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ATTENTIE
Volgende week zal ons blad op vrydag verschijnen,
doch de advertenties moeten uiterlyk maandag-
morgen in ons bezit zijn. Liever nog deze week!
Denkt u ook aan uw Nieuwjaarswens ?

De Uitgever.

VRIJWILLIGE BRANDWEER KREEG NIEUW
MATERIAAL

Brandweerlieden gehuldigd
111 tegenwoordigheid van vele plaatselijke autori-
teiten (we merkten o.m. op het volledige college
van B. & W. en diverse gemeenteraadsleden) als-
mede van enkele functionarissen van het Brand-
weerwezen, kreeg de Vordense Vrijwillige Brand-
weer zaterdagmiddag een tank-autospuit en een
Volkswagenmotorbrandspuit aangeboden.
Nadat de genodigden allereerst het materiaal in
ogenschouw hadden genomen en in werking had-
den gezien, werd het gezelschap in de koffiekamer
van het Nutsgebouw namens het Gemeentebestuur
verwelkomd door de Burgemeester, de heer A. E.
van Arkel.

In zijn toespraak deelde deze o.m. mede dat de
gemeenteraad reeds in 1961 een bedrag op de ge-
meentebegroting had geplaatst voor de aanschaf
van nieuw materiaal omdat de oude trekker-man-
schappenwagen vervangen moest worden. In nauw
overleg met de Districtsinspecteur voor het Brand-
weerwezen in Gelderland werd aan de fa. Bikkers
en Zoon te Rotterdam de opdracht verstrekt tot
levering van een nieuwe tank-autospuit. In 1962
werd aan dezelfde firma de levering opgedragen
van een Volkswagenmotorbrandspuit.
De heer van Arkel toonde grote erkentelijkheid
aan het adres van de heer Roos, oud-districts-
inspecteur voor het Brandwezen en aan de huidige
Districtsinspecteur, de heer van Hassel, voor hun
waardevolle adviezen. Nadat de heer van Arkel de
gemeente Vorden en de commandant en leden van
de vrijwillige brandweer met het moderne mate-
riaal had gefeliciteerd droeg hy dit over aan de
commandant van de Vordense brandweer, de heer
van den Broek.

De tweede reden dat wij hier vanmiddag bijeen
zijn is de paraatheid van de Vordense brandweer,
aldus de burgemeester.

Niet alleen is het aanwezige blusmateriaal in de
loop der jaren verbeterd en gemoderniseerd, ook
dé brandblusvoorziening is sterk vooruitgegaan.
Naast een over de gehele gemeente verspreid aan-
tal brandputten beschikt de brandweer, sedert de
aanleg van waterleiding in de kom van het dorp
over een groot aantal brandkranen. Goed brand-
weermateriaal en voldoende bluswater is echter
nog geen waarborg voor een goede brandbestrij-
ding. Daarvoor is nodig een goed geoefend corps,
dat over een goede teamgeest beschikt. Gelukkig
heeft Vorden zo'n corps en de ingezetenen van
Vorden hebben dan ook grote waardering voor de
wijze, waarop de brandweer zich op vrijwillige
basis, van haar uiterst nuttige taak kwyt.

Spreker deelde mede dat de Nederlandse Vereni-
ging van Brandweercommandanten een ereteken
heeft ingesteld, met daarbij horende oorkonde,
voor 25-jarige en 12'/2 jarige trouwe dienst van
brandweerpersoneel.

Om onbekende redenen is tot nu toe in Vorden
nog nooit een dergelijk ereteken uitgereikt. En
dit terwijl reeds 3 leden van de Vordense brand-
weer langer dan 25 en 5 reeds langer dan 12Vz
jaar zeer goede diensten als brandweerman aan de
gemeente Vorden hebben bewezen.

Twee leden die jaren lang deel hebben uitgemaakt
van het corps, t.w. de „nestor" de heer G. Groot
Obbink en de heer J. Bielderman, die in aanmer-
king zouden zijn gekomen voor het ereteken voor
!21/2 jarige dienst, zijn in de loop der jaren op
eigen verzoek eervol ontslagen. Toch was het Ge-
meentebestuur van oordeel deze beide heren voor
deze bijeenkomst te moeten uitnodigen, ten einde
hun alsnog in de huldiging te kunnen betrekken.
De heer Groot Obbink was echter verhinderd aan-
wezig te zijn.

Hierna ging de heer van Arkel over tot de uit-
reiking van het ereteken voor 25-jarige en 12Vz-ja-
rige trouwe dienst. De heren Lubbers en de gebr.
Groot Obbink waren de „zilveren" jubilarissen en
de heren G. Groot Obbink, W. A. Wonnink, B. J.
Aalderink, A. J. Lettink, J. Bielderman, W. Kam-
perman en J. F. van Ark de „koperen".

Nadat een „toast" was uitgebracht op de jubila-
rissen, hield de districtsinspecteur van het brand-
weerwezen in Gelderland, de heer van Hassel, een
korte toespraak. Hy vond de toegekende onder-
scheidingen zeer belangrijk want de gemeenschap
aanvaardt maar al te vaak de verrichte diensten
van de brandweerlieden als vanzelfsprekend, meen-
de hy.
Spreker feliciteerde het gemeentebestuur met het
prachtige brandweercorps waarover Vorden be-
schikt. Hy was van mening dat de tank-auto en
motorspuit aan alle eisen voldoen. Hij deed een
beroep op het corps het materiaal goed te verzor-
gen.
De heer Maas van de fa. Bikkers bracht vervol-
gens het gemeentebestuur dank voor het vertrou-
wen in zy'n firma gesteld. De firma Hoegen Dijk-
hoff bood de brandweerlieden een enveloppe met
inhoud aan.

De Commandant van Vordens Vrijwillige Brand-
weer, de heer van den Broek, was uiteraard zeer
verheugd over de nieuwe tank-auto en motorspuit.
Spreker had veel waardering voor het gemeentebe-
stuur voor de wijze waarop dit de belangen van het
brandweercorps behartigt en daarmede de belan-
gen van de gehele Vordense gemeenschap. De
lirandweerinspectie werd eveneens dank gebracht
voor de prettige samenwerking en de goede ad-
viezen die ze verschafte.

KERKDIENSTEN zondag 23 december.
Herv. Kerk.

10 uur Ds. J. H. Jimmink
7.15 uur Bijzondere Adventssamenkomst

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen

Nutsgebouw
4.45 uur Kerstfeest Ver. Vrijz. Hervormden

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. Schenk, Enter

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

25 december, Ie kerstdag
Herv. kerk 10 uur Ds. J. H. Jansen

2.30 uur Kerstfeestviering zondagsschool
7.15 uur Ds. L. Hoving, Ruurlo

Geref. kerk 10 uur Ds. J. D. te Winkel

26 december, 2e kerstdag
Herv. kerk 10 uur Mej. H. Valk en

Ds. J. D. te Winkel. Interkerkelijke dienst.
Kapel Wildenborch en Medlerschool

2.30 uur Kerstfeestviering zondagsscholen
Geref kerk, Interk. dienst i. d. Herv. Kerk

ZondagsdSenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

Van maandagavond 5 uur tot dinsdagavond
11 uur Dr. De Vries, telef, 1288.
2e kerstdag hebben beide doktoren dienst

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 1 2 u u r H . Eil, Tel. 06753-1420.
Ie kerstdag Felix, tel, 06755 — 266
2e kerstdag Wechgelaer, tel. 06752^-1566

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddagl2 uur tot maandag-
morgen 8 uur DietdB^-ts H. S. van der
Meulen, telefoon 06^^^200.
Ie kerkdag v.d. Me:i.'en, Ruurlo
2e kerstdag A. Harmsma, tel. 06752—1277

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

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden week mark t waren
aangevoerd 75 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40,— tot f50 ,— per stuk.
Handel was vlot.

Burj>e!ijke stand v. 12 t.m. 18 december.
Geboren: d. van J. A. Rouwhof en H. A.
Kettelerij; d. van W. Groot Wassink en
M. B. Marsman; z. van H. J. Schut en T.
J. de Bruijn; d. v. H. G. Aernds en P. J. Cloo.
Ondertrouwd: S. R. J. Bokstart en A. M.
Huisman.
Gehuwd: H. Barendsen en H. B. Wagenvoort
Overleden: Geen.

Kerstfeestviering
van de Zondagsschool in het dorp:
Ie kerstdag 2.30 uur in de Herv. Kerk

Zondagsschool Wildenborch:
2e kerstdag 2.30 uur in de Kapel

Zondagsschool Medler:
2e kerstdag 2.30 uur i.d. Medlerschool

Allen hartelijk welkom \

JAARFEEST
De Herv. Meisjesvereniging en Jongemannenver-
eniging hielden onder leiding van mej. Stegeman
en de heer Wuestenenk onder grote belangstelling
in 't gebouw Irene hun jaarfeest.
De eerste avond werd geopend door de voorzitter
van de Jongemannenvereniging. Hij spoorde de
ouders aan hun kinderen te stimuleren de meisjes-
en jongemannenverenigingen te bezoeken, daar
juist in deze tijd het bijbelonderzoek van grote
betekenis is.
Hierna werden met gitaarbegeleiding door leden
van de meisjesvereniging enige zangnummers o.a.
„Ik wandel in het licht met Jezus" ten gehore ge-
bracht. Ook de luimige éénacter „Mej. Snip,
schoonheidsspecialiste", viel zeer in de smaak.
Na de pauze werd het toneelstuk „Zij die gestuurd
was" (van Wim Dupont) voor het voetlicht ge-
bracht. Hierby bleek dat elke medespeelster en
speler zy'n rol goed had ingestudeerd, zodat het
geheel een goede vertolking kreeg. In dit spel
kwam duidelijk naar voren dat de mens wikt doch
God beschikt. Mej. H. Valk, vicaris, sprak de eer-
ste en Ds. J. H. Jansen de tweede avond een kort
slotwoord. Al met al waren het twee goed ge-
slaagde avonden.

Uit de Gemeenteraad.
GEMEENTERAAD BEHANDELDE IN 3 UUR 33 AGENDAPUNTEN

Bij de behandeling van de Gemeentebegroting 1963
deelde Burgemeester van Arkel mede dat in de ja-
ren toen de gemeenten nog konden financieren
met de baten van de z.g. „subjectieve verhoging
van de algemene uitkering uit het gemeentefonds",
de begroting in het algemeen een tekort toonde. In
die jaren werden eerst de uitgaven beoordeeld en
wat de inkomsten betrof, rekende het gemeente-
bestuur op de gulheid van de Regering.
„De zaken staan nu geheel anders," aldus de
voorzitter, „want de begroting moet sluitend zijn
wil de vereiste goedkeuring van Gedeputeerde Sta-
ten worden verkregen." De Regering neemt aan,
dat de gemiddelde gemeente met de uitkeringen
op grond van de nieuwe financiële verhoudingswet
kan rondkomen. Het gemeentebestuur zal dus eerst
moeten zien wat in 1963 uit het gemeentefonds
zal komen en daarop zy'n uitgavenbeleid afstem-
men.
Wij hopen dat we over enige jaren het niveau van
andere gemeenten bereikt zullen hebben, maar dit
houdt dan in dat een versnelde ontwikkeling ge-
paard gaat met verhoudingsgewijs veel hogere uit-
gaven wegens rente en afschrijving van geïnves-
teerd kapitaal. Als voorbeeld noemde de heer van
Arkel de waterleiding en de afschry'ving riolering
waarvoor een bedrag geraamd staat van rond
ƒ 31.500,—, welk bedrag ten laste komt van de
Gewone Dienst 1963.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat in 1963
slechts enkele allernoodzakelijkste kapitaalswer-
ken kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn dan: de
verbouwing van de o.l. dorpsschool, zodra hiervoor
vergunning afkomt; de verbetering van de Almen-
seweg en het herstel van een brug over de Hissink-
beek, bij de „Grote Sluyter", terwijl verder nog
enkele verharde wegen van een slijtlaag worden
voorzien. Pas als de uitkeringen in 1963 loskomen
zal blijken of er nog meer werken ondernomen
kunnen worden.

Rapport begrotingscommissie
Hierna bracht de begrotingscommissie, bestaande
uit de heren H. S. J. Albers, A. J. A. Hartelman
(tydens deze raadsvergadering wegens ziekte af-
wezig) en Z. Regelink bij monde van de heer
Albers rapport uit over de begroting.
Deze commissie heeft bij het nazien van deze
begroting geconstateerd, dat de financiële positie
van de gemeente Vorden niet verbeterd is door de
nieuwe financiële verhoudinijLtus«en Rijk en Ge-
meente. Daarom is de cor^»sie enerzyds ver-
heugd dat niettegenstaande mt, de rioleringswer-
ken doorgang kunnen vinden, maar anderzijds
wordt betreurd dat door UV/A: krappe begiuung
er geen gelden beschikbaai^ijn om nieuwe kapi-
taalswerken op stapel te z^^ti.
De Gewone Dienst 1963 ver^ront een batig saldo
ad ƒ 5296,—. Tengevolge van het later uitvoeren
van kapitaalswerken komt er ongeveer ƒ 3200,—
aan rente vrij: bovendien bleek dat een post ad
ƒ 9000,— als zijnde salaris en sociale lasten ojh
zichter t.b.v. de riolering ten onrechte op de ge-
wone dienst was geboekt, terwijl op een bydrage
in de Hummelo-Ensch. Kunstweg ad ƒ 700,— niet
meer gerekend mag worden. Na deze correctie kan
het batig saldo 1963 alsnog berekend worden op
ƒ 16.700,—. Hierdoor zal het o.m. mogelijk zijn,
dat de reeds lang gekoesterde wens in vervulling
zal gaan, t.w. een grondige verbetering van een
gedeelte der Almenseweg.
Met de grootte der subsidies in de begroting kan
de commissie akkoord gaan. De begroting 1963
wordt aanmerkelijk ongunstig beïnvloed door de
hogere salarissen en de meerdere uitgaven voor
maatschappelijke steun, totaal ƒ 145.660,—. De
Gemeente Vorden kan met voldoening terug zien
op hetgeen bereikt werd in voorgaande jaren: we
denken o.m. aan de voltooiing van de elektrifica-

tie, waterleiding, riolering, gymnastieklokaal, de
prachtige woonwijk in het „Molenplan" en de aan-
leg van trottoirs in ons dorp.
Uiteraard blijven er nog wensen over, allereerst
vraagt de commissie aandacht voor een betere
afbakening der secundaire wegen in gevaarly'ke
bochten en nabij kruispunten. De commissie is
verder unaniem van oordeel dat een nieuw sport-
park in de toekomst zeer op zy'n plaats zal zy'n.

De gesteldheid van de bodem van het huidige
sportterrein is van dien aard dat het jaarlyks gro-
te sommen kost en zal bly'ven kosten om een be-
hoorlijke grasmat instand te houden.

Aangezien het zeer waarschynlyk is dat ook op
de Kranenburg het sportterrein zal moeten wijken
voor de woningbouw, lijkt het de commissie ge-
wenst dat er in de onmiddellijke naby'heid van het
dorp een gemeenschappelijk sportpark zal komen.
Reeds diverse malen werd in de Raad het idee ge-
opperd voor een kampeerterrein, hiervoor is het
huidige sportterrein der Gemeente bijzonder ge-
schikt, mede door zijn ligging bij het in de naby'e
toekomst geheel gemoderniseerde zwembad. Gelet
oj) het bovenstaande en de toekomstige rentabili-
teits-mogelijkheden voor het zwembad, wil de com-
missie de Raad met klem adviseren dit voorstel
voor de volgende begroting in ernstige overweging
te nemen.

In verband met het nog steeds groot aantal wo-
ningzoekenden in onze Gemeente, verzoekt de
commissie aan B. & W. om by de bevoegde in-
stanties aan te dringen op een grotere woning-
toewijzing.

Om de verkoop van industrieterrein te stimuleren
is het ook noodzakelijk dat er voldoende woningen
zijn voor het aantrekken van personeel van elders.
Een ander punt dat de aandacht verdient is de
vuilnisophaaldienst. De commissie vraagt zich af
waarom dit in ons dorp evenals in omringende
gemeenten niet kan geschieden met een moderne
vuilnisauto en uniforme vuilnisemmers.

Antwoord van de Voorzitter
De voorzitter antwoordde dat men reeds begonnen
is met de afbakening van de secundaire wegen,
terwy'l het probleem van een Gemeentely'k Sport-
park dicht bij het dorp nader zal worden bezien.
Over de woningtoewijzing deelde de heer v. Arkel
mede dat men reeds diverse instanties had be-
naderd om tot een zo groot mogelijke toewy'zing
te komen vooral in verband met de uitbreiding van
de industrie. Ook zal de mogelykheid onderzocht
worden om tot een gemeentelyke vuilnisophaal-

';?n.
Wethouder Wuestenenk deelde nog mede dat het
huidige sportpark niet dienst zal kunnen doen als
kampeercentrum omdat de planologische dienst
een minimum van 10 hectare voor een kampeer-
centrum heeft gesteld. Wel is er momenteel een
particulier die eerst 6 hectare beschikbaar had
voor een dergelyk centrum en nu 10. „Dit plan
werd juist vandaag door de planologische dienst
bekeken," aldus voorzitter.

De heer Regelink was van mening dat de ge-
meente geen profy't zou hebben van een dergelyk
centrum. Hy vond dat Lochem hier meer bij ge-
baat zou zijn, omdat het dichter bij Lochem dan
bij Vorden zou komen te liggen. Op een vraag van
de heer Norde of er dit jaar minder woningzoeken-
den waren antwoordde de voorzitter dat er vorig
jaar 70 op de wachtlijst stonden en dit jaar ca.
100, „maar wij hebben aan de bel getrokken," al-
dus de heer van Arkel. Wethouder Lenselink maak-
te een eind aan het gediscussieer over het sport-
park door te zeggen dat de gemeente niet alles
doen kan en dat de riolering eerst in orde ge-
maakt dient te worden.

(wordt vervolgd)

KLAVERJASTOERNOOI
De Lunchroom „De Rotonde" hield vry'dagavond
een gezellig klaverjastoernooi, waarbij de volgende
prijswinnaars uit de bus kwamen: 1. Schouten—
Vruggink 9268 p.; 2. Woltering—Meierink 9005 p.;
3. Knoef—Droppers 8364 p.; 4. Sessink—Bour-
gonjen 8323 p.; 5. Zweverink—Ny'hof 7995 p.; 6.
Zieverink—Wopereis 7936 p.; 7. Oosterink—Groot
Bramel 7918 p.; 8. Meenink—Goethem 7774 p.; 9.
Seesink—Hartelman 7117 p.; 10. Smit—Roeterdink
5942 p.

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weer met

VLAAMSE KUNSTAVOND
Voor de door Lode van Gent gegeven Vlaamse
Kunstavond bestond van de zijde der Nutsleden
slechts geringe belangstelling.
In zy'n openingswoord sprak de heer Wesselink
woorden van troost tot de zo zwaar getroffen fa-
milies Groot Roessink, Wahl en Bielderman.
De heer Wesselink bracht het op 15 januari a.s.
te houden concert van het Nederlandse Kamer-
koor o.l.v. Felix de Nobel onder de aandacht van
de Nutsleden alsmede de op 23 januari a.s. te hou-
den Nutsavond waar de wereldberoemde ballon-
vaarders Nini en Jan Boesman over hun beleve-
nissen zullen komen vertellen.
In een geheel nieuw programma vertelde de heer
van Gent over verschillende Vlaamse steden, o.a.
Antwerpen, Mechelen, Brussel, Leuven, Gent,
Oudenaarde, Brugge, enz. Aan de hand van dia's
werd de schoonheid van deze Vlaamse steden be-
sproken.
Zij die deze avond niet aanwezig waren hebben
echt iets gemist.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

BILJARTEN
KOT II ging op bezoek by Concordia II uit Hen-
gelo. De thuisclub, die in de onderste regionen
van de rangry'st vertoeft, kwam goed voor de dag
door de Vordenaren één puntje af te snoepen

In klasse E I was de grootste verrassing dat
KOT III koploper in die afdeling, in Hengelo tegen
Concordia III van het groene laken werd gespeeld.
De uitslag 6 — 2 in het voordeel der Hengeloërs
spreekt boekdelen.
KOT IV heeft zich verder van de onderste plaats
gedistancieerd door thuis met 6 — 2 te winnen van
Tr. Kruispunt III uit Doetinchem.

De Zon I en Ons Genoegen I deelden de punten
(4 — 4). Hoogste series 15 caramboles, werd ge-
scoord door L. IJsseldijk. De ontmoeting tussen
Groene Jager en De Zon II werd uitgesteld.

GESLAAGD
De heer H. W. Ruesink, adj. commies ter gemeen-
tesecretarie alhier, slaagde te Zwolle voor het di-
ploma Personeelszaken.



Bijzondere Adventssamenkomst
op zondag 23 december 7.15 uur in de Hervormde Kerk.

Adventstoespraak
door de heer H. J. te Winkel

fabrikant te Winterswijk.

Kerstvertelling
door

Me j. Ds. Th. Barnard.

Solozang
door de Sopraan Tineke Tijssen.

Liederen o.a. van
Peter Cornelius en Cesar Frank.

Kerstliederen
door

Vordens Dameskoor.

Samenzang en Wisselzang door allen

Fluitbegeleiding
en Fluitsolo

door Karel Wolters.

Orgel
D. Wolters.

Trompettisten
A. Schouten en A. Wullink

Algehele leiding
Ds. J. H. Jansen.

Een avond voor oud en jong. Dat mag U niet missen.

Iedereen is hartelijk welkom!

Verlovings-
ringen
alle maten,
verschillende
modellen.

Voor rustig
uw keuze
maken:

SIEMERINK
Juwelier, Horloger, Opticien
Zutph.weg 15, Telefoon ir>05

TROUW EN VERiovi
RINGEN

fflass

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

U weet wel . . . .
Nee niet Frans Kruip,

maar de man met die

heerlijke hapjes!
Croquetten 0.25
Bitterballen 2 voor 0.25
Gehaktballen
Knakworst
Braadworst
Nasiballen
Bamiballen
Slaatjes vanaf
Loempia's
Carbonade
Portie Nasi

0.25
0.25
0.70
0.25
0.25
0.25
0.75
1.00
1.75

Nico van Goethem
Lunchroom „de Rotonde"

Kerkstraat 3 - Vorden - Telef. 1519

Concordia Hengelo-G.
Volgende week zaterdag 29 dec.

Heropeningsbal
GRATIS DANSEN.

SPECIALE
Kerst- en
Nieuwjaarsreklame!

Op al onze Japonnen, Deux-
pieces Rokken en Stoffen

100/o korting

Deze aanbieding vgeM| t.e.m. 31 dec.

Fa. LOOMAN

f 7.65 per fles
KEUNE

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. H

Telefoon 1414

Grote sortering

Kerstboom-
versiering
Kerstboomverlichting,
Kaarsen en Kandelaars.

Kerst- en
Nieuwjaarskaarten

Koerselman
Telefoon 1364

SPAR- Zelf bedieningsbedrij f
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Er gaat niets boven Spar-koffie.
Het 2e pak koffie voor f1,00 en 10 et zegelvoordeel

E X T R A V O O R D E E L :
De grote Spar-VERRASSING voor oudjaar:

Bij aankoop van f 10,-
aan boodschappen: 3 flesjes Franse IMPORTWIJN

(Caransac - Beaujolais - Rosé d'Anjou)
van 245 voor 149 et en nog 15 et zegelvoordeel

DUBBELZEGELS 20 pet korting
l fles Beaujolais 350 et en 70 et zegelvoordeel
l flesje Btaujolais 95 et en 19 et zegel voordeel
l fles rood/wit Douroport

585 et en 117 et zegel voordeel
l fles Sherry Amontillado

550 et en 110 et zegel voordeel
l fles rood/wit vermouth

550 et en HO et zegel voordeel

l blik aardbeien 189 et en 38 et zegel voordeel
l blik appelmoes 96 et en 19 et zegelvoordeel
l blik abrikozen 210 et en 42 et zegel voordeel
l bl. fruit cocktail 198 et en 40 et zegelvoordeel
l blik perziken 170 et en 34 et zcgelvoordeel
l blik ananas 175 et en 35 et zegelvoordeel

l bl. Japanse pink zalm 160 et en 32 et zegelvoord.

WEEKRECLAME van 20 t.e.m. 26 december 1962.

En nog meer DUBBELZEGEL-voordeel!
l pakje margarine 37 et
l pakje zoutjes 65 et
150 gram kerstbonbons 98
l zakje dessertmints 45
l tube mayonaise 59
l potje borrelworstjes + l blik
+ l blik soepballen 275
100 gram Casselerrib 79
100 gram Belg. Paté 55
100 gram boerenham 85
l blik kippesoep 92

zegelvoordeel
7 et

13
20
9

12
lunchworst

55
16
11
17
18

Kerstfeest
68 et
55 „
78 „
89 „
49

7 et
5

250 gr Sneeuwsterren (koekje)
200 gram Fondantkransjes
250 gram Amandelkransjes
250 gram Musketkransjes
250 gram suikerkransjes

A
10 pet korting Altijd in gratis sparzegels!

V
l blikje mandarijnen met
l pakje custard voor
l zak pinda's in dop
l zak gemengde noten
l zak tutt i-frutt i
l pot mayonaise

139 et
58 „
89 „
92

14 et
6 „
9 „
9 ,

83-142 et (10%)

Kerstfeestviering
Hierbij nodigen wij U uit tot
bijwoning van het kerstfeest
dat D.V. zal worden gehouden
op 2e Kerstdag 's avonds om
half acht in zaal Lettink.

Iedereen is hartelijk welkom!

Mede namens de kinderen:
B. VERKERK

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

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

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

Kerstavond en
om 7 uur gesloten
Café Hartman, „de Zon"

Ver. Ophaaldienst voor Huisafval
ATTENTIE

Inplaats van woensdag 26 dec.
wordt het huisafval opgehaald op

donderdag 27 december.

Voor Kerst- en
Nieuwjaarskaarten
naar

Sigarenmag. D. Boersma
Dorpsstraat 6

Wij wensen u
PRETTIGE FEESTDAGEN
met
Kreijenbroeks

Amandelkransjes
Sneeuwkransjes
Suikerkransjes
Schuimkransjes

Grote sortering Wijnen
o.a.

Liter Vermouth - D 5
Advocaat 2.9S
Landwijn 2.15

Enorme sortering

Prncfiten op sap

voor de bowl, o.a.
Literspot abrikozen

Ui ' et
Ltrs.pot pruimen W.) et
Grote pot rozijnen

op sap DS et

Jrtic/ititje sorleriny

Kerstbonbons
Kerstnapolitains
Chocoladeringen
enz.

Grote voorraad walnoten
gemengde noten,
pinda's, amandelen,
cashewnoten,

studentenhaver

BIJ DE BORREL:
Kaaskoekjes
Gemengde zoutjes
Zoute pinda's
Pepsels, Dots. Tuc,
Toast enz.

Kerst-pudding
Chipolata-pudding1

-
Allerlei blikken

Haring in tomaten-
saus, zalm, sardines,
schelvislever
Potten rolmops,
Zure haring

G R O T E V O O R R A A D

Bier
Hero limonades

Si-si
Tonic, Coca Cola, enz.

20 soorten Vleeswaren
Potten knakworst
Borrelworstjes
Droge ongerookte

boeren metworst jes
tjroninger metworstjes
Lange
ROOKWORSTEN

Voor
OUD en NIEUW
Alles om te bakken:

Bloem, Bakmeel,
Cakemeel, Vanille-
suiker, Poedersuiker
Krenten, Rozijnen,
Sucadesnippers,
Geconfijte vruchten,
Cocosmeel, Slaolie,
Delfiavet, Frituurvet

U ziet het weer,
als steeds

PARDIJS
HEEFT HET
VOOR U

PI A IVVIIV/l C" f? C lU A l VI l VI EL T\ O!
wordt vrijdagavond verwacht in café Eskes voor een

BELANGRIJKE GONGWEDSTRIJD
Ieder lid brenge een prijsje mee! Het bestuur.



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven
wij kennis van de
geboorte van ons
tweede kindje, dat bij
het H.Doopsel de na-
men ontving:

Petronella Henrica
(Petra)

H. G. Aernds
P. J. Aernds-Cloo
Erna

Vorden, 15 dec. 1962.
B. v. Hackfortweg 21.

Getrouwd:

J H. Dijkema
en

J, H. Wesselink

Insulindelaan 11.
19 december 1962.

Vorden

Voor de blijken van
deelneming, ons be-
toond na het overlij-
den van onze broer,
zwager en oom

J. Muytstege

betuigen wij onze har-
telijke dank, in het bij-
zonder aan buren en
kennissen.

Fam. H. J. Muytstege

Vorden, A 342.
't Jachtlust.

Mevrouw Wijdenes
vraagt WERKSTER
v. 3 morgens p. week.
Adres: Emmaplein r,

Vorden.

Zoekt u . . .
bijverdienste-avondwerk?

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

Te koop een mooi
schrijfbureau bij
H. Bosch, Timmerma.n
Linde, tel. 6673.

Te koop prima stro-
dokken. v. holle pan-
nen. Het bekende adres
G. H. Wassink. B 29
Vorden, tel r. 1307.

Mevr.v.Mourik-Spoor
is door omstandigheden

verhinderd
28 dec. te ontvangen.

Te koop T.V. prach-
tig beeld. 43 cm. z.g.
a.n. f. 250.

tel 070-638515

Staat ter dekking:
W. VI. Reus, Dekgeld
f 1. D. Klein Bramel.
Almenseweg 11.

Te koop een houten
droogvoederbak voor
varkens, een droog-
voederbak voor kippen
en een gezamenlijk leg-
nest. G. J. Maalderink,
Almenseweg 46.

Tel. 1535

Café LETTINK
Kerstavond

gesloten
en de

1e Kerstdag
de

gehele dag

Te koop z.g.a.n. was-
fornuisje en kolen-
fornuis, 't Hoge 50,

Vorden

BIGGEN te koop bij
B. A. Luesink,

Bolderhorst.

AB JANSEN

en

DINI BOERS

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats hebben
donderdag 27 december om 2 uur nam.

ten Gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden door de
Weieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, B 94

Vorden, Stationsweg 17
Dec. 1962.

x
X

Toekomstig adres: Dorpsstr., Vorden. )^
V

Receptie van 4—5 uur nam. in Hotel Q
Brandenbarg, Vorden.

fi

Telefoongesprekken worden niet afgeluisterd!
Dat heeft minister Korthals geruststellend
geantwoord op vragen door Ir. Vondeling
gesteld. Wij zeggen: jammer. Want er zijn
veel mensen, die enthousiast spreken over
de prachtige kollektie in RIJWIELEN bij
PRAGTER en zich daarover zelfs voor de
telefoon niet stil kunnen houden.

IJsvereniging Wilden horch
Ledenvergadering
op a.s. vrijdag 21 december
's avonds 7 30 uur in de Kapel.

Bestuursverkiezing en inning ledengeld
Het Bestuur

A.s. zondag 2.30 uur

de grote strijd

Vorden l -
Ratti l

Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend dat de gemeentelijke dienste:
op de maandagen 24 en 31 december
GESLOTEN zijn.
Voor Burgelijke Stand en Destructor is
secretarie op deze dagen geopend van 8.3)
tot 9.30 uur.

Vorden, 20 december 1962.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

Van Arkel, burgemeester

J. V. Plas, secretaris

Consultatiebureau voor zuigelingen
Hiermede delen wij U mede, dat er

2 dinsdagen geen consultatiebureau
gehouden kan worden in verband met de
feestdagen. Hiervoor in de plaats houden
wij vrijdag 28 december op dezelfde
tijd bureau.

Even

1519 bellen!
En voor de feestdagen zo'n heerlijke
en verzorgde

koude schotel bestellen!
N iep van Goethem

Lunchroom „de Rotonde"
Kerkstraat 3

Ook voor al uw dranken.

Pluimvee- en Konijnen!okkersver. Hengelo
Uitslagen verloting '62

Hoofdprijs (waardebon a f 100.— te be-
steden bij de Hengelose of Vordense win-
keliers) lot 1661.
Voorts viel op de volgende nummers een
prijs: 857 1638 946 1696 1140 801 571 42
699 70 39 1535 1129 1609 972 538 1434
1981 1935 1614 896 1188 1056 268 449
72 1605 814 1115 233 1731 440 1079 751
95 588 1941 1569 670 922.
Prijzen af te halen tot 15 januari 1963 op
aet adres Banninkstraat 4, Hengelo-Gld.
niet op zondagen).

Als uw vrouw niet thuis is, dan is ze in

Albers Zelfbediening
Geen wonder ook, alles is er nu spotgoedkoop en voor de a.s. feestdagen
scheelt u dat handen vol geld. Wij durven gerust te beweren dat u op vele
artikelen kwartjes minder betaalt. Wacht niet tot de laatste dagen, uw keuze
is nu het grootst!

Wij ontvingen 1000 flessen fijnste advocaat, de laatste
voor dit jaar en ... van onze overbekende kwaliteit.
Heel Vorden kent ze reeds, bij 3 pulden boodschap-
pen geen 2.79 maar 2.49

Ie soort Goud-Hotelkoffie, absoluut de beste die er
is, 250 gram 1.48.

Bovendien, let u even op, het tweede pak halve
prijs dus 74 et.

Fijnste Engelse Goud-thee, een zeer goede melange,
100 gram geen 90 maar 79.
Bovendien 3 halen, 2 betalen.

Frambozen-Bessenwijn, li terkruik vastgestelde prijs 2.95
Onze Kerstaanbiedig: 250 gram roomboter gratis.

Volledig gevitamineerde margarine, tijdelijk 4 pakjes
100 et en het vijfde pakje gratis.

Appelmoes van Goudreinetten, literblik 79 et
elk tweede literbHk 69 et

2 jampotten appelmoes 79 et, neem wat in huis

Wees er bijl

Slaolie, extra grote fles dit jaar 98 et

Voor uw visitel

Blik ananas, l grote pot pruimen, l pot fram-
boosjes, blik aardbeien, dit samen voor 2.50

l heel blik vol Franse wafels, 600 gram 1.79

Nieuwjaarsrolletjes de echte, de beste,
heel blik 2.98

Spaanse wijn van oudsher bekend, grote fles 2.95

Onze Kerstaanbieding: l grote tulband gratis

Literspotten abrikozen, lees en koop, slechts 1.05

Jus d'Orange, overal 1.95
Wie ze kent, dr inkt ze, grote fles bij ons 1.49

500 gram Chin. pinda's 98 et

Siam rijst per kg 89 et
Vruchtengries met veel
vruchten, 400 gram 69 et

Schouderham, 150 gr. 69 et
Boterham worst,

200 gram 39 et
200 gram Snijworst 79 et
200 gram Boerenmetworst

79 et
Grote blikken Rolpens

nu l 39
v.v. Gouds kaas,

500 gram 1.39
v.v. belegen kaas,

500 gram l 69

Slagroom voor de feest-
dagen, nu 2 blikjes 1.55

Volop
Kaarsen, Kerstkaarsen,
Girandolle's enz.

Leverpastei
3 handige blikjes 99 et
2 grote blikken 99 et

Rozenbotteljam
nu per pot 89 et

Amandelkransjes,
250 gram 69 et

Suikerkransjes,
250 gram 59 et

Chocolademarie, 2 rol 99 et

Jacolino's normaal f l .— pp .
Kerstaanbieding 79 et

Beschuit 2 grote rollen 49 et

Grote ontbijtkoek,
2 stuks 79 et

Litersblikken
Perziken 1.29

Litersblikken
Peren 0.89

Grote potten
Meikersen op sap 1.29

Litersblikken
Aardbeien op sap 1.29

Litersblikken
Ananas 1.29

Ananas 2 blikjes 0.89

Litersblikken
Fruitcocktail 1.79

Bij elke fles ,

Siebrand GibrjUados.

u kent ze wel£250 gr.

Kerstkransjes ppti.s.

Spinazie)
litersblik 59 et

Augurken,
literspot 0.98

Sperciebonen,
litersblik 079

Erwten met Wortelen
2 blik 1.09

Bruine bonen
litersblik 69 et

Capucijners
litersblik 69 et

Uit onze snoepaj"deling.

Boterballetjes, 500 gr. 89 et

Win ter melange,
500 gram 89 et

Volop Chocolade Musket
Kransjes, Chocolade Krans-
jes, Fondant Kransjes enz.

Zoute Pinda's
200 gram 44 et

Zalm, rode kwaliteit, per
blik 1.39

Sardine's, 3 blikjes 0.98

Toast per pakje 0.35

Mayonaise per tube 0.59

Haring in tomaat
groot blik 0.69

Haring in tomaat
3 blikjes 0.98

Volop Zoutjes,
Kaasdomino's enz. enz.

Litersflessen
Koffiemelk nu 1.29

Echte Chocoladehagel
200 gram 49 et

Grote Tulband
slechts 69 et

Soepballen, 2 blikjes 89 et

5 gebr. Gehaktballen 89 et

H Knakworsten 89 et

10 lange
Knakworsten 1.49

Puddingsaus,
Kerstaanbieding, 3 flesjes

69 et

Kerstpudding met gratis
kaarsjes en garnering

Vanillesuiker
12 pakjes 39 et

Volop Franse Walnoten,

Hazelnoten ongepeld en

gepeld, gemengde Noten,

Studentenhaver enz.

Luxe potten Gember 3 55

Bewaar deze
advertentie

de meeste artikelen
blijven geldig tot
Oudejaarsavond.

Franse Landwijn per fles 1.85; Bloedwijn, geneeskrachtig, per fles 4.85; Sherry, als borreltje

vooraf, per fles 4.35; ruime sortering in Franse Landwijn; Luxemburgse Wijn; Moezelwijn;
Importwijnen; Italiaanse Vermouth.

Komt U eens kijken, het verplicht U tot niets.

Fa. ALBERS - Zelfbediening
VOOR

Kerststukjes
Kerstbomen (diverse grootten)
Potplanten
Hyacinten
Tulpen
Snijbloemen enz.

Bloemisterij van KE S T E R EN
En ook van uw ledige bakjes
maken wij weer een aardig
kerststukje.

School met den Bijbel
Het Hoge 42

K e r s t f e e s t v i e r i n g
in Irene op vrijdag 21 december
Aanvang half twee.

De kinderen, die volgend jaar op school
hopen te komen, worden ook verwacht
Ouders en belangstellenden eveneens har-
telijk welkom.

Het Bestuur.

Mevrouw,
laat uw stoelen en
divans opnieuw door
ons STOFFEREN.

Vakkundig en netjes.

G. W. Luimes
B. Lammers

Telefoon 1421

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

NA DE KERSTDAGEN VOLOP KURKDROOG VUURWERK
„JAN HASSINK"



NA DE KERSTDAGEN alle soorten vuurwerk KOERSELMAN tel. 1364

Prettige Kerstdagen
worden U toegewenst door de
uitgever en medewerkers van

CONTACT
hét blad van Vorden

De grootste

culturele gebeurtenis
in Vorden vindt plaats op dins-
dag 15 januari '63 i.d. Herv. Kerk.

Dan wordt een concert gegeven
door het internationaal beroemde

Nederl. Kamerkoor
o.l.v. Felix de Nobel

Aanvang 8 uur. Entree f 1.50 p.p.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden van de
Chr. Gem. Zangver. „Excelsior" en bij het
Nutsbestuur.

Om teleurstelling te voorkomen worden

degenen, die de

balkaarten voor 22 december
nog niet afgehaald hebben, verzocht dit
zo spoedig mogelijk te doen.

Hotel 't Wapen van Vorden
F. P. SMIT

Ver, van Vrijz. Herv.

Kerstfeest
zondag 23 december nam. kwart

voor vijf in het Nutsgebouw

o.l.v. Ds. P. }. v. d. Vange uit Zutphen.

KOMT U ALLEN.
Het Bestuur.

Voor al uw

tVerstartikelen
Tafellakens
Servetten
Lopers
Crêpepapier
Tafelstukjes
Kerstboomversiering

Elektr.
kerstboomverlichting

Kaarsen etc.

NAAR

JAN HASSINK

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram gekruide ham 60 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst 100 et

Bestel uw KERSTROLLADE graag
vóór zaterdagavond.

M. Krijt, Dorpsstraat

Wij bieden u voor de a.s.

feestdagen
1 fles Spaanse wijn

Hierbij l pot boerenjongens op
sap, voor 45 et

Bij iedere fles wijn
een pakje pudding gratis.

Slaolie voor 95 et per fles.
Verder alle andere benodigdheden
voor oliebollen, wafels, enz.

Ook in
STERKE DRANKEN en LIKEUREN
bieden wij u de beste kwaliteiten.

Tevens wensen wij allen
een zalig Kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar.

P. B. H. Schoenaker
KRANENBURG

Te koop 6 BIGGEN
met gezondheidsver-
klaring bij E. Pardijs,
„'t Lange End".

WRINGER met bok
te koop en een BAK-
FIETS. Henk van Ark

Te koop dr. GELTEN,
2 en 4 jan. aan de
teil. en 'n compl. paar-
dentuig en wagen-
touw bij H. J. Meme-
link, Linde E 8.

ToomBIGGENtekoop
bij L. ten Have, de Pol
Wichmond.

BIGGEN te koop bij
A. G. Mennink, D 55
Wildenborch.

BIGGEN te koop bij
H. J. Pardijs, D 113
Mossel.

R.b. drag. VAARS te
koop, a.d.t. 2 jan. tbc-
vrij, vierk. st., g. afst.
W. Steenblik, Delden

Te koop 2-pits buta-
gasstel. G. Eijerkamp
Zutphenseweg 2.

Te koop KONIJNEN
bij H. Waenink, D 36 d
bij het zwembad.

Te koop WALS met
lagers van een dors-
molen, Geschikt voor
landrol. B. Wunderink

Kranenburg

Te koop 2 drachtige
F.H. VAARZEN van
beste afst. en prod.
Kalfsdatum dec. - jan.
Vader Urnus Anton
en Rotterda Smit.
G. J. tenBokkel, E 58,
Linde. Tel 06753-7254

Te koop 4 dekri|
BEREN N.L. G. Ber<
pas, Boggelaar 3,

Warnsveld

Te koop r.b. VAARS-
[KALF, 14 d. oud.
B. Klumpenhouwer,
Wildenborch. D 56.

Denkt u aan het
zoeken van een

^Kerstboom
Tevens nog wat

hulst met bes.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54

Vorden

[
BIGGEN te koop bij

G. W. Winkel,
t' Gazoor

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Tel. 1417.

Een toom BIGGEN te
koop en g.o.h. jon-
gensfiets. H. W.Wes-
selink, Noordink E 59,
Hengelo.

3 toom zware biggen
te koop. H. F. Schlee-
doorn, Okhorsterweg
8, Wichmond.

Te koop eentoom zwa-
re BIGGEN en 'n r.b.
vaarskalf. H. G. Breu-
ker, 't Enzerink.

Te koop een toom
zware BIGGEN, (10
stuks) Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Men stookt voordelig

H A AR, D vanmet een

Henk van Ark

VOETBAL
Na een rustperiode van zes weken kwam Vorden ]
zondag voor het eerst weer binnen de lijnen. In de
ontmoeting tegen Baak was het voor de rusl
nauwelyks te zien dat hier de ploegen aan het
werk waren die de onderste en bovenste plaats van
de ranglijst bezetten.
Vooral het eerste half uur „draaide" de thuisclub
nogal stroef, terwyl de Baak-ploeg een enthousiast
partijtje voetbal speelde. Toch had Vorden in deze
periode een 2—O voorsprong genomen toen de ac-
tieve rechtsbuiten Eggink slecht wegwerken in de
Baak-achterhoede tweemaal resoluut afstrafte.
Enkele ogenblikken later loste de rechtsbinnen
van Baak een hard schot waarby de bal via het
hoofd van de Vorden-spil achter doelman Wissels
in de touwen verdween (2—1). Ny'enhuis zorgde
voor de ruststand 3—1.
De tweede helft was nog maar nauwelijks 10 mi-
nuten oud of de bezoekers keken al tegen een
4—l achterstand aan, toen opnieuw Ny'enhuis
scoorde. Vooral door het stuwende werk van
rechtshalf Teerink op het middenveld bleef de
thuisclub gevaarlyk. Het schieten liet echter te
wensen over. Eggink en Ny'enhuis scoorden ieder
nog éénmaal zodat de wedstrijd in een verdiende
6—l Vordense zege eindigde.
Vorden II behield haar kans op de bovenste plaats
door Voorst IV op eigen veld een 5—2 nederlaag
toe te brengen.
De juniorenwedstry'den werden afgelast.
Zondag a.s. kry'gt Vorden I bezoek van Ratti. Nu
de Rattianen zondag door de overwinning op Pa-
celli hun zelfvertrouwen weer hebben terugge-
kregen, kunnen de geel-zwarten erop rekenen dat
ze een felle ploeg tegenover zich zullen kry'gen.
Bovendien spelen by een plaatselijke ontmoeting
nog diverse andere factoren een rol, zodat we ons
maar liever niet aan een voorspelling omtrent de
uitslag wagen.
Vorden III gaat in Giesbeek op bezoek bij R.K.
G.V.V. III.
By de junioren wordt zaterdag gespeeld de wed-
stry'd Vorden d—Socii b.

DE KRAANVOGELS
Het eerste zestal van de damesvolleybalvereniging
„De Kraanvogels" blijkt in steeds betere conditie
te komen. In de uitwedstryd, welke men dinsdag-
avond speelde tegen RAS I te de Steeg, wist men
een fraaie 2—l zege te behalen.
De Kraanvogels bly'ven hierdoor in de running
en hebben nu uit 9 wedstryden 14 punten. Zy won-
nen er 7 en verloren er 2.

DAMMEN
Voordat vrydagavond de damontmoeting tussen
D.C.V. I en D.C.L. I uit Lochem een aanvang nam,
zei de voorzitter van de Lochemse vereniging, de
heer Koller dat het D.C.V. deze zomer gelukt was
om D.C.L., in het kader van een door haar uitge-
schreven nederlaagtoernooi, de grootste nederlaag
toe te brengen. Voorzitter Hesseling mocht een
fraaie beker in ontvangi^^emen.
In de hierna gespeelde ̂ ^edstrij d gelukte het
D.C.L. niet om revanche te nemen. De thuisclub
toonde zich aanmerkelijk sterker en won verdiend
met 13—7. ^^

NUTS-BIBCTOTHEEK
Daar Kerstmis en Nieuwjaar beide op een dins-
dag vallen zal de bibliotheek die dagen gesloten
zijn. Daarom raden we de lezers aan vrijdagavond
en zaterdagmiddag meerdere boeken mee te nemen
zodat ze op de feestdagen lectuur genoeg in huis
hebben voor het geval 't slecht weer is.
Denken de studerende jongelui er wel eens aan
dat ze alle studieboeken gratis op aanvraag in
bruikleen kunnen krijgen gedurende een of twee
maanden ?

EEN ZALIG KERSTFEEST
en

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

worden U toegewenst door

Broederij „Schoonoord"
Vertegenwoordiger: A. Woltering.

RATTI-NIEUWS
Het was min of meer een verrassing, dat Ratti
zondag in de thuiswedstrijd tegen Pacelli I uit
Klarenbeek de overwinning wist te behalen. Im-
mers, de bezoekers, die nummer 2 op de ranglyst
staan, gelden als een van de favorite ploegen voor
het kampioenschap. Het werd 3—l voor de groen-
witten.
De Rattianen telden ook enkele invallers o.a. Eng-
bers en B. Bos, terwijl inplaats van de door ziekte
verhinderde doelman Hartelman, H. Dostal zich
onder de lat had geplaatst en deze taak uitstekend
verrichtte.
Ratti kon op sensationele wijze binnen de minuut
reeds de leiding nemen. Rechtsbuiten T. Lichten-
berg gaf de bal prachtig door naar linksbuiten
Rutgers, die met een formidabel schot ineens in-
kogelde. Nauwelyks vier minuten later was het al
2—O voor de thuisclub, toen J. Dostal by een
scrimmage voor het doel via de onderkant van
de lat de roos trof.
De Pacelli-ploeg viel erg tegen. Wel was hun sa-
menspel goed verzorgd, maar hun voorhoede zag
geen kans om de overigens uitstekende Ratti-de-
fensie te passeren. Het was F. Lichtenberg die tien
minuten voor rust oprukkende vanuit de achter-
hoede met een uitgekookt tikje de doelman voor
de derde maal het nakijken gaf.
Na de thee kwamen de gasten aan bod, maar zij
kregen geen vat op het spel van de thuisclub.
Na een goede aanval over rechts kan de Klaren-
beekse rechtsbinnen tenslotte de eer redden.
Ratti III speelde een ontmoeting tegen Voorst V.
Voor de rust scoorden de bezoekers 2 maal; na
halftime echter waren ze veel produktiever. Ratti
sneuvelde met 9—0.
Komende zondag zal dan de grote krachtmeting
tussen Vorden en Ratti plaats vinden op het Vor-
den-terrein. Het zal niet aan spanning ontbreken.
De reserves zijn weer vry, terwijl het derde elftal
thuis tegen Hercules II zal spelen (het vroegere
St. Walburgis uit Zutphen).
Voor Ratti a is een uitwedstryd vastgesteld tegen
AZC b uit Zutphen. Ratti b is vry.

Bronch i letten
Hoestdrank in tab l et vorm. 95 et

BIOSCOOP
Zondagavond komt de Nederlandse film „Rififi in
Amsterdam" in het Nutsgebouw. Een keur van
Nederlandse artisten speelt hier in mee, o.a.
Maxim Hamel, Fientje Berghegge, Johan Kaart,
Rijk de Gooyer en Jan Blaaser. Willy Alberti
zingt nieuwe liedjes.
Op tweede kerstdag tweemaal de film „Kolder op
zolder" met Stan Laurel en Oliver Hardy. Deze
twee raskomieken komen als pantoffelhelden in
zeer dwaze situaties en dolkomische verwikkelin-
gen.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidqerondheid

Puistjes verdrogen door Purol poeder

SPANNKNDK FINALE VAN BEDRIJF S-
DAMCOMPET1TIE TE VERWACHTEN

Donderdag 20 december zal de laatste ronde van
de bedryfsdamcompetitie worden gespeeld. Aan-
gezien de afgebroken partij uit de derde ronde
tussen Looier I en de Zuivel I in een overwinning
voor de Looier is geëindigd, ziet het er naar uit
dat de slotpartijen een spannend karakter zullen
dragen.
Het is nl. zo dat de Zuivel II en de Looier I beide
G punten hebben vergaard uit 4 partijen. De BOG
volgt hun op de voet met 4 punten uit 4 wedstrij-
den. De overige ploegen zijn voor het kampioen-
schap uitgeschakeld. Op deze avond zal de Empo I
als tegenstander van de Zuivel II fungeren. De
Looier zal tegen de BOG spelen en De Zuivel I
tegen o.l. school.
Er is dus nog van alles mogelijk en naar a l l e r
waarschijnlijkheid zullen er nog wel beslissings-
wedstrijden gespeeld dienen te worden.

Weekend-aanbieding
Deze week prima Manchester

Herenpantalons van 22.50
voor 19,95

Voor de komende feestdagen

geven wij dubbele animo-zegels

op al uw gekochte artikelen.

Woninginrichting Manufacturen

Onderstaande bakkers vragen u beleefd, met
het oog op de te verwachten drukte voor de Kerstdagen,
a.s. maandag uw benodigde brood voor de feestdagen te
willen halen. Als u uw brood haalt, betekent dit voor ons,
GÉÉN NACHTWERK en voor u VERS BROOD in huis
voor de feestdagen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Wij verzoeken u tevens uw bestelling vroeg te doen, in
ieder geval vóór zaterdagavond 5 uur. Dat geeft uw bakkers
een goed overzicht, en u hebt uw bestelling op de juiste tijd.

Houdt u er wel rekening mee, dat 's maandags
géén bestellingen meer kunnen worden aangenomen.

Hartman - Hoornenborg - Schuppers
Schurink - Scholten & Co. - Voskamp

het warmste vuur cieeft

tiaardbrandolie
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

Flamazur, dé haardbrandolle van n.v. Purfina Nederland
BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg 47, Vorden, Tel. 06752-1217



Gezellige feestdagen

Pracht kwaliteit
Lage pryzen

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
hierbij grote pot kersen voor 0.39

Bij Hes 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 069

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

HL Luth Nieuwstad Vorden

Marktvereniging Vorden

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

Grote sortering

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook met buitenlandse tekst)

Boek- en Kantoorboekhandel

JAN HASSINK

Nutsbibliotheek
Beide nog komende dinsdagen van decem-
ber, is de bibliotheek gesloten.
Vrijdagavond en zaterdagmiddag op de
bekende ufen 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-GIdL
Zaterdag 22 december

DANSEN
Orkest: „The Favorita's"

Heren Konijnenfokkers!
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,
goedgekeurd bij beslui^^fcn de Gedeputeerde
Staten van de provinc^^jelderland, d.d. 22
febr. 1961 nr. 3302/324/3307, de beschikking
moet worden verkregen ten behoeve van
de bouw van de

m\rioolwater-zuivenügsinstallatie
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. LOOMAN

Voor de Kerstdagen:
Kransen - Staven

Weihnad^ollen
(Ons 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

Ha
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 - Spor(truien

Noorse sokken, -kousen en -wanten

Shawls - Mutsen

Maillots in nylon mousse en wollen
crêpe

Helanca damespantalons, ook voor
tieners.

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

BOERENLEENBANK SPflARÜKÏIE
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
<!<> sjmarbank voor

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 AAHBIEDING 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 voor f 5,50
l fles Mistella

Rode zoete Spaanse wijn voor f 2,95
Hierbij l fles „Le Tonnilier''

Franse Landwijn f 1.55
f4 ,50

Martini Vermouth f 6,95
Rode - witte (kleine) „ 3,55

Vinata „ 3,95
Moezelwijn vanaf „ 2,80
Samos „ 3,75
Sherry „ 5,75
Rode of witte port „ 5,75
Rijnwijn Liebfraumilch „ 4,75
Grevenmacher „ 3,60
Advocaat „ 4,75
Boerenjongens ,, 5,10
Boerenmeisjes „ 5,80
Mistella „3,15
Gezinsfles Jus d'Orange „ 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"

J. 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.

Plaimveehandelaar

A+ Bruggeman
Telefoon 1316 Vorden

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

6. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Fantastisch lekker
onze Dessertkoffie
slechts f 1.15 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 te bestellen.
Hotel Brandenbarg

F. P. 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 TRAGTER
autorijles nemen
in een warme auto

is altijd iets wat u niet koud

kan laten en dus warm bij

u wordt aanbevolen.

Kwaliteit is n o. 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 25.95; ook in 2-pers.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Voor' a. s. iVerstdage

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

iBl

Appelflappen
Kerstkransjes

Saucijzebroodjes
Amandelbroodjes

Luxe broodjes
Krentenvlinders
Gemberbroodjes

Melkbrood
enz. enz. enz.

BESTELLINGEN, ulWrlijk voor a.s. zaterdag-
avond 5 uur.

Bakker^Bchurink
Telefoon 1384

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

N utsgebo u w
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 december, 8 uur
De nieuwe Nederlandse film

Riiiii 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.

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 „Zonnetje"' zijn.
Veel goeds gewenst, 't gehele jaar,
Wij staan weer voor de klanten klaar.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
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.

^ 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
tafel lakens
rood,wit en
groencrepe
pakpapier
lint
kaarsen
sta Netjes

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. MflRïENS - Wapen- en Sporthandel


