
CONTACT Zaterdag 30 Oct. 1954
16e Jaargang No 31
Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnem postkan Vordeo

Abonnementsprijs f 1.25 p. halfjaar. -
HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

JAARVERGADERING AFD. VORDEN MIJ.
TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN

Hoewel de afd. Vorden van het Nut in mate-
rieel opzicht op een goed jaar kan terugzien,
heeft zij toch een gevoelig verlies geleden
door het overlijden van de ere-voorzitter
C. Lulofs en de voorzitter van de afd. Spaar-
bank J. v. d. Wal. Beiden hebben zeer veel
voor het Nut gedaan en werden met waar-
derende woorden herdacht, evenals de vorige
week overleden commissaris van de Nuts-
bibliotheek, Th. J. ter Beest.
De voorzitter, de heer H. Wesselink, speet het
in zijn openingswoord dat er maar enkele
leden aanwezig waren. Hy deelde verder mede
dat met de heer Miedema uit Deventer thans
een betere regeling is getroffen voor de film-
voorstelling, welke om de 14 dagen gehouden
zullen worden.
Uit de jaarverslagen van de secretaresse,
Mevr. van Mourik, kunnen we het volgende
mededelen. De heer Pongers heeft wegens
vertrek naar elders als bestuurslid moeten bo-
danken. De onlangs opgerichte Nuts Tafel-
tennis Club (N.T.T.C.) telt 20 leden on or
wordt met 3 teams aan de competitie afd.
IJsselstreek deelgenomen.
De cursussen schilderkunst, huidverzorging en
bloemschikken zijn zeer geslaagd.
De Nutsbibliotheek kan op een goede voor-
uitgang bogen. Het aantal uitleningen bedroeg
10359 boeken, 972 boeken mee* dan verleden
jaar. De bibliotheek werd uitgebreid met 218
boeken.
De Nutskleuterschool heeft een moeilijk jaar
achter de rug, maar is weer tot haar oude
glorie teruggekeerd, dank zij de goede leiding
van het nieuwe hoofd Mej. Wiechers. Het
aantal leerlingen bedroeg 94. Momenteel be-
draagt dit 65, doch dit komt omdat de toe-
lating van de kinderen veranderd is.
Nutsfloralia heeft een uitstekende tentoon-
stelling achter de rug.
De Nutshandwerkcursus omvatte dit jaar 3
cursussen o.l.v. mej. Hesselink, nml. 2 in
dorp en l in het Medler.
Uit de rekening en verantwoording van do
penningmeester, de heer J. H. Schuppers, kun-
nen we melden dat er een nadelig saldo w > i s
van ƒ 738.—. De Uloschool leverde een voor-
delig saldo op van ƒ 103.15. Aan zaalhuur
werd ontvangen ƒ 3282.39. De gebouwen st>^
voor ƒ 64.324.— op de balans. Het fonds ^
aflossing van de renteloze leningen bevat
thans ƒ 5423.01. Zowel mevr. van Mourik als
de heer Schuppers kregen een bijzonder en
hartelijk woord van dank voor hun enorme
arbeid en hun keurige verslagen.
Bij de bestuursverkiezing werden mej. A. J.
Scheltens en de heer H. Wesselink herkozen
en in de vacature W. Pongers gekozen H.
Rombach Jr.
Nutsspaarbank. Van deze zeer belangrijke in-
stelling bracht het bestuurslid de heer J. W.
Klein Lebbink een uitgebreid verslag uit. Aan
1507 inleggers was op l Jan. j.l. verschuldigd
ƒ 965.088,44, dus bijna l millioen gulden. Er
was in het afgelopen jaar een winst geboekt
van ƒ 9.342,51. De rentevergoeding bedraagt
21/a°/o per jaar, ongeacht de grootte van het
tegoed.
Aan het slot van zijn verslag werd ook de
heer Klein Lebbink dank gebracht voor zijn
belangrijke uiteenzetting.
Bespreking wintorprogramma. De voorzit lor
maakte hierbij allereerst zijn excuses voor do
niet geslaagde Kleine Opera-avond van vorige
week. De oorzaak was dat men aanvankelijk
het gezelschap Albert Cross gecontracteerd
had, doch dit gezelschap had enkele weken
voor de avond plotseling afgezegd. Zodoende
moest het bestuur in allerijl een nieuw gezel-
schap zoeken, waarbij mevr. Srhmidl .—Soheop-
maker met haar gezelschap bereid gevonden
was om deze avond alsnog te vullen. Over het
winterprogramma gingen stemmen op uit de
vergadering om vooral niet te hoog te grijpen,
gezien het geringe bezoek aan cultureel ver-
antwoorde avonden. De voorzitter vond het
jammer dat bij muzikale avonden de leden v . i n
de muziek- en zangverenigingen bijna al!"
schitteren door afwezigheid. Twee toneel-
avonden acht het bestuur niet verantwoord
in verband met de concurrentie aan plaatse-
lijke verenigingen. De blokfluit- en de Nuls-
zangschool tellen nog te weinig leden om
doorgang te vinden. De leden werden opge-
wekt alsnog hun kinderen hiervoor op te
geven. Op verzoek van de heer Derksen zal
de Floralia-tentoonstclling volgend jaar ver-
moedelijk 3 avonden geopend zijn, waaronder
één avond uitsluitend voor ouderen.

DIERENBESCHERMING

De collecte voor de Dierenbescherming heeft
hier ruim ƒ 120.— opgebracht.

Kerkdiensten Zondag 31 October.
Gebouw Irene

9 uur Ds M. G. Sterringa van Zutphen
10.30 uur Ds }. Langstraat.
In beide diensten herdenking Kerkhervorming
Woensdag 3 November in Irene
7.30 uur Ds J. H. Jansen
Dankstond voor het gewas

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema
Woensdag 3 November nam. 7.30 uur
Ds E. J. Duursema. Dankuur.

/?./(. Kerk
7 uur Vroegmis, 10 uur Hoogmis.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 30 Oct. van 5 uur t.e.m.
Zondag 31 Oct. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 86 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42.— tot f 48.—

Handel was vlug

Burgelijke stand van 22 t.m. 28 Oct.
Ondertrouwd: J.H. Eilander en J. Steeman;
J. A. A. Mullink en G. A. Mokkink.
Overleden: Th. J. ter Beest, oud 69 jaar.

MJNHARDT'S g«J3?
voor kinderen, mei" Th ij m en Honing

HACKFORTFEEST O.L.S.
Vrijdag 5 November hopen de leerlingen
de O.L. Dorpsschool het jaarl i jks HackJ
leest te vieren. Ook dit jaar zal er een '<~'
worden vertoond, waarbij het gebruikelijke
onthaa l niet ach te rwege /.al b l i jven.
Men leze vooral de a d v e r t e n t i e in dit blad!

EVANGELISATIE BIJEENKOMST
l ledenavond wordt in de kleuterschool
evangalisatie-bijeenkomst, waarin de heer
Koutrik uit Bussum zal spreken over: De
wondere leiding des Heren in de ziekenarbeid.

WINTERPROGRAMMA VAN HET NUT
Voor dit seizoen staan er 7 Nutsavonden op
het programma, waarvan de eerste vorig week
Vrijdag heeft plaats gehad, nml. de Kleine
Opera-avond.
Op Woensdag 24 November behandelt de
heer J. v. d. Brugge uit Amsterdam het rassen-
probleem in Zuid Afrika en wordt de kleuren-
film over het Krügerpark in N.O. Transvaal
vertoond. Op Vrijdag 10 Dec. zal Ds. Lang-
straat weer een avond verzorgen, waarbi j
mevr. Scheltens—Koops uit Middelburg, zan-
geres en de heer D. Wolters, piano, voor de
muzikale omlijsting zullen zorgen. Op Vrijdag
14 Januari wordt er een kunstavond gegeven
door de solodanseres Liesbeth van Buul. In
Februari wordt er een film vertoond over de
V e r e n i g d e Staten. In Maart staat de leden een
leuke avond te wachten door het o p t r e d e n van
het cabaret Kris van de Velden ouder de titel
,,In- Spin- de wereld in", terwi j l tenslotte op
20 April de Amusementsvereniging Vorden
het seizoen zal bes lu i t en mol. de opvoering
van een toneelstuk. Enkele van deze program-
ma's, zoals ,,Het Krüger Wildpark" en de film
over de Verenigde Staten zullen 's middags
voor de j< ngd toeganke l i j k zijn.

CIIR. BESTURENBOND BIJEEN
Woensdagavond vergaderde onder leiding van
de heer A. J. Klein Ikkink de afdeling Vorden-
Hengelo ( ( l id . ) van de Chr. Besturenbond.
Na een kort welkomstwoord waarbij inzon-
derheid de spreker, de heer K. Dijkstra, dis-
i i i ( I sb t s l . u n r d e r van het C.N.V. en enkele
nieuwe h den w e i d e n welkom geheten, deelde
de secretaris de heer D. N'orde mede, dat de
propaganda-avond v.m hel C!.N.V. op 9 Nov.
a.s. in zaal Bakker zal worden gehouden.
Medewerking aan die avond zal worden ver-
leend door , , l )e 1 1 < i k n e n l i rs" u i t Aalten, ter-
w i j l de heer Rijpstra als spreker zal optreden.
Tevens zu l l en de p l a a t s e l i j k e p r e d i k a n t e n t.w.
Ds. Lam n Ds. Duursema h i e r a a n hun
n u i d o w e i k i n g ver lenen. De heer Dijkstra het
woord verkrijgende1 besprak uitvoerig het
nieuwe rapport voor de Chr. Besturenbonden.
Naar a a n l e i d i n g h i e rvan kwamen diverse vra-
gen naar voren, die door de spreker tot aller
genoegen werden beantwoord.

LEDENVERGADERING CHR. SCHOOL DORP
Maandagavond kwamen de leden der school-
vereniging van de Chr. school in het dorp
alhier onder leiding van de voorzitter Ds. J. H.
Jansen in jaarvergadering bijeen. Na een kort
openingswoord waarin spr. wees op de goede
opkomst der leden, werd het woord verleend
aan de secretaris de heer H. J. Berenpas tot
het uitbrengen van zijn jaarverslag. Na het
75-jarig bestaan der school in het afgelopen
jaar gememoreerd te hebben beperkte spr.
zich tot het interne schoolleven. Bedroeg het
aantal leerlingen op l Jan. 1953 251, dit aan-
tal steeg tot 267 op 31 December d.a.v. Aan
de school werken thans 4 mannelijke en 4
vrouwelijke leerkrachten. Mej. de Boer uit
Overveen kon als vaste leerkracht worden
aangesteld. De Uniecollecte bracht een bedrag
van ƒ 1016.50 op. Verder werden een 2-tal
ouderavonden gehouden. Het jaarlijkse school-
feest vond weer in Lochem plaats. De bouw
van een 7e leslokaal ondervond door allerlei
oorzaken vertraging. Thans zijn echter de
plannen daartoe opgezonden. De school maak-
te een uitstapje naar Amsterdam. De school-
arts mocht goede resultaten boeken.
De voorzitter dankte de secretaris voor zijn
uitvoerig verslag.
De penningmeester, de heer ten Broeke, mocht
in zijn finantieel verslag gewagen van een
zeer gezonde basis waarop de school is komen
te staan. Over het afgelopen jaar kon er n.l.
een bedrag van ƒ 1500.— van de bestaande
schuld worden ingelopen.
Nadat een aantal bij de rondvraag gestelde
vragen naar genoegen van de vragenstellers
waren beantwoord dankte de voorzitter allen
die hadden medepewerkt tot het welslagen
van deze ledenvergadering, waarna het hoofd
der school, de heer A. J. Zeevalkink, voor-
ging in-dankgebed.

JAFRO'S JEUGDTONEEL

Voor een groot aantal kinderen, er waren er
ruim 300, gaf het Jafro's Jeugdtoneel onder
leiding van de heer J. Fröger uit Zutphen in
het Nutsgebouw ter gelegenheid van haar
5-jarig bestaan een jeugdtonoelui tvoering. Het
p r o i M . i m m a bestond ui t een ;i-tal a v o n l i
n.l. 1. Pieter Bel met de schoolmeester Spil-
lebeen,- 2. Roodkapje en de wolf en 3. Hans
en Grietje met de heks. Het spel dat de heer
Fröger met zijn jonge medewerkers(sters) gaf
was buitengewoon mooi. Vooral de gedragin-
gen van Pieter Bel in de schoolklas sloeg bij
de jeugd in. Ook het 2e en 3e nummer was
keurig verzorgd.
Enkele kinderen uit de zaal mochten op het
loneel een liedje zingen en werden door Pieter
Hel getracteerd op een stuk chocolade.
Al met al was het voor Vordens jeugd een
amusante Zaterdagmiddag.

CONTACTAVOND FA. KISTENMAKER
Het was Dinsdagavond stampvol in zaal Bak-
ker, waar door de firma Kistenmaker een
contactavond was belegd. Verschillende fa-
brieken van merkartikelen hadden stands in-
gericht en lieten de aanwezigen hun artikelen
proeven. Ook werd een gratis verloting ge-
houden, waarvoor mooie prijzen. De Coco-cola
fabriek vertoonde een film waarop men de
fabricage van dit product kon zien, benevens
de grondstoffen welke ervoor worden ge-
b r u i k t .
De heer Siemes bracht de stemming er extra
in door piano- en accordeonmuziek.
De bezoekers hebben een prettige avond ge-
had en de firma Kistenmaker kan op een zeer
geslaagde avond terugzien.

NIEUWE BILJARTCLUB
Door biljartliefhebbers werd in café De Zon
een vergadering gehouden om tot oprichting
van een vereniging te komen. Uit de tamelijk
grote belangstelling bleek dat hiervoor wel
animo bestond.
Als bestuursleden werden gekozen de heren
P. Hoogendoorn tot voorzitter, T. Hartman tot
secretaris en A. J. Wentink tot penningmees-
ter. De vereniging, welke de naam ,,De Zon"
zal dragen, gaat Dinsdagsavonds oefenen. Er
werd direct een aanvang gemaakt met een
onderlinge competitie door de leden. Het ligt
niet in de bedoeling om aan de bondscom-
pe l . i l i e deel te nemen.

BOND VOOR STAATSPENSIONNERING
De afd. Vorden van de Bond voor Staatspen-
sionnering is voornemens op 17 November
een propaganda-avond te houden. De toneel-
club uit Hengelo G., die al vaker hier is op-
getreden, zal deze avond het dramatische
toneelstuk „Moeder" opvoeren.
Nadere bijzonderheden worden t.z.t. bekend
gemaakt.



VERBOND VOOR VEILIG VERKEER
Hersengymnastiek, trek aan de bel en mast-
klimmen, al deze middels de radio bekend
geworden attracties, wisselden elkaar af op
de jaarvergadering van de afdeling Vorden
van het Verbond voor veilig verkeer.
De heer Folmer wees op het verontrustende
fei t van de jaarlijkse stijging van de verkeers-
ongevallen.
Evenals vorig jaar zal thans ook nu weer
door de wachtmeester Wolf een verkeers-
cursus worden gehouden. De statistiek heeft
uitgewezen dat het aantal verkeersslachtoffers
bij de kinderen reeds is gehalveerd. Hieruit
blijkt toch wel duidelijk het grote nut van het
vorkeersonderwijs op de scholen.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
Joh. J. van Dijk, bleek dat de afdeling 213
leden telt. In het afgelopen jaar is door de
vereniging veel gepresteerd op het gebied van
veilig verkeer. Het jaar is tot volle tevreden-
heid verlopen, maar toch zijn wij nog lang niet
tevreden.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de
heer W. P. de Rijk, vermelden we aan ont-
vangsten ƒ 234 en aan uitgaven ƒ 300. De
ontvangsten worden nog vermeerderd met de
gemeentelijke subsidie die nog niet ontvangen
is.
De aftredende bestuursleden, de heren A. J.
Zeevalking, Joh. J. van Dijk en M. H. Gotink
werden herkozen.
De heer van de Berg, adjudant van de rijks-
verkeerspolitio uit Apeldoorn, hield op zijn
geestige wijze een causerie over het verkeer
en de gedragingen van de bestuurders in het
verkeer.
Na deze causerie werd begonnen met de
spraakwaterval. Een drietal aanwezigen moest
twee minuten spreken over het onderwerp het
verkeer van vroeger en nu. De eerste prijs
werd gewonnen door de heer H. G. Poesse,
2 de heer S. Kulsdom en 3 mevr. Aalderink—
Heijink.
Trek aan de bel werd gespeeld aan de hand
van een aantal verkeersborden, die bedekt
weiden door doeken, welke langzaam werden
opgetrokken. Hierbij bleek dat sommige mede-
spelenden een goede kijk op de borden had-
den. De prijswinnaars waren de heren Plat-
voet, van Houte en Wolsink. De wedstrijd in
hersengymnastiek tussen leden van de motorT
club en een zestal aanwezigen uit de zaal
werd door de Motorclub gewonnen zij het
met de hakken over de sloot. Bij het mast-
klimmen was de eerste prijs voor de heren
Kulsdom en Platvoet, 2 Groot Bramel, Klein
Brinke, 3 Eijkelkamp, Wiltink, 4 de heer en
mevrouw Van Til.

DAMMEN
Dinsdag speelde de Vordense Damclub haar
eerste competitiewedstrijd in dit seizoen tegen
D.C.L. I te Lochem, maar moest met een zware
nederlaag (14—6) huiswaarts keren. Wil Vor-
den dit jaar nog mededoen dan mag zij a.s.
Dinsdag in de thuiswedstrijd tegen V.D.S. uit
Beekbergen wel beter op haar tellen passen.

VOETBAL
Het gaat Vorden I de laatste wedstrijden niet
bepaald voor de wind. Zondag werd weer van
Markelo verloren en liefst met 5—1. Nu be-
hoort Markelo wel tot de leidende ploegen,
doch de uitslag valt toch wel wat tegen. Als
excuus mag misschien gelden dat Vorden vier
invallers telde. Vooral toen met de rust Massy
wegens een blessure het veld moest verlaten,
kreeg de achterhoede het zwaar te verduren.
Tot een half uur voor het einde wist Vorden
de stand op l—l te houden, doch hierna kre-
gen de Markeloërs dank zij de storm zulk een
overwicht dat, hoe goed de invaller-doelman
/ich ook weerde, het Vordendoel viermaal
doorboord werd. Vorden II deed het lang niet
slecht en speelde tegen Ratti II met 3—3 ge-
lijk. Aan beide zijden waren enkele doelpun-
ten te voorkomen geweest. Ratti ontsnapte
even voor het einde zelfs aan een nederlaag
toen de Vordense midvoor prachtig in het
uiterste hoekje schoot en de Rattikeper op
fraaie wijze nog juist een doelpunt wist te
voorkomen. De uitslag geeft de verhouding
goed wc
Vorden n verloor van AZC b met 5—2.
Voor a.s. Zondag staat de belangrijke wed-
strijd Vorden I—Warnsveldse Boys op het
programma. Hier ligt voor Vorden een kans
om haar puntental te vergroten, temeer daar
de Boijs ook al geen sterk elftal hebben. Het
terreinvoordcel kan hier voor Vorden mis-
schien de doorslag geven. Het kan er Zondag
wel spannen.
Vorden II speelt uit tegen Steenderen III en
kan beslag op de beide punten leggen, terwijl
Vorden a bezoek krijgt van Zutphen b.

EEN LOT UIT DE LOTERIJ
Zo men weet heeft het Vordens Dameskoor
deze zomer deelgenomen aan het festival te
Antwerpen. Voor de verstkomende koren
waren 10 belangrijke geldprijzen uitgeloofd
als tegemoetkoming in de reiskosten. Deze
week kreeg het koor bericht dat een be-
drag van 5.000 francs, dat is f 350.—, aan
haar ten deel is gevallen. Dit is een welkome
aanvulling voor de reiskas en het bericht
werd dan ook met een daverend applaus
door de leden begroet.

VORDENS MANNENKOOR
In afwijking tot voorgaande jaren heeft het
Mannenkoor besloten dit jaar een uitvoering
te geven. Er zijn verschillende zangnummers
ingestudeerd, die onder leiding van de onder-
dirigent, de heer A. A. Scholten, worden
uitgevoerd, daar de heer Wolters wegens
een uitvoering elders verhinderd is het koor
te leiden.
De toneelvereniging D.E.V. verleent mede-
werking door na de pauze het prachtige
toneelstuk ,,Op eigenerfde grond" voor het
voetlicht te brengen. Deze vereniging heeft
vorig jaar groot succes geoogst met „Het
meisje met de rode strik", zodat de ver-
wachting nu weer hoog gespannen is.
Bijzonderheden als kaartverkoop e.d. staan
per advertentie in dit blad vermeld.

SANAPIRIN jaagt kou JL
en pijn uit Uw body a^

RATTI-NIEUWS
In verband met de landenontmoeting België—
Nederland, was er Zondag maar een beperkt
voetbalprogramma vastgesteld.
Ratti I had dan ook vrijaf. De reserves speel-
den een belangrijke uitwedstrijd tegen Vor-
den II. Het werd een spannende ontmoeting,
waarbij men bewondering kon krijgen voor 't
taaie volhouden en doorzettingsvermogen van
beide ploegen. De resp. doelverdedigers moes-
ten driemaal vissen en dit 3—3 gelijke spel
gaf de verhouding dan ook juist weer.
Het derde elftal kreeg in Vierakker tegen
Socii I een zware 17—l nederlaag te slikken.
De junioren bleven thuis en speelden een
vriendschappelijke wedstrijd tegen een combi-
natie van Baakse Boys A en B junioren. Ze
wonnen met 3—2.
A.s. Zondag is het Christus-koningfeest en zijn
alle Ratti-teams vrij.

O n r u s t i g , gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen

R.K. BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" heeft het
seizoen op waardige wijze ingezet op Dins-
dag 26 October j.l.
's Morgens uafc er een H. Mis in de parochie-
kerk ter ei^Jvan Maria met Algemene H.
Communie der leden, 's Avonds was er een
Lof, opgeluisterd met zang van de leden der
Boerinnenbond. Hierna werd er een z.g. Moe-
deravond gehouden in zaal Schoenaker, waar-
voor grote belangstelling bestond.
De secretar^^i mej. A. Eijkelkamp presideer-

de deze eerste bijeenkomst.
Van 6 tot 16 November a.s. zal er eveneens
te Doetinchem een tentoonstelling worden ge-
houden over woninginrichting, o.m. door de
Bond v. Plattelandsvrouwen, de Chr. Boerin-
nenbond en de R.K. Boerinnenbond,
Besloten werd om op Vrijdag 12 November
a.s. deze expositie te bezoeken.
In het kader van deze moederavond hield
Pater Frankhuijzen een inleiding over ,,de
adeldom van Maria", welke met grote aan-
dacht werd gevolgd. Hij wekte de leden op,
om speciaal in dit Mariajaar, te trachten de
Moeder Gods na te volgen.
Tijdens de pauze werd elk lid een winter-
programma ter hand gesteld, dat er weer
keurig uitziet.
Na de pauze traden enkele leden op de plan-
ken met 'n toneelstuk in l bedrijf ,,De kant-
werksters van O.L. Vrouw", hetwelk zeer
verdienstelijk werd gespeeld.
De 2de voorzitster, Mevr. Schoenaker—Smit
sloot deze geanimeerde bijeenkomst, na eerst
allen, die aan 't welslagen van deze avond
hadden meegewerkt, har te l i jk te d a n k e n .

K.A.B. STELDE WINTERPROGRAM VAST
In een gehouden bijeenkomst van de Kath.
Arbeiders Beweging afdeling Vorden, werd
het winterprogramma besproken. Dit w e i d
als volgt vastgesteld.
In October een inleiding over het Bisschop-
pelijk Mandement door de Geestelijk Advi-
seur Pater Z. Frankhuyzen. November: Propa-
ganda-avond met als spreker Louis Beumer
over „Wij hebben elkaar nodig". In Decem-
ber: Sluiting Mariajaar door de Geestelijke
Adviseur. Januari: het Bisschoppelijk Mande-
ment toegelicht door de heer A. Verbaal.
Februari: een Filmavond van „Herwonnen Le-
venskracht". Maart: Patroonsfeest met Alge-
mene H. Communie en koffietafel. Tevens in
deze maand een ontwikkelingsavond met als
spreker de heer Th. v. d. Pouw. In April wordt
het seizoen gesloten met een gezellige feest-
avond voor de leden, echtgenoten en verloof-
den. Besloten werd om ieder lid een winter-
programma thuis te zenden.

TAFELTENNIS
De tafeltenniscompetitie is weer begonnen en
Dio neemt hieraan met 2 drietallen deel. Bei-
de teams spelen in de afdeling IJsselstreek in
de 3e klase. Het was ongetwijfeld een klein
succes, wat Dio I boekte in Lochem door de
eerste competitiewedstrijd tegen het sterke
drietal van De Toekomst II met 5—5 gelijk
te spelen. ^^
De tweede ontr^Bting, welke deze week thui
plaats vond tussK Dio I en Actief I uit De-
venter werd echter een 7—3 zege voor de
gasten. T. Jansen en A. Wolbert zorgden voor
de winstpunten.
Binnenkort zal ook Dio II de competitie be-
ginnen.

itegentijd
dus tijd voor been-
pijpen en regen-
broeken.
Ruime voorraad bij

Arie Tragter

't Is ons gebak-
dat verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD'EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

ER IS PLAATS VOOR EEN

NETTE JONGEN
voor alle werkzaamheden en e.v.
te worden opgeleid tot stoffeerder-
meubelmaker.

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard.

H.H. Pliiimveehoiiders en Landt).
Ook het a.s. seizoen leveren wij
u wederom onze vanouds beken-
de gesorteerde tweedaags kuikens
in alle rassen en kruisingen.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

U weet, onze enige reclame is
„KWALITEIT".

Beleefd aanbevelend

BROEDERIJ DENKERS
Tel. K 6750-2467, Warnsveld

De ideale dracht
uoor meisjes en jongens

Joppers
en

Jackets
Ruime sortering

Schoolderman - Vorden
J

13 en 14 Nov. nadert
BEZOEKT dan de Kana-
rietentoonstelling in zaal
Bakker.

TEL. 381

Natuurlijk, U wilt graag een vlotte
pyama, leuk model en aardige gar-
nering. U wilt er zich óók warm en
behaaglijk in voelen.

Hier is zo'n pyama. En dat voor
slechts. . .

* Alleen op bon 9 van Uw Ket t ingboekje .
Leverbaar in de maten 38 t/m 48;
in divers i : k leuren.

VISSER

.75

samenkomst
Hedenavond 30 Oct.
hoopt de heer V. G.
Koutrik uit Bussum
te spreken over „De
wondere leiding des
Heren in de zieken-
arbeid".

U wordt vriendelijk
uitgenodigd tot bij-
woning van deze sa-
menkomst in de kleu-
terschool. Aanvang
half acht.

Te koop z.g.a.n. heren
winterjas, gr maat en
damesjas, m. 42.
Klevering, Molenweg
n13.

Te koop goed onderh.
kolenfornuis, zeer bil-
lijk. Vlogman, Veld-
wijk C 123.

Te koop 8- en 10-
weekse biggen.
H. Lijftogt, bij 't

Kerkhof Vorden

FA. M AKTEN S
Vorden

Te koop z.g.a.n.
7-lamps electr. kunst-
moeder (dubbelwandig)
en prima 300-kaars

Petromax lamp.
A. J. Vruggink
„Riethuis" Delden

Toom biggen te koop.
W. Rietman, Hackfort

Fantastisch mooi
is onze collectie

kop en schotels
Ook in echt Pas-aan

KEUNE
heter -

Buikbanden
Breukbanden

Elastieken kousen
Billijke prijzen

Drogisterij en
Potohandel

P. C.Nipius, Zutphen



De Heer en Mevrouw
SLOT-WESSELINK
geven met grote vreug-
de kennis van de ge-
boorte van hun zoon

GERRIT ALBERT

Meppcl. 25 Oct. '54.
Zuideinde 31

Tijdelijk: Diaconessenhuis
Meppel

Langs deze weg be-
tuigen wij aan de Fa.
KISTEMAKER onze
hartelijke dank voor
de genotvolle avond,
welke zij ons Dinsdag
bezorgd heeft.

Enige bezoeksters

Voor de blijken van
belangstelling bij ons
zilveren huwelijk on-
dervonden, zeggen wij
hartelijk dank.

Joh. Weenk
G. A. Weenk-

Langeler
Vorden, Oct. 1954.
Brandenborch.

Gevraagd zelfstandig
meisje v.d.e.n., voor l
Dec. of eerder. Mevr.
Heimens, Burg. Dijck-
meesterweg l Zutphen

Gevraagd een werk-
ster voor één ochtend
p. week. Mevr. v. Len-
nep, Huize „Kiwi".

Gevraagd:
nette leerling

Electro Techn. Bureau
P. Dekker

Zutphensew. 8 Vorden

Weggelopen lang-
harige Foxhond (Tillie)
Gaarne bericht aan
Joke de Jonge, Nieuw-
stad 26 Vorden.

Te koop 3 winterman-
tels, voor meisjes 10-
14 jr. H. te Veldhuis,
Medler D 156.

Te koop prima gebr.
herenfiets, f 37.50, ge-
garandeerd goed.
Barink's Rijwielhandel

Valappels te koop;
tevens zware biggen
en drag. maal, 8 Nov.
a.d. telling, melkl. ter
inzage. A. Tjoonk,
„Garmel".

Te koop zware big-
gen. B. Wagenvoort,
„Timmer manshuis"
Delden.

Te koop zware biggen
bij H. J. Schouten,
b.d. Bramel.

4 zware biggen te koop
J. Klein Brinke, Hack-
fort C 45.

Te koop een grote
toom biggen. Wed.
Wolsing, Raadhuisstr.
26.

Te koop r.b. drag.
vaars, A-bedrijf. G. J.
Arfman, Wildenborch

Te koop een nieuwm.
M.R.IJ. vaars en een
volbl. M.R.IJ. vaars,
bijna a.d. telling, goede
melkl. J. W. Abbink,
Hackfort C 47.

Een partij voederbie-
ten te koop. Wed
Mullink, Delden.

Te koop 4 jonge hond
jes (Setters).
Broederij Denkers
Warnsveld.

. .
Onze lieve grootouders de Heer en ^

U Mevrouw M
H. J. GOTINK-HARMSEN X

w
herdenken op Woensdag 3 Nov. hun Q

K 45-jarig huwelijk.
n Ineke
X Henk X

Roland X
Gerardje W

X Receptie: 2.30—4 u. Wilhelminal. 16 X

voor jongens en meisjes
Alle kleuren — Vlotte modellen
•

Meisjesjurkjes
Wollen stoffen
Goede pasvorm — Korte en
lange mouw
•

Meisjes vesten en
jumpers
Zuiver wol —< Aardige dessins
•

Jongens jacks
Manchester — Meiion — dege-
lijke dracht
•

Jongens truien en
pulovers
Vele kleuren en prima kwaliteit

Als de liefde in 't spel komt
willen wij ook graag^fcehelpen!
Wij willen u met zo^ om„ringen"

Uit een groot sortiment heeft
u zeker de RINGEN kunnen
kiezen bij

FA. MflRTENS - VORDEN
WEER VOORRADIG:

de echte Friese korte

Turven en aanmaaktürven

G. Weulen Kranenbarg
Brandstoffenhandel - Tel. 217

Het vee van het land
De vee-reiniger bij de hand.

Veescheermachines,
Mesjes, enz.

P. DEKKER, Tel. 253
Electro-, Radio- en Televisiebedrijf

KISTEMAKER DAT IS 'M

Een
kwaliteitsworst,
dus wi. OLBA-WORST
a 79 cent per stuk

Alleen deze week
l stuks voor f 1.45

Voor merkartikelen S T E E D S V A K E R

K I S T E M A K E R

U lekker eten, vergeet dan

Kruidenierszaak HILFERINK niet.
Met heerlijke ZUURKOOL
en een worst van de slager
kunt U het gerust wagen.

Muoering

VORDENS MANNENKOOR
met medewerking van de
Toneelvereniging D.E.V.

Zaterdag 6 November in het
Nutsgebouw, aanvang 7.30 u.

*
Eerste gedeelte

Zangprogramma
Daarna het schitterende toneelstuk

„Op eigenerfde grond"
*Entree f 1.— per pers. (bel. inbegrep.)

Donateurs vrije toegang met één
huisgenoot, op vertoon van de nieuwe
donateurskaart 1954-'55.

Plaatsbespreken op Zaterdag
6 Nov. van 2—3 uur in de
koffiekamer van het Nutsge-
bouw; loting 2.30 uur.

Kaarten in voorverkoop bij Sigaren-
magazijn C .j. W. Ei jerkamp en bij de
leden, 's Avonds zover aanwezig aan
de zaal.

«• Nutsgebouw •«
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 30 Oct. 8 uur

De terugkeer van
Don Camillo

m e t - FERNAN^L

Een terugkeer, die ook U het plezier
zal verschaffen, waarin duizenden U
voorgingen.

Sprankelend, vol leven en
ontwapenend

Toegang voor alle leeftijden

Entree: f 1.20. 0.90, 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.,
heden bij }. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Notaris Rombach te Vorden bericht, dat
zijn INGEZET de huizen met tuinen aldaar:

Julianalaan 18 op f 5500.—
Julianalaan 20 op f 5500.—
Molenweg 11 op f 8555.—

De toeslag bli jf t bepaald op Woensdag 10
Nov. a.s, nam. 2 uur in café de Zon te
Vorden. Te zien : Dinsdags van 2—4 uur.
Aanv. en bet.; l Dec. a.s. Inl. bij de notaris.

+ Ontvangen mooie sortering

Heren Tweedjassen

Damesmantels
in wol en gabardine

Kindermantels

Japonnen
in stoffen en Jersy

ZIE ETALAGE

vlWed. H. H. L O O M A N I
G. H. STRUIK

DEZE WEEK

zeer
voordelige COUPONS

in wollen en halfwollen
japonstoffen.

A. W O L S I N G
Raadhuisstraat 26
Vorden

Het

H a c k f o r t f e e s t O.LS.-Dorp
wordt gevierd op Vrijdag 5 November a.s.
's namiddags 1.15 uur in 't Nutsgebouw
Kinderen, die in 1955 voor het eerst de
school hopen te bezoeken, worden hierdoor
ook tot het feest uitgenodigd.

Bij de Vordense Accordeon-Vereniging
kunnen vanaf Maandag l Nov. geplaatst
worden enkele

NIEUWE LEDEN
Door medewerking van de fa Huygens
uit Groenlo zijn wij in de gelegenheid
Accordeons te verhuren. U kunt het eerst
enkele maanden proberen, alsvorens U
overgaat tot de aanschaffing van een
nieuwe accordeon. De huurprijs voor
12- en 32-bassers bedraagt resp. f7 . — en
flO.—p. maand. Lesgeld in clubverband
f0.50 p. w.
De aanmelding moet geschieden voor 15 Nov.
bij een van de leden; op Maandagavond 7 uur
bij zaal Bloemendaal Stationsweg Vorden, en
Stationsweg 21 te Vorden. Na 15 Nov. worden
geen nieuwe leden meer aangenomen.

Het bestuur

Zendt nu uw kennissen en familie
in het buitenland

de (Jtollandse h^alender
o.a. in kleurendruk. Verschillende prij-
zen.

Firma HIETBRINK

K
OOPT
EUNES
waliteits specialiteiten

* STEYGER,
het altijd scherpe golfsnedetnes

* PRINCE CARMING,
onbreekbare, drinkende pop

» BRIX-BOX,
de leerzame metsel bouwdoos

^ PASAAN, de betere serviezen

ALLEEN BIJ KEUNE Telef. 289

N.V. CHROOMLEDERFf lBRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt
een

flinke .werkkracht



D R M E S, </<»/'/ eraan,

a.s.Zaterdag 6 Nov.
is de laatste dag,

waarop de werkstukken voor onze Spoel-
tjeswolbreiwedstrijd ingeleverd moeten
worden! Tegelijk met de kassabons, die
U werden verstrekt, toen u de Spoeltjeswol
bij ons kocht. Alle werkstukken worden
genummerd en een ieder mag haar voor-
keur te kennen geven door middelvan een
stembiljet. Het publiek is dus de jury!!

VAN WIJK SPOELTJESWOL
Speelt de hoofdrol . . . .
ook in onze breiwedst rijd !

H. LUTH - VORDEN

A.s. Zondag 2 uur:

Vorden l -
Warnsveldse Boys l

Uw adres voor

Pluimvee
is:
W. ROSSEL

Telefoon 283 Vorden

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

dr klopt iets niet!

De krant is niet wazig gedrukt!
Als u niet scherp ziet, moet u inzien,
dat u naar een goede bril moet uitzien.

In alle opzichten is uw „oogbelang"
in goede handen bij

Fa. HARTENS, Vorden

Er moet een goede
reden zijn ...

waarom zovelen reeds
SHELL-BUTAGAS aanschaften

Er zijn zelf* vele fioede redenen voor:
Uiterst pmctixch. Naiitokeuriy refjel-
bdfir. Bijzonder zindelijk. Intensieve
service. Kortom, Dele gemakken want:

Shell
Butagas
is
eerste klas gas!

Wilt gij deze winter mooie witte
muren in uw stal?

Bestrijk deze dan met onze

Synthetische Muurver!
DEKT IN EEN KEER

Is muurvast, watervast, stootvast, afwasbaar

f 3.60 per kg., voldoende voor 6
a 7 nrr.

Drogfisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d Wal
Gedipl. Drogist
Het is een voldonc/en feit,
v.d. Wal verkoopt kwaliteit

Zeven dagen lang

brengen wij u

Pracht Nylons voor f 1.45
„ Enkalons „ f 2.15

Wollen dameskousen
voor f 2.95

in alle maten

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 — Vorden

Of 't bij de boer is of de barones

SHELL-BUTAGAS brengt meer comfort op
elk adres

Wie niet adverteert'wordt vergeten

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordt!

Lage advertentieprijs en hoge publiciteitswaarde

Heden Zaterdag

200 gr. hamworst 55 et
200 gr. nierbrood 60 et
200 gr. pekelvlees 75 et
200 gr. leverworst 30 et
200 ar. tonaworst 60 et
200 gr. leverworst
200 gr. tongworst

200 gr. gek. ham
2 rookworsten
500 gr. vet spek
500 gr. gesm. vet

100 et
119 et
120 et

55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Protestants-lnterkerkelijk Thuisfront

\

imi

De jaarlijks weerkerende
lecte van P.I.T. wordt gehouden
in de week van 1 t.m. 6 Nov.
a.s.

Mogen Tmj ook nu weer op uw gave rekenen?

HARTELIJK DANK!

Het P.I.T.-comité Vorden m

COWBOY
, JONGENSSCHOENEN

STERK ALS EEN PAARD
„COWBOY" zijn ideale schoenen voor voeten in de groei.
Zo sterk ook.
Bovendien een % jaar schriftelijke garantie op de rubberzooi.

Bij aankoop van een paar jongensschoenen
een echte cowboy holster voor f 1.50
(normale prijs f 3.50).

WULLINK'S SCHOENHANDEL
„Onbetwist de schoenenspecialist"
Telef. 342

Damesjaponnen
van Fantasiestoffen

. UW VOORDEEL,
V KOOPT HET VAN 'T STUK.

Zeer uitgebreide
collectie
fantasiestoffen
reeds vanaf 2.95 p.m.
80 cm breed

Schoolden - Vorden

HEDEN
gekookt mager spek
ALS HAM ZO LEKKER!

150 gram voor 63 cent

Hunink's rookworsten p. st. 79 et
250 gr. gemengde koekjes v. 55 et
Taai-taai per pak 47 et
Borstplaat 200 gram 47 cent
Boeren belegen kaas

heel lekker! 100 gram 32 et

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd umt goeds

Woensdag
3 Nov.

Ontvangen wij
weer
om
1.30 uur

Amerikaanse
en

Lange eikels
8 cent per kilo.

Ze kunnen door elkaar geleverd worden

REMMERS

r
eonceri

door het
Zutphens Symphonie-Orkest
Dirigent: Thnm Kolkena
Soliste: Ida Busch (viool)
op a.s. Donderdag 4 Nov. in
de Buitensociëteit te Zutphen
Aanvang 8 uur.

Ida Busch speelt het Vioolconcert in
D van Mozart.

Het orkest voert werken uit van
Schubert, Beethoven en Sibelius.

Kaarten verkrijgbaar bij Karel Wolters, Nieuw-
stad 12 Vorden.

TEL. 381

Maar laat dit koopje niet gaan. Want ^
deze pracht kwaliteit ha l fwol len deken, ^
in fraai gebloemde dessins of tv
zijdig effen pastel t inten, daar b e t a a l t
U deze week voor. . .

slechts J.V. (150 x 200 cm)

of 25.75 (170 x 220 cm)
Alleen op bon 9 van Uw Kettingboekje.

VISSER

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12

Uw zaklantaarn
leeg?

Bij
Ar ie Tragter

steeds verse voorraad
batterijen.


