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EEN ZEER GESLAAGDE
SINT NICOLAAS ACTIE

De Sint Nicolaas-actie, welke de Vordense win-
keliers dit jaar op touw gezet hebben, is bijzon-
der goed geslaagd. Niet alleen dat er iedere
avond tijdens de laatste Sint Nicolaasweek veel
publiek 's avonds in het dorp was, ook al van-
wege de uitslag der bonnen-actie, doch ook —
en dat is het voornaamste — omdat er veel in
Vorden gekocht is. Ongetwijfeld is dit voor een
groot deel te danken aan de schitterende prij-
zen, zoals elke dag een varken als hoofdprijs,
welke de winkeliers ter beschikking gesteld
hadden. Behalve deze levende hoofdprijzen
werden er 7 dagen lang nog extra 50 kleinere
prijzen gegeven o.a. wollen dekens, levensmid-
delenpakketten, strijkijzers, wonderpannen,
kortom tal van nuttige geschenken. Zaterdag
was er nog een extra hoofdprijs in de vorm
van een bromfiets. De totale waarde van dit
alles beliep enkele duizenden guldens.

Zover bekend zijn de varkens ten deel geval-
len aan: M. Kroneman, Burg. Galleestraat; H.
Kappert, Warnsveld; Wullink, Stationsweg; H.
Wesselink, Groot Dochteren; W. Sessink, Enk-
weg, terwijl de bromfiets terecht kwam bij Th.
J. Sessink, Kranenburg.
Er zijn nog twee varkens niet afgehaald ,nml.
die zijn gevallen op winkëliersbon no. 185636
en op no. 138264 resp. van zaterdag en maan-
dag. Ook talrijke kleinere prijzen wachten nog
op de gelukkige winnaars.
De beide varkens zijn in verband met de voer
derkosten reeds verkocht en de opbrengst staat
ter beschikking van de prijswinnaars wanneer
zij zich komen melden. Tot 23 december kunnen
de niet-afgehaalde prijzen alsnog gehaald wor-
den bij het bestuurslid, de heer H. Bogchelman,
Nieuwstad (Fa. Albers).
Men zie daarvoor de nummers in achterstaande
advertentie van de winkeliersvereniging.

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

50-JARIG HUWELIJK
Onder grote belangstelling heeft het gouden
echtpaar G. H. Jansen—B. E. Jansen-Weevers
in café ,,'t Zwaantje" zijn 5ü-jarige echtvereni-
ging herdacht.
Van vele zijden werden cadeaus en bloemen
aangeboden. Ook burgemeester Van Arkel
kwam evenals de beide plaatselijke predikanten
het echtpaar zijn gelukwensen aanbieden,
's Avonds brachten zowel „Concordia" als „Sur-
sum Corda" het gouden echtpaar een serenade,
die zeer op prijs werd gesteld.
De bruidegom is 71 en de bruid 70 jaar. Beiden
zijn nog bijzonder kras en doen nog dagelijks
hun werk in de kippenhouderij en boerderijtje.
Het echtpaar telt 7 kinderen, 14 kleinkinderen
en l achterkleinkind.

UITVOERING VORDENS TONEEL
De toneelvereniging „Vordens Toneel", welke
vorig jaar door omstandigheden niet met een
stuk op de planken kon komen, zal nu van-
avond in het Nutsgebouw de klucht „Een Huis
vol Verrassingen" opvoeren. Het is een koste-
lijke geschiedenis, waarom de toeschouwers on-
getwijfeld smakelijk zullen lachen.

VOETBAL
Vorden I heeft voor een St. Nicolaas-verrassing
gezorgd door in Diepenheim met 2—l te win-
nen. En ditmaal was de overwinning zeker ver-
diend. Vooral omdat de voorhoede nu eens niet
leed aan gebrek aan tempo, doch er door elke
speler hard voor de overwinning gewerkt is.
Zoals gewoonlijk was Vorden aanvankelijk sterk
in de meerderheid, zonder dat er doelpunten
vielen. Daarna kwam Diepenheim aan bod, doch
de soliede Vordense achterhoede en voortref-
felijk werk van de keper voorkwamen ook hier
doelpunten. Na een half uur spelen maakte
midvoor Nijenhuis uit een beheerste voorzet
van rechts het eerste doelpunt. Na de thee kwa-
men de gastheren flink opzetten, met het resul-
taat een prachtig doelpunt, waardoor de stand
weer gelijk was. Gelukkig wist Vorden over de
depressie heen te komen en nam het initiatief
weer in handen. Met een ver schot bracht Ko-
renblik de eindstand op 2—1. Wanneer de Vor-
dense voorhoede iets meer had gedacht aan
open spel, hadden er meer doelpunten kunnen
komen.
Vorden II behaalde in Ruurlo tegen Ruurlo III
een verdiende 4—l zege
Vorden A verpletterde het onderaan staande
Neede B op eigen veld met liefst 14—0. Het was
hier meer een spel van kat en muis.
A.s. zondag is Vorden I vrij. Vorden III onder-
gaat de vuurdoop tegen haar oudere zusje Vor-
den II. Normaal moet het tweede kunnen win-
nen, doch daar beide elftallen aan elkaar ge-
waagd zijn valt van de uitslag weinig te zeggen.
Vorden B speelt thuis tegen Cupa A (Gem.
Voorst) en moet hiervan kunnen winnen.
Vorden C speelt zaterdagmiddag thuis tegen St.
Walburgis A en ook hier ligt een overwinning
in 't verschiet.

KERKDIENSTEN zondag 13 december.
Hervormde kerk.

Derde Advent. 10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. A. Mol, van Steenderen.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge,

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. B. v.d. Sijs, Bredevoort.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur Mis. 4 uur Lof.
R K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis. 4 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag ? uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, te). 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420. !
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 75 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48,— tot f 57,— per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 4 t.m. 10 dec.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. Korenblek en A. Bannink.
Gehuwd: A. Bieleman en H. W.Bouwmeester.
Overleden: Geen

TUINBOUWCURSUS VAN 'T NUT
k Op verzoek van enige leden om deze winter een
r cursus te geven in de aanleg en onderhoud van

siertuinen en 't kweken van kleine vruchten
heeft 't bestuur de heer Radstake uit Apeldoorn,
Hoofdassistent van de Rijkstuinbouwvoorlich
tingsdienst verzocht deze cursus te willen ge-
ven. Met zeer veel enthousiasme heeft de heer

i Radstake deze opdracht aangenomen. Hij is een
' zeer bekend spreker en zeer ervaren op tuin-

gebied. Hij had n.l. gedurende enige jaren het
oppertoezicht over de Koninklijke tuinen en
kassen van 't Loo. Aan zijn bekwaamheid valt
niet te twijfelen, maar nu moeten er ook men-
sen zijn die belangstelling voor deze cursus
hebben. Waar bijna iedere Vordenaar zijn eigen
tuintje heeft waar hij bloemen en vruchten
kweekt, daar valt nog wel iets te leren hoe hij
of zij van zijn stukje grond het meest profijt
kan trekken en hoe zijn tuintje een ander aan-
zicht kan geen zodat zijn bloemen nog mooier
uitkomen en overdadiger bloeien en dan nu toe.
Wilt u zich zo spoedig mogelijk opgeven, want
het bestuur kan er niet aan beginnen als hij niet
weet hoeveel cursisten er zijn, dan is 't risico
te groot. Er moeten 15 deelnemers zijn. De cur-
sus bestaat uit 6 lessen. Op de laatste les wordt
een prachtig gekleurde film vertoond, die u zal
doen wensen van uw eigen tuin ook zo iets
moois te maken. Voor prijs en opgave zie ad-
vertentie.

3e NUTSAVOND 17 DECEMBER
Ds. Langstraat is verhinderd om de Kerstavond
van 't Nut te ver/orgen. Het was zeer moeilijk
om een waardige plaatsvervanger hiervoor te
vinden, maar gelukkig is 't bestuur er in ge-
slaagd beslag te leggen op Mevr. Aafje Top,
die voor de Vordenaren ook geen vreemde is.
Het bestuur hoopt dan ook, dat degenen, die
anders bij Ds. Langstraat gekomen waren, nu
ook bij Aafje Top aanwezig zullen zijn. Zij heeft
een zeeT mooi programma samengesteld, dat de
aanwezigen zeker zal boeien en geheel in de
Kerststemming zal brengen. Met haar mooi ge-
luid en haar prachtige voordracht zal zij u zeker
een genotvolle avond schenken.
Ds. Langstraat heeft beloofd het volgend jaar
weer op de Kerstavond van 't Nut aanwezig te
zijn.

4 X Z...N
De Chr. Gem. Zangvereniging „Excelsior" kon
een bedrag van ƒ 300,— overmaken aan de aktie
4 x Z . . . N, zijnde het netto overschot van
haar jubileum-uitvoering.

NOGMAALS OVERWEGMISèRE
De Ned. Spoorwegen delen ons mede dat de
misère aan de overweg, ondanks het feit dat
de spoorbomen en de motoren voor de automa-
tische beveiliging reeds geruime tijd op het
station gereed liggen, nog even moet voortdu-
ren. De kwestie is nml. dat een klein, maar
belangrijk onderdeel, de zgn. relais ter beveili-
ging van de spoorbomen, nog ontbreekt. Dit
onderdeel is een Amerikaanse gepatenteerde
vinding en moet uit de Verenigde Staten komen,
hetgeen nog ongeveer een maand kan duren.

Nu het toch tegen de winter loopt

Zuiver Wollen dekens
2-persoons, 180 cm breed

vlot dessin
pracht kwaliteit
en de prijs . . .

ff 34.90
Koopt het bij

VISSER, VORDEN

SINT NICOLAAS OP SCHOLEN

Sint en zwarte Piet hebben vrijdag druk werk
gehad met het bezoeken van de diverse scholen.
In het Nutsgebouw werden zij vrijdagmorgen
door de laagste drie klassen van de o.l. Dorps-
school met gezang ontvangen. Zwarte Piet
zorgde hier door zijn capriolen voor de vrolijke
noot, terwijl de Sint zich zeer prijzend uitliet
over de declamaties en zang van de kleintjes.
Elk kind kreeg een presentje en er werd boven-
dien rijkelijk op snoep getracteerd. Ook burge-
meester en mevr. Van Arkel gaven door hun
aanwezigheid blijken van belangstelling voor
dit kinderfeest. De heer Poesse, welke de Sint
reeds een lange reeks van jaren in zijn auto
gereden had kreeg een extra woord van dank
en een aardige attentie, evenals de heer Koop,
conciërge van het Nutsgebouw.
De kinderen uit de overige klassen van de o.l.
dorpsschool kregen 's middags in het Nutsge-
bouw een filmmiddag aangeboden, die zeer in
de smaak viel.
De Sint bracht 's middags een bezoek aan de
Medlerschool, waar hij ook al met gejuich ont-
vangen werd. Ook hier was de Sint onder de
indruk van de zang en nog meer van de pop-
penkastvertoning door mevr. Hazekamp, waarbij
Jan Klaassen en Katrijn vervangen waren door
poppen, voorstellende Sinterklaas en Zwarte
Piet. Deze alleraardigste vertoning oogstte veel
succes bij jong en oud en vooral bij de Sint. Er
werden voorts door de kleintjes enkele stukjes
voorgedragen en elk kind uit de laagste drie
klassen kreeg een presentje en overvloedig
snoep. De hogere klassen kregen ook de Sint
nog even op bezoek. Hier vertoonden twee leer-
lingen de poppenkast met Jan Klaassen en
Katrijn, waarom hartelijk gelachen werd. Ook
hier zorgde Zwarte Piet voor een extra hoe-
veelheid snoep.
De Sint bracht voorts 's morgens nog een be-
zoek aan de Prinses Julianaschool in de Wilden-
borch, waar de ontvangst eveneens uitbundig
was. Ook hier werden leuke Sinterklaasversjes
gezongen en onderhield zich de Sint geruime
tijd met de kinderen, vooral uit de laagste klas-
sen. Er werd ruim getracteerd.
Vrijdagmiddag bracht Sint en zijn zwarte knecht
een bezoek aan de Bijzondere School op 't Hoge.
Zijn bezoek gold speciaal de laatste klassen,
waar hij geruime tijd vertoefde en waar de Sint
op keurige wijze werd toegezongen. Een ruime
tractatie was ook hier de beloning. Ook de
overige klassen werden even met een bezoek
vereerd, waarbij Zwarte Piet zorgde voor een
royale tractatie.
Tenslotte heeft de hoge gast nog enige tijd
vertoefd bij de leerlingen van De Landbouw
Huishoudschool, waar hem ook al een enthou-
siaste ontvangst ten deel viel en waar zijn
komst de nodige hilariteit verwekte. Gelukkig
behoefde er geen van de jongedames in de zak,
doch werd er integendeel ook hier flink ge-
tracteerd.

Zaterdagmiddag was Sinterklaas, ditmaal met
twee zwarte Pieten op bezoek in het Nutsge--
bouw bij de kinderen van de N.V.V.-leden. Vooraf
maakte „Concordia" een muzikale rondwande-
ling door het dorp, wat nogal belangstelling had
van de jeugd.
Hierna begon het feest in het Nutsgebouw, waar
Sinterklaas weer op de gebruikelijke wijze ont-
vangen werd en waar hij ook al even gul was
als elders. Tot slot werden er enkele aardige
films vertoond.

KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN
De Bond van Plattelandsvrouwen houdt a.s.
woensdagmiddag haar kerstfeest, waarbij zoals
gewoonlijk de bejaarden hartelijk welkom zijn.
Let u even op de bewuste advertentie?

BIOSCOOP
Zondagavond draait de film „Operatie Amster-
dam". Het is een historisch avontuur in de
eerste oorlogsdagen van Nederland, dat zich
destijds heeft afgespeeld, zonder dat wij het
wisten. De gehele voorraad industriediamanten
moest naar Engeland worden vervoerd, voordat
de Duitsers ze konden inpalmen. Een gevaarlijk
karwei! De film werd bijna geheel in ons land
opgenomen.



JUBILEUM-PROPAGANDA-AVOND
De Afd. Vorden-Hengelo (Gld.) van de Chr.
Besturenbond hield in het gebouw Irene don-
derdagavond een jubileum-propaganda-avond
ter herdenking van het 50-jarig jubileum van
het C.N.V.
De voorzitter, de heer A. J. Klein Ikkink, ver-
welkomde inzonderheid de spreker, de heer
Crooshof, alsmede de heer Buit welke laatste
het feit herdacht 40 jaar lid van het C.N.V.
te mogen zijn en was. Spr. bood de heer Buit
en zijn echtgenote een blijk van waardering
aan.
Vervolgens liet de heer Crooshof het wel en
wee van het C.N.V. de revue passeren, en wekte
de jeugdige personen op lid van de afd. te
worden. Na de pauze vond de vertoning plaats
van de gemaakte jubileumfilm te Utrecht, als-
mede een prachtige in kleuren opgenomen
speelfilm „Echo der bergen". Hiervan genoten
de aanwezigen dan ook kennelijk.

DE SINT OP DE ST. ANTONIUSSCHOOL
St. Nicolaas heeft weer het traditionele bezoek
gebracht aan de leerlingen der R.K. School op
de Kranenburg. Bij de ingang der school werd
de Sint, die door zijn trouwe knecht werd be-
geleid verwelkomd door het hoofd der school,
de heer G. Bekker, waarna aan alle klassen een
bezoek werd gebracht, waarbij uiteraard in de
laagste klassen het langst werd vertoefd. Over-
al werd het hoge gezelschap luide door de jeugd
toegejuicht. De Sint was weer zeer tevreden
over de vorderingen der leerlingen, deelde nog
enkele wijze lessen en vermaningen uit, terwijl
niemand mee naar Spanje hoefde. Allen wer-
den verast met prachtige lectuur, snoep etc.,
terwijl Piet onderwijl met gulle hand zijn lek-
kernijen strooide.

RATTI NIEUWS
In Laren moest het eerste elftal zondag genoe-
gen nemen met een 6—l nederlaag tegen de
Witkampers. Het was overigens een faire wed-
strijd, waarbij de thuisclub vrij gemakkelijk de
overwinning kon behalen, daar Ratti de gehele
wedstrijd slechts met tien man speelde.
Voor de rust was het spel matig. De viermans-
voorhoede van Ratti wist af en toe zeer ge-
vaarlijke aanvallen te lanceren, waarbij het
verdedigingsblok der Witkampers met kunst en
vliegwerk het doel aanvankelijk wist schoon te
houden. De linksbuiten der gastheren kon vlak
voor rust Laren de leiding geven door kort na
elkaar tweemaal te scoren (2—0).
De tweede helft gal een ander beeld te zien.
Het spel werd levendiger en dank zij goed stand
houden kon Ratti direct na de rust de achter-
stand verkleinen via een vrije trap. (2—1).
Helaas ontstond er even later een gedrang in
de R. achterhoede, waarbij een Ratti-man in
eigen doel trapte 3—1. De Witkampers kwamen
nu sterk opdringen en nog driemaal over werd
de R. doelman gepasseerd. (6—1).

Het A-team had een pechdag. In een wed-
strijd tegen K.D.C. A, dat op bezoek kwam
waren zij zeker opgewassen tegen hun tegen-
standers, maar erg productief was de voorhoe-

'de ditmaal niet. Het werd een l—3 zege voor
de gasten.
Komende zondag zal het eerste thuis bezoek
krijgen van Vios I uit Beltrum. Ratti zal nu
toch eens moeten proberen uit de gevaarlijke
zone te komen. Het elftal zal dan ook voor de
volle 100% moeten strijden voor de overwin-
ning. Niet ieder voor zich proberen, maar het
gehele team als een geheel, dan kan er wat
bereikt worden!
Ratti A gaat naar Lochem A en kan misschien
een gelijk spel behalen.
Het B-team is vrij. Thans is ook Ratti C in de
junioren-competitie gegaan. Deze laatste uit-
gave is ingedeeld in de 3de klas afd. J. Zij spe-
len het 2e gedeelte der junioren-competitie.

R.K. BOERINNENBOND
Tijdens een gezellige bijeenkomst van de R.K.
Boerinnenbond bracht de Sint woensdagavond
een bezoek» in zaal Schoenaker.
De presidente Mevr. T. Schoenaker-Smit sprak
een hartelijk welkomstwoord waarna de Sint
een feestelijke toespraak hield. Alle dames kre-
gen een aardige surprise met gedicht.
Na de pauze vertoonde Mevr. Bar.'esse van
Dorth tot Medler verschillende aardige opna-
men van een vakantie-reis naar het buitenland.
Zij vertelde op interessante wijze de belevenis-
sen, die zij achter het Ijzeren Gordijn met
haar man had meegemaakt, o.a. over het be-
zoek aan een Kleuterschool van de Staat, de
bezoeken aan oude kerken, historische gebou-
wen, de armoedige bevolking etc. In totaal had
men 6 dagen gereden om in Moskou te komen
per auto.
Meegedeeld werd nog, dat de knipcursus voor
de leden doorgang zal vinden en binnenkort
zal worden gestart.
Maandagavond bracht de Sint een bezoek aan
de R.K. Volleybalvereniging, die verenigd waren
waren in zaal Schoenaker. Ook hier een ge-
animeerd en intiem feest, dat nog lang in veler
herinnering zal blijven.

Voor

Schaatsen slijpen
en

nieuwe schaatsen
in alle prijzen, naar

HENK VAN ARK
Insulindelaan 8 Vorden Telef. 1554

BEDRIJFSDAMTOERNOOI
Voor het bedrijfsdamtoernooi werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: Empo I—Zuivel II
5—3; Empo II—Zuivel III 5—3; Gemeente—
O.L. School 1—7; Gems—P.T.T. 5—3; Looier—
Zuivel I 4—4; Empo I—P.T.T. 4—4; Empo II
—O.L. School l—7; Gemeente—Looier O—6;
Gems—Zuivel II 7—1; Zuivel I—Zuivel III 7—1.
In de competitie-stand staan O.L. School en
Gems I nog steeds aan de kop, zodat a.s. woens-
dagavond, tevens de laatste avond van het toer-
nooi, de beslissing zal vallen. O. L. School en
Gems I spelen dan n.l. tegen elkaar. Het zal
er zeker spannen. Op deze avond zullen na af-
loop tevens de prijzen uitgereikt worden.

Moeder Voor het tere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

WERKTUIGENVER. „ONS ALLER BELANG"
Ten huize van 'de heer G. Dijkman hield de
Werktuigenvereniging „Ons Aller Belang" haar
jaarvergadering. De waarn. voorzitter, de heer
L. Groot-Bramel, wees er op, dat het voorbije
verenigingsjaar gunstig was geweest. De di-
verse werktuigen hadden weinig van het weer
te lijden gehad.
Uit het jaarverslag van secretaris de heer G.
Dijkman bleek o.m. dat de vereniging per 30
april 1959 30 leden telde. De penningmeester,
de heer Joh. Braakhekke, bracht verslag uit
over het boekjaar 1958-1959. Er was een voor-
delig saldo.
Wegens vertrek van de heer Ruiterkamp (voor-
zitter) werd in de hierdoor ontstane bestuurs-
vacature voorzien door de verkiezing van de
heer H. J. Eggink op de „Jager". De functie
van voorzitter zal door het bestuur onderling
worden geregeld. De aftr. secretaris, de heer
G. Dijkman, werd bij acclamatie herkozen. Na-
dat gesproken was over de stalling der diverse
machines kwam .de aankoop van nieuwe werk-
tuigen aan de orde. Besloten werd een nieuwe
kunstmeststrooier aan te kopen, welke gesta-
tioneerd zal worden bij B. H. Fokkink, terwijl
ook een nieuwe cultivator wordt aangeschaft,
die wordt geplaatst bij de heer G. J. Reintjes,
Mossel. Voorts wordt een nieuwe carbolineum-
spuit aangekocht en een haarapparaat, dat ge-
plaatst wordt bij kasteel 't Medler.
Een verheugende mededeling was, dat de ver-
eniging 10 jaar heeft bestaan. Dit feit zal
feestelijk worden herdacht in maart a.s. Het
bestuur zal de organisatie op zich nemen en
een ander nader uitwerken.
Besloten werd om de kosten voor de omslag
1960 voorJKt eerste halfjaar vast te stellen op
ƒ 5,— pe™BA., dit i.v.m. de verschillende aan-
kopen van werktuigen en machines. Voor het
tweede halfjaar zal gehandeld worden naar om-
standigheden.

sneldrogers!
Het is verbluffend, zoveel vocht
als Finesse theedoeken opne-
men. De vaat is zó droog! En die
vele, leuke, gezellige kleuren en
dessins maken de keuken zo
fleurig!
Finesse sneldrogers

68x68 cm f 1,50

Finesse - moderne tafellakens!
Finesse - sneldrogende theedoeken!
Finesse - royale, dorstige baddoeken!

i

Fa. Visser, Vorden, Burg.Galléestraat 5

ZELFBEDIENEN IS GELD VERDIENEN!!

Grote ontbijtkoek, klasse A, 39 et»
Haring in tomatensaus, groot blik, 69 et,

Chocokorrels, 200 gram, 39 et»

Gestoomd gehakt* Anton Hunink,
groot blik, 98 et»

Puddingsaus, 2 flesjes, 49 et*

Bij elke fles Spaanse wijn a 295 et.
l grote pot abrikozen op sap voor 35 et»

Erwten met wortelen, litersblik, 65 et*

Doperwten, litersblik, 75 et»

Rumbonen, 200 gram. 69 et»

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Nu de Sint Nicolaas-actie van de Winkeliersvereniging weer
achter de rug is, blijkt dat er een groot aantal prijzen niet
afgehaald is, waaronder 2 varkens, n.l. van zaterdag 5 dec.
en maandag 7 dec. De nummers van deze 2 varkens zijn 138264
en 185636. De varkens zijn al afgeleverd, maar de opbrengst
blijft tot 23 dec. a.S. disponibel voor de houders van boven-
genoemde nummers.

Hieronder de lijst van de op heden nog niet afgehaalde prijzen:

1B42
2479
5118
5726
7043
7108

11400
22414
22776 ( JOH7 5
2414A62466

30785
31031
34659
42042
49327
51104
r,S2S!)
59902

A6
Pr6

29313 (H712

65195
84442
86188
86916
89460
93022
103008
104696
lOIlMiO
105 \\y.\
105710
106047

107707
108520
113057
122176
126151

188099
133294
l 3: J 45 S
188264
U 1 403
145494

148397
148678
153836
154007
159261
169746
170279
172786
175012
181607
l S 1.201
185636

1S6579
191670
196114
200279
202831
205072
209880
2113 I.U
21 3388
214120
216040
21 HOOI

218424
218883
221214
223056
226276
228692
232328
234020
234313
2351(55
236S22
287186

Winkeliers, die nog bonnen hebben overgehouden, worden
verzocht deze voor of op woensdag 16 dec. weer in te leveren
bij BoeJ^pudbureau Klein Lebbink.

Willen degenen die in verband met de Sint Nicolaas-actie nog
vorderingen hebben op de Winkeliersvereniging, deze re-
keningen voor donderdag 17 dec. ter inning aanbieden bij de
penningmeester, H. Bogchelman, Nieuwstad 5.

Nel Bond van Plattelandsvrouwen
afdeling Vorden

Evenals vorige jaren nodigen wij de be-
jaarden uit tot het bijwonen van onze kerst-
middag, die gehouden zal worden op woens-
dag 16 dec. 's middags om half drie in
het Nutsgebouw.

Bejaarden en minder validen kunnen met
een auto gehaald worden.

Gaarne hiervoor spoedig opgave, liefst voor dinsdag 15
december bij één van de bestuursleden.

NIEUWE LEDEN HARTELIJK WELKOM!

Het bestuur.

BILJARTEN
Voor de Zutphense Biljartbond speelde deze
week K.O.T. II thuis tegen De Pelikaan I,
waarbij K.O.T. II verloor met 4—6. Ook K.O.T.
III boekte weinig succes van haar uitstapje te-
gen De Hoven I en verloor met liefst 8—2.
Tenslotte volgde de jongste uitgave K.O.T. IV
het slechte voorbeeld en verloor thuis van De
Pelikaan III met 4—6. K.O.T. had vrijaf.
In de biljartcompetitie ,,De IJsselkring" vielen
de volgende uitslagen te noteren: De Zon I—
De Elter 6—2; De Zon III—Excelsior II, Baak
0—8; Café Java—Ons Genoegen I, Baak 6—2;
Excelsior I, Baak—De Zon II 4—4 en De Groene
Jager—De Kets I, Vorden 4—4.

Verlovingsringen
in alle maten en prijzen.

Aparte pasgelegenheid.

B. Wentink & Zn.
Zutphenseweg 25. Vorden

Te koop een jonge foxhond
bij J. Koerselman, „'t Joostink

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Insulindelaan 8

Visitekaartjes nodig? Dan vi«g *»(«««, ui Drukkerij Wolters



A.s. DONDERDAG
17 dec. de GEHELE
dag

g e s l o t e n

J. B. Gerritsen

Jaarvergadering

V.V.D..
op i WOENSDAG 16
DECEMBER a.s in

Hotel Brandenbarg
(eetzaal). Aanv. 8 uur.

Zij die nog geen lid
zijn van de V. V. D. en

belangstelling tonen,
kunnen zich op de
jaarvergadering aan-

melden.

Willen de deelnemers
aan het kerstspel:

„De Ster van Bethlehem"
denken aan de repetitie
op zondag 13 dec. om

11 uur in de
Hervormde Kerk?

A.s. dinsdag
ontvangen w i)

tamme konijnen
tot 's avonds 5 uur en
zaterdag n.m. tot 5 uur.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

VORDEN

Gevraagd net meisje,
zelfstandig kunnende
werken. Loon f 25,—
per week. Adres te
bevr. bur . Contact.

B.z.a. WERKSTER
voor enkele halve da-
gen per week. Inlich-
tingen bur. Contact.

Te koop een korenbl .
MEISJESJURK, m. 38
z.g.a.n. Ruurloseweg 9

Te koop een Halberg
kofferschrijfmachine
Blikman, Molenw. 13

Beste BIGGEN te
koop. G. Vliem,

„Weideman"

Te koop 6 mooie
BIGGEN. Wassink
Nieuwstad.

Toom mooie BIGGEN
te koop. B. Klumpen-
houwer. Wildenborch
D 56.

BIGGEN te koop.
J. Eulink, Delden, B 60

Te koop een toom
BIGGEN (6 stuks) bij
J. A. Berenpas, D 111
Mossel.

Te koop zware drag.
B.B. ZEUG, telling
20 dec., of B.B. ZEUG
met biggen, 8 dagen
oud.enHUISSLACH-
TINGSVARKEN, ±
175 kg. A. ƒ. Vruggink
Riethuis, Delden.

Te koop nuchter zw.b.
VAARSKALF, gekr.
W. Klein Bramel,

Galgengoor C 112

H. H. Landbouwers
Wij hebben voor U:
P R I M A

Rubberlaarzen

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon H21

A Wim FooinlrWim Eggink
en

Gerry Langeler

V geven U kennis, mede namens weder- ^
w zijdse ouders, van hun voorgenomen W
] huwelijk op woensdag 16 december a.s. \

Q des morgens 10.30 uur ten Gemeente- Q
' huize te Hengelo (G.).

Q Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk Q
X te Ruurlo, des n.m. 2.15 uur, door de n
^ Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen uit X
W Vorden. V

K Ruurlo, Borculoseweg 14
n Hengelo (G,), Spalstraat 5

Toekomstig adres: Borculoseweg H,
Q Ruurlo.
•H

u Receptie van 4 tot 5.30 uur in hotel
„Klein Haan" te Ruurlo.

Johannes B. Gerritsen

en

Maria C. B. Gerritsen

.. hebben de eer U kennis te geven van
\ hun voorgenomen huwelijk, waarvan

X de voltrekking zal plaats vinden op
X donderdag 17 december om 12 uur

ten Gemeentehuize te Vorden.

.

X

K
X Vorden, Het Hoge 64
X Doetinchem, Oelistraat 13b

. . Toekomstig adres: Berend
\ fortweg 15, Vorden.

H
j Receptie van 3-5 uur in Hotel Bran-

Q denbarg, te Vorden.
K . X

v.

X
u

Hack- Q

r\

Woensdag 23 dec.

wordt er in de

Herv. Kerk om

7.45 uur

het KERSTSPEL:

De Ster van Bethlehem
opgevoerd.

Iedereen is hartelijk

Jeugdraad van de Herv. Gemeente

KOMT ALLEN!

Jaarfeest
Chr. Jongens- en Meisjesclubs
hedenavond 7.15 uur

in Irene. Entree ft.-, kinderen f 0.50

Denkt U aan de UITVOERING v.h.

Vordens Toneel
hedenavond 8 uur in het Nutsgebouw.

l 4

H.H. Landarbeiders!
Verzilvering van vakantiebonnen op maan-
dag 14 december 's avonds tussen 7 en 8
uur bij G. J. Martinus, penningmeester
A.N.A.B.

Extra reklame
500 gram zuurkool 30 et.

200 gram tongeworst 60 et.
200 gram boterhamworst 55 et.

500 gram rookworst, fi jn, 180 et.
200 gram ontbijtspek 55 et.
500 gram vet spek 90 et.

In de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

Zaal Langeler Hengelo-G,
Heden zaterdag 12 december

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest: „Favorita's".

eigen

technische

dienst

KILLESTIJN
Electro-, Radio- en
Televisiebedrijf

Laarst^t 61-67
TelefoW06750-3853

Z U T P H E N

Het
met oede klank!

Philips

Televisie

f 725.-

C.J.V. „Wildenborch"

U komt toch ook op ons
JAARFEEST, hedenavond?
Opgevoerd zal worden:

„De gouden Kooi"
Regie: A. Haneveld, Lochem.

'"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 december, 8 uur

een film die bijna geheel in ons land
werd opgenomen

Operatie Amsterdam
met: Peter Finch, Eva Bartok.

Tony Britton.
Twee Nederlanders en een Engelse
majoor moesten in Amsterdam de ge-
hele voorraad industrie-diamanten voor

Hitlers neus wegkapen.

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

DUIVENHOUDERS
Ie kwaliteit duivenzaad, per kg 44 et.
Kampioengrit, per pak 35 et.
Roodsteen, per pak 30 et.
Snoepzaad, per kg 90 et.
Parkietenzaad, per kg 70 et.
Zangzaad voor kanaries, per kg 85 et.

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad 5

nieuws voor ae zondag!

SpijsslofFen, geen 1.25 maar 99 et

Sinasgebakjes, u proeft de sinaas-
appels, 5 stuks geen 1.10 maar 98 et

Mergpijpjes, fijne marsepeingebakjes,
5 stuks geen 1.10, ook 98 et

Roombroodjes 5 stuks geen 75
maar 60 et

Bakker Schmink
Nieuwstad Tel. 1384

VOLOP

Kerstbomen
ALLE MATEN
VOOR IEDERE
BEURS
bij

Derksen
Groenten, Fruit, Bloemen
Zutphenseweg 13

GEVRAAGD:

een flinke Strijkster
Aanmelden:

ORCON'S Kleding Industrie
Wichmondseweg 1, Hengelo-GId.

+ Zaterdag 19 december +

+ Balgooien +
A om krentenbrood en gebak. ^

4. Bakkerij W. Voskamp 4.
i MOLENWEG ^

Philips Televisie, vanaf f 725.—

Radio Kootstra
zorgt voor vakkundige aanleg en ...

later voor onderhoud.

Telef. 274-06735 RUURLO

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6 Hengelo-G. Tel. 06753-537

Noorse
truien en pullovers

NOORSE sokken en kousen,

Merk Janus

Wanten en shawls

Sporthandel Fa. Martens
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€N KOYAL

Ook voor flanellen lakens

LOOMAN
VORDEN

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kronenberg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H. H. Bromfietsberijders
Koopt een
leren jas
wanten
mutsen
enz. enz.

f
Laat de rheumatiek
verre van U!

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telef. 1421

Overhemden
Blouses

Japonnen

Looman, Vorden
Er is maar één

CONTACT!

MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij

een passende werkkring»
Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinetles

Wij bieden:

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 2 Va snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag|toti!2 uur).

ORCON KLEDING
'INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268 g

Gaat U trouwen, verhuizen of gaat U 'zich opnieuw inrichten, dan naar de

Fabriekstoonkamers H.S.M., Lange Hofstr. la, Zutphen
Telgen 5273 (na 18 uur 3969) ^

EEN Ctt-EP UIT ONZE KOLLEKTIE:

Meubelplaat Slaapkamers van f 375.— tot f 575.—; Stalen en Verchroomde
Slaapkamers vanaf f 110.—^n f 260—; Eethoek, 4 stoelen en tafel f 100.— ;
2 fauteuils en 4 stoelen me^ftgbekleding, wollen stof f 125.—; zuiver x^^len
dekens f 40.—; Haardbankjes met wollen moquettes f 10. —. Te veel om flB te
noemen: dit moet u eerst zien. Vaste vloerbedekking f 5.95 per meter, gratis
leggen; verder Ronyvelt, Tretfort, Bonita, enz. Gratis opslag.

Uil onze DiepvrieskasI
Spinazie, 500 gr.*97 et
Spinazie, 700 gr. 130 et
Andijvie, 5OO gr. 9O et
Andijvie, 70O gr. 115 et
Boerenkool, 50O;gr. 85 et
Boerenkool, 700 gr. 11O et
Soepgroente, 10O gr. 35 et

ZEER BELANGRIJK!

Alles oogst 1958, dus zonder luis!!
Kabeljauw, graatloos, 500 gr. 145 et
Schelvis, graatloos, 500 gr. 165 et
Bami Goreng, 700 gr. 195 et
Nasi Goreng, 600 gr. 195 et
Panklare Braadkuikens,

850 gr. 420 et

PARDIJS heeft het voor U!

Koude voeten ?
Koop een paar

Vachtlaarsjes
wij hebben nu nog vol'
doende voorraad.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

3e Nutsavond
op donderdag 17 december 1959

in het Nutsgebouw.

Kerstprogramma
verzorgd door Aafje Top.

„De vierde Wijze uit 't Oosten"
van H. van Dijke

PAUZE
Kerstverhalen en poëzie

Vrije toegang Nutsleden (2 pers.)
Niet-leden f 1.25 per persoon.

Aanvang 8 uur precies.
Zaal open 7.30 uur.

Nuts-Tuinbouwcursus
te geven door de Weled. Heer Radstake

uit Apeldoorn, Hoofdassistent van de
Rijkstuinbou w voorlichtingsdienst '

in de koffiekamer van het Nut.
Cursusavonden: vrijdagen 5, 19 en 26 febr.
en woensdagen 10 febr. en 9 maart 1960.
Cursusgeld f 3.90, Opgave bij Mevr. van

Mourik-Spoor, Zutphenseweg 10.

Concordia Hengelo-G
Heden zaterdag 12 december

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Gezinsverzorgster.
Welk meisje van ruim 18 jaar heeft idee
als gezinshulp per l jan. a.s. in dienst te
komen bij Het Groene Kruis te Warnsveld.
Opleiding tot gezinsverzorgster begint half
februari 1960.
Aanbiedingen schriftelijk of mondeling tus-
sen 19 en 21 uur, Vordense Binnenweg 25,
Warnsveld, Telefoon 06750-4163.

Moeten uw oude matras-
sen opnieuw overtrokken

en bijgevuld worden?
Hiervoor gebruiken wij uitsluitend

de allerbeste damasten en zuivere
Javakapok.

Van oude verenbedden maken
wij celmatrassen.

Lage prijzen — Prima afwerking

Matrassen 's morgens gehaald,
's avonds thuis.

H. en W.
v.h. Joh. Heerink

KONIJNEN
ontvangen wij alle dagen en op zaterdag
19 december tot 5 uur. De hoogste prijs
wordt gegarandeerd. Kunnen ook worden
afgehaald.
H. FRANKEN en Zn. — HENGELO-GId.
Telefoon 06753-295

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

heeft op haar kantoor plaats voor:

a. Facturiste
Mulo of gelijkwaardige opleiding is
vereist. Sollicitanten met ervaring in
soortgelijke functie genieten de voor-
keur.

b. Typiste
Zij, die de lagere school volledig heb-
ben doorlopen en welke het diploma
voor machineschrijven hebben, komen
hiervoor in aanmerking.

Reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties zowel mondeling
als schriftelijk.

De Heer D. Luichies, Insulindelaan 29,
Vorden, is na kantoortijd ook gaarne
bereid alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

Borstelfabriek Haverkamp
VRAAGT:

voor magazijn en expeditie:

een aankomende kracht

en voor de borstelmakerij':

één of twee aankomende krachten

Goed loon — Bedrijfspensioenfonds
Inlichtingen ten kantore.

Chem. reinigen Verven

ATTENTIE!
Laat nu reeds uw goederen behande-
len, zodat wij u met de feestdagen

niet teleur behoeven te stellen.
DECEMBER-RECLAME

jumpers, truien of vesten chem. reinigen
nu f 1.25.

100 pet. verzekerd tegen diefstal,
transport en brand. Dus veilig.

's Maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt wordt dezelfde dag afgehaald.

H. Th. Hendriks,
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Stoppage enz. enz.

A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l - Vios B. l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.


