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WAARSCHUWING
De Groepscommandant der Rijkspolitie te Vorden
maakt het volgende bekend:
Er is een soort namaakkaas in de handel, waar-
van het gebruik levensgevaarlijk is. Het betreft
een importartikel uit Japan. Deze namaakkaas be-
staat uit een op rubber gelijkende stof, die bij aan-
raking met maagzuren hard wordt. De hardgewor-
den stukken kunnen in de maag en darmen ver-
wondingen doen ontstaan. De namaakkaas is in
cellofaan verpakt.
Er zijn 2 soorten verpakking in de handel.
Het opschrift op de ene soort luidt:
Trick Swiss cheese-instructions: Place this imita-
tion Swiss cheese between two pieces of bread;
serve this and watch the fun-s.t.k. made in Japan.
Op de andere verpakking staat vermeld:
Attrape avec clou Frace drole et amusante A laugh
for everyone JJroma de exito seguro.
J n het buitenland heeft zich reeds een sterfgeval
voorgedaan door het gebruik hiervan.
Het artikel is nog niet op de Nederlandse markt
gesignaleerd. De mogelijkheid is niet uitgesloten,
dat het artikel echter ook in Nederland zal wor-
den ingevoerd.

LANDBOUWSCHOLEN
De ledenvergadering tevens ouderavond van de
Landbouw- en Huishoudschool, onder leiding van
de heer A. J. Lenselink werd gehouden, was goed
bezocht.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van de
heer Z. Regelink, welke niet herkiesbaar was, ge-
kozen de heer G. W. Winkel.
Vervolgens deed mej. R. v. d. Vegt, directrice van
de Chr. Landbouwhuishoudschool enige mededelin-
gen aangaande deze school. Er zyn 225 leerlingen,
verdeeld over D klassen, t.w. 3 eerste en 3 tweede
klassen, primaire opleiding, 2 assistenten klassen
en l klas vooropleiding, verzorgende beroepen
(V.V.B.). Dit laatste onderwijs wordt in de Gel-
dt-rse Achterhoek nog niet aan meerdere huishoud-
scholen gegeven.
De avondcursus wordt door 35 leerlingen bezocht.
De school telt 16 leerkrachten.
De directeur van de Bijz. Lagere Landbouwschool,
de heer G. J. Bennink, gaf vervolgens een over-
zicht aangaande deze school. Spr. spoorde hierby'
de ouders aan om toezicht op het huiswerk uit te
nc renen. Dit komt de jongens ten goede. Ook zou
spr. op de weg buiten het schoolgebouw graag
wat orderlijker gedrag van de jongens zien en
horen.
Door goede offerzin hadden de leerlingen ten
bate van Open het Dorp ƒ 70,— by'een gebracht.
De heer H. Klein Brinke hield hierna een lezing
over zijn reis door Noord-Amerika, welke spr. met
dia's verduidelijkte.
De voorzitter dankte hem voor zijn bijdrage aan
deze avond en dankte tevens de heer Regelink
voor zijn werk in dienst van de schoolvereniging
verricht.

2e NUTSAVOND

woensdag 12 december

LODE VAN GENT
Zie inliggend Nutsblaadje.

WOLTERING WINT EERSTE WEDSTRIJD
Zaterdagmiddag werd in het A.B.C.-koffiehuis te
Arnhem een begin gemaakt met de finale om het
Jeugdkampioenschap van Gelderland. Aan dit kam-
pioenschap zal door 10 jeugdige dammers worden
deelgenomen, t.w. de heren Kamperman, Buis, v. d.
Looy, Van Loon, Koedam, Woltering, Valen, Bax,
Hcnnelink (kampioen van het vorige jaar). De
naam van de tiende speler is momenteel nog niet
bekend. ! , | |A:«fcl
De wedstrijden zullen worden gehouden op de
zaterdagen l, 15, 22, 29 december en 5, 12, 19 en
26 januari, terwijl de laatste wedstryd is vastge-
steld op 2 februari.
Onze plaatsgenoot, de heer J. Woltering, slaagde
erin in zijn eerste party tegen Koedam de volle
winst te behalen.

handen
ruw of schraal

VOETBAL
Ofschoon er zondag overal in de omgeving is ge-
voetbald, werd het Vordenterrein, hoewel uitste-
kend bespeelbaar, toch afgekeurd.
Bij de junioren behaalde Vorden B zaterdagmiddag
een prachtige 5—2 overwinning op A.Z.C. C, waar-
door de Vordense jongens zich uitstekend in de
kopgroep van hun afdeling wisten te handhaven.
Vorden C moest tegen Be Quick F met een kleine
nederlaag genoegen nemen (2—1).
Hoewel Vorden I een vrije dag had is het week-end
voor de geel-zwarten toch gunstig verlopen, want
de concurrenten Pacelli en Ratti leden beiden ver-
liespunten. Pacelli mocht blij zyn dat het nog één
puntje uit Warnsveld mee kon nemen, want de
thuisclub gaf de gehele wedstrijd de toon aan.
Ratti leed zelfs een 5—2 nederlaag. De stand aan
de kop van de ranglyst is momenteel zo, dat Vor-
den en Pacelli gely'k bovenaan staan, doch de Vor-
denaren hebben één wedstryd minder gespeeld. Op
de derde en vierde plaats volgen Ratti en Socii
met elk 5 punten achterstand.
Voor zondag staat er voor Vorden I de zware
thuiswedstrijd tegen Ratti op het programma. Vol-
gens de ranglijst moet Vorden deze wedstrijd kun-
nen winnen, maar of dat ook inderdaad zal ge-
beuren betwijfelen we, temeer omdat de thuisclub
sinds 4 november niet meer heeft gespeeld.
Vorden III gaat in Giesbeek op bezoek by
R.K.G.V.V. III.

KERKDIENSTEN zondag 9 december.

Herv. Kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur mej. H. Valk.

Medlerschool
10 uur mej. H. Valk.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K.Karel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-260.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 35 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40,— tot f 50 ,— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 28 nov. t.e.m. 4 dec.
Geboren: d. van H. Kip en W. B. van
Kampen; z. v. ]. E. Bos en M. H.Eijkelkamp;
z. van E. J. Wasseveld en ]. Lenderink.
Ondertrouwd: H. Arendsen en J.W. Beek;
Gehuwd: L. de Vries en H. J. Beek.
Overleden: W. J. Thate, m., 85 jr., echtgen.
van S. Grol; J. Mu>4^ge, m., 67 jr., ongeh.;
H. A. Bielderman, vr.f 63 jr., echtgen. van
G. J. Wahl, overleden te Zeist; D. Groot
Roessink, a:., 65 jr., echtgen. v. B. J.Golstein,
overl. te Zeist; j. W. Vruggink, m., 88 jr.,
weduwn. van H.

SINT-NICOLAAS BiJ^E BEJAARDEN KRING
Vrijdagmiddag heeft Sinterklaas een bezoek ge-
bracht aan de Bejaardenkring. Hy toonde zich zeer
verheugd weer zovelen in goede gezondheid aan
te treffen. Gezamenlijk werd een alleraardigste
potpourri gezongen en de stemming was fantas-
tisch, wat ook voor een groot deel te danken was
aan de leuke Zwarte Piet, die Sinterklaas ver-
gezelde.

DE HEER W. J. THATE OVERLEDEN
Op het kasteel „De Bramel" is op 85-jarige leef-
tijd overleden de heer Wilhelm Julius Thate.
De heer Thate, die op 12 april 1877 in Meiderich
in Duitsland werd geboren, heeft in het maatschap-
pelijk leven een vooraanstaande plaats ingenomen
en aan zyn initiatief en daadkracht heeft Vorden
veel te danken. Op ongeveer 20-jarige leeftijd
kwam de heer Thate naar Vorden, waar hy zich
op kasteel „De Bramel" vestigde.
Ruim 44 jaren heeft de thans overledene zyn beste
krachten aan de gemeente gegeven, eerst als
raadslid en van 1935—1944 als wethouder. Van
l april 1945 tot 23 augustus 1946 vervulde de heer
Thate het ambt van waarnemend burgemeester.
In de twintiger jaren was hy' ook lid van de Pro-
vinciale Staten.
Tal van functies heeft de heer Thate in zyn leven
vervuld. Zo was hy voorzitter van het adviesbureau
van de Ver. Grondbezit te Utrecht, lid van de
Rentmeesterskamer Arnhem te Utrecht, oprichter
en bestuurslid van de . Marktvereniging Vorden,
oprichter en voorzitter van de V.V.V., oprichter
en voorzitter van de Boerenleenbank, lid van de
Gezondheidscommissie te Lochem, vooz-zitter van
de Oranjevereniging en lid van de Grondkamer
voor Gelderland.
Voor zijn vele verdiensten werd de heer Thate be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De gemeenteraad van Vorden benoemde hem tot
ereburger. Het stoffelijk overschot werd vrijdag
30 november te Vorden ter aarde besteld.

OPEN HET DORP
De heer v. d. Ven, directeur van het postkantoor
alhier, deelde ons mede dat voor de aktie Open
het Dorp ƒ 1.913,99 ontvangen is, dus heel wat
meer dan wij vorige week berichtten.
In het gehele rayon Vorden, waaronder ook res-
sorteren de kantoren Hengelo (G.), Ruurlo, Bor-
culo, Geesteren, Gelsela£.r, Haarlo, Keyenburg en
Wichmond, was de opbrengst ƒ 7.020,—. Boven-
die l Amerikaanse dollar, 2.51, Duitse Mark en 10
Venezulaanse Bolivar.
Door de leerlingen van de o.l. Dorpsschool werd
voor deze aktie nog ƒ 126,04 geschonken.

D.C.V. KREEG DAMKLOK AANGEBODEN
De damclub D.C.V. houdt momenteel een verloting
om nieuw speelmateriaal aan te kunnen schaffen.
Vrijdagavond, tijdens de clubavond, kreeg D.C.V.
van de eigenaar van het clublokaal, dé heer J.
Eskes, een prachtige damklok aangeboden. Deze
geste werd vanzelfsprekend door de heren dam-
mers zeer op prijs gesteld.

DEDRIJFSDAMCOMPETITIE NAM EEN
AANVANG

Donderdagavond werd in zaal Eskes een begin
gemaakt met de bedryfsdamcompetitie. De or-
ganisatie van dit jaarly'kse sportevenement is ook
nu weer in handen van de damclub D.S.V.
Namens deze vereniging werden de spelers op deze
eerste wedstry'davond verwelkomd door de voor-
zitter, de heer Hesselink. Deze vestigde er de aan-
dacht op dat sinds de bedryfsdamcompetitie is ge-
gehouden, het ledental van D.C.V. steeds is uit-
gebreid. De heer Hesselink schreef de goede sfeer
die er alty'd heerst ty'dens het toernooi en ty'dens
de clubavonden van D.C.V. voor het grootste deel
toe aan de heer J. Eskes. Hy sprak de wens uit
dat er nog vele jaren op dezelfde prettige wijze
van zaal Eskes gebruik gemaakt mag worden.
Hierna werd een begin gemaakt met de wedstrij-
den. De bekerhouder, de o.l. school, begon de eer-
ste wedstry'davond wel zeer onfortuinlyk doordat
het met drie spelers moest aantreden omdat één
der onderwijzers wegens familieomstandigheden
verhinderd was. Tydens deze eerste wedstryden
moesten vele partyen overigens afgebroken wor-
den. Deze afgebroken partyen zyn inmiddels door
de heren Lammers en Geerken gearbitreerd zodat
de volgende uitslagen uit de bus kwamen:
O.L. school-Zuivel II 3-5; B.O.G.-Zuivel I 5-3;
Empo-Looier 3-5; O.L. school-B.O.G. 5-3; Zuivel I-
Empo 3-5 en Zuivel II-Looier 5-3.
Door deze uitslagen heeft de Zuivel II thans de
leiding met 4 punten uit 2 wedstryden, O.L. school,
B.O.G., Empo en Looier hebben 2 punten uit 2 wed-
stryden, terwyl de Zuivel I de ry sluit met O pun-
ten uit 2 ontmoetingen.
Vandaag wordt het programma voortgezet met de
volgende wedstryden: B.O.G.-Zuivel II, Empo-O.L.
school, Looier-Zuivel I, Zuivel I-Zuivel II, O.L.
school-Looier en B.O.G.-Empo.

E E N H E R I N N E R I N G

Vrijdag 7 december worden de
goederen voor Zr. Haayer ingepakt.
Willen de dames van de Gerei. en
Herv. vrouwenver., die nog kleding
voor deze inzameling hebben, deze van-
daag (6 dec.) nog bij de presidente
van haar vereniging afgeven?

V/tef hartelijke tlaiili.

FIRMA KLUMPER HEROPENDE ZAAK
Donderdag stelde de heerJ^Klumper zyn geheel
gemoderniseerde groente-,^miit- en bloemenzaak
voor het publiek open. Deze prachtige winkel heeft
5 grote etalages van in totaal 12 meter.
Een nieuw snufje voor Vorden is de aardappel-
silo. Achter de groente- (^u fruitstalling zyn spie-
gels aangebracht. De toÉj^ oppervlakte van de
winkel bedraagt 68 nv2. ifl^e door de verlichting
biedt het pand by avond een prachtig aanzien.
De heer Bakker zorgde voor de architectuur. De
fa. G. Byenhof verzorgde de betimmering, terwyl
de fa. W. Byenhof het metselwerk voor haar reke-
ning nam. Het bouwtimmerwerk werd verricht
door de fa. Eggink. De fa. Pongers verzorgde de
loodgieters- en elektriciteitswerkzaamheden. Het
schildersbedrijf Wansink tenslotte, stak de „zaak"
in de verf.
Op de openingsdag kwamen velen hun gelukwen-
sen aanbieden en mocht de heer Klumper talryke
attenties in ontvangst nemen.

FEESTAVOND R.K. ZANGKOOR
Het jaarlykse St. Caeciliafeest van „Cantemus
Domino" is ook nu weer in alle opgewektheid
gevierd. Daartoe was men in zaal Eykelkamp by-
een gekomen.
Voorzitter, de heer H. Wiggers, opende tegen 7
uur en sprak een bijzonder welkom tot de Z.E.
Heren pastoor Bodewes o.f.m., de directeur van
het koor, kapelaan Wienk, pater Verberne SCJ en
gardiaan v. d. Heyden o.f.m.
Pastoor Bodewes sprak een opwekkend woord,
waarin hy nog eens wees op de verrichtingen van
het koor ten behoeve van de kerkelijke ere-dien-
sten, waarvoor spr. grote waardering had. De
avond werd gevuld met zingen, gezelschapsspelen
en het raden van gewichten.
Het gezellig samenzyn werd besloten met een
koffietafel.

MEDLER TOUWTREKKERS NAAR HET
BUITENLAND?

De Medler Touwtrekvereniging zal vermoedelijk
in de naby'e toekomst haar krachten ook gaan
meten met ploegen uit het buitenland. Op de eerste
contact-avond werd door verschillende leden dit
plan geopperd. Men zal een en ander nog in be-
raad houden.
Vervolgens werd de avond gezellig doorgebracht
met het beoefenen van diverse spelen als kaar-
ten, dammen, sjoelen etc. Ook werd nu de defini-
tieve samenstelling van het bestuur bekend ge-
maakt. Voorzitter de heer G. Hendriksen; secreta-
ris J. Besseling; penningmeester A. Steenbreker,
2de voorzitter H. Brummelmann en adviserend be-
stuurslid D. Brummelman.

ERNSTIG VERKEERSONGEVAL
Zaterdagmiddag omstreeks twaalf uur heeft zich
op de Ryksweg Arnhem-Utrecht onder de gemeen-
te Zeist, een ernstig auto-ongeluk voorgedaan, dat
aan twee inwoners uit onze gemeente het leven
heeft gekost.
De 65-jarige heer D. Groot Roessink was op slag
dood en de 63-jarige mevrouw H. B. Wahl-Biel-
derman, bezweek des avonds in het ziekenhuis te
Zeist aan haar verwondingen. De echtgenote van
de heer Groot Roessink moest met verwondingen
in genoemd ziekenhuis worden opgenomen. Naar
wij vernemen is haar toestand thans redelyk wel.
Het drietal was op weg naar Zeist om hun kinde-
ren een bezoek te brengen. De auto die bestuurd
werd door mevrouw Groot Roessink, kwam by
een inhaalmanoeuvre in botsing met een vracht-
auto met aanhangwagen.

DE SINT OP R.K. KLEUTERSCHOOL
De Sint arriveerde dinsdagmiddag tegen half 2
vergezeld door zyn trouwe knecht Trappedoeli. De
school was gevuld met een talryke kleuterschare,
en vele ouders, toen het hoge gezelschap arriveer-
de. Onder leiding van mej. L. Wolbert, de hoofd-
leidster zong men een welkomstlied, waarna pas-
toor Bodewes o.f.m. zich in hartelyke bewoordin-
gen richtte tot de gry'ze Bisschop.
Ook Sint-Nicolaas was bly de kleuters weer te
zien en toonde zich uitermate tevreden over de
vorderingen der leerlingen. Velen kregen een
pluimpje, maar enkelen die niet zo braaf waren,
moesten beterschap beloven.
De kleuters deden hierna allerlei voordrachtjes,
zongen leuke liedjes en declameerden dat het een
lust was. ieder kind ontving een prachtig cadeau,
terwyl ook de kleintjes die nog niet de school be-
zochten niet werden vergeten. Zelfs pastoor Bo-
dewes en de juf werden met een aardige surprise
bedacht. Piet deelde tussen de bedrijven gul snoep-
goed rond.
Tegen 3 uur vertrok het gezelschap weer, nage-
wuil'd door de bly de kinderen.

Jeugd -puistjes
PUROL-POEDER

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal dat de laatste ty'd zo uitstekend
op dreef was, is er niet in geslaagd om revanche
te nemen op het bezoekende Socii I uit Vierakker.
Men verloor deze belangrijke ontmoeting op eigen
terrein met 2—5, hetwelk tot gevolg heeft, dat
Ratti praktisch geen kans meer heeft op de titel.
Nadat voor de aanvang l minuut stilte in acht
was genomen i.v.m. het overlijden van H.K.H.
Prinses Wilhelmina, kwam de zeer snelle actieve
voorhoede der Socii-ploeg in actie. Op verrassende
wij ze werd de Ratti-doelman reeds in de eerste
minuut, geslagen door een flitsend schot van mid-
denvoor Ny'man. Binnen drie minuten was het
reeds O—2 toen de Rattianen in hun defensie
slecht wegwerkten.
De gasten werden hierdoor gestimuleerd, maar
ondanks het felle opdringen wist Ratti zich aan-
vankelijk staande te houden. Het spel der Socii-
mensen was echter van beter gehalte en na een
half uur was de stand al O—3. H. Lichtenberg kon
nog voor de rust de achterstand tot l—3 redu-
ceren.
Direct na de hervatting beging een der Ratti-
spelers de fout de bal met zyn hand weg te slaan,
waardoor de toegewezen penalty feilloos achte*
Hartelman in het net verdween (l—4).
De thuisclub kon hierna meer in de aanval komen,
maar de jeugdige Socii-doelman stond doelpunten
in de weg. Eerst konden de bezoekers de stand
nog tot l—5 opvoeren, waarna wederom H. Lich-
tenberg met een fraai schot de eindstand op 2—5
bracht.
De ontmoeting van het tweede tegen R.K.D.V.V.
te Doesburg werd afgelast, terwy'l het derde een
verdienstelijke wedstrijd speelde tegen het team
van De Hoven VI uit Zutphen, dat hier te gast
was. Het werd een 2—2 gely'k spel.
Ratti A speelde thuis tegen Zutphen A, maar
kreeg een O—5 nederlaag te incasseren.
Komende zondag staat de belangrijke derby tus-
sen Ratti en Vorden op het programma.
De reserves zyn vrij, terwijl het derde thuis speelt
tegen het Zutphense Hercules II (het vroegere St.
Walburgis).
Ratti A gaat zaterdagmiddag naar A.Z.C. VI, ter-
wijl het B elftal vrij is.

breekt
de kracht van een verkoudheid
•MH bij Vader, Moeder en

BILJARTEN
K.O.T. I speelde in Hengelo tegen 't Averenck I.
De Hengeloërs die op de onderste plaats staan
in deze afdeling behaalden een verrassende 4—2
zege.
K.O.T. II speelde thuis tegen nummer drie van de
ranglyst, n.l. Velswy'k III. De Vordenaren speel-
den en gaven hun tegenstanders geen schyn van
kans (6—2), waardoor ze zelf op de derde plaats
terecht kwamen.
In Klasse E I waarin de Vordense ploegen K.O.T.
III en IV uitkomen, heeft de derde uitgave van
K.O.T. de leiding, op de voet gevolgd door 't Aver-
enck V. K.O.T. III had afgelopen week vryaf.
Het vierde viertal speelde thuis tegen Meulen-
brugge II uit Doetinchem. De puntjes werden
broederlijk gedeeld 4—4.
Deze week ontvangt K.O.T. I bezoek van Martin I
uit Didam. Deze ploeg die trots bovenaan de rang-
lyst staat, beschikt over gerenomeerde spelers zo-
als Löwenthal en Som die geregeld van 100 ca-
ramboles en hoger produceren. K.O.T. II gaat in
Hengelo op bezoek bij 't Averenck III.
De grote strijd in Klasse E I is ongetwyfeld de
ontmoeting tussen K.O.T. III en 't Averenck V,
nummer l en 2 op de ranglyst. K.O.T. IV heeft
deze week vrijaf.
Op zaterdag 15 en zondag 16 december a.s. zullen
in het clublokaal van Trefpunt de Kruisberg en
in het clublokaal van Concordia te Hengelo de
voorwedstryden persoonlyke kampioenschappen 3e
klasse Libre worden gespeeld. Hieraan zullen van
K.O.T.-zyde 4 spelers deelnemen.
In de Biljartcompetitie De IJsselkring bevocht De
Zon II vrydagavond een 4—4 gely'k spel tegen
Drempt I.
De Zon II leed in Wichmond een 6—2 nederlaag
tegen K.O.T. I, waardoor De Zon II nog steviger
op de onderste plaats werd gedrukt.
Deze week gaat De Zon I in Baak op bezoek by
Excelsior I, terwyl De Zon II thuis het tweede
viertal van Excelsior zal ontvangen.



Koop uw DRANKEN bij de

vakman SLIJTER
Speciale december-aanbieding:

l fles Bordeaux 2.50

l fles Vruchtenwijn 2.85
l pot Abrikozen cadeau

l Itr. Vermouth 3.95
hierbij l grote pot
Boerenjongens voor 1.25

Jonge Genever
eigen merk, extra zacht

Florijn
Hartevelt

W.F.
Clarijn

Duys
Meder

IN ALLE DRANKEN DE GROOTSTE SORTERING

Bij aankoop van 1 Itr. Brandenbarg's Citroen, 1 ballpoint cadeau

Slijterij „'I Wapen van Vorden F. P. Smit
School met den Bijbel

Het Hoge 42

Het Bestuur vraagt per l januari a.s.

een schoolschoonniaker(inaakster)
Goed loon. Inlichtingen verstrekt het h.d.s.
de heer A. J. ZEEVALKINK.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

GEMEENTE VORDEN

Rattenbestrijding
In de week van 17 tot en met 22 decem-
ber a.s. zal de jaarlijkse kostenloze ratten-
bestrijding van gemeentewege worden uit-
gevoerd.
Degenen, die hiervoor in aanmerking wen-
sen te komen, dienen dit vóór 14 decem-
ber a.s, op te geven op het bureau ge-
meentewerken.

Voor het nieuw overtrekken en
bijvullen van uw

MATRASSEN
of het opnieuw stofferen van uw

MEUBELEN
HET JUISTE ADRES:

Complete woninginrichting
Manufacturen

A.s. zondag 9 december

DANSEN
in zaal Krijt te Wichmond

uitgaande van de Biljartver. K.O.T. te
Wichmond. Aanvang half acht.

Muziek: de Reukersband.

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

Kijk, en vergelijk

U koopt bij

K E U N E

HUISHOUDELIIl
ARTIKELEN

Eet nu goedkoop
KIPPEN - HANE!

Geen diepvries

W. Rossel, Tel 1283

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

S P AR- Zelf bedieningsbedrij f
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

Elk pakje Spar-thee
met dubbel zegelvoordeel!

ROODMERK 100 gram 90 - 18 et zegelvoordeel
Elk pak Spar-koffie met dubbel zegelvoordeel!
ROODMERK 250 gram 148 - 30 et zegelvoordeel

3 blikjes Conspar-vruchten 212 - 42 et zegel voordeel
(ananas, aardbeien en fruitcocktail)

2 blikken Sparsoep, naar keuze
40 et goedkoper en ... 10%

Kies uit: Tomatensoep, Bouillonsoep, Erwtensoep,
Kippesoep

Vleeswaren met 10%
Palingworst, 100 gram
Schouderham, 100 gram
Rundvlees, blik

40 - 8 et
45 - 10%

126 - 25 et

zegelvoordeel

zegelvoordeel

Capucijners, blik 69 - 24 et zegelvoordeel

Heerlijk theekoekje l
Rol Marie Biskwie 52 - 10 et zegelvoordeel

Bij 3 stukken Toiletzeep voor 98 et - 10%
het 4e stuk gratis !

Voedzaam en gezond l
Zakje Chocoladehagel, puur

80 - 16 et zegelvoordeel
melk 85 - 17 et zegel voordeel

Koekje met 10%.
Musketkransjes, 200 gram 89 - 10%
Suikerkransjes, 250 gram 50 - 10%

Hoestmelange, 200 gram 58-12 et zegelvoordeel

Pak Siamrijst, extra 60 - 12 et zegelvoordeel

Vul uw voorraad aan:
Alle SPARWIJNEN

naar keuze deze week:
bij aankoop van l fles 10% korting
bij aankoop van 2 flessen 15% korting
bij aankoop van 4 flessen 20% korting
Profiteer hiervan, dan heeft U met Kerst wat
in huis!

Geldig van 6 t.m. 12 december
Prijsveranderingen voorbehouden.

Verhoogde stemming
door verzorgde kleding!
Wacht U niet te lang?

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

GEMEENTE VORDEN

Uitbreidingsplan
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat de
door de gemeenteraad in zijn openbare
vergadering van 24 oktober 1962 vastge-
stelde „Herziening uitbreidingsplan in onder-
delen met bebouwingsvoorschriften der ge-
meente Vorden 1962" in uitvoerige kaart
uitgewerkt en met bijbehorende toelichting
van vrijdag 1 december 1962, geduren-
de veertien dagen, dus tot en met donder-
dag 20 december 1962,

voor een ieder ter inzage ligt
ter secretarie dezer gemeente.
Belanghebbenden, die zich met bezwaren
tot de raad hebben gewend, kunnen binnen
zes weken na afloop van evengenoemde
termijn bij Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bezwaren tegen het plan indienen.

Vorden, 6 december 1962.
Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd,

VAN ARKEL

Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

In verband met de te verwachten
grote drukte in de laatste dagen van
het jaar verzoeken wij onze voorschot-
nemers

rente en aflossing tijdig te
voldoen*

Wij verzoeken U zo enigszins mogelijk

vóór 24 dec. te komen*

MONTUREN

ÏEMRIHK
DE OPTICIEN DIE ftLTÜD

VOOR U KLRflR STflflT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

f 7.65 per fles
KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Figuurzagers.
Kleine plaatjes triplex

SPOTGOEDKOOP.

Beltman.
Boslaan 13,

Warnsveld.

Grote verkoop
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 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 10 december 1962
10—l 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, Marine-
truien, 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!

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

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamer, bijlen» zagen, tangen, bahco-

sleutels, 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 15,50.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

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



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van ons
dochtertje en zusje

Johanna Hendrika
(Jokelien)

H. Kip
W. B. Kip

van Kampen
Teunis

Vorden, 30 nov. 1962.
Molenweg 20

Per 15 januari 1963
gevr. te Warnsveld
net betrouwb. meisje,
nifet beneden 18 jr.,om
voor ongev* 2 mnd. 3
kinderen te verzorgen
(leeft. 5, 31/2(en V2 jr.)
Verblijf in hotel.
Aanmelden bij mevr.
Banz, Abersonplein 3
Warnsveld (tel.06750-
2752).

Beidt zich aan een
WERKMEISJE, leef-
tijd 22 jaar. Bevr. bij
H. J. Barink, Hackfort
C 34.

Gevraagd p. l Jan. '63
zelfst. hulp i.d. huish.
niet ben. 20 jr. Brieven
of aanm.: mevr. J. de
Jonge-Beijers, IJssel-
kade 13, Zutphen.

Zoekt u ...
bijverdiensle-avondwerk ?

Ook u helpen wij hier-
aan I
Inl. afd. 12, postbus 21
Hendrik Ido Ambacht

W. N. Lulofs
ARTS

houdt voor a.s.
moeders het spreekuur
op maandag en vrijdag
voortaan van

kwart over één
tot 2 uur

Zaterdagsmorgens spreek-
uur en boodschappen
s.v.p. alleen voor
dringende gevallen,
tussen half negen en
negen uur.

Wegens vertrek te
koop een KINDER-
WAGEN en elektr.
NAAIMACHINE, in
z.g.st. Molenweg 13

BIGGEN te koop.
H. Beumer, E 42

BIGGEN te koop.
Luesink, Bolderhorst

Te koop BIGGEN bij
J. Wassink, 't Elshoff

Te koop BIGGEN bij
A. G. Mennink, D 55

BIGGEN te koop.
H. Fiamma, Delden

2 tomen BIGGEN te
koop. H. J. Decanije
C 109

8 beste BIGGEN te
koop; gekruist.
G. Oortgiesen, D 157

TE KOOP: dragend
varken; tevens fokrijpe
zeugjes en beertjes.
H. J. Rietman,
Warkenseweg 6,

Warnsveld

Te koop 2 neurende
M.R.IJ. VAARZEN,
met melklijsten.
G. Berenpas,

„Koning", Vorden

Te koop 2 volbl. drag.
VAARZEN, kalftijd
half december, keuze
uit 4 stuks.

G. J. Rossel, B 34

Te koop GEDEELTE
van een koe, slachttijd
10 dec. B. Klumpen-
houwer, Wildenborch
D 56

Roodb. STIERKALF
te koop.
A. G. Schotman,

Kranenburg D 124

Op 13 dec. a.s. hopen onze geliefde
W ouders en grootouders

X H. R. Leunk
X en n
w w

G. F. Leunk-van Zuilekom

W de dag te herdenken dat zij voor 50 W
; jaar in het huwelijk traden.

X Dat de Here hen nog lang mag spa- X
X ren is de wens van hun dankbare kin- X
W deren en kleinkinderen.

X Receptie van 3.30 - 5 uur in café
X „de Pauw" te Warnsveld.

Warnsveld, december 1962.
X Rietgerweg 7. }

Heden overleed na een kortstondige
ziekte onze lieve broer, zwager en oom

Johannes Muytstege

in de ouderdom van 67 jaar.

Uit aller naam:
Fam. H. Muytstege

Vorden, 30 november 1962.
„'t Jachtlust".

De teraardebestelling heeft dinsdag
4 december plaats gevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed tengevolge van een
noodlottig ongeval, onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader

Derk Groot Roessink
echtgenoot van B. J. Golstein

op de leeftijd van 65 jaar.

Vorden,
B. J. Groot Roessink-Golstein

Zelhem,
F. A. J. Snelooper-Groot Roess'nk
G. J. A. Snelooper

Woerden,
J. H. G. Wahl-Groot Roessink
J. A. Wahl
en kleinkinderen

Vorden, l december 1962.
Dorpsstraat 28.

De teraardebestelling heeft woensdag
5 december plaats gehad op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed tengevolge van een
noodlottig ongeval, onze lieve vrouw,
moeder, behuwd- en grootmoeder

Hendrika Aleida Bielderman
echtgenote van G. J. Wahl

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden,
G. J. Wahl
G. W. Wahl
W. Wahl-Boerman

Woerden,
J. A. Wahl
J. H. G. Wahl-Groot Roessink
en kleinkinderen

Vorden, l december 1962.
Dorpsstraat 44.

De teraardebestelling heeft woensdag
5 december plaats gehad op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Door een noodlottig ongeval is van
ons heengegaan onze lieve dochter,
zuster, behuwdzuster en tante

Hendrika Aleida Wahl-Bielderman

in de ouderdom van 63 jaar.

C. A. Bielderman-Brandenbarg
J, Bielderman
D. Bielderman-Boerman
A. Bielderman
A. Bielderman-Boesveld
G. Lenderink
R. Lenderink-Pellenberg
Neven en Nichten

Vorden, l december 1962.

„Raad en Daad"
heet de reizende politietentoonstelling welke
door Minister Beerman in het CULTUREEL
CENTRUM te Voorschoten werd geopend.
Om mensen meer inzicht te geven in het
werk van de politie.
Maar U helpen met raad en daad als U
rijwielen zoekt is bij TRAGTER een on-
geschreven wet. En wij tonen U stellig
wat U ligt.

Heden ging plotseling van ons heen
onze lieve vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

Jan Willem Vruggink
weduwnaar van Hendrika Bonk

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Hengelo (G.):
H. Lenderink
J. Lendrink-Velhorst

Vorden:
A. J. Vruggink
H.W.Vruggink-Smallegoor

Warnsveld:
G. J. Vruggink
D. Vruggink-Hendriks

Vorden:
D. Vruggink
H. W. Vruggink-

Groot Enzerink

kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 3 december 1962.
B 52

De begrafenis zal plaats hebben op
vrijdag 7 december n.m. om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden ging plotsling van ons heen
onze geliefde broeder, zwager, oom
en oudoom

Jan Willem Vruggink
weduwnaar van Hendrika Bonk

in de ouderdom van 88 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Fam. G J. Vruggink

Vorden, 3 december 1962.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 13 dec.

's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut.

ADVENTSMIDDAG
Alle belangstellende bejaarden hartelijk welkom

A.s. zondag

2.30 uur

Vorden l -
Ratti l

Speciale aanbieding
Deze week een prima

T.V.-tafel
met onderblad

voor een zeer lage prijs van f 27.50.

Dinsdag 11 december

JONGE KERK-AVOND

„De vier grondvesten der Kerk"
door Ds. van Zorge.

Aanvang 8 uur in Irene.

Komt u ook
naar Irene?

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 dec.

geven de

Herv. Meisjes- en Jongemannenver.
weer hun

jaarlijkse uitvoeringen
Aanvang 7.45 uur precies.

U kunt dan weer genieten van zang.
muziek en schets en als klap op de
vuurpijl het schitterende toneelspel:

„Zij, die gestuurd was"
(van Wim Dumont)

Kaarten a f 1,25 verkrijgbaar vanaf
zaterdag a.s. bij de sigarenmagazijnen
Hassink en Eijerkamp en bij de leden.

Donateurs alleen vrijdag 14 dec. vrije toegang
op vertoon van hun kaarten.

Breek de sleur...
en ga ook zelfbedienen.

ALBERS is het adres voor betere kwaliteit en
lage prijzen!

Litersblikken nasi-goreng tijdelijk voor 129 et
Haring in tomatensaus groot blik 79 et
Haring in mosterdsaus groot blik 79 et
Haring in pikantesaus groot blik 79 et

GRATIS zeer sterke vaatdoek (waarde 50 et)
bij elke tube Castella Vaatwas

GRATIS zeer sterke plastic emmer
bij aankoop van 2 drielingpakken Sunil

PROFITEERT HIERVANl
Alleen deze week 2 rol chocolademarie slechts 99 et

Jacolino's (normale prijs per pak 100 et) bij ons 89 et

Volop heerlijke KERSTKRANSJES
bestrooid met suiker 250 gram 59 et
bestrooid met amandelen 250 gram 69 et

7 zware chocoladerepen slechts 98 et

Wees niet zuinig met kaas f I
fijne belegen kaas 500 gram
smeerkaas NU 2 pakjes voor

149 et
59 et

Leverpastei
Tongenworst
Leverkaas

3 blikjes voor 99 et
100 gram 49 et
100 gram 44 et

Jus d'Orange grote fles van 195 voor 149 et
Spaanse sinaasappelen 14 stuks voor 100 et

NIEUW voor Vorden en omstreken:
Goud koffie voor de ongelooflijk lage prijs

250 gram 89 et

Spaart uw kind ook
cnolrlioc? Wij hebben een hele kollektie
Speldjes sportspeldjes

Bij 2 pakjes Vitella instantpudding l speldje GRATIS

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

hooi met den Bijbel
Het Hoge 42

De uitgestelde feestelijke ouderavond
wordt nu gehouden D.V.

op maandag 10 december

in Irene. Aanvang 7 uur.

Te koop een M.R.IJ.
volbl. drag. VAARS
beste prod. en afst,
a.d. teil. G. Dijkman
D 82, Wildenborch.
Telefoon 6728.

17 zware BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
B 35.

H.H.VecKoudcrs!.

Vlees-BIKS
voor stieren en ossen

sneller en gemakkelijker weren !
• Gunstiger vlees-vet verhouding

• uw dieren groeien sneller

• lagere kosten per kg groei

• gegarandeerde erwitgehalten

• keuze uit Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25,
(afhankelijk van de verhouding eiwit/zetmeelwaarde
in het ruwvoederrajitsoen)

Vlees-BIKS
voert U snel en efficiënt naar een hogere winst.

Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25 zijn verkrijgbaar bij:

TB/GËRRitSËN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 - Vorden *O* (06752) 1540



Sinterklaas-Polio-aktie
Vordense Winkeliersvereniging

Tot nu toe zijn de volgende prijswinnaars uit de bus gekomen:

1 Rotan Ameublement
2 Wandbureau (pakket)
3 Tim mergereedschapskist
4 Elektrische Wandklok
5 Fototoestel
6 Radio-Televisietafel
7 Wandzet met pocketboeken
8 Cassette (15-delig)
9 Straalkachel

10 Wasmachine
11 Stalen Wandbureau
12 Elektrische Wandklok
13 Keukenset
14 Radio-Televisietafel
15 Actetas
16 Wandzet met boeken
17 Straalkachel
18 Klok
19 Koelkast
20 Platenspeler
21 Elektrische Wandklok
22 Keukenset
23 Actetas
24 Cassette (15-delig)
25 Straalkachel
26 Wandbureau
27 Klok
28 Wasmachine
29 Platenspeler
30 Gereedschapskist
31 Keukenset
32 Fototoestel
33 Radio-Televisietafel
34 Actetas
35 Cassette (15-delig)
36 Klok

Mej. Arriëns, „De Kiwi"
H. J. Wesselink, Noordink E 60, Hengelo-Gld.
H. Eggink, C 12, Leunk, Vorden
Wed. H. Groot Roessink, E 7, Linde
H. Gosselink, Raadhuisstraat 27, Vorden
T. Kosse, D 36e, Vorden
H. Huetink, Jul ianalaan 25, Vorden
M. C. van Mourik-Spoor, Zutph.w. 10, Vorden
J. B. Vreeman, Linde E 35, Vorden
H. Schot, Insulindelaan, Vorden
G. Dijkman, Zutphenseweg C 67e, Vorden
A. Nipius, Molen weg 16, Vorden
K. Spiegelenberg, Nieuwstad 17, Vorden
D. Lettink, E 15 Linde, Vorden
B. Bennink, D 81 Wildenborch, Vorden
A. Pardijs, D 129a, Vorden
P. Dekker, Zutphenseweg, Vorden
G. Stapper, B 65, Vorden
L. Schouten, Hengeloseweg, Vorden
J. Oukes, Stationsweg, Vorden
A. Memelink, E 76, Vorden
R. Brunsveld, D 61, Vorden
B. Heuvelink, Wilhelminalaan 7, Vorden
B. J. Vreeman, 't Hoge 38, Vorden
H. de Groot, Harfensesteeg, Almen
D. Lettink, E 15 Linde, Vorden
Joh. v. Dijk, Julianalaan, Vorden
G. L. Hissink, C 38, Vorden
M. G. Lijftogt, Veldwijk C 157, Vorden
A. Steenbreker, Ruurloseweg D 20, Vorden
H. J. Wonnink, B. v. Hackfortweg 54, Vorden
J. Vruggink, Dorpsstraat 24, Vorden
M. Spiegelenberg, Nieuwstad 17, Vorden
Joh. Kornegoor, C 36, Vorden
J. Harwig, Insulindelaan 16, Vorden
A. Kolk, Zutphenseweg 69, Vorden

Van de laatste twee avonden worden de prijswinnaars in Contact van de
volgende week bekend gemaakt.

Degenen, die hun prijzen nog niet afgehaald hebben» kunnen zich vervoegen
bij de heer D. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden.

Het Bestuur Vordense N^rokeliersvereniging.

Gevraagd een

MEISJE

WASSERIJ BRANDENBARG
B. SIEBELINK

Hertog Karel van Gelreweg 30

Telefoon 1465

Bij (Centra
bent u goedkoper uit!

DEZE WEEK:
A. Bij l pak koffie

l Groninger koek voor 79 et
^ Chocolade-tablet 39 et
^ Pak (250 gram) cacao 69 et
^ 250 gram speculaas 39 et
^ l pak Custard 55 et
^ Bij 500 gram peulvruchten

l grote rookworst voor 85 et

^ 5 choc. repen 69 et
+ l blik appelmoes 69 et

Levensmiddelenbedrijf
annex verpakte Drogisterijartikelen

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham
r* f\ r\ 1 1

„ 100 et
200 gram plockworst 100 et

gram ontbijtspek 55 et200ZUU gram ontbijtspeK
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram tongeworst 55 et
500 gram rookworst 160 et

M. Krijt, Dorpsstraat
ZOJUIST ONTVANGEN:

grote zware

koopje 98 et

Ffl. . W. AlDGrS ZELFBEDIENING

Buurtver. ADELDEN"
De INSTUIFAVOm van 8 december
wordt gehouden op

it donderdag 13 december
bij café „'t Zwaantje" om 7.30 uur.

Het Bestuur.

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op dins-
dag 11 december a.s., geen zitting voor
woningzoekenden zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden ge-
houden op dinsdag 14 januari 1963, des
namiddags van half acht tot half negen.

Vorden, 6 december 1962.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,

van Arkel;

de Secretaris,
, J. V. Plas.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

LEDENVERGADERING RIJVERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer D. Norde werd
in café Eskes een ledenvergadering gehouden van
de landelijke rijvereniging „De Graafschap".
Besloten werd om dit winterseizoen alleen een
samengestelde wedstrijd voor de leden te houden
op een nog nader te bepalen datum. Het ligt in
(Ie bedoeling om voor deze wedstrijd een keur-
meester uit te nodigen, die na de wedstrijd een
beschouwing zal geven over de prestaties van de
diverse deelnemers. Tevens zullen er dit seizoen
enkele praatavonden worden gehouden. Op deze
avonden zal niet alleen de theorie worden bespro-
ken, maar zullen ook enkele praktische lessen
worden gegeven o.a. het opzadelen van het paard
en dergelijke.
Op 2e kerstdag zal er een oriënteringsrit worden
gehouden.

AUTOSTALLING
aangeboden, aparte
boxen, eigen sleutel.
Raadhuisstraat 26.

Tel. 1417.

Te koop volbl. F.H.
nieuwm. koe en volbl.
F.H. vaarskalf, goede
prod. W. A. Eskes
Vierakk. school weg 14
Vierakker

Voeraardappelen te
koop. Jansen, School-
huis, Wildenborch.

Te koop KAMER-
KACHEL(Etna),i.g.st.
Dr. Lulofsweg 16.

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

.H. Jagers
Wij ontvangen weer
alle soorten WILD.
W, Rossel, Tel. 1283

H. Robbertsen,
Tel. 1214

Geld
kunt u maar

één keer uitgeven.

BIJ Keune
koopt u meer

voor minder geld.
Speelgoed Luxe cadeau's

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Kwaliteit is no. 1
zegt Uw bakker!

PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

INDIENSTSTELLING
RODE KNIPPERLICHTEN

In de spoorlijn Zutphen-Winterswijk
bij km 11.594 zullen bij de overweg in de

ALMENSEWEG
te VORDEN

op DONDERDAG 6 DECEMBER 1962
om 10.00 UUR

rode knipperlichten in bedrijf worden gesteld.

Deze lichten worden enige tijd vóór de
sluiting van de bomen ontstoken.

betr. twee rode en één geel knipperlicht.

ROOD KNIPPERLICHT BETEKENT
VOOR DE WEGGEBRUIKER

EEN ABSOLUUT STOPGEBOD.

BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
„St. Martha" hield een druk bezochte byeenkomst
in een der lokalen van de St. Antoniusschool. Na-
dat presidente, mevrouw Tr. Schoenaker-Smit, al-
len welkom had geheten, speciaal mevrouw N.
Wagenaar-Pijnenborg uit Arnhem, nam deze het
woord.
Mevrouw Wagenaar sprak over het onderwerp
„Moeder en haar grote kinderen" Zy zette hierin
uiteen, hoe de ouders met hun kinderen moeten
praten. Men moet vertrouwen wekken bij de kin-
deren. Helaas gebeurt het maar al te vaak, dat
de kinderen te laat door de ouders worden voor-
gelicht over belangrijke problemen en dingen in
het leven, met alle nare gevolgen hieraan ver-
bonden. De spreekster verduidelijkte een en ander
met tal van voorbeelden.
De voorzitster dankte haar, nadat er nog ge-
legenheid tot vragen was gesteld, voor haar des-
kundige uiteenzettingen en wijze adviezen.
Vervolgens werd de binnenkort te houden kerst-
avond besproken.
Op 26 januari 1963 hoopt de afdeling haar 12 V&-
jarig bestaan te herdenken. Dit zal met enige
feestelijkheid gepaard gaan. Ook deze plannen
worden uitgewerkt.
Pastoor Bodewes vroeg de speciale aandacht der
leden voor het houden van gespreksavonden. Aan
de hand van het boekje „Pro Ecclesia", dat aan
ieder werd uitgereikt, zal men zich beter kunnen
oriënteren omtrent de werkwyze van deze groe-
pen. Tijdens deze vergadering werd een inzame-
ling gehouden van kleding en schoeisel ten be-
hoeve van het missiegebied van pater Olaf Dijk-
stra O. Carm. in een zeer arme streek van Zuid-
Europa. Deze actie is volkomen geslaagd.

handen
PU ROL

BIOSCOOP
„De wraak van Zorro" voert ons terug naar de
tijd dat vele kolonisten zich in Zuid-Amerika ves-
tigden. Een op rijkdom beluste misdadigers poogt
op een sluwe wijze de mensen van hun ranch te
verwijderen en zelf het land in bezit te nemen.
Doch een gemaskerde ruiter mengt zich in de
strijd en slaat toe... snel en dodelyk.

DODELIJK ONGEVAL
Toen de 88-jarige J. W. Vruggink uit de buurt-
schap Delden maandagmiddag bezig was met zijn
zoon bladeren uit het bos te halen met een stort-
kar en zy'n zoon op enige afstand van de kar een
dekzeil wou halen, liep het paard eensklaps een
pas vooruit. Vruggink, die op de kar stond, ver-
loor zijn evenwicht, viel op de grond en overleed
ter plaatse.
Het medeleven van de buurtgenoten met de ge-
troffen familie is zeer groot.

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 december, 8 uur

DE WRAAK VAN ZORRO
met: Ken Curtis, Aline Towne.

Een gemaskerde wreker redt talrijke
onschuldigen uit de handen van een
wrede misdadiger.

L Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Visitekaartjes
50 stuks met enveloppen vanaf f 4.70
100 stuks met enveloppen vanaf f 6.75

Drukkerij WOLTERS - Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 1404

Het synoniem van perfecte beeldkwaliteit

Telefunken T.V.
^Ar Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot het contrast en beschermt de ogen.

-^ Ingebouwd tweede programma.

^ Volledig automatisch.

Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen
van het 2e Duitse programma.

Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 3813

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Attentie Attentie
Pluim veehouders,
wij betalen hoge prij-
zen voor
KIPPEN en HANEN
en tevens tamme ko-
nijnen gevraagd.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

U slaagt
als u bij

Keune
alles vraagt voor uw

KEUKEN



Gezellige feestdagen
Pracht kwaliteit

Lage prjjzen

Pak de Beste koffie a 1.48
elk 2e pak voor 1.25

Groninger koek 0.89
250 gram amandelkransjes 0.65

Blik boordevol Kerstsneeuwwafels van 1.85 voor 1.39

Chocolade kransjes, 100 gram 0.39
Kersttosca, gesorteerde chocolade, 100 gram 0.55
Appelmoes, literblik 0.69
Doperwten, literblik 0.79
Sperciebonen, literblik 0.85
Grote pot komkommer, zuur 0,65
Pot augurken 0.98

Nieuwjaars-
rolletjes

blik, inhoud 90 stuks

f 2.90

Litersfles frambozen/bessenwijn 2.95
bierbij grote pot kersen voor 0.39

Bij fles zoete Spaanse wijn 2.95
zak zoute pinda's gratis

500 gram rozijnen 79 et

Bij aankoop van bloem, krijgt u de gist gratis.

Fles olie 1.09

Aardbeien, literblik 1.45

Ananas, literblik 1.39

Perziken, literblik 1.49

Pot kersen op sap 1.39

Saranto, rood of wit 2.85

Zakje zoute pinda's 0.45

Grote zak Chineese pinda's 0.69

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

Speciale aanbiedingen
Weefstof Tafelkleden, 120x150 6.95

Dames Rokken, alle maten 9.25

Keperflanel Heren Pyama,
moderne strepen 11.95

Weekenders, alle maten,
pracht kleuren 8.95

H. Luth Nieuwstad Vorden

Marktvereniging Vorden

Subsidieaanvragen
uit de verloting 1962 dienen uiterlijk 4 januari a.s. bij de
secretaris, Molenweg 37 te zijn ingediend.

Nutsbibliotheek
Beide nog komende dinsdagen van decem-
ber, is de bibliotheek gesloten.
Vrijdagavond en zaterdagmiddag op de
bekende uren open.
Romans en ontwikkelingsboeken 10 cent
per boek per week.
Kinderboeken 5 cent per week.
Engelse boeken 15 cent per week.
Alle vakboeken gratis op aanvraag.

Zie bericht.

Een heerlijke

„ARTIC" IJstaart
voor slechts 2.75

Het lekkerste nagerecht, speciaal voor
de feestdagen.

Nico van Goethem
Lunchroom „De Rotonde"
Telefoon 1519

P.S. Bestelt u ook op tijd??

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
Zaterdag 22 december

DANSEN
Orkest: „The Favorita's"

Evenals voorgaande jaren
ontvangen wij ook nu weer
uw konijnen tegen de hoogste
prijs en wel op

a.s. zaterdag 22 dec.
van 3 tot 4 uur nam.
bij W. Nieuwenhuis op
't Hoge.

Aanbevelend,

J. FRANKEN
Pluimveehandel Hengelo Gld

Hotel Brandenbarg
sluit

Kerstavond 6 uur
Ie Kerstdag de hele dag

Oudejaarsavond 7 uur
Nieuwjaarsdag de hele

dag

Gemeente Vorden

ONTEIGENING
Het Hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat
ingevolge artikel 77, Ie lid sub 4, van de
Onteigeningswet zal worden overgegaan tot
onteigening van de onroerende goederen,
waarover ter uitvoering van de partiële
herziening 1959 nr. l van het uitbreidings-
plan in onderdelen der Gemeente Vorden,
goedgeke **«llLüteÉfe de Gedeputeerde
Staten fw*^o J Belderland, d.d. 22
febr. 19èiv«^9Nfl K)7, de beschikking
moet wordtalB Ben behoeve van
de bouw va

rioolwat sinslallatie
met toegangsweg.
De onteigening geschiedt ten name van de
gemeente Vorden en betreft -.04.25 ha en
-.75.20 ha van de percelen kadastraal be-
kend, gemeente Vorden, sectie K genummerd
respectievelijk 2415 en 2669, welke percelen
gelegen zijn tussen de Baakseweg en de
Vordense beek.
De op deze voorgenomen onteigening be-
trekking hebbende stukken liggen, over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 80, 2e lid,
van de Onteigeningswet, ter secretarie dezer
gemeente, gedurende het tijdvak

van 21 dec. 1962 t.e.m. 19 jan. 1963
voor een ieder ter inzage.
Binnen 14 dagen na de ter visie legging
kunnen belanghebbenden schriftelijk hun
bezwaren tegen de voorgenomen onteigening
bij het gemeentebestuur van Vorden indienen.

Vorden, 21 december 1962.

Het hoofd van het gemeentebestuur
van Vorden,

van Arkel

Voor de a.s. feestdagen

Radio en
Televisie

Elektro Techn. Inst. Bureau

P. DEKKER
Telefoon 1253

Vanaf a.s. zondag
t.e.m. 2e Kerstdag

AFWEZIG.
Afspraken gaan gewoon door.

Autorijschool SEESING
Burg. Galléestraat 14, Tel. 1414

ATTENTIE!
AL ONZE

Herenwinterjassen
nu f 49,75

Deze aanbieding geldt t.e.m. 31 dec.

Fa. LOOM A N

Voor de Kerstamen:
Kransen^Ktaven

Weihnl^^kollen
ns grote succes)

Goudse stroopwafels
Met roomboter gebakken

Z WAN E H A L Z E N (Onze specialiteit)

Grote sortering
koekjes en chocolade

Bakkerij SCHOLTEN l Co. Tel. 1394

Hierdoor maken wij bekend,
dat onze zaken maandag 24 december

de gehele dag geopend zijn

en maandag 31 december

tot 12 uur 's middags.

De gezamenlijke Kappers

Haa
Haantjes

Tracteer uzelf en uw huisgenoten de
Ie of 2e Kerstdag op een lekker jong
mals haantje.

U kunt ze op ieder gewenst
tijdstip, de Ie of 2e Kerstdag,
warm ophalen.

Heerlijk, niet duur en . . . .
voor Moeder ook rust.

Halve Haan f 1.95
Hele Haan f 3.90

Bestelt u vroegtijdig!

LUNCHROOM

„De Rotonde"
N. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3, Vorden - Tel. 1519

Pullovers - Sporttruien

Noorse sokken, -kousen en -wanten

Shawls - Mutsen

Maillots in nylon mousse en wollen
crêpe

Helanca damespantalons, ook voor
tieners.

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

BOERENLEENBANK SPAARAKTIE
bij gelegenheid van het bereiken van de één miljoen gulden aan spaargelden
bij de Boerenleenbank, Kranenburg D 127a, ontvangt tijdens de spaaraktie

van 17 t.m. 28 december elke nieuwe spaarder die tenminste f 5.— inlegt

een premie van f 2.50
De inlegger die het bedrag van één miljoen gulden vol maakt, ontvangt

een premie van f 50.-
Degene, die onmiddelijk voor het bereiken van deze één miljoen gulden een
inlage doet, ontvangt een premie van f 25.—, de spaarder die direct na het
bereiken van deze mijlpaal een bedrag op een spaarrekening stort, ontvangt

eveneens een premie van f 25.—.

Boerenleenbank
f/r spaarbank voor 'wdvn'én

KRANENBURG TELEFOON 6769



Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

Raiffeisenbank, Ruurloseweg 21

vraagt

1 of 2 werksters
of

echtpaar
voor het schoonhouden der kantoren.

Van Goethem's wijn
behoeft geen krans

SPECIALE AANBIEDING voor de feestdagen:
Originele Italiaanse Vermouth

Ravelli l Itr voor f 3,95
Hierbij l fles Franse Landwijn
,,Le Tonnilier" voor slechts f 1,55

Tesamen

TELEVISIE
Doe uw aankoop nog vóór de

komende feestdagen.

Dan kunt u uw eigen apparaat
terugwinnen.

Er is reeds een Philips TV.
ontvanger voor f 725,—

Voor VLOTTE PLAATSING en
SNELLE SERVICE

uw VAKHANDELAAR

EMSBROEK & ZN. C.V.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Rode of witte port
Rijnwijn Liebfraumilch
Grevenmacher
Advocaat
Boerenjongens
Boerenmeisjes
Mistella
Gezinsfles Jus d'Orange

5,75
4,75
3,60
4,75
5,10
5,80
3,15
1,95

Nico van Goethem
LUNCHROOM „DE ROTONDE"

Kerkstraat 3 Telefoon'1519

Asp-Holmblad
Kaarsen
uit Denemarken, zijn veel
harder en hebben daardoor
veel langere branduren.

In diverse fraaie vormen en kleuren
verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

T. M. v. d. Wal
gediplomeerd drogist

Wij ontvangen de hele week nog

tamme konijnen
ook tussen de Kerstdagen en Nieuw-
jaar.

Tevens te koop VETTE GANZEN en
EENDEN voor de slacht.

Pluimueehandelaar

A* Bruggeman
Telefoon 1316 Vorden

\ekker
;sertkoffie
per pak.

Sigarenmag. D. Boersma
Dorpsstraat 6

Wegens de te verwachten drukte

voor de a«s, feestdagen
verzoeken wij U,

de schotels enz.

zo vroeg mogelijk ie bestellen.
Hotel ndenbarg

SMIT

Weer weer vrij zacht.
Maar de week daarvoor koude
en mist . . . . gladde wegen.
Nu weer nattigheid en regen.
Maar hoe wij 't bekijken, altijd
weer komt het weer weer, dat
ons winterkoude biedt.

En bij T RAGT ER
autorijles nemen
in een warme auto

is altijd iets wat u niet koud

kan laten en dus warm bij

u wordt aanbevolen.

Kwaliteit is no. 1

zegt Uw bakker!

PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

ATTENTIE! ATTENTIE!
Zoals U bekend zal zijn staat de Burg.
Galléestraat totaal op z'n kop.
Degenen die van uit het dorp bij ons moe-
ten zijn, doen het beste de Prins Bernhard-
weg te nemen om van achteren onze zaak
te bereiken. Precies achter het huis van
buurman Weekhout doorlopen, dan wijst
het zich van zelf. Waar de ligusterhaag
weggenomen is, is de ingang.
Deze noodweg hebben we als Rijksweg
no. 13 in laten schrijven. Wordt heden-
middag om 3 uur officieel door onze Volle
Neef geopend.

Fa» G* W* LuimeS'B* Lammers
Tevens prettige Kerstdagen toegewenst.

Krijgt U logé's met de a.s. feestdagen ?

Wij hebben voor U een
prima wolvlokmatras

1-pers. voor 2S.95; ook in 2-pers.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

l/oor* a. s. IVersidage

Kerstgebakjes
Kersttaarten
Tulbanden
Krentebrood
Weihnachtsstollen
Kertkransen
Banketstaaf
Appelbollen
Appelmandjes
Appelcarré's

BESTELLINGEN,
ave

Bakke

Appelflappen
Kerstkransjes

Saucijzebroodjes
Amandelbroodjes

Luxe broodjes
Krentenvlinders
Gember broodjes

Melkbrood
enz enz. enz.

a.s. zaterdag-

Telefoon 1384

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

'™Nutsgebouw™\
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 december, 8 uur

De nieuwe Nederlandse film

Riiili in Amsterdam
met: Maxim Hamel - Johan Kaart -
Els Hillenius - Rijk de Gooyer - Wil-
ly Alberti - Anton Geesink e.v.a.

Een spannende en amusante film.

Toegang 14 jaar

-o-o-o-o-o-o-

Woensdag 26 december,
tweede kerstdag,

's middags 4 en 's avonds 8 uur

Kolder op zolder
met: Stan Laurel en Oliver Hardy
De dikke en dunne als pantoffelhelden.

Dwazer dan ooit.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

r
Wij hollen op het Nieuwjaar aan,
Maar eerst de Kerstmis nog gedenken.
Wat bieden wij elkander aan?
We moeten toch een glaasje schenken.
En of ge 't haalt in kruik of fles,
Geef zuiver spul: gedistilleerd of wijn,
Dan moet ge aan het oude adres
Bij HARTMAN in het „Zonnetje1' zijn.
Veel goeds gewenst, 't gehele jaar,
Wij staan weer voor de klanten klaar.

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
Prijs f 7.50 per fles

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

DEUREN.
Nieuwe éénpaneels

binnendeuren aangebo-
den. Diverse maten.

Prijs f 12.50

Beltman.
Warnsveld,
Boslaan 13
Tel. 06750-3592

Het synoniem van perfecte beeldkwaliteit

TELEFUNKEN T.V.
^ Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot,het contrast en beschermt de ogen.

•^ Ingebouwd tweede programma.

-jfc Volledig automatisch.

Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen
van het 2e Duitse programma.

Ook repareren wij alle merken T.V.'s. Radio's, Platenspelers
en Bandrecorders.

Fa. P. Bredeveld & Zn.
Weg naar Laren 56 ZUTPHEN — Telefoon 3813

KERST
boeken
kaarten
lopers
taf e l lakens
rood, wit en
groencrepe
pakpapier
lint
kaarsen
stalletjes

Flitter. Kalenders en Agenda's 1963.

Fa. Hietbrink -Tel. 1253

Op Kerstavond 24 december
en

Oudejaarsdag 31 december

zijn alle zaken om 5 uur gesloten.
Vertrouwende op uw aller medewerking.

Het bestuur Vordense Winkeliersver.

Nederlands, Japans, Duits en Engels

VUURWERK
(verkoop 27 t.m. 31 december '62)

Alarmpistolen en -patronen (knallen als jachtpatronen),
Klappertjes pistolen, Tafelvuurwerk, Bengaalse fakkels.

KERSTSTERRETJES

Fa. MARTENS - Wapen- en Sporthandel


