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MUZIEKUITVOERING „SURSUM CORDA"
De jaarlijkse uitvoering van de Chr. muziek-
vereniging „Sursum Corda" trok weer een
goed bezette zaal. In zijn openingswoord heet-
te de voorzitter, de heer M. H. Gotink, het
Hengelose Toneelgezelschap welkom en wees
er op dat het korps nog een te kleine bezetting
heeft. Hij deed een dringend beroep op hen,
die muzikale aanleg hebben, om de vereniging
te komen versterken. Onder leiding van do
dirigent, de heer A. M. Garritsen, werd het
muziekprogramma bestaande uit een zestal
nummers op vlotte wijze afgewerkt. Geopend
werd met de clubmars van Bisselink, waarna
van de overige nummers wel speciaal vermeld
dient te worden de melodieuze en heel goed
gespeelde Strauss-walsen potpourri in een ar-
ragement van J. Maas. Na de pauze werd door
het Hengelose toneelgezelschap het toneelspel
„De strijd van dokter Benders" voor het voet-
licht gebracht, welk stuk uitstekend vertolkt
werd en de zaal zeer boeide. Een hartelijk ap-
plaus was een verdiende beloning, hetgeen de
voorzitter aan het slot nog eens met woorden
onderstreepte.

Herv. Gemeente
VORDEN

De zitting tot inning der kerk.

bijdrage HEDENMIDDAG van

2—3.30 uur in IRENE.

VOETBAL
Dank zij het niet opkomen van de scheidsrech-
ters gingen de vastgestelde wedstrijden voor
Vorden II en III niet door. Vorden II maakte
een vergeefse reis naar Keyenburgse Boys III,
terwijl Vorden III het talrijk opgekomen pu-
bliek teleur moest stellen want Socii I wilde
niet spelen onder een andere dan de aange-
wezen scheidsrechter. Jammer van de mooie
voetbalzondag.
Alleen Vorden A was in actie en versloeg
Hummelo & Keppel A met 3—0.
IJs en weder dienende zal Vorden I zondag
in Eibergen spelen tegen het derde elftal der
Boys. Het zal Vorden niet meevallen de volle
winst binnen te halen, want de onberekenbare
Boys zijn op eigen veld kwade tegenstanders.
Vorden II krijgt bezoek van Drempt I en moet
deze wedstrijd kunnen winnen. Vorden A
speelt om 12 uur tegen Keyenburgse Boys A,
terwijl zaterdagmiddag Vorden B op eigen ter-
rein Warnsveldse Boys A ontvangt. Waar-
schijnlijk zullen wel één of meer wedstrijden
wegens de bevroren terreinen afgelast wor-
den.

Kou en p ij n weg»
w r i j v e n m e t
D AM PO

BIOSCOOP
Zondagavond komen de liefhebbers van de
operettefilms weer aan hun trek. Wien bleibt
Wien is een prachtige kleurenfilm met muziek
van Robert Stolz. Zeer bekende filmsterren,
als Romy en Magda Schneider, Hans Moser en
Paul Hörbirger weten de vele aardige tafereel-
tjes, waaraan deze film zo rijk is, uit te buiten.
Er is heel veel muziek, lieve meisjes, vrolijke
operette-soldaten, een dameskapel in het Pra-
ter, kortom alles wat er nodig is om een pret-
tige, onbezorgde avond te beleven.

PROPAGANDA-AVOND CHR. BESTUREN-
BOND AFD. VORDEN—HENGELO (GLD)

De afdeling Vorden-Hengelo (Gld) van dé Chr.
Besturenbond hield donderdagavond een pro-
paganda-avond in het gebouw ,,Irene". Hier-
voor bestond een zeer goede belangstelling.
De voorzitter de heer A. J. Klein Ikkink, sprak
allereerst een kort welkomstwoord waarin hij
in het bijzonder welkom heette Ds. E. J. Duur-
sema en de spreker de heer Van Leeuwen,
districts-bestuurder.
Ds. Duursema het woord verkrijgende sprak
een openingswoord naar aanleiding van Col-
lossenzen 3 nadat hij was voorgegaan in ge-
bed.
Spr. liet hierbij uitkomen dat wij samen de
schouders onder ons werk moeten zetten tot
eer van God en onze naaste.
Hierna sprak de heer van Leeuwen een op-
wekkend propagandistisch woord over het
,,Werk en doel van het C.N.V.".
Na de pauze trad voor het voetlicht de C.N.V.-
Toneelclub uit Lochem met de opvoering van
het blijspel in twee bedrijven „Paul speelt het
klaar".
Ds. Langstraat sprak tenslotte een kort slot-
woord, en werd deze avond, nadat de voorzit-
ter de medewerkenden had dank gebracht
voor hun belangeloze medewerking, met het
zingen van de „Avondzang" besloten.

KERKDIENSTEN zondag 25 november
Hervormde kerk.

9 uur Ds. M. G. Sterringa, van Zutphen.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool.
Nog geen dienst.

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 24 nov. van 5 uur tot en met
zondag 25 nov. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 16 nov. t.m. 22 nov.
Ondertrouwd: G. M. Abbink en J. W. Sloet-
jes; A. J. Teerink en F. Weggemans; W.
Leunk en ƒ. H. Klein Wassink.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 67 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43.— tot f 50.— per stuk.
Schottelingen tot f 60.^. Handel kalm.

Voor Uw handen
in koud seizoen

HET NUT HEEFT FINANCIËLE ZORGEN

Een groot deel van de jaarvergadering, welke
de leden van het Vordense Nut vorige week
in het Nutsgebouw hield, was gewijd aan sug-
gesties om de financiële last van het Nut te
verlichten.
Het Nut heeft de laatste jaren te kampen met
tekorten. Het afgelopen jaar bderoeg dit te-
kort ƒ 2696,94 en aangezien het reservefonds
nu nog slechts ƒ 8500,— groot is, zal dit
wanneer er geen -• • rbc tering in i
uitgeput zijn.
In dit verband werd er op gewezen, dat on-
danks de ieder jacii stijgende kosten, de huur
van de zalen voor repetities en uitvoeringen
veel te laag blijft. Zo ontvangt men b.v. voor
een repetitie-avond van een vereniging
ƒ 1,75 zaalhuur. Het blijkt daarbij vaak
van deze verenigingen slechts enkele leden lid
van het Nut zijn. Twee wegen staan er volgens
de vergadering open, óf het aantal leden moet
stijgen, of de zaalhuren moeten omhoog.
Men besloot daarom eens een vergadering te
beleggen met de besturen der verenigingen,
die van het Nut gebruik maken om hierover
eens te praten.
In zijn openingswoord was de voorzitter zeer
dankbaar voor de sympatieke geste van ver-
schillende deelnemers in het renteloos voor-
schot, welke de aflossing weer aan het Nut
teruggeschonken hadden, hetgeen de finan-
ciële zorgen aanmerkelijk verlichtte.
Ook deelde hij mede dat het Nutsgebouw
thans is aangesloten op het telefoonnet onder
no. 500.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de leden t.w. mevr. van Mourik—Spoor en de
heren Plas en Vedders herkozen.
Bij het punt Floralia zegde het bestuur toe
voor betere stekplantjes te zorgen, aangezien
dit jaar er al vele gesneuveld waren voor zij
geplant waren. Ook werd voorgesteld om in
het vervolg drie Floralia-avonden te geven,
opdat ook de vakmensen hieraan kunnen deel-
nemen.
De verschillende jaarverslagen van penning-
meester, secretaresse en van de spaarbank
gaven blijk van grote activiteit der verschil-
lende afdelingen. Het aantal leden bleef statio-
nair op 248.
Bij de Nutskleuterschool overtreft het aantal
aanvragen voor plaatsing nog steeds de be-
schikbare ruimte. Er kunnen 80 leerlingen toe-
gelaten worden. Het aantal leerkrachten be-
staat thans uit 4.
De ontruiming van de conciërgewoning is in
zicht, waardoor de school uitgebreid kan wor-
den. De Nutsbibliotheek floreert uitstekend en
Vorden neemt dan ook een uitstekende plaats
in op dit gebied.
De Nutstafeltennisclub neemt thans met 4
heren-, l dames- en l juniorteam aan de com-
petitie deel.
De spaarbank gaf ook reden tot tevredenheid.
Het aantal deelnemers bedroeg aan het einde
van het jaar 1500 met een inlage van
liefst ƒ 1.178.181,96, een vermeerdering met
/' 143.629,96. Na bijboeking bedroeg de reser-
ve ƒ 129.537,29.

KLAPROOSCOLLECTE
De opbrengst van de onlangs gehouden klap-
rooscollecte bedraagt ƒ 170.14.

DE HERSTELLINGSOORDVERENIGING IN
HET GOUD

Maandag werd op wel zeer feestelijke wijze
het feit herdacht dat het Herstellingsoord voor
spoor- en tramwegpersoneel ,,De Decanije" 50
jaar geleden in gebruik werd genomen.
Er was voor deze dag een uitgebreid program-
ma samengesteld, 's Morgens werd er in zaal
Bakker een feestvergadering gehouden voor
leden en genodigden, die uit alle delen van het
land waren opgekomen. De voorzitter, de heer
Cardon, sprak het welkomstwoord, waarbij hij
herinnerde aan het doorzettingsvermogen en
initiatief van hoofdconducteur van Spankeren,
die de stoot destijds tot de oprichting heeft
gegeven. De heer van Zetten gaf vervolgens
een overzicht van de afgelopen 50 jaar, be-
trekking hebbende op het herstellingsoord,
waarbij hij in het bijzonder de tegenwoordige
directrice Zr. Stratling en haar medewerkers-
(-sters) huldigde.
Namens het jubileumcomité bood de heer J.
de Swart uit Amsterdam een bedrag aan van
niet minder dan ƒ6500,— door de leden bij-
eengebracht en waarvoor - - zoals de voor-
zitter later mededeelde — het Herstellingsoord
verbeterd en veraangenaamd zal worden.
Nog tal van geschenken werden hierna aan-
geboden, waarna een gezamenlijk diner en
tenslotte een gezellige cabaretvoorstelling
volgde.
's Middags hield het bestuur in de eetzaal van
de Decanije een receptie, waar allereerst bur-
gemeester van Arkel namens het gemeente-
bestuur feliciteerde. Hij wees daarbij op het
grote belang dat de gemeente Vorden bij de
vestiging van het Herstellingsoord heeft ge-
had en nog heeft. Vorden biedt haar natuur-
schoon, terwijl het Herstellingsoord van haar
kant aan tal van plaatselijke middenstanders
een aanvullende bestaansmogelijkheid geeft.
Ook heeft het Herstellingsoord er destijds aan
medegewerkt dat het personenvervoer Zut-
phen — Winterswijk per trein niet opgeheven
werd en ,,De blauwe Engel" haar intrede deed.
Hij bood namens het gemeentebestuur een
elektrische klok aan.
Namens de Ned. Spoorwegen sprak hierna
nog Dr. Zwarteveen, die een geschenk op de
girorekening toezegde. De vertegenwoordiger
van de Geld. Tramwegen bood een ingelijste
grote foto aan van de voormalige trein en een
aantal kinderspelen voor het kindertehuis.
Nog vele sprekers kwamen hierna aan het
woord, welke woorden meestal vergezeld gin-
gen van geschenken in geld. Ook tal van
dorpsgenoten, afgevaardigden van verenigin-
gen e. a. gaven acte de présence en boden hun
gelukwensen aan.

LEDENVERGADERING C.B.T.B.
In gebouw ,, Irene" werd woensdagavond dr
eerste ledenvergadering in dit winterseizoen
van de afdeling Vorden van de C.B.T.B. ge-
houden, die onder leiding stond van de voor-
zitter de heer A. J. Lenselink. Deze sprak een
kort openingswoord, waarin hij in enkele wel-
gekozen woorden het overlijden herdacht van
het bestuurslid de heer Groot Jebbink, 't Hal-
Ie. Vervolgens werd in het bijzonder welkom
geheten Mr. J. Rombach, wrnd. notaris alhier,
die een spreekbeurt voor de vereniging zou
houden over „Boedelscheiding".
Hierna werd het woord verleend aan Mr. Rom-
bach tot het houden van zijn referaat. Spr.
deed dit op zijn geëigende wijze door vragen
te stellen en daarop een kort en duidelijk ant-
woord te geven.
De aanwezigen kregen een goed overzicht in
deze moeilijke materie.
Na de pauze werden een aantal gestelde vra-
gen naar genoegen beantwoord. De voorzitter
dankt de spr. voor zijn gehouden betoog en
sloot hierop de vergadering.

Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
De afd. Vorden van de Bond van Plattelands-
vrouwen hield dinsdagmiddag een vergadering
in het Nutsgebouw. Mevrouw Visser heette
allen hartelijk welkom. Na het zingen van het
bondslied werden de notulen voorgelezen.
Enkele mededelingen werden gedaan. Hierna
hield Mej. Steenman een lezing over het be-
zoek aan de Engelse plattelandsvrouwen, die
vorig jaar hier in Gelderland waren geweest.
Na de pauze werden enkele films vertoond.

MET PENSIOEN
Wegens het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd gaat de heer G. J. Beumer per
l december de dienst bij de Spoorwegen ver-
laten. Hij was werkzaam te Eefde en Winters-
wijk en de laatste zes jaar als overwegwachter
op de verantwoordelijke post in de Ruurlose-
weg alhier.



STIERENKEURING
Op de alhier gehouden prov. stierenkeuring
werden acht dieren aangeboden. Goedgekeurd
werden de stieren van de volgende eigenaren:
G. J. Rietman, ,,de Pol"; G. J. Arfman, Wilden-
borch; 2 van D. Lettink te Linde en 2 van Ab-
bink te Veldwijk.

FEESTELIJKE OUDERAVOND CHR. SCHOOL
In tegenwoordigheid van een groot aantal
ouders en belangstellenden werd in het ge-
bouw „Irene" d.e feestelijke ouderavond van
de Chr. school in het dorp alhier gehouden.
Bij afwezigheid van de voorzitter en de wrnd.
voorzitter, resp. de heren Ds. Jansen en A. J.
Lenselink, werd de vergadering door de secre-
taris de heer H. J. Berenpas met een kort ope-
ningswoord en gebed geopend.
Spreker wees er op dat het verheugend was
een stampvolle zaal welkom te kunnen heten,
want dit is voor het schoolbestuur een duide-
lijk bewijs dat er nog velen gevonden worden
die de Chr. school een warm hart toedragen.
Het leerlingental, aldus spr., heeft de 300 over-
schreden, .zodat de heer Kruisink als 8ste leer-
kracht aan de school kon worden benoemd.
Aan de school zullen, zowel van binnen als
van buiten, enige belangrijke verbeteringen
worden aangebracht. De speelplaats zal van
een tegelvloer worden voorzien.
Onder leiding van de onderwijzers H. J. Rad-
stake en A. J. Berenpas werden door de leer-
lingen van de 6e en 7e klas enige zangnum-
mers op verdienstelijke wijze ten gehore ge-
bracht. Hiervan willen we noemen het lied
,,Daar boven is een heerlijk oord" en „Drie
ganzen in het haverstro". Vervolgens werden
onder leiding van Mej. Bolwijn door enige
meisjes op uitstekende wijze enige volksdans-
jes uitgevoerd.
Het verdere van de avond werd gevuld met
enige aardige stukjes, o.m. „De vermiste jon-
gen" waarbij de vermiste jongen in de kist
danig de lachspieren in beweging bracht. Het
stuk „Piet helpt zijn vader" toonde aan dat
over de vlijt enz. van de kinderen soms een
geheel verkeerd oordeel kan worden gemaakt.
Tevens kregen de aanwezigen hierin een beeld
van hoe een kind soms in stilte de zorgen en
lasten van de ouders tracht mede te helpen
dragen. Ook het laatste stuk in 5 bedrijven
„De Slimme Knecht" werd, evenals de vorige
stukjes, op voorbeeldige wijze vertolkt. Hier-
uit kon men opmaken dat bij. alles een goede
voorstudie was gemaakt. Tussen de bedrijven
door gaven enige jongens en meisjes blijk van
hun goede voordrachtkunst.
Aan het slot deelde de heer Zeevalkink mede,
dat Mej. v. d. Hel, onderwijzeres (aangezien zij
een operatie moest ondergaan), op deze avond
niet aanwezig kon zijn.
Deze goed geslaagde feestelijke ouderavond,
waarin in de pauze koffie met koekjes werd
aangeboden, werd door het hoofd cler school
met dankgebed gesloten.

VERGADERING KANARIEKWEKERS
Het voornaamste punt van de agenda op de-
vergadering van de kanariekwekersver. „De
Vogel vriend" Vorden en omstreken, welke
vergadering in café De Zon gehouden werd,
vormde de bespreking van de op 24 en 25 nov..
te houden onderlinge expositie. De voorzitter,
de heer A. J. te Loo, deelde mede dat er reeds
82 vogels ingeschreven waren. Als keurmees-
ter zal fungeren de heer Klein Wentink uit
Zelhem. De tentoonstellingswerkzaamheden
zullen door het dagelijks bestuur in samen-
werking met de tentoonstellings-commissaris,
de heer Weustenenk, geregeld worden. Het in-
schrijfgeld werd vastgesteld op 50 ctper vogei..
Er zullen waardevolle prijzen beschikbaar ge-
steld worden. De tentoonstelling zal gehouden
worden in zaal Bakker, waarbij de heer van
Kesteren, bloemist, zal zorgen voor de aankle-
ding, van de zaal. Men zal bovendien trachten
aan deze expositie nog enkele andere attrac-
ties te verbinden. Er werd nog medegedeeld!
dat de vereniging thans 22 leden telt.

FEESTAVOND HENGELAARSVERENIGING
In café De Zon hebben de leden van de Henge-
laarsvereniging ,,De Snoekbaars" weer hun
jaarlijkse feestavond gehouden. In zijn ope-
ningswoord betreurde de voorzitter, de heer
A. Bello, dat .het geëngageerde cabaret- en
muziekgezelschap uit Ruurlo slechts kort voor
de feestavond afgezegd had, zodat het bestuur
plotseling voor moeilijkheden geplaatst stond..
Te elfder ure kon nog een muziekgezelschap
uit Hengelo (O.) en de heer Grashuis uit Eefde
geëngageerd worden, zodat de avond toch nog
door kon gaan.
De heer G. Hellewegen ontving uit handen van
de voorzitter de wisselbeker, welke was uitge-
loofd in de competitie voor de zwaarste vis in
de onderlinge wedstrijden. De heer G. J. Jan-
sen was de bekerhouder van het vorig jaar.
Met ingang van 18 nov. zijn er weer Y-issel-
bekers beschikbaar gesteld voor hen, d*e in de
eigen wateren van de vereniging de-zwaarste
witvis, roofvis of karper vangt. De.einduitslag
zal hiervan op de feestavond van,volgend jaar
bekend gemaakt worden en de prijzen dan
worden uitgedeeld.
De rest van de avond werd gevuld door het
optreden van "de illusionist en goochelaar de
heer Grashuis uit Eefde en het muziekgezel-
schap, die er voor zorgden dat de aanwezigen
zich nog wel goed vermaakt hebben. Boven-
dien werd er een dansje gemaakt en flink ge-
tracteerd, zodat er weer een gezellige stem-
ming heerste.

BARTIMEÜS-KOOR ZINGT IN VORDEN
Naar wij vernemen zal het 35 leden tellende
koor van het Chr. Blindeninstituut „Bartimeüs"
te Zeist a.s. week in de Herv. Kerk een uit-
voering geven, onder leiding van Mees van
Huis. O.a. wordt medewerking verleend dooi-
de bekende soliste mej. Dé van Oenen. Stoffel
van Viegen bespeelt het orgel.

PROMOTIE BIJ DE P.T.T.
De heren Th. Eckhart en H. J. Begieneman,
bestellers bij de P.T.T. zijn bevorderd tot be-
stellers Ie klas.

.
UIT DE GEMEENTERAAD

Ook Vorden heeft / i jn wethouders een vroede
Sinterklaassurprise be/orgd. Besloten \ \ e i d
n a m e l i j k om akkoord te gaan met het voorstel
van Gedeputeerde Staten de jaarwedden met
ingang van l januari te verhogen van ƒ 850.—
tot f ï0020.-. De s t i c h t i n g V.VA'. Achterhoek
kwam er minder gelukkig al'. Een vei/oek tot
toekenning van een subsidie tot l cent per in-
woner werd op voorstel van B. & W. afgewe-
/en. Volden /al de stichting nu mededelen,
dat op de begroting van 1957 een bedrag van
l cent per inwoner is uitgetrokken.
A f w i j / e n d werd eveneens beschikt op een voor-
stel van de KNAC om de gemeente als buiten-
gewoon lid te doen toetreden.
l)e subsidie voor de restauratie van de lier-
vormde kerk te Vorden werd verhoogd tot
ƒ 10.129,2-1 i.v.m. het overschrijden van de ge-
raamde restauratiekosten. Was in een voiige
vergadering besloten de (> pdt voor het ge-
meentepersoneel op l sept. te laten ingaan,
thans werd een voorstel van J>. & W. om dit te
wij/igen in l juli door de gehele raad aan-
vaard. De verhoging /al als een uitkering in-
eens het betreffende personeel bereiken.
Een perceel grond van 2.1 h.a. voor uitbrei-
ding van de algemene begraafplaats werd aan-
gekocht van de heer P. A. Baron v. d. Borch
tot Verwolde voor de prijs van ƒ 10.000.
Een ver/oek van de winkeliersvereniging om
ontheffing van de winkelsluitingswet tot 21 u.
in de week van 24-29 november werd inge-
willigd, evenals een verzoek om de vrije maan-
dagmiddag voor de kapperszaken en de vrije
woensdagmiddag voor alle andere /aken in
de/e tijd te mogen laten vervallen.
J n de 2e helft van maart /al een Stima-onder
/oek in de gemeente worden gehouden.

RATTI-NIEUWS
Het bezoekende Markelo I bleek j.l. zondag
niet opgewassen tegen een energiek spelende
Ratti-ploeg en leed op de Kranenburg haar
eerste nederlaag (5—3). Reeds enkele secon-

na de aftrap kon de Ratti-middenvoor het
leder te pakken krijgen, passeerde enkele spe-
lers en verraste de Markelose doelverdediger
met een hard, laag schot (1—0). De bezoekers
waren hierdoor kennelijk ontgoocheld en lie-
ten het initiatief aan de gastheren. Na 8 mi-
nuten kreeg de Ratti r.buiten de bal prima

angegeven, zond hem naar 1.buiten Derksen,
Fwaarna de bal via een been van de tegen-
partij voor de tweede maal in het doel be-
landde. Markelo reageerde nu met felle tegen-
aanvallen, waarbij het Ratti-doel onder druk
werd gezet. Vooral l.buiten Schipper toonde
zijn kwaliteiten en schoot diverse malen ge-
vaarlijk op doel. Een overtreding der Rattianen
werd met een penalty afgestraft (2—1). Ook
de thuisclub kreeg na een half uur een straf-
schop toegewezen, waarbij eveneens geen
fout werd gemaakt (3—1). Het spel wisselde
gedurig en toen een Ratti-speler hands maak-
te kon Markelo ook de tweede pijalty in een
doelpunt omzetten (3—2).
Na de thee werd er weer hard gestreden. Het
samenspel was nu bij Ratti iets beter verzorgd
en mede door een kleine wijziging in de voor-
hoede, wist de snelle l.buiten al spoedig de
stand op 4—2 te brengen. Nogmaals konden
de gasten echter hun achterstand reduceren
met een hoge boogbal (4—3). Het spel werd
steeds feller en Markelo trachtte nog een ge-
lijkspel te bewerkstelligen. In deze periode
moest r.half A. Hartman wegens een blessure
het veld verlaten en werd vervangen. In de
laatste fase van de strijd kon Ratti een straf-
schop goed benutten en was Markelo kansloos
geslagen.
Ratti II ging naar Drempt Vooruit I en was
blijkbaar uit vorm, want hoewel met rust do
stand nog gelijk was 2—2, kon de tegenpartij
na rust nog 3,x scoren, zodat Drempt met 5—2
won.
Ratti B speelde een vriendschappelijke uitwed-
strijd tegen Vorden B en verloor met 4—1.
Deze week is het eerste vrij. De reserves trek-
ken naar Vierakker en zullen aan Socii I de
handen vol hebben. De junioren zijn vrij.

TAFELTENNIS
Het Vordense damesteam, N.T.T.C. I verloor
ditmaal in eigen home met 3—7 van het be-
zoekende P.v.R. I. Zij hebben thans vier pun-
ten uit 5 wedstrijden. De ontmoeting tegen de
Toekomst I uit Lochem zal vermoedelijk ook
geen winst afwerpen.
In de 3de klasse A brachten de heren van
N.T.T.C. I het er beter af. Blikboys II (Deven-
ter) dat in Vorden speelde moest een veer
laten en speelde gelijk tegen de Vordenaren
(5—5). Een keurige prestatie van de heren,
die na een zwak begin zich prachtig hebben
hersteld. Ook Deventer IV zal wel met lege
handen huiswaarts worden gestuurd. In 3 C
blijft N.T.T.C. II de leiders op de voet volgen,
thans werd Swift VI (Deventer) met 7—3 het

slachtoffer. Ook de thuiswedstrijd tegen do
Hoven II kan de Vordenaren de volle winst
opleveren.
N.T.T.C. III doet het niet al te best en neemt
met 4 punten de vierde plaats van onderen
op de ranglijst in. Nu werd verloren van de
Hoven IV met 3—7. Hopenlijk zal de wedstrijd
tegen A.K.F. II een ommekeer kunnen bren-
gen.
Hot. vierde team stelde wederom teleur door
in Deventer met 9—l van Deventer V te ver-
liezen, zodat de Vordenaren nog steeds zonder
één winstpuntje zijn. In de ontmoeting tegen
S.S.D.V. III hebben zij nu een kans om beide
puntjes thuis te houden. De jongens van
N.T.T.C. A, die thans voor het eerst aan de
jcugdcompetitie deelnemen doen het lang niet
gek gezien de uitslagen. Wel werden enkele
wedstrijden verloren, doch slechts met gering

schil, n.l. W.Z.C. A—N.T.T.C. A 7—3 en
Wijk 16 A—N.T.T.C. A 6—4.

„DE TROONOPVOLGER"
Naar we vernemen zal de R.K. Toneelvereni-
ging „Inter NOS" het seizoen openen met het
toneelstuk ,,De Troonopvolger", hetwelk zal
worden gespeeld op zondag 25 november a.s.
en zaterdag l december. Voor nadere bijzon-
derheden zie advertentie.

Ouders, zit niet bij de pakken neer,
maar koop voor de Sint
Nicolaas een paar

schaatsen
van

HENK VAN ARK

Vorden groeit!
Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen

lang niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1185 Vordense gezinnen op Con-
tact geabonneerd; de overige 65 lezen
samen met de buren, wat hun slechts
'n voordeel van 2% et p. week oplevert.
Ook rn de directe omgeving van Vor-
den zoals Wichmond, Vierakker, Lees-
ten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over

zich op Contact te abonneren.

Een verstandig besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig

geld.

H.H. adverteerders! Benut uw kans.
Geen enkel blad heeft in Vorden zo'n

grote lezerskring.

CONTACT, hét blad van Vorden!

DOE
méér met uw geld!

•
KOOP BIJ

KEUNE

Bri*rrr * * *
wat is het koud!

Wij hebben
Oorwarmers
Prima wanten,

met wol gevoerd
Leren mutsen
Leren jassen

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

ServiesEen mooi

echt Pas-aan

•
NICO KEUNE

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
Voor groot en klein

naar

NICO KEUNE

Seesing

voor rijlessen
„'t GroenedaP

Telef. 358 - Vorden

Een goed horloge..
een bezit voor uw le-
ven. Onze keuze is
enorm en de service
is af.

FA. MARTENS

Horloger, Prisma ver-
tegenwoordiger.



B. Willemsen, betuigt
mede namens zijn fa-
milie zijn hartelijke
dank, in de eerste
plaats aan de Markt-
commissie, B. en W.
en verder aan allen,
die 5 okt. j.l. hun een
onvergetelijke dag heb-
ben bezorgd bij zijn
45-jarig jubileum.
Varsseveld, nov. '56.

Gevraagd tegen 7 jan.
een DAGMEISJE, van
8-5 uur.
Wed, Nipius, Molen-
weg 10.
Aang. zaterdagavond
na 7 uur.

VERLOREN of er-
gens laten liggen een
paar zwarte dames-
glacé's. Tegen beloning
terug te bezorgen bij
H. v. d. Barg, Molen-
weg 31.

WONINGRUILVor-
den. Wie wil uit Vor-
den vrije woning rui-
len met Borculo of
Barchem?
Brieven onder no. 15
Bureau Contact.

A.s. maandag en
dinsdagmorgen

gesloten
wegens familiefeest.

W. van Resteren

Wim Martinus X
en

Wil Aantjes
hebben de eer U, mede namens y
wederzijdse ouders, kennis te ge- n
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op donderdag 29 U
november 1956, nam. 2 uur ten
Gemeentehuize te Nieuwerkerk
a.d. IJssel.

November, 1956.
Vorden, Almenseweg C 152 a w
Nieuwerkerk a.d. IJssel, Kon. Emma- y

hof 20

Toekomstig adres:
C 1 51 f, Vorden.

Almenseweg

Receptie van 3.30—5.30 uur in
zaal Honkoop, 's Gravenweg,
Nieuwerkerk a.d. IJssel. K

Vrijdag 30 november hopen D.V.
G. N i j h u i s
en
A. B. Nijhuis-Beck

W hun 50-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat ze nog lang gespaard mogen blij-
ven is de wens van hun kinderen en

4 kleinkinderen.

Warken, november 1956.

Gelegenheid tot feliciteren van
15.30 tot 17 uur in café Bruil-
Krijt, Lochemseweg, Warken.

Sint Nicolaas Reclame.
Van 24 november tot 5 december geven wij ook

vele aanlokkelijke prijzen
Komt, ziet en overtuigt u.

Tevens vandaag 500 gram ROOKWORST voor f 1.90

Slagerij M. Krijt - Dorpsstr. 32
•̂̂

blijvende St. Nicolaas-geschenken

YERIOVIHGS
RINGEN

HORLOGES

WEKKERS

KLOKKEN

Enorme keuze prima Dames-
en lierenpolshorloges, door
tijdige inkopen nog voor oude
prijzen, ook in goud en zil-
verwerken.
Pracht Pendules, Koekoek en
andere klokken en een pracht
keuze Trouw- en Verlovings-
ringen.
ZIE ETALAGE BIJ

Fa. B. WENTINK & ZN.
Beleefd aanbevelend.

Juist nu het wat kouder wordt, heb-
ben mijn kinderen extra vitamine
nodig.

Als goede huismoeder weet ik, dat

Tarvobrood
vitaminerijk is, en dus de voeding
is voor ons gezin.

'k Weet ook dat Tarvobrood
wordt gebakken bij

met zorg

Schurink
Het is werkelijk waar wat vaak
in Contact staat:
Best brood, dat brood van
SCHURINK.

Steeds de laagste prijzen!
250 grf speculaas met noot 45 et
250 gr. juweeltjes (koekjes) 49 et
250 gr. taai taai 35 et
l pot appelstroop 39 et
l pot rode pruimenjam 55 et
100 gr. chocolade letterfiguren 55 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, Haagse leverworst,
en rookvlees, 150 gr. 63 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Te koop 2 KACHELS
J. W. Seesink. 't Hoge
5.

Te koop KINDER-
WAGEN. G. Stapper
Smidsstraat 10, Vorden

Te koop PUCH 250
A.G.S. 1954, 9500 km.
gelopen, als nieuw, m.
buddy seat en bagage-
rek. Vanaf Vrijdags
19 uur. Rembrandtstr.
18, Zutphen.

Vers gedorst HAVER-
STRO te koop.
H. Bargeman, Veld-
wijk C 93.

Te koop r.b. dragende
PINK, t.b.c.-vrij.
D. J. Eggink, Zutph.-
wcg C 79.

Te koop een nuchter
MAALKALF v.g.
prod., zw.b. en een
LAMP, petromax in
g. st. G. H. Visschers
Veld wij k.

Een keukenuitzet
of een pan.

NICO KEUNE

Te koop een toom
BIGGEN. A. W. Hel-
mink, Onstein.

Te koop een toom
BIGGEN bij G. J.
Hendriksen, Medler,
D 96.

Te koop een toom
BIGGEN. V. J. Dos-
tal, Onstein*

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. J. Heuvelink Dzn.,
Oude Borculoseweg 8
Warken.

Te koop BIGGEN bij
G. J. Eijerkamp, B 35

Gezellige Spelen
NICO KEUNE

Voor de Sint nog iets
aparts nodig, dat we
nog gauw even maken
moeten?

Een bijzonder soort
TAS eventueel?

Geef maar gauw even
op en 't komt in orde!

G. W. LUIMES
Telefoon 421

Voor de heren :

Overhemden
grote keuze, alle maten en kleuren

reeds vanaf 8.75.

Sokken, Zelf binders, Strikjes, enz.
Pullovers, Vesten, enz.

Voor de dames:

Nylons
grote keî ^ alle soorten en maten

Peignoirs?Blouses, Rokken, Ves-
ten, Japonnen, Pullovers, Zak-
doeken, Sint Nicolaas-ver pakking

Voor de kinderen:
Lange broeken, Vestjes, Pullovers, Jurkjes in alle maten, Sportkousen,
Wanten.

En zoveel meer . . . te veel om op te noemen.

r-.^jl En dan verstrekken wij nog de waardevolle Vorwi-
bonnen.

H. Lulh - Nieuwstad - Vorden

JL JL JL JL JL JL JL

Pracht

bromfietslaars
met wol gevoerd f 30.90
met schapenvacht „ f 34.90

Grote kollektie luxe Damespantoffels

Speciaal vragen wij Uw aandacht
voor onze voetbalschoenen

merk Abe
ontworpen en verkocht door Len-
stra zelf* Bij aankoop een pracht
foto van Abe gratis»
Vooral voor Uw zoon een begerens~
waardig cadeau*

Moderne

Damesbontlaars
voorradig in zwart, grijs,

beige en bruin
met vachtvoering

f 29.90

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist

J L JL J L JE J L J L



•

l

Doe als Sinterklaas en put
Uw cadeau-voorraad uit de
schatkamers van

Winkelcentrum
VISSER KOERSELMAN

1931 C.J.B. T.B 1956

Ter gelegenheid van dit jubileum hopen de
C.J.B.T.B, en C.B.P.B. op vrijdag 30 nov. hun
feestavond te geven in gebouw „Irene*', aanvang
7.15 uur.

Opgevoerd zal worden het prachtige blijspel

„En toen kwam Oma"
door de Chr. Toneelver. V.O.P. uit Doetinchem.

Kaarten in voorverkoop a f 1.25 bij sigaren magazijn
Eijerkamp en *s avonds aan de zaal.

U KOMT TOCH OOK J

Xw Bromfietslaarzen voor jongens en /
X heren, luxe en praktische pan-
X toffels, ook moccasins in allerlei

kleuren.

•X
X
X
X

Enorme keuze tasjes, ook voor meisjes,
portemonnaies, portefeuilles, in iedere
prijs, gymschoenen, kaplaarzen, voetbal- )
schoenen.

Ook voor Uw St. Nicolaas-inkopen, w
slaagt U altijd beter en voordeliger bij u

A. Jansen, 't Schoenenhuis j|
n

Voor VISITEKAARTJES naar
Drukkerij Wolters, Vorden

Speciale
Sint Hicolaas-
aanbiedina!
1 doos Heren Zakdoeken, 3 stuks verpakt 1.10
1 pakje Kinder Zakdoeken,
Nylonkousen 1.90
Wollen Heren shawls 2.95
Bedrukte Kleedjes 1.75
Wollen Hoofddoeken 2.25
Heren Nappa's, zuiver wollenvoering 12.95
Wollen Dames Wanten 3.50
Heren Pyama's 10.50
Dames Pyama's vanaf 9.50

0.59

Schoolderman

Empo Rijwielfabriek
te Vorden

Telefoon 06752-241

heeft plaatsingsmogelijkheid voor

enige tijdleners tot ca. 40 jaar,

o.a. voor magazijnwerk.

^ Hoog loon»
^ Goede sociale voorzienin-

gen»
-fc Opneming in ons pensioen-

fonds.

Inlichtingen: overdag aan de fabriek,
na werktijd bij de Heer W. H, Ses-
sink, Enkweg 13, Vorden.

o-Gld.
A. J. Luimes,

Kerkstraat 5, He
Het allernieuwste systeem voTSr Chem.
Reinigen en Verven en een Fijnstrijk-
inrichting wat alles overtreft.
Om een ieder in de gelegenheid te stellen
hiermede kennis te maken, berekenen wij
a.s. week voor het Chem. Reinigen van
Kostuums, Mantelkostuums, Mantels en
Tweedjassen f 3.—, Winterjassen f 3.50.
Colberts f 2.—, Japonnen f 2.25, Pantalons
en Rokken vanaf f 1.25 enz.
Overhemden f 0.45, Boorden f 0.18.
Doe ons voor dinsdagavond even bericht,
wij komen het halen en zaterdag terug
bezorgen.

St. Nicolaas-inkopen
Voor gedistilleerd
en wijnen,
nog voor oude prijzen

Café E. J. LETTINK
Almenseweg

Tevens verstrekken wij Vorwi-bonnen

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

Heden zaterdag 24 en
zondag 25 november '56

Kanarie-
tentoonstelling
in de zaal van Hotel Bakker.

Geopend heden van 2 tot 10 uur n.m.
Zondag 25 nov. van 2 tot 7 uur n.m.

Diverse attrakties aanwezig.

R.K. Toneelvereniging

„INTER NOS"

Uitvoering
op zondag 25 november en
zaterdag 1 december a.s.

*Opvoering van het toneelstuk

„De Troonopvolger"
in 3 bedr. door Gerard Buys.
Aanvang half acht.
Entree f 1.— plus bel.

Plaatsbespreking zondag 25 november
in zaal Schoenaker om 11 uur v.m.
en zaterdag l december om l uur n.m.

Geachte Heer Luimes,
Aannemende dat een verdere rantsoenering
van de motorbrandstof uitblijft, enz. enz.,
ben ik er met mijn bestuur van overtuigd
dat U, U kennende als een goed vakman
en tevens een goed zakenman, die zich bij
de steeds wijzigende verlangens van het
publiek snel weet aan te passen, zult slagen,
als U daarbij het advies U door de Heer
van Roekei gegeven zult opvolgen.
Ik wens U veel succes.

Hoogachtend,
A. J. Huurneman,

Dir. Zuivelfabriek Vorden

Heden zaterdag
vanaf 4 uur
Patattes frites
W. VOSKAMP

EmpoRijwielfabriekte Vorden
vraagt

PERSONEEL
tot 45 jaar voor haar
Produktieafdelingen.

Inlichtingen dagelijks aan de fabriek
en 's avonds bij de Heer W. H.
Sessink, Enkweg 13, Vorden.

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden


