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Kerkdiensten Zondag 20 December
Hervormde Kerk

Agenda:
22 Dec. Vrouwenbond N.V.V. Kerstfeest.
26 Dec. Bioscoop Miedema

10 uur Ds J. H. Jansen Bed. H. Doop
7.30 uur Ds J. H. Jansen en Ds J.Langstraat,
Bijzondere Adventsdienst. Muz. medew. van
Kees Deenik en het Baudartiuskwartet.
Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds Duursema

EVEN OPLETTEN S.V.P.

Volgende week zal Contact reeds op Donderdag uitkomen, dus moeten wij de couranten
reeds Woensdagavond ter post bezorgen.
We moeten deze keer de advertenties dus
wel zeer vroeg in ons bezit hebben. Voor
deze week geldt het volgende tarief:7
Advertenties op Maandag gebracht
10°/o korting
Advertenties op Dinsdag gebracht
gewoon tarief
Advertenties op Woensdag gebracht
10 °/o verhoging
Brengt u ze dus vroeg, u bezorgt ons groot
gemak en uzelf voordeel!
De Uitgever

R.K, Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.
Ver. Vrijz. Herv.
Woensdag 23 Dec. 7 uur nam.
Kerstfeestviering in het Nutsgebouw

MUZIEKUITVOERING CONCORDIA

Voor een geheel volle zaal van het Nutsgebouw heeft de muziekvereniging Corcordia
haar eerste uitvoering van dit seizoen gegeven. De voorzitter, de heer E. Klumper, opende
de avond en verzocht een ogenblik stilte ter
herdenking van het overleden oud-bestuurslid
H. v. d. Wal, die in de loop der jaren bovendien een trouw bezoeker van de uitvoeringen
van Concordia is geweest.
Concordia heeft gebrek aan leden en hij verzocht vooral de ouders om hun zonen lid te
doen worden van de vereniging, zodat Concordia weer goed in haar leerlingen komt te
zitten en haar voortbestaan verzekerd is.
Hierna werd begonnen met de afwerking van
het muziekprogramma, dat ditmaal niet uit al
te zware nummers bestond.
Onder leiding van de heer D. Wolters werden
de nummers weer goed ten gehore gebracht,
ondanks de kleine bezetting van het corps.
Vooral de ouverture Les Savoyards eiste nogal wat van het koor. De stemming van het
koper kon af en toe wel beter. Overigens niets
dan lof voor deze uitvoering, welke onderbroken werd door een Trompet-duet gebracht
door de heren Eeumer en Lauckhart en een
clarinet-solo van de heer G. Hassink, welke
zeer in de smaak vielen.
Na de pauze werd het toneelstuk ,,De Zwarte
Monnik" opgevoerd door de toneelafdeling
van Concordia. Zoals we van deze afdeling
gewend zijn, werd het stuk vlot en met flair
door de dilletanten ten tonele gebracht. Er is
vaak smakelijk gelachen om de lotgevallen
van de Amerikaanse worstfabrikant, die een
oud Engels kasteel had geërfd, compleet met
spoken en al.
Het hartelijk applaus was een welverdiende
beloning voor de goede vertolking. In de
pauze werd ten bate van een nieuwe grote
trom een Empo Rijwiellantaarn bij opbod verkocht, hetgeen een vrij hoog bedrag opbracht.
Tenslotte dankte de heer Joh. Harmsen allen,
die aan het slagen van deze avond hadden
medegewerkt, in het bijzonder de tonelisten,
waarna men nog geruime tijd onder het maken
van een dansje gezellig bijeen bleef.
NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN

Met Kerstmis komen er weer tal van nieuwe
boeken in de bibliotheek, 18 romans, 7 detectieve romans, 6 populair wetenschappelijke
boeken en verder nog jonge meisjes- en kinderboeken. Onder de nieuwe romans behoren:
't Hemeltje van Nynatten - Doffegnies, Illusies
van Corsari, Om weer te leven van Croning,
Moulinrouge van Pierre La Mure, de nieuwe
Howard Spring, Nevil Shute en Jan Mens, etc.
Onder de Populair Wetenschappelijke boeken
behoren De beklimming van de Mount Everest,
De ondergang van de Flying Enterprise, Vuren
spreken, Oerwoudverhalen etc.
Daar tweede Kerstdag op Zaterdag valt, is die
dag de bibliotheek gesloten; nu worden de
nieuwe boeken op Dinsdagmiddag 22 December van 4 uur tot half zes uitgegeven. Ieder
die dus voor de drie Zondagen mooie boeken x
wil lezen, kan Dinsdagmiddag van vier tot
half zes terecht in de bibliotheek! Van af
Dinsdag 5 Januari '54 zal de bibliotheek Dinsdags voortaan van half vijf tot half zes geopend zijn en niet meer van half vier tot half
vijf, Zaterdags blijft de Bibliotheek geopend
van 4 uur tot half zes.
VORDENSE BESTUURDERSBOND

Op de derde cursusavond van het N.V.V.
sprak de heer W. Bakker uit Arnhem over
,,De groei der Europese eenheid". Uitvoerig
werd door hem besproken de betekenis van
de Kolen en Staalgemeenschap (K.S.G.). Ook
de woningbouw werd besproken in het licht
van de Europese eenheid. De aanwezigen kregen een duidelijk beeld van het streven naai
het samengaan van de Europese landen in
vrije gebondenheid.

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 19 Dec. van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 20 Dec. Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 96 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 43.— tot f 50.—
per stuk. Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van U Dec. t.m. 17 Dec. '53
Geboren:
2 z.v. E. J. A. Jansen en J. Th. M. JansenLeenen.
Overleden: M. E. Gotink, vr., oud 78 jaar.
A. Nijenhuis, vr., wed. v. P. J. Papperse,
oud 87 jaar
k

GESLAAGDE VEILIGVERKEER-AVOND

'üe afd. Vorden van het verbond voor veilig
verkeer hield Vrijdagavond in de zaal van
hotel Bakker een goed geslaagde Ontwikkeliags- en Ontspanningsavond. Ruim 100 leden
waren op deze eerste vergadering van de
nieuwe afdeling aanwezig.
ÉNa een kernachtig openingswoord van de
rvoorzitter van het voorlopig bestuur, de heer
H. Folmer, waarin deze wees op de noodzaak
van een dergelijke avond, werd door twee
groepen van 5 personen resp. aangeduid door
„stad" en „platteland" een wedstrijd in hersengymnastiek gehouden. Als jury fungeerden
de opperwachtmeester Bolt, wachtmeester
Wolf en de heer van der Peijl, terwijl Mej.
v. d. Linden als „Mieke" optrad.
De verkeerstechnische vragen werden lang
niet alle foutloos beantwoord. ,,Stad" won
met ruime voorsprong. De winnaars ontvingen
een rokertje en de deelnemende dame een
versnapering. Tot leden van het definitieve
bestuur werden gekozen de heren H. Folmer,
A. J. Zeevalking, J. J. v. d. Dijk, J. J. v. d.
Peijl, E. Gotink, M. H. Gotink, W. de Rijk, B.
Olthof, W. Bakker en W. Wolf.
Ook de schriftelijke vragen die een vijftal personen bij wijze van examen moesten invullen
leverden nog veel struikelblokken op. Winnaar werd de heer A. A. Boerkamp. De andere
deelnemers kregen een troostprijs. Het verdere
gedeelte van de avond werd gevuld met een
gratis verloting van konijnen. Muzikale medewerking werd verleend door het Vordens
Orkest onder leiding van de heer D. Wolters.
„DE VOGELVRIEND"

De Kanarievereniging de Vogelvriend Vorden
e.«o. heeft onder voorzitterschap van de heer
A. J. te Loo een vergadering gehouden in „de
Zon". De laatst gehouden tentoonstelling had
een batig saldo opgeleverd van ƒ 75.—. Besloten werd behoudens goedkeuring van B. en
W. ter bescherming van de natuurvogels in
de gemeenteparken enz. voederblokken en
nestkastjes te plaatsen. Ter bestrijding van de
kosten zal getracht worden donateurs aan te
werven. Overwogen zal worden om in het najaar van 1954 een nationale tentoonstelling
alhier te houden.
De vergadering was druk bezocht.
BENOEMD.

De Heer W. Pongers, hoofd der O.L.S. te
Linde, is benoemd tot onderwijzer aan de
Openbare U.L.O. School te Beilen (Dr.).
EEN ONVRIJWILLIG BAD

Nabij de wasserij aan de Vordense beek kwam
de heer B. op een smal paadje met zijn rijwiel
te slippen, waardoor hij in de beek tuimelde.
Gelukkig was de waterstand dank zij de
droogte in de beek bijzonder laag, zodat de
onfortuinlijke wielrijder het er met een nat
pak afbracht.

EEN ECHT KINDER-CIRCUS KOMT
WEER IN ZUTPHEN

Het grote succes, dat de Vereniging „Pro
Juventute" te Zutphen enige tijd geleden behaalde met het laten optreden van het echte
kindercircus „Elleboog" uit Amsterdam, is
voor deze vereniging reden geweest, om het
circusgezelschap nogmaals te vragen en wel
met een geheel nieuw programma.
Niet alleen dat de enkele duizenden, die de
vorige keer een kijkje kwamen nemen in de
Buiten Sociëteit opnieuw kunnen genieten van
ware circuskunst, maar ook de velen, die de
vorige keer door de grote toeloop teleurgesteld moesten worden, kunnen thans, indien ze
er tijdig bij zijn, de Amsterdamse jongens en
meisjes als geboren acrobaten in de „piste"
zien werken van circus „Elleboog".
De rafembiljetten, welke in Zutphen en verre
omgeving zullen hangen, vermelden de adiessen, waar reeds nu plaatsbewijzen te verkrijgen zijn, alsmede de zeer laag gehouden
entree-prijzen, opdat dit voor niemand een bezwaar behoeft te zijn.
Moge in de twee familievoorstellingen, welke
29 December a.s. gegeven worden, de Buiten
Sociëteit nog te klein blijken te zijn! De leidster van dit gezelschap, Mevrouw Last uit
Amsterdam en de Vereniging „Pro Juventute"
te Zutphen hopen het eigenlijk van ganser
harte, omdat een e.v. batig saldo ten goede
van deze vereniging zal komen en dus in feite
ten behoeve van de Kinderbescherming.
Men zie de advertentie.
OPENING SCHIETCONCOURS

Door de Vordense schietvereniging „Prins
Bernhard" is een schietconcours georganiseerd dat duurt van 13 t/m 20 December.
Zondagmiddag werd het concours, dat gehouden wordt in zaal Bakker, officieel geopend.
De heer J. Welsink, voorzitter van Prins
Bernhard heette allen daarbij welkom, in het
ij zonder het bestuur van de bond „Oost
Gelderland". Gaarne had Vorden vorig jaar
bij de herdenking van het 12^-jarig bestaan
dit concours gehouden, doch door overbezetting van concoursen heeft men dat moeten
uitstellen tot heden. Hij hoopte dat de wedn in een sportieve sfeer mochten veren nodigde de heer W. Kostanje, voorzitter van de bond „Oost Gelderland" uit het
eerste schot te lossen.
Alvorens hiertoe over te gaan, hield de heer
Kostanje een korte toespraak, waarin hij de
afd. Vorden dank zegde voor haar bereidwilligheid en medewerking bij de uitstelling van
het concours vorig jaar. „Oost Gelderland"
telt een 650 schutters, waarvan een groot gedeelte vaste bezoekers zijn van concoursen,
zodat het bezoek aan Vorden ook wel mee
zal vallen. „Oost Gelderland" heeft voor enige
tijd geleden ook een afd. Luchtbuksschutters
aan de reeds bestaande vuurbuksschutters toegevoegd. Hoewel hierbij alles nog niet is zoals
het wezen moet, hoopte spr. dat, dank zij het
enthousiasme, er nog enkele afdelingen tot
instelling hiervan zouden overgaan, zodat er
straks misschien een competitie ingesteld kan
worden. „Oost Gelderland" hoopt binnenkort
het 20-jarig bestaan te herdenken, welk feit
gevierd zal worden met een schietconcours in
Doetinchem, eind December. Hij wenste de
afd. Vorden met dit concours tenslotte succes,
waarna hij het eerste schot loste.
De eerste avond was de deelname al zeer bevredigend en verschillende afdelingen namen
met vijftallen deel. Trouwens, er zijn tal van
waardevolle prijzen te winnen, die in het café
van Hotel Bakker tentoongesteld staan.
VOETBAL

Vorden heeft het Zondag tegen Halle niet tot
een overwinning weten te brengen, hoewel er
van de zijde der Vordenaren uitstekend gespeeld is. Halle, dat zeker niet in kampioensvorm speelde, had alle moeite om de snelle
aanvallen van Vorden het hoofd te bieden.
Er deden zich voor Vorden wel enkele kansen
voor, doch het juiste schot ontbrak ook thans.
De rechtsbuiten kopte een keer de bal bijzonder fraai in, doch de keper van Halle wist de
bal op even fraaie wijze te stoppen.
Halle bracht voor rust met een onhoudbaar
schot de stand op l—0. In de tweede helft
gaf Vorden eveneens goed partij, doch veel
geluk hadden de geel-zwarten niet. Halle deed
het beter en maakte er 2—O van toen iedereen
dacht dat de bal uit zou gaan en de snel toegeschoten rechtsbuiten met een listig hakje de
bal nog juist in het verlaten doel kon deponeren.
Vorden II won in Laren van Witkampers II
met 3—O, terwijl Vorden a van Warnsveldse
Boys a met liefst 8—O won.
Voor a.s. Zondag staat alleen de wedstrijd
Vorden II—Reuni 4 op het programma, waarin voor de Vordenaren wel winst zit.

BIOSCOOP

Tweede Kerstdag zal de amusante film
,,Abbott en Costello in het Wilde Westen" in
het Nutsgebouw worden vertoond. De beide
komieken Abbott en Costello hebben menige
film reeds tot een waar lachsucces gemaakt
en deze film belooft dan ook een echt luchtig
Kerstprogramma te worden. Er is een trouwlustige weduwe, een schone dochter en een
stel bandieten. Men ziet, factoren genoeg voor
sensatie.
OUDERAVOND O.L. SCHOOL LINDE

Onder voorzitterschap van de heer Joh. Wesselink werd de jaarlijkse ouderavond gehouden. Het hoofd der school, de heer W. Pongers, deed enige mededelingen. Voor de jaarlijkse feestavonden is een toneelvloer met
markies aangebracht. In plaats van de heer
W. Norde werd als lid der oudercommissie
gekozen de heer G. J. Ligtenberg, en in plaats
van wijlen de heer H. Weenk, de heer J.
Langeler. De heer Pongers herdacht de heer
Weenk in enkele gevoelvolle woorden en
dankte hem voor alles wat hij gedaan had
voor de school en het kind. Door de ouders
werd het werk der kinderen bezichtigd.
OVERHEIDSBEMOEIING EN PARTICULIER
INITIATIEF

Onder voorzitterschap van de heer A. J. Lenselink kwam de A.R.-kiesvereniging Nederland en Oranje Maandagavond in vergadering
bijeen. Als spreker was uitgenodigd de heer
Tj. Dijkstra, voorzitter der Staten Centrale
Zutphen. De opkomst was goed.
Nadat de heer Dijkstra een uiteenzetting had
gegeven over de samenstelling van de candidatenlijsten in de diverse kieskringen werd
de lijst van candidaten zoals die door Vorden
zal worden ingediend, vastgesteld. Vervolgens
hield de heer Dijkstra een inleiding over overheidsbemoeiing en particulier initiatief.
Spreker ging hier zeer uitvoerig op in.
Na de christelijke gedachte van het begrip
staat te hebben belicht besloot spr. zijn met
aandacht gevolgde rede n.l. dat elk mens zijn
christen-zijn moet beleven. Op dit referaat
volgde een levendige bespreking.

TAFELTENNIS

In zaal Schoenaker werd de afgelopen week Nutsbibliotheek, Vorden
de competitie wedstrijd tussen Dio I en Dio II Dinsdag 22 Dec. is de bibliotheek geopend
gespeeld. De reserves, die zich tot het uiterste
inspanden om hun grote broers te overtroeven van 4—5.30 uur, inpl. v. Zaterdag 26 Dec.
en een eervol resultaat te behalen, moesten
ondervinden dat het eerste drietal niet met UITREIKING VAN NIEUWE BOEKEN
zich laat spotten. Ondanks vele kunstgrepen
Slechts 5 et per boek per week.
moest Dio II het hoofd buigen en won Dio I
na sportieve strijd op royale wijze met 9— 1.
K.A.B. ONTWIKKELINGSAVOND

De ontwikkelingsavond, welke de Kath. Arb.
Beweging afd. Vorden in café Schoenaker organiseerde, mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Voorzitter J. C. van Langen heette allen welkom, speciaal de spreker,
de heer van Nijnatten, assistent-districtsbestuurder, welke een inleiding hield over de
,,Werkclassificatie" aan de hand van 'n brochure van de Bedrijfsunie der Metaal Industrie behandelde de spr. op zeer bevattelijke
wijze dit actuele onderwerp.
De voorzitter dankte de spreker voor zijn
duidelijke inleiding, waarna nog vele vragen
werden gesteld, waaruit bleek hoezeer dit
onderwerp de aandacht der leden had. De
secretaris spoorde nog eens aan tot grotere
deelname aan de maandelijkse Credo-Pugno1
bij eenkomsten. Meegedeeld werd nog, dat van
„Herwonnen Levenskracht" nog loten verkrijgbaar zijn bij L. G. Bekker en dat op de
Tweede Kerstdag de jaarlijkse feestavond zal
worden gehouden. Tevens -is er dan een kindermiddag met tractatie en filmpjes.
De voorzitter dankte nog voor de medewerking bij de gehouden Zeepactie en de leden
voor de trouwe opkomst.
RATTI-NIEUWS

l/oor de

feestdagen

vestigen wij uw aandacht op onze
KERSTKRANSEN
STOLLEN
FIJN KRENTENBROOD
TULBAND, ENZ.
en dan: 't gebak voor alle feestdagen,

ONZE ZWAANHALZEN
*
Aanbevelend,

Gevraagd wegens
dienstplicht der teg. per
l Febr.
Leerling

Bakkersknecht
Fa H. J. Scholeen
Het Hoge 24 Vorden
NET M E I S J E gevr.
voor d. of d. en n.
Zelfst. kunnende werken. R. J, Koerselman Burg. Galléestr. 12
Flinke hulp in de huishouding gevraagd,
zelfstandig kunnende
werken Mevr. Ordelman, Prins Bernhardlaan 280, Zutphen
G. EMSBROEK
Metaalwerken

Vorden

Per Jan. '54 gevraagd
in afd. dunne plaatbew.
en apparatenbouw v.d.
zuivel:

enige jongens

Bakkerij Scholten

(max. 18 jaar)
Telef. 394
A.u.b. eigenh. geschr.
aanm. met verm. der
keuze in o.s. vakken:
lasser,
planeerderen
Voor de a.s. Feestdagen ruime keuze
draaier, koper- en
blikslager (event.verKerstgroepen
tinner), tevens bij voorKerstboom- en Kerstversiering keur een afschr. schoolrapport voor 31 Dec.
Kerstlakens
aan
G. EMSBROEK,
Crêpepapier, enz.
Kant. Burg. Galléestr.
48 - Vorden.
Tevens WAFELIJZER te huur

Ratti's eerste heeft Zondag beide puntjes in
eigen home kunnen houden door een verdiende 2—O overwinning op het bezoekende
Grolse Boys te behalen. De eerste helft van
de wedstrijd stond op een behoorlijk peil, doch
na de rust verminderde het tempo aanmerkelijk en kroop de thuisclub wel eens door 't
oog van de naald. Bij Ratti was de achterhoede
weer het sterkste deel der ploeg, waarbij de
hard werkende invaller-rechtshalf wel bijzonBeleefd aanbevelend,
der opviel. Van de voorhoede was vooral de
Dubbele
linkerwing goed op dreef, terwijl de rechterKranenburg
vleugel meestal het initiatief aan de gasten Ph. J. SeSSink,
PADVINDERIJ
fietstassen
Door de ,,David I. Alfordgroep" werd vorige liet. De bezoekers hebben ook een verdienwedstrijd
gespeeld
en
hadden
voor
Vanaf
week Zaterdag een oudermiddag gehouden
en minstens een tegenpuntje vermet als doel, de ouders kennis te laten maken
met de tijdsbesteding van hun jongens op diend.
'rie kerstdagen
Ratti II nam te Vierakker op uitstekende wijze
Zaterdagmiddag.
revanche
van
haar
onlangs
geleden
nederDe bezigheden werden grotendeels in de vorm
dus veel thuiszitten. Maak het u zo
van wedstrijden gegeven, waaraan ook de laag, door de Socii-reserves met 5— 3 te slaan.
gezellig mogelijk, door uw kamer wat
ouders actief moesten deelnemen, hetgeen de De goalgetter der Rattianen, de jeugdige midop te vrolijken met wat
, nam liefst drie doelpunten voor zijn
stemming nog verhoogde.
Ook werd door de verkenners gedemonstreerd
bunnen, aardige kerststukjes, Wij vullen uw bakjes
hoe men met behulp van 2 fietsen, 4 verken- A.s. Zondag trekt Ratti I naar Lochuizen en
rode talpen, witte cyclamen, van vorig jaar weer!
nersstokken en touw een rijdende brancard zal hier terdege op haar tellen moeten pissen,
Mits ze vroeg gedaar
de
Lochuizense
ploeg
op
eigen
terrein
kan fabriceren.
begonia's, enz.
bracht worden.
Om 4 uur werden de welpen en verkenners nog niet vaak .geslagen is. Bij een eventuele
Tevens een prima collectie fruit,
naar huis gestuurd, doch de ouders bleven om overwinning staat Ratti's positie op de rangVan Kesteren
zoals sinaasappelen, mandarijnen, mooie
samen met de Plaatselijke Commissie en de lijst weer iets gunstiger.
Het
tweede
elftal,
zal
met
dezelfde
ploeg
als
Bloemisterij
leiding te vergaderen en het wel en wee van
rode sterappelen, noten, cocosnoten enz.
vorige week en hetzelfde enthousiasme en
de groep te bespreken.
Zutphenseweg
Uw adres is:
Na de opening door de voorzitter, de heer J. teamgeest hopenlijk een overwinnen kunnen
Telefoon 206
behalen
op
het
bezoekende
Steenderen
III,
Huurneman, gaf de hopman een verslag van
Fa*
J*
Derksen
&
Zn,
waardoor
de
Ratti-reserves
dan
definitief
uit
de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar,
H.H. Landbouwers,
Zutphenseweg 13
Telefoon 334
waarna de penningmeester, de heer H. G. de buurt blijven van de drager der rode lanDenk aan de prijs voor
taarn.
Poesse, een finantieel overzicht gaf.
uw
kippen, wij betaHierna werd door de theela en de hopman
len
de
prijs en zoeken
BRANDALARM
een korte verhandeling gehouden over het
ze GRATIS uit.
weipenwerk en verkennerswerk, waarover Zondagavond werd de Vordense brandweer Gevraagd tegen 15 Januari a.s.
daarna vragen gestelde konden worden.
En tevens alle soorten
gealarmeerd voor een binnenbrand in de zageFlinke jongen wild
Op deze vergadering werd tevens in een ge- rij van de heer Groot Bramel. Door tot nu toe
gevraagd, hoge
mis voorzien. Er was n.l. nog geen groeps- onbekende oorzaak was een begin van brand
voor wijk- en winkelwerk
prijzen!!
commissie en er werden nu uit de ouders 5 gepaard gaande met een hevige rookontwikW. ROSSEL
leden voor deze commissie gekozen te weten: keling ontstaan in een hoop afval in de fa- Fa J. W. ALBERS
Mevr. Lulofs, Mevr. Pardijs, de heer Potman, briek. De brandweer die met haar tankwagen
Pluimveehandel
de heer Besselink en de heer Rengelink.
spoedig ter plaatse was wist de brand te locaTelef 283
Vorden
Nadat nog plannen werden gemaakt om de liseren en erger te voorkomen.
finantiën te verbeteren, werd deze zeer geVARKENSPEST
animeerde vergadering door de heer J. HuurVoor de
A.s. Zondag
neman met een kort woord gesloten, waarna Bij de landbouwer Gr. J. in het Galgengoor is
de Plaatselijke Commissie en de ouders huis- een geval van varkenspest geconstateerd.
9.30 uur
waarts gingen, doch de leiders bleven, om met
BEKEURING OPGELOPEN
de inmiddels teruggekeerde verkenners een
Vergadering
Wollen deux pièces
gezellig St. Nicolaasfeest te vieren, waarbij De Rijkspolitie bekeurde D. en S. uit Zutphen
vele rake gedichten afgewisseld met zang de wegens een jachtwetovertreding (wildstrikWollen damesrokken
ken).
stemming er goed inhielden.

f 6.50

BERVO

KERSTDAGEN!

Te koop 8 stuks beste biggen. }. Brummelman, 't Alderkamp,
B 61 Vorden.
Te koop 2e hands
bietensnijder in prima
staat. Gebr. Barendsen
Te koop dr. varken of
zeugen met biggen.
H. J. Heuvelink, Dzn
Warken B 61
Af te geven voor de
Kerstdagen nog enkele

vette konijnen
f 1.— per half kg
G. BOSMAN
't Vaatwerk

HERVORMDE GEMEENTE. VORDEN
Zondag 20 Dec. 7.30 uur
ADVENTSAVOND in de Herv. kerk
Adventstoespraak Ds Jansen:
„Eén uit millioenen"
Kerstverhaal Ds Langstraat:
„De deur is nog niet dicht."
KEES DEENIK zingt kerstliederen
Het „Baudartiuskwartet" begeleidt
Maandag 21 Dec. 7.30 u. in IRENE
Kerstspel „Koningen in Judea"
van Dorothy Sayers, voor de jeugdver.
en v. zover er plaats is ook v. ouderen.
Dinsdag 22 Dec. Kapel Wildenborch
Kerstspsl „Koningen in Judea"
Toegang uoor allen

Toom zware biggen
te koop bij D. Nijenhuis bij 't Zwembad.
Te koop een prima
huish. kachel en een
kolenfornuis.
Zutphenseweg C 68
Te koop
l gebruikt damesrijwiel met lamp
l meisjes-rijwiel,
in goede staat
A. G.Tragter Zutph.w.

Wollen vesten en pullovers

V

V

De • uur ff reters

uoor verlaagde prijzen
9CERSTBOMEN

H. LUTH

verschillende maten
Nieuwstad, Vorden

Van Kesteren
Bloemisterij
Zutphensew. Tel. 206

Voor de a*s* Feestdagen

Een beperkt aantal
kleine kerstbomen te
koop Het Kiefskamp Wed.
P. de Rijk

Kerstgroepen
Kerstboomuersieringen
Kaarsjes, enz.
A. TOLKAMP

rtngen

Aee/l aUe maten

Verloofd:
Hannetnieke Folmer
en
Matthieu Timmermans
Vorden D 132,
Auckland,
Nieuw-Zeeland
Eerste Kerstdag 1953
De Heer en Mevrouw
H. J. MaalderinkVos
wensen alle familieleden, vrienden en bekenden
prettige Kerstdagen,
een gelukkig Nieuwjaar
en een „tot spoedig
weerziens" toe.
Tankfarm 15.
San Nicolas, Aruba,
Ned. Antillen.

Kerststukjes
met rode Tulpen
of witte Hyacinten
in divere prijzen
*

Goed gekleed

/

voor de a.s. Feestdagen •

DOET UW INKOPEN
en bestellingen voor de

FEESTDAGEN
vroegtijdig bij

op aiie

VVintermantels

Bakkerij ter Huerne
Telef. 293

Winterjassen
Jekkers

ZIE ETALAGE

Met een paar schoenen

Kinderwinterjassen en
Jacks

van

Voor de FEESTDAGEN!
Mooie Rozijnen vanaf 32 et per 250 gram
krenten, sucade, snippers, geconfijte
vrucht jes.
Grote sortering wijnen, advocaat, vruchten
op sap, Bisschopwijn.
Fijne fondant chocolade kransjes, 200 gr. 59 Ct
Kerstboombiscuit 100 gram 32 cent
Blikjes zalm, sardines, flacons knakworst,
tuben mayonaise, kaaskoekjes, Nibbits, bussen kaasbolletjes, zoute biscuits
van Verkade.
Levensmiddelenbedrijf

rt/ullink

ziet u er met Kerstmis extra feestelijk uit!

Fa J. W.

Telef. 232

„Onbetwist de schoenenspecialist"
Telef. 342

10 pet korting

School m. de Bijbel

VISSER*

In verband met de Kerstdagen en Nieuwjaar wordt de
Bloemisterij
wekelijkse Biggen-,
Zutphensew., Tel. 206
Groente- en Vismarkt
gehouden op de
Donderdagen 24 en 31 Dec.

Feestdagen

op Dinsdag 22 December, 's middags
half twee in Irene.
U
De kinderen die in 1954 op school
hopen te komen, worden ook verwacht.
Ook ouders zijn hartelijk welkom!
Het Bestuur

Prima Genever, Brandewijn,
Citroen en Oude Genever,
Advocaat - Boerenjongens

Van Resteren

Vrouwenbond N*V*V*

VO&DEM

TEL: 27*

UITNODIGING voor^b-georganiseerde N.V.V.-leden (ook die
geen bericht ontvangen hebben)
voor HET KERSTFEEST van
de Vrouwenbond N.V.V. op
Dinsdag 22 Dec. '^•fonds om
half acht in de koffiekamer van
het Nutsgebouw.
Het Bestuur

Gevestigd:

VoetverzorgingsInstituut
„MARIE-LOUISE"
't Hoge 47

met en zonder alcohol

Ver. van Vrijz. Hervormden
Afd. Vorden

Aanbevelend,
van de Zondagsschoolkinderen hopen
wij te houden op Woensdag 23 Dec.
in 't Nutsgebouw, 's avonds 7 uur. De
A eiding heeft Ds R. Riphaagen, Zutphen.
Het Bestuur

l

E. J. LETTINK
Café
Telefoon 472

Almenseweg

VERGEET NIET

vroegtijdig uw krentenbrood te bestellen

Dames- en meisjesmantels

SLAGHOUT

CJpeciale

wensen, worden verzocht zich m. week
te melden op

IVerstaanbieding
*

HUIZE VORDEN

Zuiver wollen dekens, 2-pers. f 29.98

Heden Zaterdagavond
om 19 uur
Verwerpen en verscnielen^
van
Krentenbrood
en Gebak

bij

G. O P L A A T
WILDENBORCH

6.98

Overtuigt u van de kwaliteit
en de lage prijzen!

R LUTH - VORDEN
De sluitingsmiddagen
VERVALLEN
in de eerstvolgende twee weken.
De Vordense Winkeliersvereniging

KERST-ARTIKELEN

en

Telefonisch aangesloten onder

Japonnen

no. 4 4 8

15 pet korting

G. H. Hilferink,
Rusthoeve
Voor

G. H. STRUIK

u. h. Looman

In 't QOnkcr zijn alle katjes grauw,

f

6.5O

een dubbele

FIETSTAS

Maar ook de kerstbomen!
Als 't enigszins mogelijk is zoekt u uw
kerstboom overdag uit. Wij hebben een
mooie partij, juist geschikt v. de kamer.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Fa. J. Derksen & Zn.
Zutphenseweg 13

Kerstboomversiering
Kerstlopers, servetten, enz.
Kaarsen, sterretjes, enz.
Likeurstellen
Bitterglazen, wijnglazen
Bowlglazen, enz.

Nieuwjaarskaarten

Vuurwerk

R. J. KOERSELMAN

Een fantastische prijs Het voorkomt Me-urstelling
als u er tijdig één bestelt bij
en toch prima!
Telefoon 334

,

Degenen, die

Prima flanellen lakens, 2-pers. f

Wij hebben ook een grote sortering in
Steriele, pijnloze bewijnen, sterke drank en likeuren.
handeling van alle
voetkwalen.
* A Is altijd: goede kwaliteit! *
Levering van steunzolen naar maat, volBeleefd aanbevelend,
gens gipsmodel.
P. B. H. SCHOENAKER, Kranenburg
Bandages
Elastieken kousen
Voetverbeter artikelen
Wegens vergevorderd seizoen
Behandeling gaarne
volgens afspraak
geven wij op alle
A.J.B.SIEMERINK
Med. gedipt, voetkundige
lid algNcd. bond voetverz.

Goedkope Likeuren

De Kexstfeestviering

De gezamenlijke handelaren.

l

Voor de

't Hoge 40

Kerstfeestviering
TEL. 381

ALBERS

Burg. Galléestraat

Telefoon 364

Kerstgebak naar Bakker Schurink

Voor al uw

KERSTMIS 1953
3 feestdagen, maar ook 3 dagen waarop de
winkels gesloten zijn. Een probleem voor
de huismoeders, Wat moeten we eten?
Geen nood, u neemt „Diepvriesgroenten",
niet van verse groente te onderscheiden.
Ook fijn fruit voor Bowl, enz.

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen
2 grote rookworsten voor f 1.19
Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. hamworst

60 et

Beleefd aanbev.

M.

200 gr. ham
KRIJT

Sjoelen en Balgooien
om krentenbrood en gebak !
Aanvang 7 uur

Dorpsstraat 32

Beleefd aanbevelend,

(lÏPnuiïPQ
UIGfJillüO g
soep

' »
en soepgroenten
zijn nu ook te Vorden verkrijgbaar, bij

Bakker H A R T M A N

Niet alleen de Kerstdagen

Fa. J. DERKSEN & Zn.

doch ook andere Zon- en Feestdagen
kunnen zo echt gezellig zijn!

Telefoon 334

Gaarne willen wij u met het bereiken hiervan van dienst zijn,
waarvoor wij u naar onderstaande goederenlijst verwijzen:

Een mooi salon- of slaapkamerameüblement
grote sortering in gotisch, eiken of old finish,
bekleding bruin, groen, terra enz.

Een echte fijne bijzettafel
iets extra s in

Hedenavond

90 et

roenten fruit

Zutphenseweg 13

Denkt u er aan f

huis

Blikjes eierravioli
sardines
makreel
haring in tomatensaus
zalm
appetit sild
sardelringer
Tubes ansjovispasta
Amandelen - zoute pinda's - boterolie
Slaolie vanaf f 1.49 per fles
Krenten - rozijnen - sucade enz.
Poedersuiker per 100 gram 10 et

met passende clubjes.

Een nieuw tapijt in mooie frisse tinten, zuiver wol.
Een degelijk COCOStapijt in 15 versch. dessins, v.a. f 3.95

Een tafel- of diuankleed, dressoir- of schoor st.loper.
Een mooi stel overgordijnen in prachtige dessins.
Een kamer balatum of andere uloerbedekking.
Wij maken alles vakkundig op eigen werkplaats.

Krijgt u logé's?

Voor de Feestdagen
extra reclame!
Bij aankoop van:
l pot rozijnen op sap 25 zegels
l fl. wijn (alle soorten) 20
„
(ook bij advocaat, boerenjonjjenx
en boerenmeisje»)
500 gram krenten en
500 gr. rozijnen, samen 20 zegels
Verder: losse slaolie, Delftse slaolie en
Luyks, alle soorten p. fl. 10 zec/elx
Bloem, gist, sucade, poedersuiker,
snippers en bigarreaux.
100 gram fondant- of
chocolade-kransjes 5 zegels
NIEUWJAARSKOEKEN

Stalen slaapkamerameublementen in 5 kleuren.
Divan- en opklapbedden in alle uitvoeringen.
Matrassen eigen werk

ESKES

Kapok-, binnenuerings-,alpengras- en ulokmatrassen
n-, gestikte- en molton dekens.

REMMERS

*

Bestelt nog heden uw

Wij leveren alles uit voorraad

N i e u w j aarsr oliën
Nog beperkt voorradig.

CIRCUS „ELLEBOOG"

u eens kijken - 't valt u zeker mee!
rQ^^

Per blik vanplm. 60 stuks f 2.15
*
Literspotten bowl 98 et
Grote sortering wijnen en likeuren
vanaf 96 et per fles
met nog vele VIVO-wapens

i:

Beleefd aanbevelend, JOH. HEERlWK
Woninginrichting, Stoffeerderij - Zutphenseweg, Vorden

SMIT,, Zutphenseweg

VERLOVINOS
RINGEN

Elke week iets nieuws,
Altijd wat goeds!

HORLOGES
WEKKERS
KLOKKEN

Ook aan Uw Schoenreparatie
wordt de meeste zorg besteed door

verloven^ ?
Wij hebben de ringen voor u
in alle maten en prijzen.
14 Karaats massief goud en
voegloos bij:

FaB.WENTINK&Zn

Wullink's schoenhandel

HORLOGERIE - VORDEN

aan het

uw toegangsbewijs te hopen.

III

KERST

Wij hebben Philips en Erres toestellen
Alle artikelen van Philips Electroncn Wonderland
bij ons verkrijgbaar.
•

Techn. Bureau P. DEKKER
Speciaalzaak in ELECTRA

versiering
geschenken

naar

in uw huis?

Kalenders en Agenda's 1954

Denkt u hedenavond

zal dit echte Kindercircus 2 familie-voorstellingen geven, t.w. om 1.30 en 3.30 uur.
Prijzen der plaatsen:
Kinderen 50 et, Volwassenen 75 et
Plaatsbewijzen, voorzover beschikbaar, reeds
thans te verkrijgen aan de adressen, op de
raambiljetten genoemd, en aan de zaal.
Waar de vorige heer zovelen teleurgesteld
moesten worden, ntden wij u (Kin ïijdiy

heerstklanken en "beelden

•

Fa HIETBRINK Tei. 253

Dinsdag 29 December a.s.

Vooi

Wenst gij

Vraagt inlichtingen en demonstratie!

Nieuwjaarskaarten

uit Amsterdam ten tweeden male in de
Buitensociëteit te Zutphen haar
„tenten opslaan.

Honderd proc. genot! Volledig circusprogramma!

Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

Kerst

Op uitnodiging van de ver. „Pro Juventute"
te Zutphen zal het zo bekende

Kindercircus „Elleboog"
MET K E R S T M I S

Kaarten
Lopers
Tafcllakcns
Servetten
Rood, wit en
groen crêpc
Pakpapier
Lint
Kaarsen
Stalletjes

komt weer in Zutphen!

-

RADIO

- TELEVISIE

NICO
BETER

KEUNE
GOEDKOPER

DANSMUZIEK
Hengelo-G
Feestgebouw Concordia
Zaterdag 19 December
Aanvang 7 uur
Orkest:

The Rhytmen Players

Balgooien en Schieten bij W. Voskamp

