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FEESTELIJKE INTOCHT VAN
ST. NICOLAAS

Dank zij het initiatief van de Vordense Win-
keliersvereniging kon St. Nicolaas, vergezeld
van twee knechten, Zaterdagmiddag al een
bezoek aan Vorden brengen.
Onder het schrille gefluit van de locomotief,
wat zich vermengde met de sirenes en stoom-
fluiten der Vordense fabrieken, kwam de trein
met de Sint aan boord om 2.20 uur het station
binnenstomen, waar honderden kinderen, be-
geleid door de beide Vordense muziekcorpsen,
de grijze bisschop een welkomstlied toezon-
gen. Na door het bestuur der Winkeliersver-
eniging ontvangen te zijn, ging het in optocht
met de beide muziekcorpsen door de straten
van Vorden Oost, naar het gemeentehuis. De
Sint met zijn beide zwarte dienaren zaten daar-
bij in een open landauer met een palfrenier
op de bok. In het gevolg liep ook het bestuur
van de Winkeliersvereniging, keurig gekleed
in jacquet met hoge hoed.
Op het gemeentehuis werd de Sint als van-
ouds weer ontvangen in de raadszaal door
Burgemeester van Arkel, waarbij deze tevens
de St. Nicolaasweek opende.
Hij wees er op dat het de Sint wel zou zijn
opgevallen bij zijn rijtoer door het dorp, dat
de winkeliers weer hun best gedaan hadden
om hun etalages zo smaakvol mogelijk in .te
richten. Ook het gemeentebestuur streeft er
naar om het aanzien van het dorp te verhogen
door de aanleg van plansoenen en het onder-
houd van gazons. Helaas weet de Vordense
jeugd dit niet altijd te waarderen en er wordt
dan ook wel eens wat vernield. Hij hoopte
dat de Sint de kinderen ernstig zou waarschu-
wen de plantsoenen te ontzien, daar zij het
volgende jaar anders wel eens met een roe
inplaats van met een cadeautje bedacht zullen
worden.
De burgemeester wees vervolgens op het Vor-
wi-behendigheidsspel, waarbij de winkeliers
o.m. elke dag een vet varken beschikbaar stel-
len. De Winkeliersvereniging houdt, aldus de
burgemeester, ,,niet van dat benauwde", ge-
zien de prijzen. Met de wens dat iedereen zijn
steentje zou bijdragen tot groter bloei van de
nijvere Vordense middenstand, verklaarde de
burgemeester de St. Nicolaasweek voor ge-
opend.
De voorzitter van de Winkeliersvereniging, de
heer G. J. Schurink, heette de Sint namens de
winkeliers van harte welkom. Niet alleen de
winkeliers in het dorp hebben hun beste been-
tje voorgezet doch ook de winkeliers in de
buurtschappen zijn hierbij niet achtergebleven
en hij hoopte dat de Sint ook daar zijn inkopen
wilde doen. Hij wees er op dat er tussen de
verschillende zaken in Vorden een gezonde
strijd heerst om het beste en goedkoopste te
brengen. Tot slot bracht hij het gemeentebe-
stuur dank voor haar gewaardeerde medewer-
king bij de organisatie van deze St. Nicolaas-
week.
Sint Nicolaas was zeer ontroerd door de harte-
lijke ontvangst, die in zo'n prettige sfeer plaats
vond. Het speet hem dat hier in Vorden de
kinderen nog plantsoenen vernielen en hij ver-
maande de jeugd, die via een geluidsinstalla-
tie voor het gemeentehuis al het gesprokene
goed kon volgen, om in 't vervolg dit na te
laten. Hij legde er verder de nadruk op dat
de kinderen toch vooral hooi en wortels voor
het paard bij de schoorsteen moesten leggen
voor zijn trouwe schimmel.
Tenslotte riep hij de beide dienstdoende rijks-
politiemannen bij zich en overhandigde hen
een surprise als dank voor de keurige afzet-
ting en hun assistentie bij zijn aankomst.
Na het drinken van de erewijn, ging de Sint
onder luid gezang van de honderden kinderen
zijn rijtoer door het dorp vervolgen, waar in
het Nutsgebouw alle kinderen beneden 10 jaar
door hem getracteerd werden.
Onder grote belangstelling heeft het Vorwi-
behendigheidsspel nu reeds 3 avonden plaats
gehad. De eerste avond werd het vette varken
gewonnen door de heer H. Gosselink op
„Nieuw Mombarg". De 2de prijs ad ƒ 50,—
was voor de heer H. Wesselink uit Delden.
De tweede avond werd de heer Breuker ,,De
Vluchtheuvel" de gelukkige eigenaar van het
varken en de heer H. Bosman, bij het zwem-
bad, kreeg de 2de prijs.
Donderdagavond werd eerste prijswinnaar-
ster mej. Klein Gelting van ,,Klein Garmel".

Kerkdiensten Zondag 6 December
Hervormde Kerk

9.45 uur Ds H. de Ruyter. van Aalten, Jeugdd.
Onderwerp: „Wat wil toch dit Kind".
7.15 uur Ds J. Langstraat

Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 78 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 44.—
per stuk. Handel was redelijk.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 5 Dec. van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 6 Dec. Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burg. stand van 27 Nov t.m. 3 Dec. '53
Gehorend.v. J. L. Klein Brinke en H. Klein
Brinke-Wesselink, d.v. H. Massen en C. R.
Massen-Masselink, d.v. A. R. J. Zents en
M. B. J. Zents-Willemsen.
Ondertrouwd B. H. Spijker en F. J. Kies-
kamp.
Overleden A. G. Vlogman, wed. G. Wentink
overleden te Zutphen, oud 63 jaar.

l kom! allenf loi mij
JEUGD

DIENST
Ds H. DE RUYTER uit Aalten,
spreekt D.V. Zondag 6 Dec. a.s. over

„Wat wil toch dit Kind"

PERSONEELSAVOND
De personeelsvereniging van de Coöp. Zuivel-
fabriek te Vorden, die dit jaar werd opgericht,
gaf haar eerste feestavond in zaak Bakker te
Vorden. Naast de leden van het personeel
waren voor deze avond, Directeur, Bestuur en
Commissarissen met de dames uitgenodigd.
De voorzitter, de heer Schouten, sprak in zijn
openingswoord zijn vreugde uit dat velen aan
de uitnodiging gehoor hadden gegeven, heette
allen welkom, in het bijzonder de genodigden
voor deze avond en wenste allen een gezellige
avond.
Het programma dat vervolgens gebracht werd
gaf voor elk wat wils. Zang, spel, komische
voordrachten aan elkaar gesmeed door de
conferencier, werden in vlot tempo ten tonele
gebracht. De lachsalvo's waren hierbij niet
van de lucht, diverse personen ontpopten zich
als bekwame acteurs en actrices.
De indeling van de avond was zo gekozen dat
gedurende twee pauzes de dansliefhebbers hun
hart ook nog konden ophalen.
Al met al mag de personeelsvereniging terug
zien op een goed geslaagde avond.
De directeur, de heer A. J. Huurneman, sprak
een woord van dank en waardering, mede
namens bestuur en commissarissen, voor het-
geen deze avond was geboden en hoopte dat
in de toekomst door de personeelsvereniging
veel goeds tot stand gebracht mocht worden.
Aan het slot van de avond dankte de voorzit-
ter alle medewerkers voor het vele werk dat
zij voor deze avond gedaan hadden en de
prestaties van deze avond en sprak de wens
uit dat door de volle medewerking van de
leden de vereniging ook in de toekomst weer
een dergelijke avond zou kunnen organiseren.

DE FABRIKANTEN IN OPPOSITIE TEGEN
HET UITBREIDINGSPLAN

Onder auspiciën van de V.V.D., afd. Vorden,
gaf de heer F. W. Droffelaar van het ing. bur.
van Straaten als ontwerper van het Uitbrei-
dingsplan een toelichting op dit plan.
De goed bezette zaal van het Nutsgebouw be-
wees dat hiervoor nogal belangstelling be-
stond.
De heer H. Wesselink legde er in zijn ope-
ningswoord de nadruk op, dat deze bijeen-
komst geen enkele politieke strekking had,
zoals men misschien gedacht zou hebben om-
dat het van de V.V.D. uitging. Het gaat hier
zuiver om deskundige voorlichting over het
uitbreidingsplan.
De heer Droffelaar deelde bij de aanvang van
zijn uiteenzetting uitdrukkelijk mede, dat het
plan tot Maandag 7 Dec. 12 uur ter visie ligt.
Nadien kan men niet meer bij het gemeente-
bestuur komen met bezwaarschriften. Omtrent
het plan behoeven we niet verder uit te wijden
daar dit genoegzaam bekend is. Het belang-
rijkste deel van deze avond waren de verschil-
lende vragen en bezwaren, die tal van toe-
hoorders naar voren brachten.
De voornaamste hiervan kwam van de zijde
der fabrikanten. Er is, aldus de vragenstellers,
een terrein uitgestippeld voor fabrieksbouw in
Vorden Oost, achter de spoorlijn Vorden-Win-
terswijk. De bestaande fabrieken in het dorp
zelf, zoals de leerlooierij, de metaalwaren-
fabriek Gems, de Vleeswarenfabriek, en aan
de Ruurlose weg de meubelfabriek, is hier-
mede de mogelijkheid ontnomen om zich ter
plaatse op belangrijke wijze uit te breiden in
de toekomst. De leerlooierij moet b.v. beslist
aan een beek liggen in verband met het water.
De fabrieken moeten dan maar, aldus het plan,
verplaatst worden naar het industrieterrein,
het*^n van alle zijden de vraag uitlokte wie
df^^talen zal, daar hier millioenen mee ge-
moeid zijn.
Men kan tegen deze beslissing bij de raad wel

•raren indienen en deze zal hierbij onge-
twijfeld de volle medewerking verlenen, doch
spr. gaf maar weinig kans dat de Ged. Staten
dit^ullen goedkeuren.
H^Blan is in 1943 door burgemeester Arriëns
in Arnhem ingediend en besproken en toen al-
dus vastgelegd. Het plan in hoofdzaken viel
daarna niet meer te veranderen. In verband
met de bezetting heeft niemand er destijds bij
stilgestaan om bezwaren in te dienen, omdat
men dacht dat deze maatregel na de oorlog
toch wel weer ongedaan gemaakt zou worden.
Men zit nu met de ongelukkige gevolgen.
Op een vraag waarom men aan de Almense
weg geen burgewoningen meer mag bouwen,
deelde spr. mee dat elke lintbebouwing aan
uitvalswegen zoveel mogelijk zal voorkomen
moeten worden. Wanneer de Verlengde
Molenweg wordt doorgetrokken, is nog niet
te zeggen. Vermoedelijk zodra er behoefte be^
staat aan nieuw bouwterrein.
Men vroeg verder waarom er op waardeloze
heidegrond geen villa's gebouwd mogen wor-
den. Dit moet, aldus spr. bestemd blijven voor
recreatie-oord; niet alleen voor Vorden, doch
nog meer voor geheel Nederland. De stedeling
kan in eigen stad ook wel villa's zien. Men
wil hier juist heidegronden aanschouwen.
Het woonwagenkamp zal ondanks het feit, dat
de vuilnisbelt er tegen aan ligt, wel niet ver-
plaatst worden, daar niemand hiervoor gaarne
grond afstaat. Ook een andere plaats voor de
vuilnisbelt is moeilijk te vinden. Het ligt wel
in de bedoeling van de regering om de woon-
wagenkampen meer te centraliseren tot enkele
kampen.
Een aantal fabrikanten uitte nog eens zijn
lang niet malse critiek op het uitbreidingsplan,
wat betreft de uitbreidingsmogelijkheden van
de bestaande industrie in het dorp.
Spr. verwees alle opposanten echter weer naar
het feit dat burgemeester Arriëns destijds dit
plan had ingediend en er nu niet veel meer
aan te veranderen viel.
De heer Haverkamp dankte tenslotte namens
het bestuur der V.V.D. en de overige aan-
wezigen de heer Droffelaar voor diens belang-
rijke uiteenzetting.

BENOEMD
De heer Chr. Vliem, tot nu toe werkzaam als
chauffeur bij de C.L.V. „Ons Belang" te Linde,
is aangesteld tot chauffeur in dienst der Geld.
Tramwegen.



AGENDA
5 Dec. St. Nicolaasfeest N.V.V.
9 Dec. Toneelavond Staatspensionnering.

10 Dec. Uitvoering Chr. Zangver. Excelsior.
11 Dec. Ontspanningsavond Veilig Verkeer.
12 Dec. Evangelisatiesamenkomst in Irene.
13—20 Dec. Schietconcours.

VOETBAL
Geheel in de lijn der verwachtingen heeft Vor-
den in Zelhem een gelijk spel uit het vuur
weten te slepen. De volle winst heeft er wel
ingezeten, doch de voorhoede wist te weinig
van de kansen te profiteren. Vooral in de eer-
ste helft was Vorden voortdurend in de aan-
val, doch veel geluk hadden de Vordenaren
niet. Het bleef bij enkele schoten, die of te
zacht waren of door de Zelhem-keeper zonder
al te veel moeite gestopt konden worden.
In de tweede helft was Zelhem in het veld wel
enigszins de meerdere, doch ook hier open-
baarde zich het gebrek aan schotvaardigheid.
Bovendien was het Vordense achtertrio er
deze middag goed in en wist menige aanval
reeds, voordat ze gevaarlijk kon worden, on-
r.rhadelijk te maken. De beide doelpunten
waren dan ook min of meer presentjes.
Vorden kreeg een penalty te nemen wegens
hands van een der Zelhem-backs, welke Lin-
denschot onberispelijk inschoot. Het doelpunt
van Zelhem ontstond doordat de Vordense
keeper de bal per abuis voor de voeten van
een aanstormende Zelhemspeler wierp, waar-
door deze gemakkelijk kon scoren. Beide elf-
tallen deden het laatste kwartier nog hun
uiterste best om het winnende doelpunt te
scoren, doch de verdedigingen bleven de baas.
De uitslag geeft de verhouding goed weer.
Vorden II verloor onverwacht van het toch
zeker niet sterke S.V.B.V. I uit Barchem.
Vorden III kreeg evenmin een kans tegen de
Warnsveldse Boys IV, bijna geheel bestaende
uit oud-spelers van het eerste en verloor met
4—1.
A.s. Zondag ontvangt Vorden St. Walburgis I
uit Zutphen, Dit elftal staat onderaan met O
punten en het ligt dan ook in de lijn der ver-
wachtingen dat Vorden hier een tweetal pun-
ten kan machtig worden. Men moet daartoe
de tegenpartij echter niet onderschatten. Voor-
al de voorhoede dient meer te schieten, want
zonder doelpunten wordt nu eenmaal
wedstrijd gewonnen.
Vorden II speelt om 11 uur thuis tegen K.D.C.
III, terwijl Vorden III om 12 uur op bezoek
moet bij St. Walburgis II.

BIOSCOOP
Volgende week Zaterdag kunnen de li
bers van een avonturenfilm weer hun hart op-
halen in het Nutsgebouw. Dan wordt vertoond:
,,De zonen van de musketiers", een film vol
intriges en spanning, en boeiend van begin tot
eind.
Drie mannen en een meisje volgen het voor-
beeld van hun vaders, de beroemde muske-
tiers, en redden Frankrijk van de ondergang.
Het is een kleurenfilm, waardoor de schitte-
rende costuums zeker nog beter tot hun recht
zullen komen.
Een advertentie geeft volgende week nadere
bijzonderheden.

BOND VOOR STAATSPENSIONNERING
Zoals uit een advertentie in dit nummer blijkt,
houdt de Bond voor Staatspensionnering haar
jaarlijkse propaganda-avond op a.s. Woens-
dag 9 December. De propaganda-rede wordt
uitgesproken door een bekend spreker, n.l. de
heer R. Zegering-Hadders.
Een toneelgroep uit Hengelo (G.) voert het
toneelstuk ,,De vluchtelinge" op. Deze groep
heeft hier al eerder een toneelstuk gebracht,
dat destijds zeer in de smaak viel. We ver-
wachten dan ook, dat velen deze avond zullen
bezoeken. De toegang is vrij.

TELEFOON
Ook de R.K. school op de Kranenburg is nu
telefonisch aangesloten. Ook hier krijgen de
kinderen voortaan dus gelegenheid zich met
het hanteren van de telefoon vertrouwd te
maken.

B.O.G.
Onder voorzitterschap van de heer H. Tjoonk
werd een ledenvergadering gehouden. De heer
B. Wunderink verklaarde zich bereid aan de
Prov. ploegwedstrijd deel te nemen.
De programma's van de districts- en de alge-
mene vergadering werden besproken. Voor
beide vergaderingen werden afgevaardigden
benoemd.
Na de pauze werd door de heer Dolphijn een
film vertoond: ,,Paardekracht voor de boer-
derij".

Hier staat één der geluk-
kige prijswinnaars van het
Vorwi behendigheidsspel,
de heer Gosselink, Nieuw
Mombarg, met zi jn vette
knalstaart. Het bestuur der
Winkeliersvereniging en
een schare belangstellen-
den werden mede gefoto-
grafeerd.

Foto Zeylemaker

TONEELUITVOERING WILDENBORCH
De Chr. toneelvereniging TAO in de Wilden-
borch gaf in het verenigingsgebouw een goed
geslaagde uitvoering. In een inleidend ope-
ningswoord begroette de heer G. Klein Brinke,
voorzitter der club, de heer en mevrouw Mr
Staring.
Het toneelstuk ,,Celien slaat toe" liet zien hoe
de in moeite geraakte mens tot elke daad van
arglistigheid in staat is om de zware zorgen te
boven te komen, doch de humor ontbrak ook
niet. De rollen zaten er goed in, zodat er vlot
spel kon worden gegeven. De regie berustte
bij de heer A. Haneveld uit Lochem. Beide
avonden was het gebouw tot in alle hoeken
bezet.

TAFELTENNIS
Dio I, dat de competitie zo hoopvol begonnen
is, moest in het bezoekende Golto III (Does-
burg) met 8 — 2 haar meerdere erkennen.
Het dubbelspel tussen B. Bos en T.
contra Franken — Boegman, leverde een O — 2
overwinning voor de gasten op.
Dio II speelde haar eerste competitiewedstrijd
thuis en deed het beter dan de grotere broers.
Zelhem IV werd met een 7 — 3 nederlaag naar
huis gestuurd.

OVERGEPLAATST
Maj. A. Polman, employé II aan het postkan-
toor alhier, is overgeplaatst naar Winterswijk
Van het kantoor Zutphen is naar hier over-
geplaatst onze vroegere plaatsgenoot, de heei
Harwig, als hoofdemployé.

BEKROOND
Op de Nat. Tentoonstelling voor Konijnen te
Oosterbeek, werden enkele ingezonden exem-
plaren van de heer G. J. Beumer alhier be-
kroond. Het praedicaat G. G. werd toegekend
aan een witte jonge Ram, terwijl eveneens 'n
witte Ram 4 Z.G. verwierf. Twee witte, jonge
Voedsters werden bekroond met G. G. en
4 Z.G.

Ons

Kaadselhoekje
Als verrassing voor het Sinterklaasfeest ge-
ven we weer eens een letterraadsel.
Zet de cijfers l t/m 44 naast elkaar en plaats
de letters van de gevonden woorden onder
de betreffende cijfers. Bij goede invulling
ontstaat een zin van 8 woorden.
Veel succes!
6, 23, 40. 29, 44, 19, 32, 11, 10, 37, 26 is

morgen jarig.
3<>, 5, 16, 7, 9, l, 25, 14 doet het 's win-

ters wel eens.
18, 27, 20, 22, is een jongensnaam.
3, 13, 27, 12, 34, 17, 41 is altijd groen.
42, 43, 38, 4, 31, 33, 35, 8, 21, 35. 10, 31,

8, spelen jongens graag mee.
2, 38, 15, 19 wordt vanavond beloond.
24, 30, l, 39, 43, 28, js niet raar.
38, 39, 19, 41, 4, 8, 36, 30. 3, 23. 17, 32
44, 12, 27, 13, 31, 26, 38, 20, 19*. Ki' 2S*
23, 24, 27, 40, 24 is dit jaar zeer actief.

BILJARTEN
K.O.T. is van haar misstap vorige week tegen
Atlanta (het werd in Zutphen een smadelijke
10—o nederlaag), weder op het pad der deugd
teruggekeerd. De Pauw, toch waarlijk een niet
te onderschatten tegenstander, werd hiervan
het slachtoffer. Met niet minder dan 10—O
moesten zij de vlag strijken.
Ook het tweede vijftal weert zich uitstekend.
De Hoven II, een der sterkste teams uit de
afdeling, moest aan de lijve ondervinden dat
het met de Vordenaren slecht kersen eten is-,
met een 8—2 nederlaag konden zij de IJssel-
brug weder overtrekken.

RATTI-NIEUWS
Wederom, met het kleinst mogelijke verschil,
heeft Ratti I een l—O nederlaag geleden tegen
de Witkampers te Laren. De gastheren kwa-
men op gelukkige wijze aan 'n doelpunt, door-
dat een der Ratti-spelers de bal in eigen doel
schoot.
Ratti kwam met een 3-tal invallers in het veld,
zodat de wedstrijd niet op hoog peil kon staan.
Over en weer werden aanvallen opgezet waar-
mee de verdedigingen wel raad wisten. De
rust ging in met O—0.
± 10 minuten was de tweede helft aan de
gang of één der Witkampers passeerde de
Ratti-verdediging en schoot juist tegen de lat.
De terugspringende bal kwam op de voet vau
een aanstormende achterspeler van Ratti, die
het enige doelpunt maakte. Hierna nam Ratti
het heft in handen. Met kunst en vliegwerk
gelukte het de Witkampers in het laatste
kwartier hun voorsprong te behouden. Een
hard teruggespeelde bal kon de doelman nog
juist tot corner werken en de kans op een ge-
lijk spel ging voor Ratti verloren, toen de bal
over het lege doel werd geschoten. Een gelijk
spel zou de krachtsverhouding beter hebben
weergegeven.
De A-junioren speelden een zware uitwed-
strijd te Hengelo (G.) tegen Pax A, dat momen-
teel de bovenste plaats bezet. Het werd een
uiterst spannende strijd, die door Ratti met
4—3 gewonnen werd.
Ratti B speelde tegeji de O.L. Dorpsschool en
won met 2—0.
A.s. Zondag krijgt het eerste elftal bezoek vai
Reunie III uit Borculo. Hoewel de uitwedstrijc
tegen deze club werd verloren kan Ratti met
'n volledige ploeg minstens een gelijk spel be-
halen. De reserves zullen op hun tellen moeten
passen in de lastige uitwedstrijd tegen Socii I
te Vierakker.
De A-junioren zullen thans een dubbele com-
petitie moeten spelen, dus in totaal 20 wed-
strijden. Zondag zullen zij flink moeten aan-
pakken, want dan komt Keyenborgse Boys A
op bezoek. Door een eventuele overwinning
*al de Ratti-ploeg haar 2de plaats op de com-
petitieladder kunnen behouden.
Ratti B is vrij.

WIELERSUCCESSEN
Onze plaatsgenoot, de heer A. Siemes, heeft
de laatste tijd enige mooie successen behaald
bij het wielrennen. In de wielerrit van de Fed.
Doetinchem behaalde hij een 3e prijs (broir/rn
medaille) in de afd. Nieuwelingen.
J.l. Zondag werd hij clubkampioen van de Zut-
phense Wielerclub (Nieuwelingen) en ontving
voor deze prestatie een zilveren b( ken l l i j In-
haalde deze titel met ruim l min. voorsprong
op zijn naaste achtervolger.
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Verloofd:

Diny Beeftink
en

Jan Klein Tiesink
Vorden, Burg. Galléestr. 41

Lochem, Badhuisweg 7

Receptie: Badhuisweg 7 te
Lochem op 12 Dec. 1953
van 3.30 — 5 uur.

Onze verkoop van

Tassen
gedurende de St Nico-
laas-actie was weer

daverend ! J I
Koopt bij vakmensen

Aanbevelend,
G. W. Luimes

NIEUW!
ZILVERMETA
maakt afgesleten
verzilverde voor-
werpen als nieuw.

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
gediplom. drogist

A.s. Zondag

Vorden l -
St Walburuis l

AANVANG 2 UUR

Aangeboden:
net kosthuis

Wed. Stoltenborg
Wilhelminalaan 22

Nette jongen heeft wat
vrije tijd beschikbaar
voor allerlei werkzaam-
heden. Inl. bureau

Contact

VERLOREN
bruine glacé heren-
handschoen vermoede-
lijk Zutphensew. Vor-
den.Jgaarne bericht bij
J. Wagenvoort, War-
ken, B 73 Warnsveld

Woensdagavond ver-
loren een

dames horloge,
verm. in het Nutsgeb.
Gaarne terug bez. tegen
beloning bij
T. Weenink,
Kamphuizen, Vorden

Zware biggen te koop
bij J. B. Voskamp

„Voskuil"

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, nog onverwachts, onze lieve zuster
en schoonzuster

ALEIDA GERDINA VLOGMAN
weduwe van G. Wentink

in de ouderdom van ruim 63 jaar.

Namens alle broers
en zusters

Vorden, 29 November 1953.

Nutsspaarbank - Vorden
Opgericht 1819

Houders van een spaarbusje worden verzocht
volgende week, dus voor 13 Dec. a.S. ten
kantore te komen om hun busje te laten
ledigen, in verband met de intrekking van
oude dubbeltjes en centen.

Chr. Zangver. „Excelsior"*
UITVOERING

op a.s. Donderdag 10 December
's avonds half acht in Irene

Entree f 1.— (bel. inbegr.)
Donateurs hebben op vertoon van hun

donateurskaart vrije toegang

*
Voor de pauze ZANG

Na de pauze het toneelspel in 3 bedr.

Zij, die gestuurd was * + +
door Wim Jüumont

Plaatsbespr. op de dag der uitvoering
a 10 et p. plaats v. 12—l uur a. d. zaal.

Loting 12.30 uur.

Toegangskaarten verlu^ab. bij de leden
en bij SigarenmagwEijerkamp.

ELECTRA

v. nieuwe installatie en onderhoud
Landelijk erkend Installateur

Een Pas-aan servies
is pas een écht servies! J\, t* U JN Ci

Beter Goedkoper

In de bossen gevonden :
cocker spaniel, kees
wit-zwart gevlekt, iets
bruinaandebek, linker-
oog ziet slecht. Zeer
rustige hond. Wie ont-
fermt zich ? Zich te ver-
voegen bij de Heer
Bargman, Ruurlosew.
D 10

Te koop 4 a 5 biggen
bij H. G. T. Horstman
D 88, N.O.Z.

Gratis verkrijgbaar:
een klein zwart hondje
Joh. Groot Jebbink,

„Bijvanck" Linde

Te koop konijn met 7
jongen. J. M. Masselink
Molenweg 3, z. billijk

Te koop l salontafel,
69 x 1.08, 2 fauteuils
met 4 stoelen, l spiegel
en l kamerkachel, alles
in goede staat.
H. Broyl, B 71

Warken

Te koop een nuchter
maalkalf en biggen.
H. J. Veenhuis B 78,
Vorden.

H.H. Landbouwers,
Daar ik wegens ziekte
verhinderd ben bij U
te komen, verzoek ik u
vriendelijk, de vette
varkens even bij mij
op te geven.
J. B. Uenk,. Nieuw-
stad 67

Uit de hand te koop:

een boerderi j t je ,
met plm. l h.a. grond
bevragen bij

H. J. Gotink, Wil-
helminalaan 16.

Beëdigd Makelaar
en Taxateur

Tekoop 4 zwarebiggen
bij H. J. Memelink,
Linde E 8, Vorden.

Te koop F. H. vaars-
kalf, 8 dagen, pink v.
16of9mnd .
W. Oortgiesen C 83,
N.O.Z.

Te koop g. o. h. Küp-
perbusch kolenfornuis
bij G. Oplaat Wilden-
borch.

Te koop, een volbl.
neur. vaars a.d. teil.
15 Dec. prod. M. 6549
1. 3.93% vet, 478 d.
7025 1., 3.83% vet
446 d. Wit bedr.
Wed« J. A. Berenpas
„de Koning" Mossel.

Tijdelijke aanbieding!

3 x 1 = 2
3 kledingstukken inleveren voor

chemisch reinigen
2 betalen!

Doe ons 's Maandagsmorgens voor
9 uur bericht, en we komen het
dezelfde dag nog halen.

Stoomververi] en chemische Wasser!)
N.V. HOEKSEMA

Sprongstr. 10 - Telef. 3191 - Zutphen

Wat doet
en

Hoc werkt

Medicinaal Norit?
•
Vanaf a.s. Maandag 7 Dec.

Demonstratie-toestel
in de etalage van

Drogisterij „De Olde Meulle"

J* M* V, d+ Wal Gedipl. drogist

Verbond voor Veilig Verkeer
Afd. Vorden

Untspannings- en

n t wikkeling s-auond
voor de leden op VRIJDAG
1 1 Dec. om 20 uur in zaal
HOTEL BAKKER

Voor elck wat wils
o.a. Hersengymnastiek en gratis
verloting.

Muzikale medew. van het Vordens Orkcstjc

OOK VANDAAG NOG
koopt de Sint voor het kind

Kleur- en Prentenboeken
Verfdozen
Doosjes pastels
Vulpotloden
Ballpoints
Boetseerklei
Vertelselboeken
Gezelschapsspelen, enz.

Fa, HIETBRÏNK

Bond v. Staatspensionnering
afd. Vorden

NEEL- UITVOERING
op Woensdag 9 December '53
in de zaal van Hotel Bakker

anvang 8 uur Zaal open 7.30 uur

preker: R. ZEGERING-HADDERS
lid van het hoofdbestuur en lid
van de 2e Kamer voor de V.V.D.
*

Opvoering van het toneelstuk

De Vluchtelinge
door de toneelgroep uit Hengelo-G.

Toegang vrij

Plaatsbespreking op de dag der uitv.
van 12.30—1.30 uur aan de zaal, a
25 et per persoon.

Marktvereniging - Vorden
Subsidie-aanvragen

dienen uiterlijk 19 December a.s. bij de
secretaris, de heer J. J. v. d. PEIJL, Molen-
weg 35, te worden ingediend.

Onze voorraad
wordt steeds aangevuld, zodat u ook

op 5 December nog een goede keuze

kunt doen uit onze

Ie klas
electr. apparaten

T
Technisch Bureau P. Dekker
Speciaalzaak in Electra - Radio - Televisie



H. H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.
En tevens alle soorten
wild gevraagd, hoge
prijzen!!

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Telefoonaansluiting
De St Antoniusschool
te Vorden en het hoofd
H. Folmer, zijn aan-
gesloten onder num-
mer:

341
Advertenties

en
Abonnementen
voor alle kranten

worden aangenomen
door:

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

en D. TE S L A A ,
Schoolstraat 11

VOOR, HLLE ZIEKENFONDStN

VOKDEM TEL"l 72

U kunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN
's Zaterdags terug

Wasserij „Sttjgoord"
Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed ??

A.s. Zondag

Ratti I -
Reünie III
Aanvang 2 uur

Ce/t sieraad op uw tafel

en niet duur

Handweef Tafelkleden

140 x 170 f 8.25

120 x 150 f 6.45

Kapstokkleden

95 x 130 f 4.25

TEL. 381VISSER

DIEPVRIES
Dames uan Vorden en omstreken!

Wij maken u er op attent, dat er op a.s.
Donderdag 10 December 's middags van
2—5 uur in de zaal van HOTEL BAKKER

een demonstratie
gegeven wordt v. d. „VITA DIEPVRIES-
PRODUCTEN". Laat deze gelegenheid om
kaauis te maken met „diepvries" niet voorbij

Meerdere inlichtingen geeft u

£.. J. DERKSEN & Zn.
weg 13, Vorden Telefoon 334

Heden laatste dag
met 45 minuten geheel gratis kopen!

De tijden waren als volgt:

Zaterdag 28 Nov. van 1 — 1.45 uur
Maandag 30 Nov. van 10—10.45 uur
Dinsdag l Dec. van 3—3.45 uur
Woensdag 2 Dec. van 4—4.45 uur
Donderdag 3 Dec. van 8.30—9.15 uur

Volgende week worden de laatste twee tijden van
gratis kopen bekend gemaakt.

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen

Weer 2 rook worsten voor f 1.19

Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. hamworst 60 et 200 gr. ham 90 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

SINTERKLAAS en CONTACT zijn vrienden van groot en klein

De Vordense Winkeliersvereniging

maakt bekend dat het VORWI-SPEL voor kinderen

op heden Zaterdagmiddag: door omstandigheden

niet kan doorgaan!

Bactcriëndodende
Dp|A|||| II |f)

i möMfl H U
Vernietigt alle lichaamsgeuren,
veroorzaakt door transpiratie enz.

Drogisterij De Olde Meulle
J, M. van der Wal, gedipl. drogist

Bestuurdersbond NVV
afd. Vorden

LEDEN!

Hedenmiddag in het Nutsgebouw

St. Nicolaasfeest
(ook f i lm!)

voor groot en klein. Aanv. 3 uur

Zie ook de reeds door u ontvangen
uitnodiging.

CKomt mét uw kinderenD
Het Bestuur

P.S. Denkt ook aan de 3e cursus-
avond, op 15 Dec. Zie circulaire.

l

LOODGIETERSWERK

Landel. erkend Gas- en Waterfitter

Het oude vertrouwde adres

Koperslagerij vanaf 1830

Varkensmesters,
zoekt uw voordeel!

Wij ontvangen de Baconvarkens

t.m. 75 Kilogr. geslacht
voor de hoogste prijs.

Beleefd aanbevelend,

D. J. JANSSEN, Hengeloseweg, Tel. 416

De Sint
kocht reeds

zakken vol schoenen

bij ons.

Vraagt u er ook een paar, hij
kan ze dan vandaag nog voor u
kopen.

Wullink's Schoenhandel
Telef. 342

„Onbetwist de sckoenenspeclall&t"


