg 31, Warnsveld

Te koop zware dr.
VAARS, begin jan.
a.d. teil., abortus-vrij
bedrijf.
H. J. Heuvelink Dzn.
Warken.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
T. Roeterdink, B 21.

Café
Lettink

Oudejaarsavond
om 7 uur

GESLOTEN
Slagerij Kieskamp
wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar.

Gelukkig Nieuwjaar!
A. ƒ. Florijn & Zn.

\Vij wensen u allen
een gelukkig en voor-
spoedig 1957 toe.
Fa. H. E. Gosselink

Expeditiebedrijf
Het van ouds bekende

adres, ook voor
Veevervoer en
Meubeltransport

Fam. Remmers
wensen al hun clientèle

en vrienden een
voorspoedig 1957 toe.

Aan al onze vrienden
en klanten een geluk-
kig Nieuwjaar.

P. Dekker
Fa. Hietbrink

Wij wensen allen een
gelukkig Nieuwjaar.
Slagerij

M. G. Jansen

•;;; «.
Heden overleed tot onze grote droef-
heid te 's Gravenhage, voorzien van
de H.H. Sacramenten der Stervenden,
onze lieve Moeder, Groot- en Over-
grootmoeder

Wilhelmina Johanna Everard
weduwe van Mr. L. H. W. Regout

op de leeftijd van 88 jaar.
Uit aller naam:

Th. Th. M. B.esse van Dorth
van 't Medler

Vorden, 25 december '56.
Huize Medler.

Het Bestuur van de

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
wenst allen een voorspoedig en veilig 1957.

DE SPAARBANK DER

Coöp. Boerenleenbank
is vanaf 1 januari tot nadere aan-

kondiging

GESLOTEN.
Alleen elke vrijdagmorgen geopend

van 8.30^12 uur.
De zittingen op „Ons Belang" en te
Wichmond VERVALLEN in januari

Het Bestuur.

Chem. reinigen Verven

Wij wensen alle clientèle een
voorspoedig 1957.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10

Telefoon K 67

Stoppage

phen

Enz. enz.

Voor Oud- en
Nieuwjaar.

Patattes frites, warme cro-
quetten, knakworst, nasi go-
reng ballen, Oliebollen,
Appelflappen, Appelbollen,
Saucijzebroodjes.

Bakkerij

VOSKAMP
De patattes frites bakkerij is ge-
opend: Oudejaarsdag n.m. 4-11
uur. Nieuwjaarsdag n.m. 2-11 u.

Het Bestuur van de

R.K.S.V. „Ratti"
wenst leden, donateurs en begunstigers een
Zalig Nieuwjaar!

Nieuwjaarskaarten
Kalenders

Agenda's
Almanakken

FA. HIETBRINK

Vanaf

woensdag
2 januari '57

BALANS
OPRUIMING

A.Wolsing
Raadhuisstraat 26, Vorden

W. Rossel, pluinweehandel
Telefoon 283

» wenst al zijn klanten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en be-
kenden alle goeds toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudelijke artikelen enz.

Nieuwjaarskaarten
VüUrWemt ** R. J. Koerselman

Woensdag
2 januari
naran̂ HBiHH

begint onze grote halfjaarlijkse

OPRUIMING
Wij geven buitengewoon grote kortingen
op onze mantels en japonnen.

In alle afdelingen speciale aanbiedingen !
É

U koopt nu ver beneden de geldende
prijzen.

LOOMAN
LE.E

VORDEN
JL Jl=Jt JL

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 5 januari S uur

De dolurolijke klucht

Abbott en Coslello in stofzuigers
De dikke leerde verkopen door een
grammofoon en de andere wist ook
niet hoe het moest maar ze werden:

SUPER-STOFZUIGER-SLIJTERS.

Oefen thuis vast uw lachspieren! Zij
zullen weer veel te verduren hebben.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11
Telefoon 373.

De Voetbalver. ,,Vorden0

wenst haar leden en donateurs een voor-
spoedig en succesvol 1957.

VOOR AL UW

VUURWERK
NAAR

HflSSINK. Raadhuisstraat 14
(jtaal ook maandag 31 c/ec.

uw brood weer bij
S C H U R I N K

Ook op de laatste dag van het jaar
ECHT LEKKER WITTEBROOD!



r
Onze opruiming

begint
zaterdag 5 jan. a.s

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

In verband met Oudejaarsdag, die evenals met
de Kerstdagen, voor de bakkers moeilijk valt,
omdat er slechts één dag is om alles te bakken
wordt de geachte kliëntele, door onderstaande
bakkers beleefd verzocht het brood op maandag
31 dec. te willen halen. Uw medewerking wordt
beleefd gevraagd, het brood zo mogelijk bij uw
eigen bakker te halen, daar hij op uw afname
rekent. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Schappers, Schurink, Scholten,
ter Huerne, Voskamp

Tevens wordt U door alle Vordense bakkers
medegedeeld dat vanwege het oliebollenfeest op

er dinsdag 2 januari a.s. GEEN brood wordt gebak-
ken of bezorgd, wel zijn de winkels geopend.
Beleetd wordt u er op attent gemaakt dat oude-
jaarsdag maandag 31 dec. a.s. de bakkerszaken
om £ uur gesloten zullen zijn.

h Het Bestuur

HET OUDE JAAR

IS BIJNA AFGELOPEN!

Ga nu een nieuwe fiets
nog kopen.
Lever die oude kar maar bij ons in,
dan heeft U met het nieuwe jaar een goed begin.

Beleefd aanbevelend,

A. G. TRAGTER
Wij wensen U allen een gelukkig 1957.

Doe uw inkopen
op oudejaarsdag zo vroeg mogelijk, in ieder geval
voor 's middags t >Mur. fy tt**l

Gun uw winkelier en zijn personeel ook een oudejaars-
avond in huiselijke kring l

Bestuur Vord. Winkeliersvereniging

Zeg met de jaarwisseling niet meer tegen elkaar,
„veel Heil en Zegen0 of zo iets, maar eenvoudig:

Best Brood dat Brood van
Schurink!
Dat houdt alles in*

ft*
.f o*

-ev*en tnaar
'e klok

We-er
Adieu Oudjaar, komaan Nieuwjaar! Wij staan al met

de glazen klaar, om op de klok van twaalf

te proosten, om wéér met Heineken's te toasten.

Tik-tok, tik-tok, wat vlugger, klok! Wij dorsten naar

de eerste slok! Hoera, twaalf uur! Nieuwjaar lacht

ons al tegen. Wat is de toast?

Veel Heineken's en ...

weinig regen!

*&**• ~*?

Van jaar tot /aar blijft Heinel
het meest getapte bier, wan!

fc Heineken werkt met de zogenaamde

A-gist, een speciale gistreincultuur, waa

ter wereld (behalve Heineken) het geheirf^kent.

« Heineken gunt zijn bier een langdurige rijpingstijd.

•£ De kroonkurk betekent een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier. dat daardoor ook veel langer
goed blijft.

Heineken's Bier

Hotel „'t Wapen van Vorden11

Gebr. Brandenbarg

*
Onze zaak is gesloten:

Oudejaarsdag 31 dec. 7 uur
n.m. en Nieuwjaarsdag (ge-
hele dag).

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

Verder wensen wij aan allen
een voorspoedig 1957 toe.

De propagandisten van

„Herwonnen Levenskracht"
wensen donateurs en vrije

gevers een zalig nieuwjaar.

Wij wensen met elkaar
U een recht gelukkig jaar.
Wij reiken met veel dank,
Onze hand aan „Koning klant".
Ook in DIT jaar is onze leus,
Een lage prijs en ruime keus.

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Veel heil en zegen in
't nieuwe jaar wordt

u toegewenst door
N. J. KEUNE

De zaak voor kwali-
teit en toch lage

prijzen.

^••^•fiMHrBOBBMHaVaMM«KBHH^«^BI«a«Bî B^«î ^»M3JXI«W«HBMM)aUBH!KIK«BUn«MBfeMM««MB««K*l̂ ^

Zaterdag 5 januari begint de grote
Seizoen-Opruiming bij H. LU T H, Vorden


