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VORDEN HAD EEN GOED JAAR
Evenals voorgaande jaren heeft ook ditmaal
bij de jaarwisseling de muziekvereniging
„Concordia" onder de verlichte kroon van het
postkantoor onder grote belangstelling het al-
oude ,,Uren, dagen, maanden, jaren" laten
horen, waarna een mars werd gespeeld.
Burgemeester Van Arkel hield een toespraak,
waarin hij opmerkte, dat „Concordia" tweede
pinksterdag een geslaagd muziekfestival heeft
gehouden waardoor het korps in deze streek
weer grotere bekendheid heeft verkregen.
Het achter liggende jaar kan over het alge-
meen gunstig genoemd worden. De bedrijven,
zowel in de landbouw als in de industrie, als-
mede de middenstand hebben goed „geboerd"
en van werkloosheid is gelukkig op het ogen-
blik in Vorden geen sprake.
De marktvereniging herdacht op 6 oktober
haar 50-jarig bestaan; het herstellingsoord der
Ned. Spoorwegen ,,de Decanije" op 19 novem-
ber haar gouden jubileum, twee verenigingen,
welke de welvaart in het dorp helpen ver-
hogen.
De Chr. Jonge Boeren- en Tuindersbond her-
dacht op 30 november haar 25-jarig bestaan.
Vanwege het gemeentebestuur kwamen enke-
le werken tot stand, welke strekten tot voor-
uitgang der gemeente.
Spr, noemde de verharding van drie zand-
wegen, t.w. de weg langs Berend Rossel in
Delden, de weg langs Koning in Linde en die
langs Vreeman in Linde. Door deze verharding
werd weer een belangrijk gebied ontsloten en
kwamen de aanliggende landbouwbedrijven
letterlijk ,,uit de modder".
De Medlerschool werd geheel gerestaureerd
en 29 november officieel in gebruik genomen.
De bouwvereniging bouwde zeven woningen
aan de Zwarte Weg; de gemeente 11 woningen
bij de landbouwschool. Een aanvang is ge-
maakt met de bouw van 17 woningen op het
Hoge. Toch is helaas de woningnood in Vor-
den nog zeer groot en het gemeentebestuur zal
alles in het werk moeten stellen om in 1957
bouwterrein in handen te krijgen ten behoeve
van de bouw van een flink aantal woningen,
aldus spr. De woningnood is en blijft onze
grootste vijand.
Het is niet mijn gewoonte bij mijn jaarover-
zicht buiten de gemeentegrenzen te gaan. Toch
wil ik thans hierop een uitzondering maken,
zo zei de burgemeester. Het gebeurde in Hon-
garije in november heeft ook in Vorden allen
diep getroffen en evenals in het rampjaar van
de grote watersnood in 1953, waren wij allen
één in ons medeleven met en de hulp aan ons
broedervolk in Hongarije, waar tegen de wil
van de grote meerderheid van de bevolking
in, het recht op vrijheid, waar vooral wij
Nederlanders zo trots op zijn door de over-
weldiger met voeten wordt getreden. Vurig
hoop ik, dat in 1957 het Hongaarse Volk zijn
vrijheid mag herkrijgen, aldus spr.
Wat 1957 ons brengen zal, ligt nog in het on-
gewisse. Spr. hoopte, dat alle ingezetenen, ver-
enigingen, bedrijven en het gemeentebestuur
er, ieder op zijn terrein, in zullen slagen, dat-
gene tot stand te brengen, wat zal strekken tot
groter bloei van onze mooie gemeente Vorden.
Hij besloot met allen een gezegend en voor-
spoedig 1957 toe te wensen.

BIOSCOOP
De eerste film die in het nieuwe jaar vertoond
wordt, zal u niet zwaar op de maag liggen.
Abbott en Costello, de populairste komieken
van het witte doek, zullen u kostelijk amu-
seren met de zotte avonturen die ze beleven
als stofzuigerverkopers. De lach zal vanavond
in het Nutsgebouw niet van de lucht zijn.

ZAADBERG AFGEBRAND
De heren Gr. B. en VI. ontdekten maandag-
middag dat een zaadberg, staande bij de boer-
derij van Groot Jebbink op „Jimmink" te Lin-
de in brand stond. Nadat de bewoners waren
gewaarschuwd, kon met vereende krachten,
ook met behulp van de brandweer, groot on-
heil worden voorkomen, doordat men de vele
stromijten een landbouwschuur en de boerderij
wist te behouden.
Door het verbranden van de zaadberg ging
een grote hoeveelheid rogge verloren. De
brand ontstond, doordat kinderen met lucifers
speelden.

KERKDIENSTEN zondag 6 januari
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Jeugddienst.
Op deze eerste zondag van januari is er
nog GEEN dienst om 9 uur.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 5 jan. van 5 uur tot en met
zondag 6 jan. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42.— tot f 4 7 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug,

Burgelijke stand van 27 dec. t.m. 3 jan.
Geboren: z. van H. Waenink en A. M.
Waenink-Penterman (geb. te Zutphen); d.
van G. J. Voorhorst en G. Voorhorst-Brinks;
z. van H. W. Esselink en A. W. Esselink-
Wisselink; d. van H. B. Schepers en J.
Schepers-Visschers; d. van R. Th. Buunk
en H. W. Buunk-Gotink. f
Ondertrouwd: G. H. Roos en J. G. M.
Tolkamp.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10 uur spreekt Ds. J. H. Jansen,
uit Vorden, over het onderwerp: „Te
kort aan rust".

*
De samenzang begint om 9.50 uur.

VORDENS TONEEL
De jongste toneelvereniging in het dorp, die
een paar keer getoond heeft over goede krach-
ten te beschikken, heeft voor de a.s. uitvoe-
ring een blijspel in studie genomen, getiteld.
Blijf zitten waar je z i t . . . ! Voor deze eerste
toneelavond in het nieuwe jaar zal wel be-
langstelling blijken te bestaan.

NUTSAVOND
De afdeling Vorden van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen geeft a.s. maandag-
avond een propaganda-avond, die ook voor
niet-leden gratis toegankelijk is. Hoewel hier
een goede afdeling bestaat, is het ledental toch
eigenlijk te klein, vooral daar in de laatste
jaren het aantal inwoners van Vorden in be-
langrijke mate is toegenomen. Veel vereni-
gingen profiteren van het Nut, daar ze voor
een klein bedrag van de lokalen gebruik kun-
nen maken voor repetities en vergaderingen.
Zou het Nut meer leden hebben dan zou het
nog meer voor de gemeenschap kunnen doen.
Vandaar deze propaganda-avond, die ten doel
heeft het ledental te vergroten en die is vast-
gesteld, mede in overleg met het bestuur van
het N.V.V.

BENOEMING
De heer J. van Amerongen is benoemd tot
hoofd ener o.l. school te Waddinxveen. De
heer Van Amerongen is bijna drie jaar hoofd
van de o.l. Medlerschool geweest.

MARKTEN IN 1956
Op de markten te Vorden werden in 1956 aan-
gevoerd 3405 biggen en 35 runderen.

JAARVERGADERING IMKERSVERENIGING
In café Lettink werd vorige week de jaar-
vergadering gehouden van de Imkersvereni-
ging ,,De macht van het kleine", welke slechts
matig bezocht was.
In zijn openingswoord memoreerde de voor-
zitter, de heer J. W. Kuenen, dat het jaar 1956
aanvankelijk een goed honingjaar scheen te
worden, doch de langdurige regenperiode
heeft de verwachtingen de bodem ingeslagen.
Uit het verslag van de secretaris-penning-
meester, de heer W. Kamperman bleek, dat de
inkomsten ƒ 1013 en de uitgaven ƒ 921 hadden
bedragen. Er was een batig saldo van ƒ 92.
Het ledental bedraagt thans 35. De heer Kam-
perman bracht hierna een keurig verslag uit
over de in Apeldoorn gehouden algemene ver-
gadering A.N.I., welke bond thans 1189 aange-
sloten verenigingen telt. De heer Kamperman
was aldaar benoemd tot lid van de kascom-
missie voor 1957.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de bestuursleden, de heren J. W. Kuenen, H.
Gosselink en P. de Rijk herkozen.
Tot afgevaardigde naar de algemene A.N.I.-
vergadering in 1957 werd aangewezen de heer
A. Weenink. Deze vergadering zal gehouden
worden in hotel Suisse te Apeldoorn. Na af-
loop werden een aantal artikelen ten behoeve
van de bijenhouderij onder de aanwezigen ver-
loot.

VOETBAL
Wanneer de terreinomstandigheden het toe-
laten zullen alle drie senioren-elftallen van
Vorden a.s. zondag in actie zijn.
Vorden I trekt naar Lochem om K.D.C. II te
ontmoeten. Op eigen veld wist Vorden met
royale cijfers van KDC te winnen, doch dit is
in Lochem helemaal nog niet zeker, temeer
omdat Vorden nogal wisselvallig speelt.
Vorden II krijgt het lang niot gemakkelijk in
Wichmond tegen Soccii I. dat nog een goede
kans maakt op de bovenste plaats. Aangezien
Vorden II ook nog niet kansloos is, kan het!
een spannende wedstrijd worden.
Vorden III ontvangt thuis ook al een sterke
tegenstander, nml. Drempt I, dat de laatste
wedstrijden vele successen heeft behaald en
ongetwijfeld ook Vorden III aan haar zegekar
zal trachten te binden. Het zal voor de benja-
mins terdege oppassen blijven. Alleen het tem-
po-verschil kan hier winst brengen.
De junioren-elftallen hebben vrijaf.

KERSTFEEST WELPEN ST. MICHAËLSGROEP
Evenals andere jaren hebben de Welpen van
de St. Michaëlsgroep afd. Vorden—Kranen-
burg, alsmede het Groepscomité, j.l. zondag
het Kerstfeest gevierd.
In de blokhut was de versiering tot in de
puntjes verzorgd, evenals het miniatuur van
de kribbe van Bethlehem. Het geheel bracht
een gezellige sfeer. Er werden verschillende
kerstliederen gezongen, begeleid door blok-
fluiten. ,,De Herderkens lagen bij nachte" werd
gebracht in verschillende taferelen. Daar de
Aalmoezenier, Kapelaan Polane o.f.m. ziek
was, werd het Kerstverhaal verteld door de
heer A. Veldkamp.
Doordat de Z.E. Heer pastoor Ponsioen ver-
hinderd was, werd de sluiting verricht door
Z.E. Pater Nicasius Flaat o.f.m., Gardiaan van
het Minderbroedersklooster, alhier met een
kort gebed.
Na afloop werd door het Groepscomité het
punt „Leidsters" besproken. Het is onbegrijpe-
lijk, dat door de parochie zo weinig begrip
wordt getoond voor het werk van de R.K.
Jeugdleidsters. Het vraagt veel offervaardig-
heid, doch dit kan door de resp. ouders wor-
den gestimuleerd.

TAFELTENNIS
In de Damesklasse werd nog een wedstrijd ge-
speeld tot besluit van de eerste competitie-
helft. Een der zwakke zusjes dezer afdeling
n.l. de Toekomst IV uit Lochem was bij de
Vordense dames op bezoek. De Vordenaren
schoten uit hun slof en boekten een prachtige
10—O zege.
Aan het eind der eerste helft blijkt, dat alle
N.T.T.C. teams zich na een aarzelend begin
der competitie, uitstekend hebben geweerd en
goed geplaatst staan.



Vorden groeit gestadig.
Wanneer een vreemdeling het Gelderse Ach-
terhoekse dorp Vorden b.v. voor een 10-tal
jaren heeft bezocht en het heden ten dage
weer met een bezoek vereert zal hij tot de
conclusie komen dat er in die tijd heel wat
aan de kom van het dorp en ook wat de
buitenwegen betreft, vooral de zandwegen,
veel is veranderd en Vorden bijna niet weer
te herkennen is.
Zo zal in de eerste plaats zijn aandacht getrok-
ken worden door de

Woningbouw.
Het gemeentebestuur heeft in die tijd niet stil-
gezeten en aan het bouwen van huizen zijn
volle aandacht besteed. Zo werden er o.m.
woningen gebouwd aan de Almenseweg en
aan de Prins Bernhardweg. Een gehele nieuwe
straat werd aangelegd op Het Hoge achter de
Bijz. Lagere school. De raad gaf aan deze
straat de naam van Dokter C. Lulofsweg, waar-
door de nagedachtenis van wijlen dokter <
Lulofs in ere wordt gehouden. Aan deze weg
verrezen 11 woningen. Op het bouwterrein
nabij de muziektent aan de Enkweg bouwde de
gemeente ook, waardoor deze weg bijna ge-
heel werd volgebouwd. Verder verrezen wo-
ningen aan de Julianalaan en aan de Enkweg.
Ook „Het Hoge" kreeg een beurt waaraan een
3-tal woningen werden gebouwd. Aan de niet
bebouwde zijde van de Smidsstraat kwamen
6 nieuwe woningen tot stand. Aan weerszijden
van de Molenweg verrezen vele nieuwe hui-
zen. Verder kwam de mooie ambtswoning voor
de burgemeester tot stand. Nabij de Bijz. Lage-
re Landbouwschool werd een nieuwe weg aan-
gelegd en zijn de daaraan gebouwde 11 wonin-
gen bijna voor bewoning gereed gekomen.
Aan de Raad zal binnenkort een voorstel wor-
den ingediend door B. en W. om aan deze weg
een passende naam te geven. Verder is een
nieuwe weg gelegd tussen het Hoge en de
Zutphenseweg waaraan een 17 woningen in
aanbouw zijn.
Ook het nieuwe gymnastiekgebouw dat thans
in wording is begint al aardig zijn voltooiing
te naderen. Dit gebouw zal o.m. bevatten: een
ruime hal, toiletten voor jongens en meisjes,
kleedlokalen voor jongens en meisjes, een
kleedlokaal voor de gymnastiekleraar, een
ruime berging voor de gymnastiektoestellen,
waslokalen voor jongens en meisjes, een zeer
ruime gymnastiekzaal (25 x 10 meter). Verder
een ruime oefenplaats. Een centraleverwar-
ming en een waterleidinginstallatie zal in het
gebouw worden aangebracht. Wanneer dit
fraaie gebouw gereed is zal dit in gebruik
worden gegeven voor de diverse scholen als-
mede aan diverse sportverenigingen.
Vervolgens dient te worden vermeld de ge-
heel nieuwe vleugel aan het gemeentehuis wat
voor de gemeente-administratie van zeer groot
belang zal blijken te zijn. De Raad besloot op
voorstel van B. en W. in een van zijn laatste
vergaderingen om ook het oude gedeelte van
het gemeentehuis eens flink onder handen te
nemen en aan te passen aan het nieuwe ge-
deelte zodat een mooi geheel zal worden ver-
kregen.
Bijna tegenover het gemeentehuis zijn de fun-
damenten gelegd voor een nieuw politie-
bureau. Het eigenlijke bureau zal worden in-
gesloten door aan weerszijden 2 woningen te
bouwen, resp. een voor de groeps- en een voor
de postcommandant der rijkspolitie. In dit ge-
bouw zullen een 2-tal arrestantencellen wor-
den ingebouwd. Aan de voorzijde is rekening
gehouden voor het aanbrengen van een ruime
parkeerplaats met bordes.
Door aankoop van de oude U.L.O. school aan
de Smidsstraat door het gemeentebestuur
wordt de gelegenheid geopend om van dit ge-
bouw 4 woningen te maken.
Aan Het Hoge verrees voor een paar «jaar
terug het mooie gebouw van de Chr. Lagere
Landbouwhuishoudschool, terwijl aan de Hen-
geloseweg de Bijz. Lagere Landbouwschool

een plaats ontving. Deze school zal binnen-
kort met een nieuw lokaal worden uitgebreid.
Ook de Woningbouwvereniging „Thuis Best"
alhier heeft niet stil gezeten en werden door
deze vereniging aan de Zwarteweg eerst 5,
daarna 10 en vervolgens 7 nieuwe woningen
gebouwd, waarvan het laatste complex nu
spoedig voor bewoning gereed zal zijn.
Tenslotte dienen te worden vermeld de wo-
ningbouw door de verschillende fabrieken en
bedrijven w.o. de Empo rijwielfabriek, De
Coöp. Zuivelfabriek in het dorp. Deze bedrij-
ven bouwden vooral aan de Insulindelaan en
Prins Bernhardweg. Verder bouwden de Fa.
Bieldcrman, de Metaalwerken ,,De Gems", de
Coöp. Landbouwvereniging ,,De Eendracht" in
het dorp en „Ons Belang" te Linde, en tal van
particulieren woningen tot ongeveer 20 in ge-
tal. Deze woningen verrezen aan de Almense-
weg, de Molenweg, de Stationsweg, Het Hoge.
de Wilhelminalaan en aan het Emmaplein. On-
danks alles blijft de woningnood hier echter
nog groot.

Verbetering en verharden van wegen.
Het gemeentebestuur en de Raad heeft ook
bij dit punt niet stil gezeten. Wanneer de aan-
dachtige bezoeker van onze gemeente een fiets
pakt en de buurtschappen, Delden, Linde, Mos-
sel, de Wiersse enz. intrekt valt zijn oog al
dadelijk op de grote verbindingsweg van 5 km
lengte vanaf de boerderij „de Voskuil" tot
aan „de Viersprong" die eerst een zandweg
was en thans een klinkerbestrating heeft ge-
kregen, waardoor de aanwonenden uit de
buurtschap Linde uit hun zandmisère werden
verlost. Verder werden een 3-tal zandwegen
onder de buurtschap „Delden" en „Linde" van
een verharding voorzien. Tal van zandwegen
werden vervolgens door de inmiddels aange-
kochte wegschaaf behandeld en zodanig ver-
beterd dat het vervoer daarover weer normaal
kan geschieden. Thans zijn aan de beurt de
verharding van de z.g. „Vuilestraat" en de
weg langs „'t Lieferink" onder de buurtschap
Linde.

Rioleringsplan.
Het gemeentebestuur doet aangaande dit plan,
om zo spoedig mogelijk in de kom van het
dorp riolering aan te leggen, alles wat maar

.enigszins kan om tot dit doel te geraken. Aan-
Égezien hiermede ruim l1^' miljoen gulden ge-

moeid is kan de gemeente alleen dit niet finan-
cieren. Daartoe dienen het Rijk en de Provin-
cie ook financieel mede te werken. De beno-
digde stappen zijn dan ook reeds herhaalde
malen gedaan mede op aandringen van de ge-
meenteraad. Ook de noodzakelijke zuiverings-
installatie zal er dan moeten komen. De plan-
nen voor dit enorme werk liggen thans gereed.

Plantsoentjes.
De plantsoentjes in de kom van het dorp bij
het Burgemeester Gallee-monument en bij de
Vleeswarenfabriek geven in de zomer een
mooie aanblik aan het dorp. Ook de gazons
bij het verzetsmonument en bij de muziektent
verhogen de aantrekkelijkheid van het dorp.

Zielental.
Hoewel aanvankelijk gedacht werd dat dit
jaar de 6000ste inwoner kon worden inge-
schreven blijkt thans dat dit nog niet het geval
is. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat vele
personen moesten worden afgeschreven we-
gens vertrek uit de gemeente en het getal per-
sonen dat zich te Vorden vestigde hier niet
tegen opwoog. Ook het sterftecijfer was dit
jaar in Vorden hoog (ruim 40), terwijl het aan-
tal geboorten (ruim 100) beneden het gemid-
delde bleef.
De hoop en verwachting is thans gericht op
het komende jaar waarin naar onze vaste
overtuiging dit feit bewaarheid zal worden.

CONTROLE-VERENIGING „KIEFTSKAMP"
Vrijdagavond hield de Melkcontrölevereniging
„Kieftskamp" in café van Asselt te Linde haar
algemene ledenvergadering, welke vrij goed
l H /ocht was. Na een kort openings- en wel-
komstwoord van de voorzitter, de heer v. d.
Wall-Bake, werd de vergoeding voor de mon-
sternemer besproken. Besloten werd deze van
ƒ 5.— op ƒ 6.50 per gecontroleerde koe te
brengen.
Evenals verleden jaar zullen als monster-
nemers voor de vereniging fungeren, de heren
J. Enellink, J. Roeterdink en A. Memelink.
In het afgelopen boekjaar 1956 werden 309
melkkoeien gecontroleerd, terwijl er 192 kal-
veren werden geschetst. Na afloop van de ver-
gadering werd aan het scheidende bestuurslid,
de heer B. H. Koning, die jarenlang voor de
melkcontróle-vereniging op de bres had ge-
staan, te zijnen huize, een kistje sigaren aan-

«den als blijk van waardering voor zijn
vele werk.

Voor 8Jw handen
in koud seizoen PUROL

KERSTFEEST „DE WIERSSE"
Zaterdag 29 december van 3 tot 6 uur 's mid-
dags vierden de heer en Mevrouw Gatacre—
de Stuers op het landgoed „De Wiersse" het
traditionele, jaarlijkse Kerstfeest in gezamen-
lijk verband met het personeel van het land-
goed, het oud-personeel, de pachters met hun
dames en kinderen en genodigden. Allen wa-
ren hiertoe in het stemmingsvol, versierde
Koetshuis bijeen gekomen, waar Mevrouw
Gatacre een hartelijk welkomstwoord sprak.
Door de heer Dolphijn werden daarna diverse,
aardige films vertoond o.a. over Circus Mik-
kenie, sport en paardendressuur. Als attentie
van de filmoperateur werden nog eigen op-
namen vertoond over de Bloemenshow op de
Wiersse. Een en ander werd zeer op prijs ge-
steld. Tijdens de pauze werden allen rijkelijk
onthaald, terwijl de kinderen ieder een aardi-
ge surprise in ontvangst konden nemen. Er
heerste een echt, gezellige sfeer, welke nog
vorci verhoogd door het gezamenlijk zingen
van Kerstliederen.
Aan het einde van dit Kerstfeest vertolkte de
heer G. Kok namens de pachters, het perso-
neel en genodigden dt dank van allen voor
deze sympathieke geste van de landheer en
hij hoopte, dat deze traditie nog lang in ere
zou worden gehouden, daar hierdoor de onder-
linge band tussen de landheer enerzijds en de
pachters en personeel anderzijds zou blijven
bestaan. Mevr. Gatacre sprak tot slot nog een
hartelijk wederwoord, waarin zij in 't bijzon-
der dank bracht aan de heer Dolphijn.

en p ij n weg-
w r i j v e n m e t
D A M P O

RATTI-NIEUWS
Zoals te verwachten was, werden verleden
week door de G.V.B, alle wedstrijden afgelast
in verband met de weersomstandigheden en
de slechte gesteldheid der terreinen. A.s. zon-
dag wordt, mits Koning Winter geen roet in
het eten gooit, de competitie hervat met een
uitwedstrijd van Ratti I tegen S.V.D.E.S. I te
Eibergen. Ratti zal hier zwaar op de proef
worden gesteld, daar de gastheren momenteel
in de Ie kla» een goed figuur slaan en nog
steeds een woordje meespreken in de kop-
groep. Wanneer Ratti de strijd energiek be-
gint en weet door te zetten tot het einde, kan
het misschien nog een puntenverdeling wor-
den.
De reserves krijgen het ook al niet gemakke-
lijk, omdat zij in eigen home bezoek krijgen
van Pax III, eveneens een ploeg, die de laatste
tijd geregeld op de voorgrond treedt en moei-
lijk te verslaan is.
De A-Junioren zijn vrij.

Al uw Handels- en Familiedrukwerk
^- wordt keurig gemaakt door de enige drukkerij ter plaatse:

Drukkerij Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 — Telefoon 404

Wanneer u ons uw orders vroegtijdig opgeeft kunnen wij er
meer zorg aan besteden!

GROENE KRUIS
VORDEN

De zuigelingencursus begint
a*s* woensdag 9 januari om

730 uur in het Groene Kruis-
gebouw»

Belangstellenden worden dan
verwacht.



Bij deze betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de blijken van
belangstelling en deel-
neming tijdens de ziek-
te en het overlijden
van onze beste man,
vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

E. J. Harmelink

Uit aller naam.
Wed. C. A. Harmelink-

Weustenenk

Vorden, januari '57.

Gevraagd a.d. „Rust-
hoeve" tegen l febr.
nette HULP i.d. huis-
houding, liefst extern,
flink loon. Inl en aanb.
schr. of mondeling ad.
Dir. Zr. M. Barbier,
„de Rusthoeve".

Flinke HULP gevr.,
voor 2 a 3 dagen per
week of MEISJE voor
halve dagen, niet be-
neden de 16 jaar.
G. H. Struik,
Burg. Galléestraat l,
Vorden.

Vordens Mannenkoor
Hervatting repetitie
a.s. maandag 8.30 u.
Trouwe opkomst ge-
wenst in verband met
de a.s. Contactavond.

Biedt zich aan R.K.
MEISJE, 2 a 3 dagen
per week, voor tijde-
lijk. Adres te bevr.
Bur. Contact.

VERLOREN: een
WIELDOPvanVolks-
wagen.
Bakkerij Hoornenborg

Te koop 3 DAMES-
WINTERJASSEN,
m. 40, één z.g.a.n.
Wed. Visschers, Al-
menseweg C 98 a.

Te koop partij blauwe
PANNEN, z.g.a.n.
A. de Boer, Lochemse-
weg 36, Warken.

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO aan
balen bij H. Eggink,
„Leunk", Hackfort.

Heden overleed geheel onverwacht,
na een kortstondige ziekte, onze lieve
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

HUBERT SCHOUTEN
echtgenoot van Everdina Harmsen

in de ouderdom van 56 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Uit aller naam:
Wed. E. Schouten-Harmsen

kinderen en kleinkinderen

Vorden, 4 januari 1957.
B 43.

De begrafenis zal plaats hebben op
dinsdag 8 januari a.s. om 1.30 uur op
de algemene begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis om 12.15 uur.

NUTSSPAARBANK
Vorden - Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun
spaarbankboekjes voor rentebij-
schrijving zo spoedig mogelijk in

te leveren.
Het Bestuur.

Heden zaterdag 5 januari

Dansen
in Concordia te Hengelo-Gld,

Muziek „The Moodchers"

Kuik
Natuurlijk van Jansen!

ew. HampsxR.I,
I. Reds.

W.L.xR.I. Reds -
Reds - Welsume
Beleefd aanbevel

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

Marklver. Vorden
Subsidie-aanvragen dienen uiter-
lijk 19 jan. a.s. bij de sekretaris
Molenweg 37 te worden ingediend.

Wederom WITKALK verkrijgbaar.
fa. H. J. Klein Haneveld & Zn., Linde

Wegens familieom-
standigheden

woensdag 9 januari

gesloten.
A. WOLSING

Manufacturen, Vorden

Te koop een

arbeiderswoning,
direct vrij te aanvaar-
den.
Te bevragen Zwarte-
-weg 2, Vorden.

Vordens Toneel
brengt U op a.s. zaterdag 12
januari, aanvang 8 uur in
het Nutsgebouw, het blijspel:

„Blijf zitten waar
je zit . . .!!"

Geen plaatsbespreken (vogr slechtho-
renden etc. worden op verzoek plaat-
sen gereserveerd).

Zaal open 7.30 uur.

Kaarten a f 1.— (incl. bel.) in
voorverkoop bij sigarenmagazijn
Eijeckamp en bij de leden.

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 januari S uur
De vrolijke en zonnige amusements-

fim (in kleuren)

Strassenferenatfe
met: Vico Torriani - Sybil Werden.
Vico Torriani, straatzanger in Napels,
zingt zijn populaijjte melodiën - een
lust voor het oor^F
Charme, vrolijke melodiën, het zon-
nige Napels, romantiek.
Warme zonneschim in het zonnige
Zuiden.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr 11
Telefoon 373.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Te koop een VIER-
DEL van een vette
koe. G. Klein Lebbink
Brandenborch, E 97.

Te koop een toom
BIGGEN. B. Antink,
Linde E 18. N.o.z.

Herv. Gemeente
Zitting tot inning der
kerkelijke bijdragen op
vrijdag 11 jan. van 9-
11 uur en zaterdag 12
jan. van 2-3.30 uur in
de consistoriekamer
van de kerk.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenharg
Wasmachine fabriek
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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Onze opruiming
is ditmaal bijzonder groot.

Ongekend lage prijzen en toch
kwaliteit.
Damesschoenen tegen zolen en hak-
kenprijs. Herenschoenen vanaf f 9.95.
Restanten luxe leren damespantoffels
voor t 4.95. Kinderschoenen in vele
prijzen.
ZIET ONZE ETALAGE.

Op goederen niet in de opruiming 10 pCt. horting, behalve
op rubber artikelen en gymschoenen.

A. Jansen, „'t Schoenenhuis"

VANAF HEDEN

kunnen wij U met automobiel-
reparatie en -onderhoud^ mede
dank zij onze moderne werk-
plaats met nieuwe gereedschap-
pent beter en vlugger bedienen*

Wij leveren U ook gaarne alle onderdelen en toe-
behoren.
Beleefd aanbevelend,

A. G. Tragter, Tel. 256



Extra Reclame!
500 gr. rookworst 190 et

500 gr. vet 50 et
200 gram boterhamworst 60 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Wij gaan steeds voort
met uiterst lage prijzen I

250 gr. koekjes Kreyenbroek 69 et
250 gr. heerlijke speculaas 39 et
250 gr. theebiscuits 34 et
l grote ontbijtkoek 39 et
500 gr, siami» rijst 49 et
l pot rode pruimen jam 55 et
J pot choc. pasta 59 et
3 p. pudding diverse smaken 49 et

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

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818

op maandag 7 januari '57,
aanvang 8 uur met interes-
sante lezing met lichtbeelden
door J. Verhagen over: .

„Zee-Sleepvaart"
(vervolg op vroeger gehouden
lezing).

Verder zal Dr. Schröder. Alg. Sekr.
Maatsch. tot Nut v.h. Algemeen, een
uiteenzetting geven over het doel en
streven van Maatsch. tot Nut v.h.
Algemeen.

Deze avond is GRATIS toe-
gankelijk ook voor NIET-Nuts-
leden en is vastgesteld mede in
overleg met het bestuur van het
N.V.V.

KOMT DUS ALLEN.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Wij ruimen op!
Zie etalage

Kroneman-Jörissen

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

r

GROTE
Seizoen-

Opruiming
bij H. Luth, Vorden

vanaf heden tot en met 12 januari

Damesjaponnen voor zeer lage
prijzen!

Kinderjaponnen voor spotprijzen!
Zuiver wollen dekens 25.—
70% wollen dekens 16.90
Molton dekens 4.50—3.45
Keperflanel p. mtr. 0.85
Graslinnen lakens,

180 breed 6.75
Giaslinnen lakens,

150 breed 5.75
Slopen grote maat 1.90
Grote luiers (oogjes) 1.05-0.8

attf

Popelin overhemden,
gevoerde borst, in 6 kleuren

nu 7.75
Heren enklets 1.90- 1.25
„Swan" baddoeken nu 2.50
Halflinnen theedoeken 1.15
Keuken baddoeken 1.25
Crepe nylons, Ie keus

geen standaard 3.95
Trainingsbroeken met

20 pCt. korting

Coupons - BalatTTm - Cocoslopers -
Vitrage - Weefstoffen

Restanten wo^zeer voordelig!
Geen zicht Alles a contant — Niet ruilen

H. LUTH
VORDEN

JL JL=Jt

OPRUIMING
Vanaf vandaag kunt u weer

talrijke voordelige koopjes halen.
Dames-, Heren- en Kinderschoenen ver beneden inkoopsprijzen.

Schoenen buiten de opruiming 10 pCt. korting.
Opruimingsparen worden niet geruild of op zicht gegeven»

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

l
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