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FILMAVOND „HET ZONNEHUIS"
De Christelijke vereniging tot verpleging van
behoeftige chronische zieken „Het Zonnehuis"
gaf woensdagavond in het gebouw „Irene" een
filmvoorstelling. Het bezoek was matig.
Eerst werd vertoond de documentaire film
„Draag zorg voor hem", waarin de aanwezigen
een beeld kregen over het leven en werken
van „Het Zonnehuis" te Beekbergen.
De propagandist van de vereniging hield ver-
volgens een korte toespraak waarin hij mede-
deelde dat de Vereniging thans 3 Tehuizen
heeft, n.l. te Beekbergen, Schiedam en Doorn.
In deze tehuizen kunnen 220 patiënten worden
verpleegd, zoals dat behoort te zijn.
Er is een dringend tekort aan verpleeginrich-
tingen voor deze zieken. Naar schatting zijn
er in ons land 15 a 20.000 patiënten die aan
een langdurige ziekte lijden. Spr. wekte de
aanwezigen dan ook op de Vereniging met
raad en daad te steunen.
Na de pauze kwam op het doek de film „Een
mens was te veel", waarin tot uitdrukking
werd gebracht de toestand die er in sommige
particuliere rusthuizen heerst, waarin aan de
daarin vertoevende patiënten lang niet de
nodige zorg wordt besteed die zij behoeven.

Kindj gaaf huidje

6 BABYDERM
Poeder - Zalf - Olie - Zeep

DE COÖP. WERKTUIGENVER. M.E.D.O.
De Coöp. Werktuigenvereniging „Kleine
M.E.D.O." hield in het café „Het Wapen van
het Medler" haar najaarsledenvergadering. Er
werd besloten te trachten in combinatie -met
de grote M.E.D.O. een nieuwe aardappelrooier
van het nieuwste type aan te kopen. Zo moge-
lijk zal de mestverspreider een grondige repa-
ratie ondergaan.
Op vrijdag 23 november zal er in zaal Schoen-
aker voor de gezamenlijke werktuigenvereni-
ging een gratis filmavond worden gegeven,
waarbij ook de dames welkom zijn.

VOETBAL.
Alle elftallen van Vorden, behalve Vorden B,
hadden zondag vrijaf. Vorden B speelde zater-
dagmiddag thuis tegen Be Quick C, welke
wedstrijd tegen de grotere en technisch betere
tegenstanders met 3—l op eervolle wijze werd
verloren.
Ook a.s. zondag'heef t Vorden I vrijaf. Vorden
II trekt naar Keyenburgse Boys III en zal het
hier lang niet gemakkelijk krijgen. Niettemin
kan hier beslag gelegd worden op de beide
punten.
Het nog ongeslagen Vorden III speelt thuis de
zeer belangrijke wedstrijd tegen het eveneens
nog ongeslagen Socii I. Socii beschikt dit jaar
over een sterk en robuust elftal en Vorden III
kan dan ook alleen succes behalen door een
hoog tempo, wat inhoudt dat de bal snel ge-
speeld moet worden, zowel in voor- als achter-
hoede.
Vorden A ontvangt bezoek van Hummelo &
Keppel A en kan hier winst boeken.

BIOSCOOP.
„De helden zijn vermoeid", is de titel van de
film, die vanavond in het Nutsgebouw draait.
Deze film laat op duidelijke wijze zien hoe de
mensen door de oorlog uit hun evenwicht
raken. De oorlogspiloot mist de spanning van
luchtgevechten en avontuur. Hij voert nu
transportvluchten uit en tijdens een dezer
vluchten moet hij een noodlanding maken in
de Afrikaanse wildernis. Hier wachten hem al-
lerhande avonturen en wordt hij zelfs in een
diamanthandel betrokken. Dit leidt tot een
hevig drama van liefde, hartstocht en haat. De
film geeft een realistische schildering van het
leven van ontgoochelde mannen en vrouwen.

CONTACTBIJEENKOMST B.O.L.H. EN B.O.G.
In het Nutsgebouw werd zaterdagavond een
feestelijke contactbijeenkomst gehouden voor
de leden van de afdeling Vorden van de
B.O.L.H. en de B.O.G. Nadat de leden namens
de contactcommissie waren verwelkomd door
mej. Premsela, werd het bondslied van de
B.O.L.H. gezongen. De avond werd verder ge-
vuld met zang, muziek, hersengymnastiek e.d.

KERKDIENSTEN zondag 18 november
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat
10.30 uur Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. C. Kamper, v. Doetinchem

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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 17 nov. van 5 uur toten met
zondag 18 nov. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 9 nov. t.m. 15 nov.
Geboren: d. van B. W. van Zantvoort en
J. A. G. van Zantvoort-Arendsen; z. van
A. }. Denkers en G. Denkers-Wassink, won.
te Warnsveld.
Ondertrouwd : A. Rietman en J. G, W.
Pongers.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 1 03 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43.— tot f 50.— per stuk.
Handel was redelijk.

ST. NICOLAASACTIE WORDT GROOTS
OPGEZET.

De Vordense Winkeliersvereniging heeft dit
jaar grootse plannen voor de jaarlijkse St.

t Nicolaasactie.
Deze actie vangt aan op zaterdag 24 novem-
ber a.s. en duurt tot en met woensdag 5 dec.
Vanaf 29 november /uilen de winkels iedere
avond geopend zijn tot 9 uur, terwijl getracht
zal worden ook van 24 november af hiervoor

| vergunning te krijgen.
Inplaats van het Vorwi-behendigheidsspel, dat
voorgaande jaren tijdens deze actie kon wor-
den beoefend en waarvoor elke avond prijzen
beschikbaar waren gesteld, heeft men thans
iets anders bedacht. Men zal nu bij aankoop
van goederen bonnen ontvangen, waarin zich
letters bevinden, waarop men t.z.t. geldsbe-
dragen kan ontvangen. In totaal zijn er 1000
geldprijzen, die variëren van ƒ 0.50 tot ƒ 25.
Deze bedragen zullen in contanten worden uit-
betaald.
Deze nieuwe attractie levert o.m. het voordeel
op van veel tijdsbesparing, terwijl de kansen
op een prijs nu ook gelijkelijk zijn verdeeld.
Op zaterdag 24 november wordt Sint Nicolaas
weer op de gebruikelijke wijze ingehaald. In
een speciale St. Nicolaascourant zal men vol-
gende week alles tot in de finesses kunnen
lezen.
Het hoogtepunt van de St. Nicolaasactie zal
ongetwijfeld worden bereikt op zaterdag l
december. Op die dag zal 's middags om plm. 3
uur een vliegtuig haar medewerking verlenen.
Zeer zeker belooft deze attractie, die geheel
nieuw is voor Vorden, de nodige spanning met
zich mee te brengen!
Vanzelfsprekend bestaan er grootse plannen
tot het inrichten van attractieve etalages,
waarbij aan de verliching extra zorg besteed
zal worden!

ORIËNTERINGSRIT.
Op de te Hengelo (G.) gehouden Oriënterings-
rit behaalden onze plaatsgenoten de volgende
prijzen:
Auto's: 2e prijs de heer J. Gerritsen met 23
strp. en de 8e prijs H. G. Poesse met 39 strp.
Motoren: 7e prijs D. J. Rouwenhorst met 14
strp.; 12e prijs B. Aalderink met 17 strp.
Het H.A.M.O.V.E.-lid B. Aalderink, leverde de
beste prestatie van zijn club.

Ruwe handen
H a m e a - G e l e i
Tube Fl. 1.60 en 95 et.

DOCTORAAL EXAMEN.
De heer G. Smeenk is te Utrecht geslaagd voor
het doctoraal examen geneeskunde.

DE HEER WUESTENENK SPRAK OVER
CANADA.

Voor een tot in alle hoeken bezette zaal van
hotel Bakker, hield de heer Wuestenenk voor
de leden van de G.M.v.L., B.O.G., B.O.L.H. en
Bond van Plattelandsvrouwen, een lezing over
zijn excursie naar Canada, in de afgelopen
zomer.
19 mei vertrok het gezelschap, bestaande uit
55 personen, met een speciale K.L.M, machine
van Schiphol naar Canada. 44 personen brach-
ten een bezoek aan familieleden, terwijl de
overige leden van het gezelschap een vijf-
weekse trip door Canada hebben gemaakt. Op
uitvoerige wijze schetste spreker de toestan-
den in dit enorme land met zijn uiteenlopende
klimaten. In de staat Toronto wonen hoofd-
zakelijk emigranten uit Gelderland, Overijsel
en Drente. Het is opmerkelijk, aldus spreker,
dat men in dit land niet veel nieuwe boerde-
rijen vindt. De landbouwers trekken veel naar
de steden waar zij gaan werken in de fabrie-
ken waar zij meer verdienen. Het afbetalings-
systeem viert er hoogtij. Maar men dient niet
uit het oog te verliezen dat de rentevoet voor
hypotheekgelden e.d. er vrij hoog is. Onge-
veer 5 a 6 procent.
De inrichting van de woningen is veelal op
moderne leest geschoeid. 85 tot 87 procent der
woningen heeft elektrisch licht en centrale
verwarming. Op de boerderijen was het spr.
opgevallen dat de toestand op het grasland
veelal te wensen overliet. De bemesting ge-
beurt veelal met gemengde kunstmest.
De kunstmatige inseminatie staat er op een
hoog peil. Opmerkelijk is dat het rundvee er
praktisch allemaal onthoornd is. Indien blijkt
dat een rund niet onthoornd is wordt hiervoor
een boete geheven. De levensstandaard in dit
land is hoog, aldus de heer Wuestenenk.
Na de pauze vertoonde de heer Visscher, die
de trip eveneens meemaakte, een groot aantal
lichtbeelden over Canada.
Na beantwoording van een aantal vragen
bracht de voorzitter, de heer Gotink, de heren
Wuestenenk en Visscher dank voor het ge-
bodene.

FEESTELIJKE JAARVERGADERING A.N.M.B.
Het N.V.V. afd. Vorden A.N.M.B., kwam in
het café ,,De Zon" in jaar- en feestvergadering

-n. In zijn openingswoord sprak de voor-
zitter, de heer G. Koerselman, een woord van
welkom.
In zijn jaarverslag wees de secretaris er op
dat de afdeling Vorden het afgelopen jaar 16
nieuwe leden kon inschrijven, zodat dit leden-
tal steeg van 123 op 139.
De penningmeester maakte melding van een
klein batig saldo. Bij gehouden bestuursver-
kiezing werden de aftredende bestuursleden,
de heren P. Hoevers en Joh. Slagman, her-
kozen.
De heer Maaneschijn, distr.-bestuurder, hield
hield hierna een redevoering en behandelde
daarin o.a. de Hongaarse kwestie en de scho-
ling van de arbeiders.
Het verdere van deze avond werd verzorgd
door Prof. Herrino uit Arnhem met enige in
de smaak vallende goocheltoeren, telepatie,
conference in een goed verzorgde muzikale
omlijsting. Tevens was gezorgd voor een flin-
ke traktatie.
Nadat de voorziter een kort slotwoord had ge-
sproken, waarbij hij de heer Maaneschijn dank
bracht voor zijn leerzame uiteenzetting en
Prof. Herrino voor het gebodene, keerden al-
len hoogst voldaan huiswaarts.

TWEEDE NUTSAVOND.
De tweede Nutsavond, welke a.s. vrijdag
gehouden, wordt verzorgd door de toneelgroep
D.W.K. uit Zutphen. Deze groep is reeds eer-
der voor het Vordense Nut opgetreden en zal
zeker trachten haar goede naam, die zij toen
verwierf, te bevestigen.
Ditmaal brengen zij de vrolijke comedie „Het
Parkietje", geschreven door Basil Thomas.
Daar het Vordense publiek nogal toneel-,,min-
ded" is, verwachten we een goede opkomst.

BEKROOND.
Op de te Lochem gehouden Kanarietentoon-
stelling werden bekroond de Kanaries van J,
J. v. d. Loo met zilver agaat 2 prijs, 89 punten
en J. Wissels met rood agaat int. 1ste prijs
met 80-K



SUCCESVOLLE AVOND VAN VORDENS
DAMESKOOR.

Voor een totaal uitverkocht Nutsgebouw, 400
plaatsen, heeft het Vordens Dameskoor woens,
dagavond haar uitvoering gegeven. De tal-
rijke bezoekers zullen ongetwijfeld van het
gebodene genoten hebben, want zoals ge-
woonlijk was ook nu het geheel tot m c
puntjes verzorgd en stond op hoog peil.
Onder leiding van de heer D. Wolters, werden
een 10-tal zangnummers gebracht, die er zijn
mochten. Begonnen werd met de temperament-
volle zangersmars van Trube, vlot en goed j
zongen, waarna het koor zich o.a. liet horei
in het concoursnummer „Avondhedeke van
Zaagmans, waarmee dit jaar in de hoogste atd.
de 1ste prijs met lof der jury behaald werd.
Ook nu weer kreeg dit ongetwijfeld moeilijke
stuk een uitstekende vertolking.
Ter afwisseling speelde de heer D. Wolters
met zijn 11-jarig dochtertje een Quatre Mams
op de piano, welke een ten volle verdiend <
hartelijk applaus kreeg.
Van de overige nummers willen we nog n
men Salve Regina, Panis Angelicus, het twe<
de concoursnummer Dopheide en het vrolijke
en in een opwindend ritme gebrachte „Als
hier een pot met bonen staat" van Karsemeyei
Met dit zangprogramma hebben de dames en
dirigent weer alle eer ingelegd en het was
door de jury op het laatst gehouden concours
dan ook zeker niet te veel gezegd dat dit koor
tot een der beste uit Nederland gerekend mag
worden, hetgeen de vele toehoorders van deze
avond ongetwijfeld zullen beamen. Een dave-
rend applaus was dan ook de beloning vo<
dit op hoog niveau staand zanggedeelte.
Mevrouw Besselink bracht nog een paar aar-
dige declamaties.
Na de pauze volgde een bont programma en
al was dit gedeelte wel walrte overladen, me
mand zal hier spijt van gehad hebben, omdat
ook dit gedeelte weer prima verzorgd was.
Mevrouw Wolters zorgde als van ouds weer
voor een vlotte conference en knoopte op ge-
zellige wijze met een praatje of een declama-
tie de verschillende nummers aan elkaar. Het
zou ons te ver voeren het gehele bonte pro-
gramma op te noemen. Vanzelfsprekend was
er veel zang, w.o. het populaire,, Hoe sjoen t
ons Limburg is", gebracht door een rasechte .
Limburgse. Voortreffelijk was verder „De
Heilige Stad", gezongen door een dameskoor
in passende kostuums, onder kleurrijke be-
lichting en voortreffelijke decors op de ach-
tergrond.
Onder leiding van mevrouw Jurriëns uit Arn- J
hem was een drietal balletten ingestudeerd en
deze vormden ongetwijfeld hoogtepunten van
de avond. Het waren een menuet, het ballet
„Orpheus" en een Strausswals. Een compli-
ment voor de prima uitvoering, de fraaie
kostuums en belichting, is hier zeker op zijn
plaats.
Alleraardigst was voorts het optreden van Jan
en Janno, die naar de kermis waren geweest
en de zaal tot een spontaan community-singing
wisten te bewegen.
Ook de komische opera „Eulania", uitgevoerd
in fraaie kostuums oogstte veel bijval. En zo
was het geheel weer een avond, waarop het
Dameskoor met voldoening kan terugzien.
De voorzitster, mevrouw Klein Brinke-Gotink,
opende en sloot de avond met een toepasse-
lijk woord, waarbij zij nog eens de successen
van het afgelopen seizoen in herinnering
bracht.
Mevrouw Jurriëns werd gehuldigd met een
ruiker bloemen en Hannie Wolters mocht ook
een aardige surprise in ontvangst nemen.
Met een gezellig bal werd de avond besloten.
Voor de vele moeite en repetities, die vooraf
gingen, is het jammer dat deze avond slechts
éénmaal gegeven kan worden.

CURSUSAVOND N.V.V.
Door de Bestuursdersbond N.V.V. worden in
dit winterseizoen verschillende cursusavon-
den georganiseerd. Vorige week vrijdag werd
de eerste avond gehouden, onder leiding van
de heer G. Koerselman. Als cursusleider trad
op de heer v. d. Berg, districtsbestuurder uit
Arnhem.
Deze behandelde het onderwerp ,,De arbeid in
de wereld van morgen". Spreker wees er op
dat men nu ten enenmale niet met zekerheid
kan zeggen hoe de ontwikkeling in de toe-
komst zal zijn. Zo zal ongetwijfeld de atoom-
energie een grote verandering teweegbrengen.
Wat zal de automatisering ons in de toekomst
te zien geven, zo vroeg spreker.
Verschillende fabrieken beschikken in deze
tijd over een technisch ingenieur, zodat deze
fabriek of dat bedrijf steeds op de hoogte blijft
wat de geschikste automatisering voor dat be-
drijf is. Er zijn zelfs al machines welke met

zeer weinig kennis kunnen worden bediend.
Het moet evenwel niet zo zijn dat de arbeider
zonder meer op straat kan worden gezet. Bij
een steeds toenemende mechanisering zal een
verkorte arbeidstijd misschien een uitkomst
zijn. Bij een uitgebreider onderwijs, waarbij
muziek en kunst ook niet vergeten mogen
worden, is het zeker niet uitgesloten, dat ook
de vrije tijd wat aangenamer en nuttiger kan
worden besteed.
Hierop volgde een aangename en leerzame ge-
dachtenwisseling. De voorzitter dankte de
heer v. d. Berg voor zijn uitgebreide uiteen-
zetting van dit onderwerp.
De heer Koerselman wees op het nut van het
volgen van avondschoollessen en drong er op
aan zich ten spoedigste bij een der bestuurs-
leden op te geven, zodat in overleg met het
onderwijzend personeel omstreeks 20 novem-
ber a.s. met de avondlessen kan worden be-
gonnen.

RATTI-NIEUWS.
Het eerste elftal van Ratti heeft zondag een
verrassend resultaat behaald door in Aalten
het nog ongeslagen D.V.O.A I een 1—1 gelijk-
spel af te dwingen. Deze wedstrijd kenmerkte
zich in de eerste helft door een klein over-
wicht van de thuisclub, waarbij ook het tech-
nisch spel boven dat der bezoekers stond. Na
5 minuten kon de D.V.O.A. middenvoor via
een hoekschop de score openen. Tot aan de
rust bleef deze stand onveranderd.
Na de rust tapte Ratti uit een ander vaatje en
gaf de toon aan, zodat er van het Aaltense
overwicht van voor de rust niets meer te be-
speuren viel. De Rattianen zetten in deze
periode herhaaldelijk de buitenspelval open
en door hun groot doorzettingsvermogen wis-
ten zij D.V.O.A. in de verdediging te dringen.
Ratti had inmiddels haar voorhoede gewijzigd
en zo kon de goed spelende linksbuiten Th.
Lichtenberg, 10 minuten voor het einde met
een hard, diagonaal schot de Aaltense doel-
verdediger verrassen $—1), waarmee een uit-
slag werd bewerkstelligd, die de krachtsver-
houding goed weergeeft.
Ratti II ging naar Steenderen, doch kreeg hier
van de Steenderense reserves een 6—l neder-
laag te incasseren. Ook Ratti A was weinig
| succesvol en verloor op eigen terrein te

het sterke Hummelo & Keppel A met 10—1-
Komende zondag staat er voor Ratti I een be-
langrijke thuiswedstrijd op het programma,
n.l. tegen Markelo I. Nu Ratti zich blijkbaar
langzamerhand aan het herstellen is, zullen zij
dan kunnen bewijzen, dat het inderd
| menens is met deze plannen. Dat dit tegen

Markelo niet gemakkelijk zal gaan ligt voor
de hand, daar de bezoekers op de derde plaats
staan geklasseerd met 7 punten uit 5 wed-
strijden. We geloven echter niet, dat de Rat-
tianen zich zonder meer gewonnen zullen
geven.
Het tweede speelt uit tegen Drempt Vooruit I.
De A Junioren zijn vrij.

TAFELTENNIS.
De dames van N.T.T.C. I beginnen zich weer
te herstellen, want in de uitwedstrijd tegen
Swift I (Deventer) wisten zij een mooie 4—6
overwinning te behalen. De Vordense KTuts-
tafeltennisclub blijkt nu ook met een jeugd-
team uit te komen, n.l. N.T.T.C. A. Dit jeug-
dige drietal maakte een prachtig debuut, door
in de aparte jeugdklasse waarin zij uitkomen,
de Toekomst E uit Lochem beide puntjes af
te snoepen, door in eigen home met liefst 10-0
te winnen.
In de 3e klasse A werkte ook het herenteam
(N.T.T.C. I) zich weer omhoog en wist met
7—3 te zegevieren over T.C.O.B. I, dat hior
op bezoek kwam.
De reserves hadden vrijaf, doch zullen in do
komende ontmoeting tegen Swift VI te Deven-
ter hun tanden op elkaar moeten zetten, daar
(H oen lasige tegensander is.
N.T.T.C. III (4de klas B) deed het even even-
eens uitsekend en wist beide puntjes, die ove-
rigens hard nodig zijn, thuis te houden door
D.T.T.C. 11 met een 7—3 nederlaag weor naar
Deventer terug te sturen.
Het vierde, dat uitkomt in 4A, kon het in do
uitwedstrijd tegen S.S.V.Z. II niet bolwerkon
en sneuvelde met 8—2.

V.O.P. MEDLER.
Naar we vernemen heeft de Toneelvereniging
V.O.P. in do buurtschap Medler oen nieuw
stuk in studie genomen, getiteld „Polly Per-
kins", een spel van list en liefde in drie be-
drijven. Dit spel zal half december voor het
voetlicht worden gebracht.

KERKCOLLECTE VOOR HONGARIJE.
De collecte, welke zondag in de Geref. Kerk
is gehouden, ter leniging van de nood in Hon-
garije, heeft ƒ 446,— opgebracht.

D A M R U B R I E K
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers

Zutphenseweg 48 Vorden.

Uit de partij: J. Lammers
Zwart

l 2 3 4 5

Zwart 18 schijven op: 2, 3, 5, 6, 8, 9 H tm. 16, 18 tm.
20, 23, 24, 26.
Wit 18 schijven op: 25, 27, 28, 31 tm. 38, 40 tm. 43,
45, 46, 48.
In deze stand had wit als laatste zet gespeeld 39—34,
in de mening verkerende dat zwart niet 24—29 kon
spelen. Dat was ook volkomen juist, maar wit over-
zag dat zwart nu door 24 — 30 een schijf won.

Wit Zwart
1 39—34? (zie diagram) 24—30!
2 3 5 x 2 4 19x39
3 28x10 39x28!

(niet b.v. eerst 15x4)
4 3 2 x 2 3 of 25 x 14 15x4
5 25 x J4 of 3 2 x 2 3 9 x 2 0
6 43 — 39 18x29

en wit heeft een schijf verloren, die wegens de on-
gunstige stand van zijn schijven niet is terug te win-
nen.
Het is echter opmerkelijk, dat sterke dammers nog
zo dikwijls in deze slagzetten lopen, die regelmatig
in de klassieke partijen voorkomen. Een bestudering
van dit soort slagzetten is dringend nodig. Het vrije
veld op ruit 4 is de clou van deze slagzet.

Grote verkoop van

KUIPEN
op donderdag 22 nov. a.s. te Vorden
bij fa. H. Kluvers, Molenaar van 9.30-
10 uur.

Kuipen van 50—500 liter tegen uiterst
lage prijzen.

Wij gaan steeds voort
met lage prijzen I

250 gr. heerlijke moccasprits 59 et
12 spritsstukken 49 et
1 grote ontbijtkoek 39 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
2 pak maizena 43 et
l gr. blik haring in tomatensaus 69 et
l pot chocoladepasta 59 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhatnworst, leverworst en ont-
bijtspek, 150 gr. 55 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Volksonderwijs
Afd. Vorden - Linde

Ledenvergadering
op donderdag 22 november
a.s. 's avonds 8.30 uur in de
Koffiekamer v.h. Nutsgeb.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden



Gevraagd een flinke
WERKSTER voor 3
halve dagen in de
week, of zelfst. MEIS-
JE voor 3 hele dagen
in de week.
Adres te bevr. bur.
Contact.

Biedt zich aan net
MEISJE, 3 a 4 dagen
in de week.
Adres te bevragen
bureau Contact.

Verloren RUBBER-
LAARS op de weg
van H. J. Begieneman,
C 25 Hackfort naar
J. Kieft, Almenseweg.
Gaarne terug te be-
zorgen bij J. Kieft,
Almenseweg, C 138.

Op woensdag 21 nov.
is onze zaak wegens
familiefeest de gehele
dag

gesloten.
BAKKERIJ

H» M» Hartman

Wegens familiefeest
zaterdag 24 nov. de

gehele dag

gesloten.
FA. PONGERS

Nieuwstad 10, Vorden

Te koop l gebruikte
Berini bromfiets, l
damesrijwiel z.ga.n.,
1 T.W.N, bromfiets,
2 gebr. ijzeren balken,
l kinderfiets, l gebr.
damesrijwiel (in goede
staat).
A. G. Tragter, Vorden

Te koop APPELS,
goudreinet en belle-
fleur. B. Ruesink, B 64

Te koop VALAP-
PELS. H. G. Breuker,
't Enzerinck.

Te koop r.b. nuchter
VAARSKALF.
W. Klein Bramel,
C 112, Galgengoor.

Te koop toom BIG-
GEN en partij ROG-
GESTRO.
D. Hietveld, Hackfort

Te koop toom beste
BIGGEN. H. W.
Mullink, Medler
D 155.

Te koop toom zware
BIGGEN, waaronder
B.B. zeugjes.
A. J. Oltvoort,

Wildenborch

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

Te koop een beste dr.
M.R.IJ. VAARS, 2
febr. '57 a.d. telling,
t.b.c.-vrij, desgewenst
kan bloedonderzoek
toegepast worden.
G. J. Wunderink,
Kranenburg

CONTACT
hét blad voor Vorden

Geeft u nog heden op als lid
van ons Departement,

opdat u de a.s. toneelavond
van a.s. vrijdag 23 [nov. '56
voor 75 cent kunt bijwonen.

Merkartikelen
heeft u nodig om uw
werk goed te verrich-
ten*

Merkartikelen
en . . . .
arbeidsvitaminen.
Luister daarom a,s*
dinsdagmorgen 20 nov*
naar zender Hilversum
II 298 meter van 10-
10*50 uur.

Steeds vaker

KISTEMAKER

Afd. Vorden C.B.T.B.

Vergadering
op woensdag 21 nov. 's avonds
7.30 uur in gebouw Irene te
Vorden.

Lezing door Mi^jL Rombach.
Onderwerp:

„Boedelscheiding"
Allen hartelijk welkom.

X XD Sjoelen, Balgooien en
Schijfschieten X

om krentebrood en Xw
gebak §
op woensdag 21 nov. X
Aanvang 7 uur.

*Bakker Huitink

Ondergetekende maakt bekend,
dat vanaf heden het schilders-
bedrijf van de fa, Jörissen en
van Bodegom

alleen door hem
wordt voortgezet

Hopende door goede bediening
aller gunst waardig te blijven,

P. van Bodegom
Zutphenseweg 76
Telefoon 431

A.s. Zondag
Aanvang 2 uur

Ratti I
Markelo I

Autopeds
Driewielertjes
Kinderfietsjes

A. G. T R A G T E R
Telefoon 256

't Is ons gebak-
dat verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

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

Weulen Kranenbar
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de
zelfde dag nog klaa

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Best brood
dat brood van

SCHURINK
Homoeopatische

Aambeien-druppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Herv. Gemeente
Zitting tot inning der
kerkelijke bijdrage op
vrijdag 23 nov. van 9-
11 uur en zaterdag 24
nov. van 2-3.30 uur
in de consistoriekamer
van de Herv. Kerk.

Knittax
„de Koning" der
Huishoudbrei-
machines.

^ 50 maal vlugger breien dan
met de hand.

^ Eenvoudige methode, dus ge-
makkelijk te leren.

& Alle patronen te breien.

^ Breiwerk van de machine
kan ook weer uitgehaald
worden.

^ Patronen gratis v. breimachine.

^ Gratis les.

^ Vraagt demonstratie aan huis.

^ De Knittax-daelervoor Vorden
Hengelo en omstreken

H. LUTH
Nieuwstad 4, Vorden
Telefoon 396

Flonker steentjes
Nieuw accent / k

/Off
op het JjT

klassieke pakje!

Van dubbelgeweven wevenit is dit mooie

pakje gemaakt - klassiek getailleerd, met

klassieke vloeiende halslijn. Maar zie:

artistiek „tint-op-tint" borduursel en flon-

kerende gitjes (her-ontdekt!) maken van

dit pakje een creatie met een persoonlijk

accent.

'm.
DA 20-25-56

ALTIJD BEZOEK WAARD!
TEL. 381



• Heineken werkt met de zogenaamde
Heineken's A-gist, een speciale gistrein-
cultuur, waarvan niemand ter wereld
(behalve Heineken) het geheim kent.Heineken's

• Heineken gunt zijn bier een langdurige
rijpingstijd.

• De kroonkurk betekent een hygiënische
afsluiting van het kostelijke bier, dat
daardoor ook véél langer goed blijft.

Even vrij . . .
B R E I ! !
Spoeltjeswol
Neveda-wol
Scheepjeswol
Leithen-wol
De grootste sortering in
pracht kleuren.
Uitgezochte kwaliteiten.
Gratis patronen.

Denkt U aan de wol-
spaarbonnen, deze
moeten voor zaterdag
24 nov. ingeleverd zij n.

Prachtige prijzen!

H. LÜTH - VORDEN
Aan de Weled. Heer Huurneman,

Direkteur Zuivelfabriek, alhier.
Toen U en Uw geacht Bestuur voor enige
jaren afstand deed van het door ons zo ge-
liefde paard en overschakelde op motortrak-
tie, bibberden we als een schoothondje. U
begrijpt ons wel.
Deze beleefde vraag. Hoe vindt U het
advies, dat ons de Heer van Roekei gaf,
zie vorig Contact. Met vriendelijke groeten.

Hoogachtend,
G. W. Luimes>

Zadelmakerij

door Ds. E. J.

Christelijke Besturenbond
Afd. Vorden - Hengelo-Gld.

Propaganda-avond
op donderdag 22 november '56,
's avonds 7.30 uur, in het geb.
„Irene".

Agenda:
1. Openingswoord

Duursema.
2. De Heer P. A. v.d. Oever, best.

N.C.B, spreekt over het onder-
werp: „Werk en doel van het
C.N.V."

3. Optreding van de C.N.V. Toneel-
club uit Lochem met de opvoering
van het blijspel: „Paul speelt het
klaar".

4. Slotwoord door Ds. J. Langstraat.
TOEGANG VRIJ.

Extra reclame voor zaterdag!
250 gr. fijne rookworst 95 et.

200 gram boterhamworst 60 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et.
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
CENTRA

Bij f 5.— aan boodschappen
een banketstaaf van 55 voor
39 cent.
Een pot Zwaardem. jam van 92

voor 70 et
Appelmoes per pot 69 et
Rode Bieten, per literspot 69 et
Vijgen, 250 gr. 25 et.
Beschuit, per 2 rol 39 et
Zoute pinda's, 100 gr. 25 et
Havermout, 500 gr. 29 et
Speculaas, 250 gr. 39 et
Chocoladeletters en -figuren, suiker-
figuren, sigaartjes en sigaretten, taai
taai, enz. enz.

kunt op elke gulden aan boodschappen
)ij Centra een couponnetje van een dub-

beltje kopen. U ontvangt voor iedere f 10.—
f 12.50 terug of meer waardeartikelen.

T. van der Lee - Tel. 420
't Hoge 56

Nutsgebouw ™
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 25 november 8 uur

De vrolijke Weense film
in prachtige kleuren

Wien bleibt Wien
met: Romy Schneider, Hans Moser.
Paul Hörbiger. Magda Schneider,
Gretl Schörg.

De prachtige kleuren, de heerlijke
Weense muziek en de kostelijke hu-
mor, maken deze film tot een feest
voor oog en oor.

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

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

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

EmpoRijwielfabriekteVorden
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 vakkundige snoei van Uw
laan" en vruchtbomen, is het adres

W. H. Ruiterkamp,
D 104, Medler

Stuur een briefkaart en wij komen met uniraten.

X
X
X
K
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*xx
X
X
X
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X
X
X

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818

Vrijdag 23 november

's avonds 8 uur precies

2e NUTSAVOND
De u bekende Toneelgroep D.W.K.
uit Zutphen, brengt het geestige
Engelse blijspel:

„The Love Birc
(HET PARKIETJE)

Entree Nutsleden met l huisgenoot
f 0.75 p.p. Niet-leden f 1.25 p.p.

School met de Bijbel
Het Hoge 42

feestelijke Ouderavond
op dinsdag 20 nov. in Irene, aanvang

7.15 uur.

De kinderen verzorgen het programma
en brengen U o.a.: Zang, De ver-
miste jongen, De slimme knecht.
Ouders, leden en belangstellenden
worden hierbij vriendelijk uitgenodigd.

Het Bestuur


