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ST.-NICOLAAS OP DE SCHOLEN
Ook dit jaar bracht Sint-Nicolaas weer zijn
jaarlijks bezoek aan de Vordense schoolkinde-
ren. De kinderen van de o.l. school Dorp haal-
den de goed heilig man af die uit de richting
Almen arriveerde. In het Nutsgebouw vierden
daarop de kleinen feest. Na het welkomstlied
heette meester Vedders de Sint hartelijk wel-
kom. De Sint op zijn beurt was zeer erkente-
lijk voor de enthousiaste ontvangst en legde
er in het bijzonder de nadruk op, dat hij zeer
verheugd was in ons land nog in vrijheid te
mogen vertoeven.
Evenals voorgaande jaren bleek Sint ook
nu weer goed op de hoogte met de belevenis-
sen op de school. Het deed Sint bijzonder veel
genoegen dat de leerlingen ook dit jaar weer
zo ijverig geleerd hadden. De leerlingen zongen
vervolgens om beurten een nummertje voor de
Sint, terwijl Piet ijverig strooide. Voor de
hoogste klassen werd vervolgens des middags
in het Nutsgebouw een filmvoorstelling ge-
geven, met als hoofdfilm „het avontuur in de
Alpen".
De heer Vedders dankte aan het slot allen, die
het mogelijk gemaakt hadden om dit mooie
kinderfeest weer in volle luister te kunnen
vieren.
De leerlingen van de Nutskleuterschool wer-
den eveneens met een bezoek van Sint-Nico-
laas vereerd. De kleinen deden een aantal spel-
letjes voor de Sint en werden ruimschoots ge-
tracteerd terwijl allen een cadeautje ontvin-
gen.

SINTERKLAASVIERING
MEDLERSCHOOL

Ook voor de openbare school 't Medler stond
de 4de december in het teken van 't bezoek
van de Sint met zijn zwarte knecht. Van
zijde der ouders was evenals vorige jaren
belangstelling. Na een welkomstlied de,
school nam Sint het woord. Deze wees de kin-
deren op het grote voorrecht nog in een vrij
Nederland te kunnen verkeren. Onder grote
aandacht passeerden de gebeurtenissen van
het schoolleven van het jaar 1950 de revue
toonde Sinterklaas hierin vooral belangs
ling te hebben voor het wel en wee der school.
Hij sprak o.a. / i j u waardering uit over hetgeen
de laatste maanden tot stand was gekomen ten
aanzien van de restauratie. De kinderen werd
hierbij speciaal op het hart gderukt met al dit
nieuwe de nodige voorzichtigheid te betrach-
ten. De school werd door de Sint verrast met
enige mooi gekleurde wandplaten en tal van
tijdschriften, waaruit de kinderen de nodige
knipsels kunnen verzamelen.
Onder geleide van enige kinderen werd ver-
volgens een korte rondgang door de school
gemaakt. Vooral ook Piet bleek uit het goede
hout gesneden te zijn, waar hij door tal van
kwinkslagen en grimassen zowel de kinderen
als ouders spoedig op zijn hand had. Ook op
het terrein van dierengeluiden bleek hij een
knap imitator te zijn. Onnodig te vermelden
dat het de kinderen niet ontbrak aan de ge-
bruikelijke traktaties. Na een genotvolle mid-
dag kwam tenslotte ook aan deze feestviering
een einde.

VORDEN S MANNENKOOR
Het Vordens mannenkoor hoopt a.s. woensdag
haar 20-jarig jubileum te vieren met een uit-
voering. De bezetting van het koor heeft weer
enige versterking gekregen, zodat er ongetwij-
feld van goede mannenzang kan worden ge-
noten. Als afwisseling voor de pauze zullen
door enkele leden een paar duetten worden
gezongen.
Na de pauze verleent de toneelvereniging
D.E.V. haar medewerking door opvoering van
de klucht: „Gijs bekijkt 't. Van deze vereni-
ging zijn we de laatste jaren goed spel gewoon,
en de verwachting is dan ook gerechtvaardigd
dat u woensdag een genoeglijke avond te
wachten staat.

PRIN SESSEN K ALEN DERS
De prachtige kalenders van Pro Juvcntute z i jn
er weer. De meisjes van de Huishoudschool
hebben er reeds over de 200 verkocht. De-
genen, die er nog geen gekocht hebben kun-
nen ze kopen bij mevr. van Mourik, Ds. Jan-
sen of de meisjes van de Huishoudschool. Ze
kosten als van ouds ƒ 2.75. U hebt er zelf een
jaar plezier van en u doet er een goed werk
mee.

KERKDIENSTEN zondag 9 december
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. H. Jansen
Geref. Kerk

10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 8 dec. van 5 uur tot en met
zondag 9 dec. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 44 — per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand v. 30 nov. t.m. 6 dec.
Geboren: z, van B. Groot Jebbink en J.
Groot Jebbink-Haaring; d. van L. G. Len-
selink en B. Lensel;nk-ten Brake; z. van J.
Bosch en A. Bosch-Straatman (geb. te
Zutphen).
Ondertrouwd: H. J. Berenpas en E. Barge-
man.
Gehuwd: G. M. Abbink en J. W. Sloetjes;
A. J. Teerink en F. Weggemans.
Overleden: E. J. Harmelink, oud 84 jaar;
D. W. Hondeveld, oud 88 jaar.

VOETBAL ™
Vorden l en Grol 11 hebben zondag een pret-

en goede u-. 'dsu ' ' jd g t s |>er ld , \ \e lke u i t -
e i n d e l i j k dooi Vordeii met 5—3 werd gewon-
nen. Het leek in het begin er niet op dat
den met de volle winst zou gaan s t r i j ken , '• •
Grol speelde sneller en beter en had dan
regelmatig een voorsprong. Met rust was de
s tand clan ook 3—2 in het voordeel der gasten.
Vooral het tweede doelpunt van Vorden, waar-
bij midvoor Goldstein de bal uit een lage voor-
zet al vallende keihard in het net kopte was
zeer fraai. In de tweede helft raakten de gas-
ten uitgespeeld in tegenstelling tot Vorden,
dat de zaken energieker aanpakte en succes-
sievelijk nog drie doelpunten wist te scoren.
Vorden telde een invaller voor haar midhalf.
Vorden I I I kon maar net door een 1—0 over-
winning op Ratti II haar ongeslagen record
handhaven.
Vorden A won in Baak van de Boys A met
1—0 en Vorden B verloor van Almen A met
4-1.
A.s. /omlag gaat Vorden I bij Reuni II op be-
zoek, een nieuwe tegenstandster, waarbij van
de uitslag weinig te zeggen valt. Gezien de
stand moet Vorden deze wedstrijd kunnen win-
nen. Vorden II ontvangt Pax III en zal moeite
hebben te winnen. Vorden III gaat op bezoek
bij R.K.D.V.V. II.
Vorden A speelt in Hengelo tegen Pax B en
Vorden B gaat zaterdagmiddag bij Zutphania
A op bezoek.

ARBE1DERSAVONDSCHOOL GESTART
Donderdagavond star t te a lh ie r de arbeiders-
avondschool, uitgaande van de stichting scho-
lendienst van het Instituut voor Arbeidersont-
wikkeling, het N.V.V. en de dr. Wiarda Beck-
manstichting.
De heer G. Koerselman opende deze cursus
met een korte toespraak. Het was de bedoe-
ling geweest in oktober reeds te beginnen,
maar door diverse oor/aken kon er pas deze
week begonnen worden. Spreker hoopte, dat
de leerlingen veel oude en verloren kennis
/ouden ophalen en dat deze cursus, waarop
nog enige leerlingen geplaatst kunnen worden,
zich in een gaede belangstelling mag blijven
verheugen. De cursisten verzocht hij dringend
voor een goede gang van het onderwijs de les-
avonden trouw te bezoeken. Een woord van
welkom werd tevens gericht tot de heren van
Dijk en Bedden, die als leraren aan de cursus
verbonden z i jn .

ZWARTE PIETEN VLOGEN BOVEN
VORDEN

Bijna anderhalf uur hebhen honderden kinde-
ren zaterdagmiddag in een weiland op de Hcn-
gelose wreg gewacht voordat het B i s schoppe l i j k
v l i eg tu ig met de beide Zwarte P ie ten aan
boord zich boven Vorden vertoonde. De pi loot
had zich bl i jkbaar niet aan de a f spraak
houden, dat om 2 uur boven Vorden liet een
en ander gedropt zou worden en had eerst met
een zelfde doel enkele andere plaatsen be-
zocht. Bit had tot gevolg dat verscheidene
kleuters met of zonder ouders verkleumd van
cle kou weer huiswaarts togen voordat het
vliegtuig er was. Door het lange wachten hiel-
den zich bovendien ouderen niet aan de a f -
spraak om alleen kinderen op het droppings-
terrein toe te laten, zodat, toen eindelijk het
v l i e g t u i g onder groot gejuich van de kinderen
aan de mistige horizon opdook en de z w a r t e 1

pieten hun lekkernijen boven de afgesproken
plaats uitwierpen, vele grote mensen zich al
evenzeer beijverden om deze goede gaven in
handen te krijgen als de kinderen, waarbij zij
zich dikwijls niet ontzagen om de kinderen de
zakjes uit handen te trekken.
Een beetje meer begrip voor dit kinderfeest
hadden we van deze ouderen zeker verwacht !
De zwarte pieten hadden vele verrassingen bij
z i c h . Er vie len zakjes met snoep uit de lucht,
enkele honderden parachuutjes met andere
verrassingen, een groot aantal enveloppen,
waarin een nummer, dat bij de winkelier met
het gelijkluidende nummer recht gaf op een
surprise en verder nog een vi j f ta l namaak
zwarte pieten aan grote parachuten. Het had
in de bedoeling van de winkeliersvereniging,
die dit alles organiseerde, gelegen om in elk
der buurtschappen een zwarte piet te drop-
pen. Degene, die dan het eerst met een van
de ,,parachutisten" op het gemeentehuis arri-

( l e kreeg ƒ25.—, nummer twee ƒ 15.—, en/.
Di t . kwam n i e t he lemaal lol. z i j n l ech l omdat
slechts i ' i . j ) . . j - ha | *
t e r e c h t kwam. De overigen vielen min of meer
d i c h t bij het dorp. Eén er van kwam midden
op het droppingsterrein t e r e c h t , hetgeen een
v e r m a k e l i j k gevecht, om het bezi t ten gevolge
had. Viel a anvanke l i j k de uitgeworpen snoep
e.cl. deels in het water van cle beek en deels
op een verkeerd wieland, bij latere rondjes
van het vliegtuig ging dit beter en was het
een zeer vermakeli jk gezicht om te zien, hoe
tientallen kinderen (en soms groteren) z i c h
tegelijk op een gedaalde parachute, enveloppe
of zakje met snoep wierpen. Na twintig mi-
nuten was de pret gebeurd en togen allen toch
nog welvoldaan h u i s w a a r t s .
De strijd om de prijzen voor de gedropte para-
chutisten was inmiddels ook al gestreden.
Nummer één werd de jeugdige Henk van
Ark, Burg. Gal leest raa t . 7, die met de groep
padvinders aan de/e j a c h t had deelgenomen
en die dan ook de ƒ25.— incasseerde ten ba te
van het troephuis. Hij won na een felle sprint
als 't ware met een neuslengte van de heer P.
Veldhuis, Hengeloseweg, die net iets te l a a t
kwam en daardoor de tweede prijs kreeg z i jn-
de ƒ 15.—, 3 was de heer G. Woestcnenk, ( M l ,
,,\Yeideman" ƒ7.50, ! de heien Eenink, /u t
phcnseweg en Kornegoor, Smids t raa t , die i
l i j k de pop vas thadclen en na een nutteloos
getrek r idder l i jk hesloten de pr i j s van ƒ5.—
maar te delen en samen de pop brachten. De
v i j f d e pop bracht de heer Teerink, Ruurlose-

I) 12, die ƒ 2.50 hiervoor incasseerde.
Ondanks a l l e tegenslagen Avas het toch nog
een geslaagde s tun t van de Vordense w i n k e -
liers.

TONEELUITVOERING IN MEDLER
De toneelvereniging V.O.P. uit Medler zal vol
gende week vr i jdag en zaterdag een opvoering
geven van het bekende stuk van Gerard N i e -
len: Polly Perkins. De/e jonge vereniging
heeft vorig jaar veel succes geoogst en zal ook
nu haar beste beentje wel weer voor/eiten.

BELANGRIJKE LEZING
Dinsdagavond zal de schoolarts, Dr. I l a g t i n -
gius, voor Volksonderwijs een Ie/ing houden
over het onderwerp: Sexuele voorl ichting.
Daar heel veel ouders vaak niet goed weten
hoe ze deze voorlichting moeien geven, l i j k t
het ons c 'C ' t i zeer goede1 gedachte- van Volks-
onderwi js om hierover een zo hij u i t s t e k des-
kundig iemand aan het woord te l a ten . Voor
nadere bijzonderheden zie advertentie.



GERESTAUREERDE MEDLERSCHOOL
OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN

Donderdagavond 21) november j . l . werd te Lin-
de de verbouwde en naar de eisen des tijds
ingerichte school o f f i c i e e l in gebruik geno-
men. H i e r b i j waren o.m. aanwezig, burgemees-
ter A. E. van Arkel, wethouder Lensel ink , de
gemeentesecretaris, de heer J. V. Plas, de in-
specteur van het L.O. de heer Wansink uit
Deventer en n a t u u r l i j k tal van ouders van
schoolgaande kinderen.
Nadat de voorzitter van de Oudereommissie
de heer Joh. Wesselink een kort welkomst-
woord had gesproken, hield Burgemeester v.
Arkel de openingsrede. Spr. betreurde het, dat
de /o noodzakelijke restauratie van de Medler-
sehool langer geduurd heel t , dan aanvanke l i jk
was verwacht ! Helaas moch t van overheids-
wege, ondanks herhaaldeli jke verzoeken, in
de/e school van minder clan vier lokalen, geen
centrale verwarmingsinstallatie worden aange-
bracht , doch werd het plaatsen van drie hete-
luchtkachels wel toegestaan.
Een en ander had tot gevolg, dat pas hall
augustus 195(5 met de restauratiewerkzaam-
heden kon worden begonnen. Voor het onder-
wij /end personeel en de kinderen is nu a l l e
leed geleden en de school ziet er zo goed als
nieuw uit. De houten ramen z i j n vervangen
door stalen ramen met meer ventilatiemoge-
lijkheden, meer glasoppervlakte en een lagere
borstwering, waardoor de klas meer contact
heeft met de natuur en zich niet opgesloten
voelt binnen vier muren. De houten vloeren
/ i j n voor/ien van een dekvloer met linoleum.
De ramen tussen de lokalen en de gang z i jn
vergroot, waardoor meer licht kan toetreden.
Alle binnendeuren z i j n vervangen door vlakke
deuren met glaspaneleu. Er is een huiswater-
le id ings- ins ta l l a t i e aangelegd, met waterspoe-
l ing op de W.C.'s. De verlichting is uitgebreid
en verbeterd, alles is van binnen opnieuw ge-
schilderd in frisse, lichte kleuren. De Gemeen-
te-architect heeft eer van zijn werk, aldus de
burgemeester, want er is een fraai geheel tot
•aand gekomen.
Burgemeester wenste de heer van Amerongcn,
M e j . Bergsma, de kinderen en ouders geluk
met dit vernieuwde gebouw en bracht tot slot
dank aan de Inspecteur van het L.O. de heer
Wansink voor diens medewerking bij de voor-
bereidingen tot de restauratie. De heer Vecl-
dcrs daarna het woord voerende, namens
Volksonderwi js Vorden—Linde zei vervolgens,
dat hi j /ich in di t b i j n a geheel nieuwe school-
gebouw een beetje afgunstig voelde als hij
dach t aan / i j n eigen schoolgebouw in het dorp
Vorden. Wij /u i len echter hopen, a ldus spre-
ker, dat het Gemeentebestuur ook de C).L.
School in het dorp niet zal vergeten. Spieker
bood namens de vereniging een elektrische
gangklok aan. Spr. hoopte, dat het onderwijs
in de/e geheel vernieuwde school, rijke vruch-
ten voor de kinderen mag afwerpen.
Het hoofd der school, de heer van Amerongen,
dankte het Gemeentebestuur voor zijn mede-
werking, alsmede de inspecteur voor diens
steun. Niet alleen het interieur werd ver-
nieuwd, aldus spr., doch ook tal van nieuwe
leermiddelen konden worden aangeschaft. In
z i j n dankwoord betrok spr. ook het lid van de
Raad, de heer H. Bouwmeister, die veel tot de
totstandkoming van deze verbouwing en ver-
nieuwing heeft bijgedragen. Hij dankte de
heer Vedders voor het aangeboden cadeau. De
heer Wansink feliciteerde het Gemeentebe-
s t u u r met dit mooie schoolgebouw, alsmede
het Hoofd der school en Mej. Bergsma, onder-
wijzeres. Het is in de tegenwoordige t i jd moei-
l i j k , aldus spr. om bouwvolume voor scholen-
bouw los te kloppen. In mi jn Inspectie zijn
ook nog scholen, die geen onderkomen voor
de kinderen hebben. Spr. wees er op, dat de
landbouwbevolking in de/e tegenwoordige tijd
veel kennis moet bezitten. Vooral de onder-
bouw op de Lagere Scholen moet goed z i j n .
Het f u n d a m e n t voor de latere jaren wordt
gelegd op de Lagere Scholen. Wanneer dit
fundament niet goed gelegd wordt zal dit zich
later bij het opgroeien wreken.
Na de pau/c, waarin op koffie met koekjes
werd getracteerd, kregen de aanwe/igen ge-
legenheid het schoolgebouw te bezichtigen.
Tot slot van de feestavond werden door het
Hoofd der school een paai' f i lmp je s gedraaid,
die /eer in de smaak vielen.

ZILVEREN JUBILEUM
De heer B. Boers thans maga/i jnchef bij de
Coöp. Landbotiwvereniging ,,De Eendracht."
werd in tegenwoordigheid van bestuur, direc-
tie en personeel gehuldigd wegens 25-jar ige
trouwe dienst.
H ie rb i j werd allereerst het woord gevoerd dooi-
de voorzitter de heer A. J. Lenselink die er op
wees dat de heer Boers zich steeds had doen
kenmerken als zeer correct en plichtsgetrouw.

Spr. hoopte dat de jubilar is nog vele jaren
met opgewektheid z i j n werk mag verrichten
en hiermede mag bi jdragen tot de opbouw en
bloei van de Coöp. Landbotiwvereniging „De
Eendracht" a lh ie r . Namens het bestuur over-
handigde spr. de heer Boers als b l i j k van
waardering een zilveren polshorloge.
Vervolgens werd het woord gevoerd door de
directeur, de heer H. Klein Brinke. De/c- prees
de j u b i l a r i s om z i j n grote i j v e r en n a u w g c / e t -
heicl waarmede de/c steeds z i j n arbeid verricht.
In de afgelopen periode is er clan ook een
prettige sfeer geschapen tussen U en de dircc-

I c l u s spr.
N a m e n s het personeel sprak de heer Joh.
Wahl, die: de heer Boers roemde om z i jn colle-
g i a l i t e i t welke hi j steeds tegenover z i j n mede-
arbeiders had betoond. Ook de/.e spieker l i e t
z i j n woorden veige/eld gaan van een s t o f f e -
l i j k bli jk van waardering, n.l. een rooksioel.
Mevr. Boers, die met de kinderen h i e r b i j
tegenwoordig was, mocht een f r a a i bloemstuk
in ontvangst nemen.
Nada t de heer Boers dank had g e b r a c h t voor
cU' toegesproken woorden en de aangeboden
cadeaus , bleef men nog enige t i j d ge/e l l ig b i j -
een.

EMPO-JUBILEA
Zaterdagochtend was het een fees te l i jke druk-
te in de cantine van de Empo-Riiwiélfabriek,
daar er (i medewerkers vanwege hun 25-jar ig
dienstverband gehuldigd werden.
Het waren de heren v. d. Berg, Gerritsen,
L a u c k h a r t en Smit uit Vorden, Groenouwe
uit Lochem en de heer Kipping uit Schiedam.
De oudste f i rmant , de heer Emsbroek, bel icht -
te in / i j n feestrede de verschilpunten tussen
de t i j d van l!)-! l , toen de jub i la r i s sen in dienst
t raden en de hu id ige omstandigheden.
Toen de grote werkeloosheid, nu de steeds
stijgende prijzen en lonen.
Alleen indien de prijzen in Nederland niet
verder stijgen kan de welvaart bevorderd wor-
den. Hiertoe is het nodig dat een ieder mede
wil werken om de produktie zo voordelig en
zo hoog mogel i jk op te voeren.
Dit geldt ook voor het Empo bedr i j f .
De heer Emsbroek dankte alle jubilarissen
voor de arbeid, met zoveel toewijding voor de
£mpo-Riiwielfabriek ve r r i ch t en feliciteerde
en met hun 25-jarig jubi leum.
adat de t radi t ionele enveloppen met inhoud

overhandigd was, ver/och t de heer Emsbroek
de dames van dé directieleden a l le 25- jar igen,
nu reeds een ,">.'> t a l , het n ieuwe z i lve ren Empo-
^nsigne voor 25 jaren trouwe dienst op te

pelden.
Namens het personeel sprak de heer Schol ten
Sr. de jub i l a r i s sen toe. Door hun volharding,
j a a r in j aa r u i t , in goede en in slechte t i jden,
z i j n zij op hun post geweest en hebben zo het
bedrijf vooruit gebracht.
Hij wenste hen een gelukkige toekomst in een
wereld van vrede en bood iedere jubilaris na-
mens het personeel eveneens een enveloppe
aan.
Een koor uit het personeel zong hierna een
opgewekt feestlied.
De heer Kipping dankte namens de jubi lar is-
sen; na een gezellig samenzijn met koff ie en
gebak werd deze mooie dag besloten met een
rondgang van jubilarissen en familie door het
bedri jf .

I.M.O. CURSUS GOED GESLAAGD
Ook dit jaar mag de I.M.O. Cursus te Vorden
voor de opleiding tot het Middenstandsdiplo-
ma er zich in verheugen dat de beste geslaag-
de cursist van het de/e zomer gehouden exa-
men te Zutphen een van haar leerlingen was,
n. l . de heer T. Regclink uit Hengelo Glc l .
De/e verwierf zich hiermede een fraai boek-
werk, aangeboden door het Ministerie van
Economische Zaken. Zeer zeker een voldoe-
ning voor de leraren, de heren Klein Lebbink
en van Dijk.

RATTI-NIEUWS
Het eerste e l f t a l heeft het er j.l. zondag lelijk
bij laten zitten, want in Ruurlo werd een
•i—O nederlaag geleden. Mooi spel was er niet
te zien. Het ontbrak de Ratt ianen aan de nodi-
ge v e c h t l u s t en het doorzettingsvermogen, dat
in vroegere wedstrijden meestal de fac to ren
vormden voor een overwinning. Reeds voor
de rust wist Ruurlo een 1—0 voorsprong te
nemen, waarna "in de tweede helf t de zege voor
Ruurlo volkomen werd, toen een tweetal
penalty's, die werden toegekend wegens hands,
onfe i lbaa r werden ingeschoten.
De Ratti-reserves hadden ook weinig geluk en
moesten in een wedstri jd, waar in zij zeker n ie t
de mindere waren met 1—0 de o v e r w i n n i n g
aan de gasten t.w. Vorden I I I la ten. De A-
Junioren verloren in Zelhem met 18—1 van
Zelhem A.
Komende zondag wacht Ratti * wederom een
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/ware taak. R.K.Z.V.C. T uit Zicuwent komt
dan n. l . op be/oek, een dub, die de laa l s lc
t i jd sterk n a a i voren komt en thans reeds een
bedreiging voor de koploper D.V.C).A. vormt.
Wanneer de Ratti-spelers met meer overleg
ie werk gaan en een grote dosis volharding en
doorzettingsvermogen bezitten kan Sinterklaas
m i s s c h i e n nog voor een verrassing /orgen.
Rat t i II is v r i j en de Junioren krijgen Baakse
Boys A op be/oek.

TAFELTENNIS
De dames van N.T.T.C. I hebben weinig ge-
luk gehad en moesten t h u i s met 1-9 hun meer-
dere erkennen in de Toekomst I uit Lochem.
Kveneens hadden de Vordense dames geen suc-
ces toen de reserves van de Toekomst op be-
zoek kwamen, w a n t de Toekomst I I won met
0-10.
In de J e u g d a f d e l i n g A van de afd. I Jsselstreek
kwamen de N.T.T.C, A jun io ren in Zutphen
uit tegen Si. W a l b u i g i s A, doch de grotere
r o u t i n e van de t h u i s c l u b gaf de doorslag, w a n t
de Zutphenaren wonnen met 7—3. Een betere
pres t a t i e v e r r i c h t t e n de Vordense jongeren in
Devente r , waar , na veel s t r i j d een mooie - l — ( i
/.ege kon worden behaald op D.T.T.C.. A.
Bij de heren-senioren speelde N.T.T.C. l in
eigen home een prima par t i j tegen het be-
/oekende Deventer I V en bleef de volle winst
(10—0) in Vorden. Dit dr ie ta l heeft de smaak
b l i j k b a a r te pakken , want ook in de uitwed-
strijd tegen Swift VII (Deventer) werd met
2—6 beslag gelegd op beide puntjes. Hierdoor
is het eerste belangrijk gestegen op de rang
l i j s t .
In de -ie klasse C kon N.T.T.C. II, de Hoven
II, dat op visite; kwam bedwingen en werd een
g e l i j k e s tand (5—5) bereikt. Jammer, dat in
Deventer van St. Lebuïnus I verloren werd,
daar hier de gastheren /ich met 8—2 de sterk-
ste toonden. Het derde drietal, dat uitkomt in
de Ie k las B begint /ich al aardig te herstel-
len. Dit moest A.K.F. II aan de lijve ondervin-
den, want de Vordenaren zegevierden met 6—
1. Ze l f s wist dit team in Deventer ook een
pracht ig r e su l t aa t te behalen, daar de ontmoe-
t i n g tegen S w i f t I X in een 5—5 draw eindig-
de. Al met al een b e l a n g r i j k e winst voor N.T.
T.C. 1 1 1 ! Het v ie rde was verleden week v r i j
L-n /.al nu tegen A.K.F. I haar kunnen moeten
Jonen. Onge twi j f e ld wach t hen in Deventer
een /ware s t r i jd .

ST.-CAECILIAFEEST R.K. ZANGKOOR
l i e t R .K . Zangkoor . .Cantemus Domino" hee l t
het j a a r l i j k s e feest van haar patrones St.-Caeci-
lia op waardige wij /e gevierd. Des morgens
"m 8 uur werd door pastoor II. Ponsioen een
p lech t ige ge/ongen H. Mis opgedragen.
's \ \ o m l s verenigden de heren zangers en hun
echtgenoten /ich in /aal Schoenaker, waar een
fees te l i jke bijeenkomst werd gehouden, waar-
bij de gezamenlijke koffietafel alle eer werd
aangedaan.
Een /eer sympatieke geste van het koor was,
dat besloten werd om plm. ƒ 50.— uit de kas
beschikbaar te stellen voor de vluchtelingen
van Hongarije.
Pastoor H. Ponsioen bracht in een feestelijke
toespraak, dank aan de heren zangers voor de
bereidwillige en voortreffelijke wijze, waarop
/i j steeds de kerkelijke plechtigheden opluis-
terden. Spieker betreurde het evenwel dat de
dirigent, de heer A. Scholten omstreeks hall
j a n u a r i a.s. het koor gaat verlaten wegens emi-
gratie. Spreker bedankte de scheidende diri-
gent, die „Cantemus Domino" op hoog peil
heeft gebracht. Vooral in meerstemmige mis-
sen bleek hij niet te evenaren. De pastoor
' A c n s t e hem a lk 1 goeds in / i j n nieuwe vader-
land met / i j n ge/in. Er /al t./.t. nog officieel
afscheid worden genomen van de dirigent.
?)ok de voorzit ter, de heer H. F. Helmink,
dankte de heer Schollen in har te l i jke woorden
voor / i j n steeds nauwgezette en keurige lei-
ding. Spr. /ag hem node vertrekken, doch
hoopte, dat ei een waardige opvolger mocht
worden gevonden, hetgeen geen gemakkelijke
laak /on / i j n .
Verder werd de avond doorgebracht op gezel-
lige w i j / e met voordrachten, korte schetsen
etc., t e r w i j l ook diverse /a i ignummers ten bes-
te werden gegeven.

CONCERT BARTIMEüS-KOOR TE
VORDEN

De'circa 250 aanwezigen /uilen stellig na af-
loop van het concert, dat het koor van het
Chr. B l i n d e n i n s t i t u u t „Bartimeüs" te Zeist,
donderdagavond in de ned. herv. kerk heeft
gegeven, geen spi j t hebben gehad van hun
tocht naar de kerk.
Het ontroerde te ervaren, wat met dit koor ge-
presteerd kan worden.
In de pau/e maakten velen van de gelegen-
heid gebruik om /ich op te geven als contri-
buan t van „Bartimeüs".



ZILVEREN JUBILEUM C.J.B.T.B.
AFD. VORDEN

De C.J.B.T.B. Afd. Vorden herdacht vrijdag
•W november haar 25-jarig bestaan. In de mid-
daguren werd in het gebouw „Irene" een druk
bezochte receptie gehouden. De burgemeester
die, in tegenwoordigheid van de gemeente-
secretaris de heer J. V. Plas, namens het ge-
meentebestuur y.ijn gelukwensen aanbood, l ie t
xi jn felicitatie verge/eld gaan van een envelop-
pe met inhoud. Namens de Herv. Kerkeraad
en de Chr. schoolbesturen sprak Ds. [. H. Jan-
sen. Hierna kwamen afgevaardigden van ver-
s c h i l l e n d e verenigingen, Hoofdzakelijk op land-
bouwgebied, hun felicitaties aanbieden. Ver-

schi l lende gelukwensen gingen verge/eld van
een enveloppe met inhoud. Een gelukstele-
gram was ingekomen van de heer Bos, voor-
/ i t ter van de Nationale Bond.
De feestavond werd des avonds in bovenge-
noemd gebouw gehouden.
De/e werd door de voor/itter de heer B. Tui-
tert geopend. In y.i jn openingswoord wees spr.
er o|) dat de afdeling C.J.B.T.B. 25 jaar ge-
leden op i n i t i a t i e f van een ( i - t a l moedige jon-
gens was opgericht. De/e beseften dat ook bij
het boerenwerk God moet worden gediend en
dat b i j dit werk Z i j n /.egen niet kan worden
gemist. Ook /.ij wilden het maatschappelijk
leven be/ien b i j het l icht van de Bijbel. Wij
vertrouwen vaak in de techniek doch God is

het welke ons gehele leven met / i jn voor- en
tegenspoed in de hand heeft. Spr. besloot /ijn
feestrede met het gezangvers: „Wat de toe-
komst brengen moge, mij geleidt des Heren
Hand".
Het verdere van de avond werd verzorgd door
de Chr. Toneelvereniging V.O.P. uit Doetin-
chem. De/e bracht op uitstekende wij /e voor
hel voetlicht het uit drie bedrijven bes taande
b l i j spe l : ,,En toen kwam Oma".
De t a l r i j k e aanwezigen hebben dan ook' een
paar genotvolle uren meegemaakt .
Na af loop dankte de voor/itter de Toneelclub
voor het gebodene en werd de/e /eer geslaagde
feestavond met he t zingen v a n : . . D a n k t , d a n k t
nu a l l e n God" gesloten.

Gevraagd HULP in
de huishouding, voor
hele dagen bij Elbrink-
Visser, Burg.Galléestr.

Mevr. Verhage,
„'t Klaphek", Damlaan
3, Eefde (5 min. van
Zutphen) vraagt een
flink zelfstandig meisje
v. d. en n. l jan. of eerd.
Meerdere hulp aan-
wezig.

Gevraagd hulp in de
huish. voor d. of d en
n. Hulp voor praktijk
en werkster aanwezig.
Aanmelden Heimens,
Burg. Dijckmeesterweg
l , Zutphen. Tel. 3155

Gevraagd per l jan.
'57 een f l ink zelfst.
MEISJEvoorde huish.
voor d. en n. of alleen
d. Mevr. Groen, Coe-
hoornsingel 58,

Zutphen

Gevraagd tegen l fe-
bruari 1957, wegens
dienstpl.dertegenw., 'n
BOERENKNECHT.
P.G. R, Wesselink,
C 3, Hackfort, „Hoog-
kamp".

Nette juffrouw.
Gep. heer op leeft.,
wedn., niet geheel on-
bemiddeld, vraagt een
nette eenvoudige juffr . ,
uit goede arbeiders-
stand, voor huishouding
en gezelschap, liefst
alleenstaande.
Brieven onder no. 20
bureau Cotact.

Te koop gevraagd 'n
goed onderhouden
HANGKAST.
A. Dieks, Kranenburg

Te koop een KOLEN-
FORNUIS en een
HUISHOUD-'
KACHELTJE, alles
in goede staat.
L. H. Visschers,
Galgengoor.

Te koop kleine KA-
MERKACHEL, met
plaat,
julianalaan 32, Vorden

Te koop 2 WIELEN
met banden, 400x15.
J. W. Heersink, Linde
E 23.

Te koop een toom
BIGGEN bij D. Par-
dijs, Kranenburg.

Te koop een dragend
VARKEN, keuze uit
2, a.d. telling 12 dec.
J. Korenblik achter 't
station.

Bernardus Heuvelink

en

Maria Johanna Krauts

hebben de eer LJ, namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk.
De voltrekking zal plaats vinden
op zaterdag 29 dec. '56 in the
Church of Our Lady of the
Rosary.

Toekomstig adres: 41 Firth Street,
Hamilton (East), Nieuw-Zeeland.
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Advertentie-bureau
W, te Slaa, Tel* 484
en D* te Slaa

nemen advertenties aan
voor alle couranten zon-
der prijsverhoging ook
voor „Contact".

Burgemeester en Wethouders der Gemeen-
te Vorden brengen, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 19 van het Koninklijk
Besluit van 18 juji 1912, Stbl. 264, ter
openbare kennis, flA het legaat door wijlen
jonkvrouwe DiederTka Johanna van Haeften
vermaakt aan de algemene armen dezer
gemeente thans zal worden verdeeld.

Vorden, 8 december 1956.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Sekretaris.

Volksonderwijs
afd. Vorden - Linde

Dinsdag 11 dec. 's avonds 8.30 uur
spreekt in het Nutsgebouw, de school-
arts Dr. Hagtingius over het onder-
werp:

„Sexuele
voorlichting".

Vrije toegang voor de leden.
Het Bestuur.

r
A.s. donderdag 13 dec.

Sjoelen, Balgooien
en Schieten,
om krentebrood en gebak»
Aanvang 7 uur»

P. G+ van Asselt

Te koop een beste
meisjes WINTER-
MANTEL, 8 a 9 jr.
Zeer billijk. Te bevr.
Adv. Bur. te Slaa.

Wie heeft per abuis
maandagmiddag mijn
fiets meegenomen bij
de zuivelfabriek, merk
Empo.
Er is een andere blij-
ven staan zonder lamp.
L. van Olst, Stations-
weg 5, Vorden.

HOOI te koop bij H.
Hissink, D 52d.

Te koop 4 dragende
VARKENS. Tjoonk,
Bosmanshuis,

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
H. J. Pardijs, Mossel.

Wasmachinefabriek
heeft

wasmachines met
lichte
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150. — . Desgewenst
afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

A.s. Zondag
Aanvang 2 uur

Ratti l

R.K.Z.V.C. l
(Zieuwent)

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Adreswijziging
P. A. BARON VAN DER BORCH

verhuisd
VAN KASTEEL VORDEN

naar
„De Horsterkamphoeve"

Vorden

Extra reclame voor zaterdag!
500 gr. fijne rookworst 190 et.

200 gram boterhamworst 60 et

200 gr. tongenworst 60 et.

500 gram gesm. vet 60 et

M. Krijt, Dorpsstraat
OnmlddjM/k GEEN ROOS, HOOFDJEUK

OF H A A R U I T V A L M E E R !
NEEM ÉÉN FLES. EN U BENT OVERTUIGD!

l Verkrijgb. bij G. J. Heersink
l H^Zutph.weg 27, Vorden

VAN MED.DR.STIH

Empo Rijwielfabriek
te Vorden

Telefoon 06752-241

heeft plaatsing smogelijkheid
voor enige

Tijdloners
voor magazijnwerk, enz.

^ Hoog loon.
^ Goede sociale voorzieningen.

^ Opneming in ons pensioenfonds

Inlichtingen: overdag bij de portier
's avonds bij de Heren W. H. Sessink,
Enkweg 13; K. Spiegelenberg, Nieuw-
stad 17.

Wacht niet tot
Oudejaarsavond
met het bestellen van visite-
kaartjes.

BESTEL ZE NU BIJ

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Tel. 404, Vorden



Heineken werkt met de zogenaamde He
A-gist, een speciale gistreincultuur, waarvan
niemand ter wereld (behalve Heineken) het ge-
heim kent.
Heineken gunt zijn bier een langdurige rijpingstijd.
De kroonkurk betekent een hygiënische afslui-
ting van het kostelijke bier. dat daardoor ook véél
langer goed blijft.

•
•

•

•
•
•

•

CONFECTIEBEDRIJF

Nico ter Kuile & Zonen N. V.
Afd. HENGELO GLD

Heeft wegens uitbreiding plaats voor

FLINKE
M E I S J E S HOLLAND FL&WER

voor het Zomen en Vouwen van Theedoeken, Zakdoeken,
Tafellakens, etc.

PRETTIGE WERKKRING A GOEDE BELONINGA

Inlichtingen dagelijks bij de leidster van het Bedrijf, Raadhuisstraat
33, Hengelo Gld. 's Avonds Hummeloseweg 28.

Steeds het laagst in prijs!
250 gr. suikerkransjes,

heerlijk koekje 49 et
200 gr. gestampte muisjes 39 et
500 gr. hele siamrijst 49 et
2 grote rollen beschuit 49 et
500 gr. zachte zeep 39 et
3 pakjes pudding, div. smaken 49 et
l pot choc. pasta 59 et

Bestel nu reeds uw
Nieuwjaarsrollen.

ALS EXTRA RECLAME:
bloedworst, leverworst en rookvlees
samen 150 gr. 57 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Zaterdag 15 dec.

Balpien,
Schieten enz.

om krentebrood en gebak, in
zaal Lettink. Aanvang 7 uur.

Bakkerij Voskamp

f™ Nutsgebouw ™'
Telefoon 500

V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 16 december 8 uur
De veelbesproken film in kleuren

THE BENNY GOODMAN STORY
met: Steve Allen, Donna Reed en:
Gene Krupa, Lionel Hampton, Harry
James, Kid Ory, Ben Pollack en

De Klarinet van Benny Goodman
Een fabuleus man - een schattig meis-
je en opwindende muziek.

Toegang alle leeftijden 3
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11
Telefoon 373.

Vordense Coöp. Zuivelfabriek
vraagt meisje

voor kantoorwerkzaamheden en bediening
van de telefoon.

Sollicitaties schriftelijk met vermelding van
opleiding enz voor zaterdag 15 dec. a.s.

Gems Metaalwerken Vorden
VRAAGT

Elektricien
of halfwas

vervolgens plaatsing voor leer-
jongens om in div. vakken
opgeleid te worden en onge-

schoolde arbeiders*

Repelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

1936 20 JAAR 1956

Jubileum-uitvoering
van

Vordens Mannenkoor
met medewerking van de To-
neelver. D.E.V. op woensdag 12
december '56 in het Nutsgebouw.
Aanvang 7.30 uur. Entree II.-
(bel. inbegr.)

Voor de pauze zingt Vordens Mannen-
koor.
Na de pauze:

G ijs bekijkt 't
Klucht in drie bedrijven door
Jack Bess.

Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag.
Eijerkamp en bij de leden en 's avonds
voor zover voorradig aan de zaal.
Plaatsbespreken op de dag der uit-
voering van 12 tot l uur. Loting
12.30 uur precies,
Donateurs met één huisgenoot gratis
toegang, doch dienen dan hun entree-
kaarten tijdens plaatsbespreken even-
eens af te halen.

Toneelver. V.O.P.
Medler - Linde

Uitvoering
vrijdag en zaterdag 14 en 15
december.

OPVOERING:

Polly Perkins
spel van list en liefde in 3 bedr.
door Gerard Nielen.

Aanvang half acht in zaal Eijkelkamp.
Entree f 1.25 (bel. inbegr.)


