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AGENDA VAN DE WEEK

21 Nov. Jaarfeest C.J.M.V.
21 Nov. Bioscoop.
21 Nov. Feestavond „Snoekbaars".
21 en 22 Nov. Bazar D.I.O.
24 Nov. Jonge kerk-avond.
25 Nov. Filmavond Dierenbescherming.
26 Nov. Bond van Plattelandsvrouwen.
27 Nov. Bespreking uitbreidingsplan.
27 en 28 Nov. Uitvoering T.A.O.

Wildenborch.

(Verenigingen, die er prijs op stellen dat de
data van uitvoeringen en vergaderingen in
deze agenda geplaatst worden, gelieven dit aan
ons bureau op te geven, daar wij anders niet
voor gemaakte fouten kunnen instaan.)

NOGMAALS HET DAMESKOOR

Doordat onze reporter Donderdagavond, tij-
dens het slotnummer van de uitvoering van
Vordens Dameskoor de zaal reeds heeft ver-
laten, heeft hij helaas geen melding kunnen
maken van het feit dat burgemeester van
Arkel aan het einde der avond de dames dank
bracht voor de genotvolle avond, die ze het
publiek hadden geschonken. Spr. feliciteerde
het koor met het 1ste lustrum en hoopte dat
volgend jaar de Superieure afdeling bereikt
mocht worden.
Mevr. Klein Brinke-Gotink dankte op haar
beurt de burgemeester voor zijn spontane hul-
de. Het was een waardig slot aan deze mooie
avond.

SINT NICOLAASWEEK
Evenals andere jaren zal Sinterklaas een be-
zoek aan Vorden brengen op uitnodiging van
de Vordense Winkeliersvereniging. Zaterdag
28 Nov. komt de bisschop met zijn knechten
per trein om 14.20 uur in Vorden aan, waarna
een rijtoer door het dorp wordt gemaakt.
Burgemeester van Arkel zal het hoge gezel-
schap op het Gemeentehuis ontvangen. Na de
rijtoer zal de Sint zich naar het Nutsgebouw
begeven, waar hij de jeugd zal toespreken en
tracteren.
Ook dit jaar geven de winkeliers Vorwi-bon-
nen uit, waarmee aan het Vorwi-behendig-
heidsspel kan worden deelgenomen. Hiervoor
zijn weer schitterende prijzen beschikbaar ge-
steld, o.a. iedere avond als hoofdprijs een vet
varken. De eerste twee avonden is als 2e prijs
een bedrag van ƒ 50,— beschikbaar; dit is ge-
daan om het werpen op de eerste twee avon-
den aan te moedigen, zodat de toeloop op de
laatste avonden niet zo overstelpend groot zal
zijn. Verder is er nog een puzzle-wedstrijd.
Hierover geeft de speciale Sint Nicolaas-
courant, die volgende week verschijnt, nadere
bijzonderheden.
Zoals u ziet stelt de Vordense Wirikeliersver-
eniging weer alles in het werk om het publiek
een prettige Sinterklaas te bereiden. Laat uw
leuze dit jaar dan ook zijn: ,,Wat Sint Nico-
laas geeft wordt in Vorden gekocht!"

BIOSCOOP
Hedenavond wordt in het Nutsgebouw het
machtige film werk: ,,Het is middernacht, dok-
ter Schweitzer", vertoond. Wie heeft niet ge-
hoord van het mooie, doch zeer moeilijke
werk dat Dr. Schweitzer onder de negers in
Afrika verricht?
Deze film gaat over de tijd van het uitbreken
der eerste wereldoorlog. Dr Schweitzer, Elzas-
ser van geboorte (dus toen Duitser) leeft in
Lambarene op Franse grond, zodat moeilijk-
heden niet kunnen uitblijven.
Het is de verdienste van deze film, dat zij
op geen enkele wijze zich te buiten gaat aan
de verheerlijking van de persoon van Schweit-
zer, hij zou dat trouwens zelf geen ogenblik
geduld hebben en zeker niet zijn goedkeuring
aan de film hebben gegeven.
Schweitzer treedt hier voor ons op als een
man die door een innerlijk vuur gedreven
wordt, iemand die onvermoeid klaar staat om
zijn dienend werk te verrichten. Hij is ook een
mens die mismoedigheid en vertwijfeling kent.
Hij geneest velen, maar hij moet ook vaak
genoeg doden zelf begraven.
Een van de treffendste momenten is het ogen-
blik waarop hij aan zijn moedeloosheid uiting
geeft als hij zijn werk moet afbreken in de
woorden: ,,Ik ben maar een mens". Wanneer
sommige negers zich bedrinken, vraagt hij in
vertwijfeling wat al zijn werk hem baat. Dan
zegt hij een woord dat waard is onthouden te
worden.
,,Neem een zwakke waterdruppel, en toch . . .
als ze bevriest, splijt ze de sterkste rots".

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

Kerkdiensten Zondag 22 November.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen
7.15 uur Ds J. Langstraat.

Medlerschool
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.

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 21 Nov. van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 22 Nov. Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 98 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 44.—
per stuk. Handel was tamelijk vlug.

Burg. stand van 13 t.m. 19 Nov. '53
Geboren: z.v. G. J. Hofs en H. G. Hofs-
Brummelman.
Overleden: H. J. Boersbroek, m. 31/2 mnd.
overleden te Groningen.

Kinder
Hoestsiroop

Mei Thijm «n Honing

Verzachtend
Losmakend
Hoesisiillend

CHR. ZANGVER. „EXCELSIOR"

«5 Donderdag 10 December hoopt deze ver-
iging een uitvoering te geven in Irene. Het

zangprogramma voor de pauze bevat een 12-
tal nummers, mooie bekende zowel als geheel
nieuwe.
Na de pauze wordt door eigen krachten het
prachtige toneelstuk „Zij, die gestuurd was. .."
opgevoerd. Dit is hetzelfde stuk waarmee de

Toneelver. „Internes" onlangs zoveel
es oogstte, dat een her-uitvoering nood-

zakelijk was. Een verder woord van aanbe-
veling lijkt ons dan ook niet nodig. Nadere bij-
zonderheden volgen t.z.t. per advertentie.

BILJARTEN
Het eerste vijftal van ,,Krijt op Tijd" doet het
nog steeds uitstekend en gaat thans nog on-
geslagen aan de kop van de ranglijst. De vijf-
de competitie-wedstrijd werd thans gespeeld
tegen De Boer I uit Zutphen en eindigde met
een veelzeggende 8—2 zege voor de Vorde-
naren. De K.O.T.-speler G. Heersink, presteer-
de het om de hoogste serie, n.l. 66 car. te
maken.
Deze week zal K.O.T. I naar Zutphen trekken,
waar een lastige uitwedstrijd tegen Atlanta I
op het programma staat.

OPERA-AVOND VAN 'T NUT

De musicoloog G. van Ravenzwaay uit Hilver-
sum bracht Woensdagavond voor een ver-
heugend groot aantal Nutsleden de opera
„Carmen" van Bizet. De opnamen waren ge-
maakt van de „Opera Comique" uit Parijs. De
heer van Ravenzwaay zorgde hierbij voor een
deskundige toelichting.
De heer van Ravenzwaay vertelde het een en
ander over het ontstaan van de opera, die men
aanvankelijk gedacht had als een herleving
van de Griekse tragedies. In 1875 werd ,,Car-
men" voor 't eerst opgevoerd, doch vond aan-
vankelijk niet de waardering waarop Bizet had
gehoopt, temeer omdat de vorm er van anders
was dan van de reeds bestaande opera's. Na
de opvoering in Wenen begon zij haar triomf-
tocht door de wereld en is zij een van de
meest bekende opera's geworden. De tweede,
derde en vierde acte werd in haar geheel ten
gehore gebracht.
Een hartelijk applaus beloonde de heer van
Ravenzwaay voor deze mooie muziekavond.
De heer Wesselink bracht hem namens de aan-
wezigen hartelijk dank voor zijn deskundige
toelichting, waardoor deze opera nader tot de
toehoorders gebracht is.
Bij de opening deeMe hij nog mede dat de
cursus over Middeleeuwse schilderkunst, te
geven door de beeldkunstenaar Jan Michels
uit Arnhem doorgang vindt. De cursus zal ge-
houden worden op de avonden 6, 12 en 19
Februari a.s. Er kunnen zich nog cursisten op-
geven. Een 18-tal is er thans reeds inge-
schreven.

FILMAVOND DIERENBESCHERMING

Op Woensdag 25 dezer des middags om 3.30
uur voor de kinderen en 's avonds 8 uur voor
de volwassenen zal door de afd. Zutphen een
filmavond worden gegeven in het Nut. De toe-
gang is geheel kosteloos, zodat wij verwach-
ten dat velen aan de oproep gehoor zullen
geven.
Er zullen twee prachtige films worden ver-
toond. De eerste gaat over een schaapherder
die in 52 dagen een kudde schapen van 2000
stuks van de winterranch in New Mexico
overbrengt naar de zomer-weiden in Arizona.
Grote moeilijkheden moeten door de schaap-
herder worden overwonnen, doch zonder enig
verlies komt hij hiermede over. De film is in
prachtige kleuren en men krijgt daarbij een
indruk van de mooie natuur.
De tweede film handelt over de vogeltrek tus-
sen Noord- en Zuid Amerika, gezien door twee
jongetjes, die elk aan het einde der vogel-
trekroute wonen. Het is opmerkelijk te zien
de voorbereidingen die de vogels treffen voor-
aleer tot de grote reis besloten wordt. Wie
meer wil weten over de vogeltrek, die wij ook
jaarlijks in ons land kunnen zien, kan hiervan
veel leren.
Tussen de films door zal de Inspecteur der
Vereniging, de heer Brummelman, een en an-
der vertellen omtrent het werk der dierenbe-
scherming en de vele moeilijkheden die daar-
bij worden ondervonden.
Tevens delen wij mede dat de Afd. Zutphen
heeft besloten bij de heer H. Bargman, D. 10
te Vorden een kennel te plaatsen. De be-
doeling hiervan is te tonen hoe de inrichting
moet zijn overeenkomstig de geldende veror-
dening, maar wel het mooiste doel om zwer-
vende honden daar onder te brengen in af-
wachting van een nieuwe eigenaar. Tot op
heden bestond daarvoor in Vorden geen ge-
legenheid en gezien de prachtige medewer-
king van het publiek in Vorden is men thans
hiertoe in staat. Ook bestaan er plannen om
[n Zutphen binnenkort te komen tot oprichting

an een dierenasyl, waarin ook gedurende de
acanties honden en katten kunnen worden

opgenomen.
We vertrouwen, gezien het feit dat de toe-
gang kosteloos is en het doel der vereniging
moet worden gesteund, dat velen naar het Nut
|ullen gaan, overtuigd als men is dat nog veel

k te verrichten is voor de dierenbescher-
ming.

KANARIE-TENTOONSTELLING
Uitgaande van de Kanarievereniging „De
Vogelvriend" te Vorden e.o., werd Zaterdag
en Zondag in zaal Bakker de 3e kanarieten-
toorstelling gehouden.
De heer A. J. te Loo, voorzitter der vereniging,
opende deze expositie, welke 100 inzendingen
bevatte. Spr. wees hierbij op het doel van der-
gelijke tentoonstellingen. Dit doel is de kwe-
kers een stimulans te geven om zich nog meer
toe te leggen op het kweken en verzorgen der
vogels.
Met het kweken kan men zijn vrije tijd nuttig
en enigszins productief besteden en hierdoor
tevens de liefde voor de vogels aanwakkeren.
Spr. bracht dank aan allen, die hadden bij-
gedragen tot het inrichten en de aankleding
van de zaal en wel speciaal de heren J. Kost
en H. Weustenenk, die gezorgd hadden voor
een stijlvolle achtergrond en de heer J. Derk-
sen voor het afstaan van de planten.
Als keurmeester fungeerde de heer F. de
Haan, bondskeurmeester uit Lochem.,
De prijzen werden als volgt toegekend:
Klein, eigen teelt: H. Weustenenk, met ci-
troen-kleur, na loting een Ie prijs en tevens
kampioen, 89 punten; 2e pr. en ereprijs met
89 punten W. Bosman met mozaiek-factor-,
G. J. Bosman, 3e pr. met 89 punten, zalmkleur;
4e pr. met 88 punten H. Weustenenk met oran-
je-kleur; 5e pr. A. J. te Loo met 88 punten met
zalmkleur en 6e pr. H. Weustenenk met
D. Wit.
In de vrije klasse: Ie pr. en kampioen met 88+
punten (na loting) W. J. Vreeman (Buitenzorg)
met zalmkleur; 2e pr. met 88+ punten W.
Bijenhof met oranje-rood; 3e pr. met 88 punten
G. J. van Ark met citroen-kleur; 4e pr. met 88
punten W. J. Vreeman met goud-agaat en 5e
pr. met 88 punten W. J. Vreeman met Goud-
Isabel. De heer W. J. Vreeman behaalde
bovendien met rood-Isabel een ereprijs met 88
punten.
Zondagavond reikte burgemeester van Arkel
met een toepasselijk woord de prijzen uit. De
vogel, welke verloot werd, werd gewonnen
door Evert Schüppers.

ONTVLUCHTE AANGEHOUDEN
Door de Rijkspolitie werd Maandagnacht al-
hier aangehouden een ontvluchte jongeman,
afkomstig uit het Rijksopvoedingsgesticht „De
Kruisbeerg" te Doetinchem.



Ouderavond Chr. School op 't Hoge
De zalen van Irene waren te klein toen
Donderdagavond Ds Jansen de talrijke aan-
wezige ouders, leden en belangstellenden in
Chr. onderwijs welkom heette. De zaal zat
tot vlak voor het podium vol.
Na een welkomstwoord werd aan het pro-
gramma begonnen, dat met vaart werd af-
gewerkt en waaraan alle leerlingen der hoog-
ste twee klassen deelnamen. Begonnen werd
met zang. Hierna kwamen volksdansjes ten
tonele, door de dames onderwijzeressen in-
gestudeerd. Evenzo een sprookjesspel, ge-
titeld: „Zomernacht" (naar Hille Gaerthé),
dat werkelijk een sprookje op de planken
was. Een en ander werd door leuke voor-
drachtjes afgewisseld.
Na de koffie werd een toneelstuk opgevoerd:
„De gouden lepels", dat het tweede gedeelte
van de avond vulde en waarin de jeugdige
spelers hun hele kunnen hebben tentoonge-
spreid. Er werd vlot en met verve gespeeld
en hartelijk gelachen. Het effect werd zeer
verhoogd door de keurige costumering, waar-
voor de dames, - en. in het bijzonder mej.
Aartsen, - een woord van dank toekomt.
Zo was het bij elven geworden, toen meester
Zeevalkink in een slotwoord de zaal dankte
voor de grote aandacht waarmee alles ge-
volgd was en deze feestelijke ouderavond sloot.

FEESTAVOND „DE SNOEKBAARS"

Zoals uit achterstaande advertentie blijkt,
geeft de Hengelaarsvereniging ,,De Snoek-
baars" voor die leden, welke hiervoor inge-
legd hebben, vanavond in café De Zon haar
jaarlijkse feestavond. Er is een gezelschap uit
Dieren geëngageerd, dat zijn sporen op amuse-
mentsgebied wel verdiend heeft. De tractaties
en het bal na, zullen er verder toe bijdragen
dat het weer een echt gezellige avond wordt.

GESLAAGDE WILDRIT

Tot besluit van het seizoen hield de Vordense
auto- en motorclub ,,De Graafschaprijders"
Zaterdagavond een oriënteringsrit. Aan deze
laatste rit, de z.g. „Wildrit", namen 32 auto-
en motorrijders deel. De start was bij hotel
,,de Konijnenbult", waarna de rijders een 45
km lange tocht kris kras door de gemeente
Vorden ondernamen en veelal voor moeilijke
puzzles kwamen te staan.
De rit was uitstekend in elkaar gezet en de
organisatoren, de heren Van Dijk en Bogchel-

JAARFEEST C.J.M.V.
Woensdagavond was de zaal in Irene goed be-
zet, toen de C.J.M.V. haar jaarfeest hield.
Ds Jansen sprak het openingswoord en ver-
heugde zich dat het ledental zich in stijgende
lijn beweegt. Hij wekte de ouders op de jonge
mannen zoveel mogelijk aan te moedigen lid

•der C.J.M.V. te worden, daar deze vereniging
werkt aan de opbouw van het geestelijk leven.
Ook hoopte hij dat het aantal begunstigers
groter zou worden.
Door de leden werd een prachtig toneelstuk
opgevoerd: „Een schip vaart uit". Ernst en
humor wisselden elkaar af. De strekking van
het stuk is, dat al schijnt het dikwijls dat het
onrecht zal zegevieren, uiteindelijk de gerech-
tigheid overwint. De rollen werden uitstekend
vertolkt.
Ds Jansen dankte aan het slot de spelers. Met
het zingen van de Avondzang werd de avond
besloten.
Heden, Zaterdagavond, wordt een herhaling
van het stuk gegeven. De verwachting is dat
de zaal weer goed vol zal zijn.

RATTI-NIEUWS
Ratti I had Zondag vrijaf, doch de reserves
hadden een belangrijke ontmoeting op het
programma staan, n.l. tegen de koplopers
Steenderen II.
Dat het wederom een nederlaag (3—0) is ge-
worden lag niet aan de spelers als zodanig,
want zij hebben zich van het begin tot einde
voor het volle pond gegeven. De voorhoede
der Rattianen was het zwakste deel van de
ploeg en had de Steenderense doelverdediger
dan ook niet al te veel moeite om steeds op
tijd in te grijpen. In dit verband was het dan
ook te betreuren, dat niet dezelfde opstelling
was gehandhaafd als tegen R.K.D.V.V., toen
enkele jeugdige spelers Ratti de overwinning
brachten.
De Ratti-B Junioren trokken naar Vorden B.
In een sportieve match gelukte het de Vorde-
naren met 5—2 te winnen.
A.s. Zondag komt Noordijk I op bezoek. Deze
club, die nog steeds ongeslagen aan de kop
der ranglijst prijkt, bezit een zeer schotvaar-
dige voorhoede en zullen de Ratti-verdedigers
hier afdoende maatregelen tegen moeten
nemen. Indien Ratti's eerste, de bezoekers wil
onttronen, zal de voorhoede zich vooral in de
eerste helft zeer actief moeten tonen, gedach-
tig het spreekwoord „De eerste klap is een
daalder waard."

jRatti II gaat naar Hengelo en zal moeten
trachten uit de onderste regionen omhoog te
komen door tenminste een gelijkspel te be-
halen.

tanden Wit, adem FHS
man, hadden dan ook alle eer van hun werk,
hoewel voor een avondrit deze rit wel zwaar
was.
Na bij de woning van de heer Van Dijk de
finish te hebben bereikt, werden op ,,de Ko-
nijnenbult" de prijzen door de heer J. J. v. d.
Peijl, uitgereikt.
Bij de motoren werd de eerste prijs gewonnen
door de heer B. Aalderink met 47 strafpt.; 2.
Ten Raa, Zutphen 116 str.pt.; 3. D. J. Rouwen-
horst, Vorden 122 str.pt.; 4. R. J. Koerselman
181 strafpunten.
Auto's: 1. L. Schoolderman 152 str.pt.; 2. H.
W. C. Haverkamp 157 str.pt.; 3. L. Rouwen-
horst 161 str.pt.
Niet alleen de prijswinnaars, maar ook de
overige deelnemers werden verrast met een
stuk wildbraad, hetzij fazant of konijn.

VOETBAL

Een groot aantal toeschouwers is Zondag ge-
tuige geweest van de zoal niet fraaie, dan
toch spannende wedstrijd Vorden I—Keyen-
burgse Boys I, welke tenslotte de Boys ver-
diend met l—O hebben gewonnen.
In de eerste helft speelden de Vordenaren,
die met één invaller uitkwamen, lang niet on-
verdienstelijk en werden de vleugelspelers
nogal eens in het spel betrokken.
Een wijziging in de Vorden-voorhoede bracht
eerder een verslechtering dan een verbete-
ring. De Boys kregen voor het Vorden-doel
ook al niet veel kans om gevaarlijk te worden,
dank zij goed werk van het achtertrio. Een
kwartier voor rust maakte Gasselink van de
Boys onhoudbaar langs de uitlopende doelman
het winnende doelpunt.
In de tweede helft viel Vorden een kwartier
lang onstuimig aan, waarbij de linksbinnen
door te lang wachten met schieten een mooie
kans verloren deed gaan. Hierna was het met
Vorden gebeurd en namen de Boys het spel
in handen.
Vorden III speelde in Warnsveld met O—O ge-
lijk tegen de Boys III, terwijl Vorden A van
Be Quick E met 5—O won.
A.s. Zondag speelt Vorden een uitwedstrijd
tegen Brummense Boys. Daar dit elftal ook
niet tot de sterkeren behoort, zit hier mis-
schien een winstkans in voor de geel-zwarten,
maar dan moeten er doelpunten gemaakt
worden.
Vorden II speelt thuis tegen Ruurlo III en
Vorden A Zaterdag tegen S.S.S. A.

Ratti A kan in Barchem op S.V.B.V. a beide
puntjes mee naar huis nemen, terwijl de thuis-
wedstrijd van de jongste Ratti-uitgave tegen
Vorden B ook in één draw kan eindigen.

BAZAR „DIO"

Hedenavond en Zondagavond organiseert de
Tafeltennisvereniging „Dio" 'n vrolijke bazar,
waarvan de baten ten goede zullen komen van
het Parochiale Jeugdwerk. Er zijn vele en sen-
sationele attracties met prachtige prijzen, ver-
der 'n goede gaarkeuken enz.
Door een bezoek aan deze bazar hebt u kans
op één der vele prijzen, geniet u van de vro-
lijke sfeer en steunt u daarmee een goed werk.
Voor nadere bijzonderheden zie advertentie.

K.A.B. OPENDE WINTERPROGRAM
Onder voorzitterschap van de heer J. C. van
Langen hield de K.A.B. afd. Vorden, haar eer-
ste ontwikkelingsavond in café Schoenaker.
De voorzitter heette de spreker van deze
avond, de heer B. Landman, districtsbestuurder
te Arnhem, van harte welkom.
De heer Landman sprak hierna over het ac-
tuele onderwerp ,,de 5°/o loonsverhoging" en
schetste uitvoerig de omstandigheden, die
deze loonsverhoging nodig maakten, alsmede
het overleg tussen verschillende instanties, dat
er aan vooraf ging.
Ondanks het feit, dat de berekening van de
vakorganisaties, die een verhoging van 6°/o
voorstellen, niet door de regering werd ge-
accepteerd, was spreker van mening, dat men
met het bereikte resultaat voorlopig tevreden
kon zijn.
Hij wees er echter op, dat het streven naar
betere loonvorming onverzwakt blijft gehand-
haafd en dat dit samen gaat met de pogingen
het culturele, maatschappelijke en geestelijke
peil van de arbeiders in het algemeen omhoog
te brengen.
Na de pauze beantwoordde spreker nog ver-
schillende vragen. In de plaats van de heer A.
Boerkamp werd vervolgens de heer J. Blue-
mink benoemd tot propagandist van Herwon-
nen Levenskracht. Verder werd meegedeeld,
dat in het winterprogramma enige wijzigingen
waren gekomen. Dezer dagen zullen de leden
het definitieve programma thuis ontvangen.
De voorzitter sprak tenslotte de wens uit, dat
allen het programma aandachtig zouden door-
lezen en steeds trouw de daarin vermelde
avonden zouden bezoeken.

25-JARIGE JUBILEUM

Dezer dagen herdachten de heren B. Koers,
Kranenburg en A. J. Eijkelkamp, Medler, het
feit, dat zij voor 25 jaar geleden lid werden
van het R.K. Zangkoor „Cantemus Domino"
Gedurende een kwart eeuw hebben zij resp.
ajs 1ste en 2de tenor de kerkelijke plechtig-
heden muzikale luister bijgezet en werd dit
feit dan ook op enigszins feestelijke wijze door
de leden van 't koor en de huisgenoten in in-
tieme kring gevierd.

HEROPVOERING „INTERNOS"
De R.K. Toneelvereniging ,,Internes" heeft we-
derom met succes een 2-tal heruitvoeringen
gegeven van het prachtige toneelstuk in 3 be-
drijven „Zij, die gestuurd was. . ." door W.
Dumont.
De derde uitvoering was ten bate van de Ge-
zinszorg en Kleuterschool op de Kranenburg
en was zaal Schoenaker dan ook geheel uit-
verkocht. De netto-opbrengst, ten bedrage van
ruim j 100,— kon aan deze mooie sociale in-
stellingen worden afgedragen.
J.l. Zondag werd dit stuk voor de laatste maal
opgevoerd te Steenderen, waar tegelijkertijd
de R.K. Zangvereniging ,,St. Caecilea" een uit-
voering gaf. Dat het spel van ,,Internes" ook
hier in goede aarde was gevallen bewees het
klaterende applaus na afloop.

„HET BINNENHUIS"
Meubileer-inrichting

Vorden Tel.3H
A. POLMAN

Het adres om uw oude kapokmatras-
sen te laten overtrekken en bijvullen.

Zo nodig in één dag terug

c EIGEN WERK

Ook pondszakken Kapok, Wolvlok,
Kurkwol en Alpengras verkrijgbaar.

JONGE KERK-AVON D
Dinsdag 24 Nov. 7.30 uur in Irene

Onderwerp:
„De Hoop van de Christen"

l

Horloges van kwaliteit
zijn geen leur-artikelen!

Wij verkopen u tegen lage prijs een
goed merkhorloge, m. volle garantie.

PRISMA, OLMA, ZENTRA, PIERCE

zijn horloges voor uw leven.

l3 M A R T E N S heeft ze voor u

in een sortering van ruim 150 stuks

Woensdag 2 December
het traditionele

St Nicolaas Bal
met muziek van

„The Moodchers"
in het Nutsgebouw te Vorden

E n toch... er is maar één CONTACT

Donderdagavond 26 Nov.

Balgooien en Schieten
om krentenbrood, gebak, speculaas enz.

bij

W. VOSKAMP
Molenweg Vorden

Uw schoenen gaan langer mee
als ze goed gerepareerd worden.
Laat ze daarom maken bij

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»



Aan allen, die op 31
Oct. bij m'n afscheid
aanwezig waren en ook
aan hen die op ande-
re wijze van hun be-
langstelling blijk gaven
m'n zeer hartelijke dank

Zuster A. Gemmink

Cocosmalten nodig?
Ook dit leveren wij.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Een nuttig en leuk

St Nicolaascadeau
vindt u bij

Nico Keune
Beter - Goedkoper

Gevraagd
R.K. M E I S J E

voor dag en nacht.
Mevr. Leushuis,
Beukerstr. 73 Zutphen

Breiwerk gevraagd.
Allerlei soort, ook ver-
stel werk. Wed. Nijen-
huis ,,Vrede" Zutph.
weg.

Te koop kinderledi-
kantje met toebehoren.
W. v. Veldhuizen,

Zutphenseweg

Te koop een goed on-
derhouden kolenfornuis
(Kupperbusch), 98-66.
D. J. Rouwenhorst.
„Biesterveld", C 149

Te koop biggen.
G.W.Winkel't Gazoor

Te koop toom beste
biggen en een kar m.
breed beslag.
H. J. Berenpas,

Mossel,

Te koop een voorjaars
kalvende koe, met plm.
12 liter melk. G. J. Zwe-
verink D 79 Wilden-
borch Vorden

Te koop toom biggen
H. Waenink bij zwem-
bad.

Te koop toom zware
biggen, H. Gr. Obbink
E 57 Linde.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid in het Academisch Ziekenhuis te
Groningen, ons innig geliefd Zoontje

Hendrik Jan
in de ouderdom van bijna 4 maanden

De Heere trooste ons dit verlies

H. J. Boersbroek
S. Boersbroek-Lindenschot

VORDEN, 17 November 1953
Rikkenberg

Begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 21
November om 13.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Speciale aanbieding
^Dameskousen

Links geweven kousen f 1.95
Nylons f 2.45
Libelle nylons f 4.65 f 3.95
Wandel Enkalons f 3.95

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26, Vorden

door de Chr. Toneelver, l «rY+O*
(onder bescherm, v.d. heer en mevr. Staring-

de Mol van Otterloo)

op Vrijdag 27 en Zaterdag 28 Nov.
in de Kapel.

Opvoering van het blijspel in 3 bedr.

(Bellen slaat toe
Regie: A. Han^pd, Lochem

Kaarten bij Oplaat en aan de zaal
Entree f 1.— (b.i.) Aanv. 19.30 uur

zijn wij ruim gesorteerd in
Huish. en electr. geschenken
ook kop en schotels enz.

Zie etalage!

FAPONGERS, Nieuwstad

Voor motor- en
bromfietsrijdershebben

wij
Windschermen
Handschoenen
Leren jassen

Duo's, Racekussens
Banden, Bougies,

Accu's, Olie

A. G. TRAGTER
Telefoon 256

Ze zijn er weer!!
10 stukken extra vette
zeep slechts 70 cent

NICO KEUNE

Een nieuwe kap op
een Jeep of op een
Tractor, wij maken
het prima.

Aanbevelend,

6. W. Luimes Vorden
Te koop wintermantel,
maat 44—46.

Het Hoge 10

Te koop toom biggen.
H. Gosselink. Pluim-
veebedr. Wichmond.
Tel. K 6754—228

Biggen te koop, keuze
uit 2 tomen.
Wed. Heuvelink

Kranenburg

Partijtje gebruikte golf-
platen te koop, in di-
verse lengten.

Henk van Ark

Te koop toom biggen
G. J. van Ark,

Wildenborch

Te koop korte leren
jekker, in prima staat,
bevr. 's morgens voor
12 uur. Raadhuisstr. 32

Te koop z.g.a.n. heren-
rijwiel, compl. met licht
en verchr. velling bij
H. Kip Igsulindel. 28

Te koop 6 zware
biggen bij Wed. F. H.
Bennink, D 81

Wildenborch

Bond v. Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden

Vergadering
op a.s. Donderdag 26 November
's middags 2.30 uur in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw.

Spreker: De heer L. H. Fontein,
Dir. d. ver. Rekkense Inrichtingen

Onderwerp:
Over het werk en het leven in
de Rekkense Inrichtingen.

Dames, die mee willen doen aan een
handwerkcursus, worden verzocht dit
vóór of op Donderdag 26 Nov. op te
geven bij de secretaresse.

flangitte Hondenbelasting
Zij, die hun aangifte-formulier voor de
Hondenbelasting 1953 nog niet ter gemeente-
secretarie hebben ingezonden of ingeleverd
dienen dit thans, ter voorkoming van ambts-
halve aanslag, binnen 3 dagen na dag-
tekening dezes te doen.

Vrijdag 20 November 1953.

Burgemeester en Wethouders v. Vorden,
A. E. VAN ARKEL.

De secretaris,
J. V. PLAS.

pijnlijke voeten meer!

Vakkundige, pijnloze behandeling

Pedicuren, per behandeling f 1.50
„ kwart.abonnement f 4.25
„ halfjaar „ f 8 . * —

jaar „ f 15.25
* Been- en Voetmassage 75 et
* Gratis Voetonderzoek
* Moderne Pedicure-inrichting

J+ A* Wolsing Medisch gediplom.
Raadhuisstraat 26 Vorden

C

l pak bakmeel 39 et
500 gr. vermicelli 39 et
250 gr. speculaas 39 et
250 gr. kleutertaai 39 et
200 gr. borstplaatjes 39 et

Grote sortering chocoladeletters
en St Nicolaas-figiïren \

REMMERS

Dit moet u eens proberen!
200 gr. Bitterkoekjespudding 35 et
200 gr. Vruchtengriespudding 35 et
Kleutertaai, 250 gram, 37 Ct
200 gram fondant borstplaat 39 et
Cocosbrood, fijn op de boterham, lOOgr. 25 Ct
Chocohagel, 250 gram 45 Ct
150 gram droge boerenmetworst 69 Ct

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

lOezoekt
de grote Filmavond
van de Nederlandse Vereniging
tot bescherming van Dieren

op Woensdag 25 Nov. in het
Nutsgebouw.

Aanvang 8 uur Toegang vrij

5
Xix
l

H

i

C.N.V. CN.V.
BEZOEKT

de Propaganda- en
Ontspanningsavond

op a.s. Dinsdag 24 November in de
feestzaal,.Concordia" te Hengelo-G.

Aanvang 's avonds half acht

Medewerking wordt verleend door:
Ds Kwint van Hengelo-G.
W. v. d. Hof, Districtsbestuurder der

C.N.V. te Utrecht
B. ter Borg, Declamatie, Enschede
D. J. Somsen, Muziek, Enschede

Toegang vrij
Het bestuur der Chr. B.B.

afd. Vorden-Hengelo-G.

X
X

l
X
X
X
X
X

i
X

I
X

Grote verkoop van

K U I P E N
op Donderdag 26 Nov. te Vorden
bij Fa H. Kluvers, molenaar van 9.30—10
uur. Kuipen v. 50—500 liter, tegen uiterst
lage prijzen.
Ijzeren vaten, houten vaten, bussen, vlees-
vaten, meelvaten en regentonnen.

Uw voordeel Ons gemak

/Lu wordt ie pas goed

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Geen koude voeten meer!
Koopt u dan een nieuw cocostapijt

Wïj hebben een pracht sortering, tegen lage
prijzen. Vraagt stalen.

Beleefd aanbevelend:

Woninginr* Joh* Heerink
Zurphenseweg, Vorden Telef 383.

Rubber zadeldek verloren in het dorp.
Gaarne terugbez. Zutphenseweg 72



Geen koude voeten meer
met een paar warme pantoffels van

WULLINK's Schoenhandel
Tel. 342 „Onbetwist de schoenenspecialisf'

C.J.M.V. j C.J.M.V.

Heden Zaterdagavond Jaarfeest
in Irene Aanv. 7 uur

Opgevoerd wordt
het prachtige toneelstuk

„Een schip vaart uit"
Entree f 1.— Komt allen

C.J.M.V. | C.J.M.V.

Een heerlijk warme

wollen of gestikte deken?
Komt u dan onze mooie collectie
eens bezichtigen.

Beleefd aanbevelend:

Woninginrichting Joh. Heerink
Zutphenseweg, Telef. 383

Koop ze vandaag nog!

Het lekkerste koekje
voor de laagste prijs

v.h. allerbeste fabrikaat (Kreijenbroek)

250 gram sprits 55 et
250 gram zandkoekjes 55 et
250 gram speculaas 55 et
250 gram theekransjes 59 et
250 gram Am. kransjes 69 et
200 gram dik speculaas 55 et

Onze omzet in
GELDERSE ROOKWORST

van Anton Hunink stijgt met de dag.
(2 voor 129 et.)
Hebt u ze al gehaald ? ? ?

PARDIJS
heeft het voor u

Denkt u 2
H. E. Veereiniger

aan onze

Fa PONGERS - Vorden

PUBLIEKE VEILING

Op Donderdag 26 Nov. nam. 2 uur
zullen in Hotel 't Wapen v. Vorden
publiek a contant worden verkocht:

100 DEKKLEDEN
en TENTZEILEN in diverse afmetingen
grotendeels nieuw en in prima staat.

Deze zeilen zijn voor diverse bedrijven
geschikt, b.v. Aannemers, Betonbouw,
Wegenbouw, Landbouwers, Houthan-
del, Expeditiebedrijven, enz.
Bezichtiging één uur voor de ver-
koop.

Deurwaarder
R. A. P. v. d. WOUDE

Zutphen

Doe uw Sint Nicolaas inkopen
bij de deelnemende winkeliers

Deze zijn kenbaar aan het raambiljet met opschrift:

Hier ontvangt u Vorwi-bonnen

Vordense Winkeliersvereniging

BEZOEKT DE

georganiseerd door de T.T. D.I.O.

ten bate van de Kath. Jeugdverenigingen

in zaal en café Schoenaker - Kranenburg

op heden Zaterdag 21 en morgen Zondag 22 November

Óensationele attracties j*racniige prijzen

Geopend: 's avonds na 6 uur Komt allen

O, kom er eens Kijken . . .

Niet piekeren over leuke Sint Nicolaascadeaux!

LU T H heeft een groot sortiment voor allen.

Wij reserveren ook voor u.

't Is goed besteed, door LUTH gekleed!

HL LUTH Nieuwstad VODDEN

Heeft u onze

Speelgoed-étalage
§ al gezien?

De goede Sint
kan naar hartelust uitzoeken

R. J. KOERSELMAN T.I 364

fijnste kwaliteit
vindt u bij Krijt!

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen
Grove rookworst (zuiver varkensvlees) 500 gr. f 2.—

Extra reclame voor Zaterdag:

2 rookworsten voor f 1.19
200 gr. hamworst 55 et
500 gr. spek 130 et

90 et
90 et

200 gr. ham.
200 gr. snijworst

Wekelijks af te geven: V1ERDELS, vanaf f 1.28 p. 500 gr.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Klompsokken
extra versterkt met
klinknagels, grote voor-
raad.
Koopt ze bij de man,
Die ze ook repareren kan.

G. W. Luimes, Vorden

Hervormde Gemeente

A.s. week wordt de volgende huis-
samenkomst gehouden:

Ds Jansen
Woensdag 25 Nov. Fam. van Tongeren,

Wilhelminalaan

Daar gaan ze weer,
de leren jassen. Trot-
seer Koning Winter!
En vanzelfsprekend een
paar handschoenen
cadeau
Aanbevelend

G. W. Luimes
Voor eendoor en door
roest- en vlekvrije

Lepel of vork
voor 95 cent, naar:

NICO KEUNE

Willen diegenen, wel-
ke bij mij een
kalender hebben be-
steld, deze komen af-
halen? Wed. Brinks

Leden van de henge-
laarsver. „De Snoek-
baars"
Denkt aan de
FEESTAVOND

Hedenavond
in café „DEZON"

Magnetiseur G.E.
Elke Zaterdag van
5—6 uur aanwezig
bij Zutphenseweg 58
Vorden.

Zoekt U een

gezelschapsspel?
KEUNE

heeft het voor U/

Herv. Gemeente
V O R D E N

In afwijking van vroe-
ger, worden de zittin-
gen voor de betaling
der Kerk. bijdrage thans
gehouden op de
laatste V R I J D A G
der maanden Nov.'53
t/m Mrt. '54.
Eerste zitting:
Vrijdag 27 Nov. van
v.m. 7.45-8.45, n.m.
1-2 en 5.30-6.30.
In Dec. (i.v.m.Kerstd.)
Vrijdag 18 December
zelfde uren.

A.s. Zondag

Ratti l -
Noordijk l
Aanvang 1.30 uur

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

Bromfietsjassen,
w.o. de beroemde

Ledervinyl,
bij ons verkrijgbaar.

•
Aanbevelend,

G. W. Luimes

Eens KEUNE
ALTIJD Keune

Beter - goedkoper

Zaterdag 28 Nov. 's middags om 14.20 uur in Vorden aan!


