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HERV. KERK WEER IN GEBRUIK GENOMEN
Indrukwekkend door haar eenvoud was Vrij-
dagavond de inwijding van de gerestaureerde
Herv. kerk te Vorden. Geen lange rij van
sprekers, doch slechts één toespraak door de
voorzitter van het college van kerkvoogden,
de heer A. J. Zeevalkink. waarmede deze het
bedehuis aan de kerkeraad overdroeg. Een
toespraak, waarin aan allen, die hun steentje
hebben bijgedragen tot het herstel dank werd
gebracht.
Na de overdracht hebben de plaatselijke pre-
dikanten Ds J. H. Jansen en Ds J. Langstraat,
een korte predikatie gehouden.
Anderhalf jaar hebben de gemeenteleden el-
ders moeten werken, t.w. in Irene en zo nu
en dan ook in het Nutsgebouw en de Geref.
kerk. Vanzelfsprekend zijn zij verheugd, dat
zij thans weer gebruik kunnen maken van het
kerkgebouw en het was dan ook geen wonder,
dat zij in groten getale aanwezig waren.
Met hen woonden tal van genodigden de in-
wijdingsdienst bij, o.m. Mr R. Hotke, die de
minister van O. K. en W. vertegenwoordigde,
Mr A. Staring namens de Rijkscommissie voor
Monumentenzorg, burgemeester A. E. van Ar-
kel, wethouder A. J. Lenselink, de gemeente-
secretaris, de heer J. V. Plas, de heer Hulsman
namens de Orgelcommissie van de Ned. Herv.
Kerk, afgevaardigden van de Kerkeraad der
Geref. kerk, predikanten uit de classis en de
ring Zutphen, o.w. Ds J. W. Gerritsen van
Wichmond, Ds K. G. Kwint van Hengelo (G.)
en Ds H. Y. Talens van Warnsveld, Ds Rijn-
ders, oud-predikant, familieleden van oud-pre-
dikanten, o.w. de heer J. I. Cordes, oud-burge-
meester van Hummelo en Keppel en mevrouw
Reynierse, architecten en aannemers en afge-
vaardigden van de plaatselijke verenigingen.
De heer Zeevalkink hield een toespraak, waar-
mede hij het bedehuis overdroeg aan de ker-
keraad.
Spr. was verheugd, dat het kerkgebouw zo
goed bezet was en bijzonder verblijd, dat zo-
vele genodigden van hun belangstelling en
medeleven blijk gaven.
Na diverse genodigden speciaal te hebben ge-
noemd, merkte de heer Zeevalkink op, dat
het kerkgebouw destijds tekenen van verval
ging vertonen. Wanneer men de foto's van
voorheen en thans vergelijkt, kan men zich
bijna niet voorstellen, dat het zo erg is ge-
wcest. Spr. achtte het een gelukkige gedachte
van de kerkvoogdij om een restauratie com-
missie in het leven te roepen. Er werd een
kleine commissie gevormd voor de werkzaam-
heden en een grote om de helpende hand te
bieden, door bij de gemeenteleden gelden in te
zamelen.

hot orgel diende een beurt te krijgen. Een
onderzoek van de crgelcommissie van de Ned.
Herv. Kerk wees uit, dat, om een prima orgel
te krijgen, een belangrijk bedrag moest wor-
den gevoteerd. Na rijp beraad werd besloten,
tot restauratie, welke werd uitgevoerd door de
fa van Vulpen uit Utrecht. Het is de gewoonte,
dat een orgel na restauratie het eerst bespeeld
wordt door een lid van de orgelcommissie der
Ned. Herv. Kerk.
De heer Hulsman was bereid gevonden daar-
voor naar Vorden te komen.
Toen over het uitwendige was beslist, begon
de commissie aan het interieur. Een tweede
rondgang door de gemeente viel niet tegen.
Er kwamen ook giften binnen van personen
buiten de gemeente. De heer Zeevalkink
noemde in dit verband Dr Van Heek uit Bergh
en betuigde hem zijn bijzondere erkendelijk-
heid.
Nu we alles zien zullen er zeker onder u zijn,
die een en ander anders uitgevoerd zouden
willen hebben, aldus spr. Tracht echter alles
op u te laten inwerken, geen enkele beslissing
is lichtvaardig genomen. Het stemt tot grote
vreugde, dat dit alles kon worden bereikt.
Hierop volgde een plechtig ogenblik. Ds Jan-
sen en Ds Langstraat schaarden zich elk aan
een zijde van de Avondmaalstafel, waarna
ouderling M. Eskes de Bijbel op de kansel
bracht. Daarna plaatsten twee kinderen, Reint
Mennink en Gerrie Winkel, het doopbekken in
het doopvont. En tenslotte zetten twee diake-
nen, de heren H. J. Radstake en Hoetink, resp.
de broodschaal en de bekers op de Avond-
maalstafel. Drie handelingen met een diepe be-
tekenis. Om beurten citeerden Ds Jansen en
Ds Langstraat daarbij toepasselijke teksten.
Hierna liet de torenklok haar klanken horen.
Nadat Ds Jansen de kansel beklommen had,
werd gezongen Ps. 84 vers l en 2. Na votum
en groet, gebed en geloofsbelijdenis, werd ge-
zongen Gez. 88. Ds Jansen las hierna het ge-
bed van Salomo bij de inwijding van de tempel
te Jeruzalem, waarna gezongen werd Gez. 83.
vers l en 2.
De prediking had als onderwerp ,,Slapen en
waken". Over het eerste gedeelte hield Ds
Jansen een predikatie naar aanleiding van een
tekst uit Spreuken. ,,Heb de slaaf niet lief, op-
dat gij niet verarme".
Vervolgens sprak Ds Langstraat over het
tweede gedeelte, naar aanleiding van een
tekst uit l Cor. 16 „Blijf t waakzaam, staat in

•het geloof".
In beide predikaties werd gewezen op de be-
tekenis van deze inwijding.
Nadat gezongen was Gez. 225 en Ds Lang-
straat een dankgebed had uitgesproken, volg-
de een samenzang van Gez. 135 vers l en 3 en
de zegen.

STIERENKEURING
Op de Najaarsstierenkeuring werden hier drie
stieren ter keuring aangeboden; ze werden
alle afgekeurd.

G.M. v. L. GAAT VERGADERINGBEZOEK
ANIMEREN

Onder leiding van de heer H. J. Gotink, ver-
gaderde de afdeling Vorden van de GMVL
Dinsdagavond in. Hotel Brandenbarg.
De heer Gotink merkte in zijn openingswoord
op, dat de leden van de GMVL dienen te be-
denken, dat het Kon. Ned. Landbouwcomité
veel presteert voor de landbouwers, doch dat
het dit alleen kan doen als de leden van de
organisaties ook actief medewerken. Teneinde
daarom het bezoek op de vergaderingen te be-
vorderen, heeft het bestuur gemeend een pre-
sentielijst te moeten invoeren. Zij, die aan
het eind van het seizoen het meest voorkomen
op de presentielijst, ontvangen een blijk van
waardering.
In de vacature in het bestuur van het vee-
fonds, ontstaan door het bedanken van de heer
J. Arfman, werd benoemd de heer G. J. Maal-
derink. De heer Gotink dankte de scheidende
functionaris voor zijn werk in het belang van
het veefonds.
Naar aanleiding van twee vraagpunten van
het hoofdbestuur werden twee commissies in-
gesteld voor het vraagpunt van de collectieve
arbeidsovereenkomst in de landbouw.
Na het huishoudelijk deel van de vergadering
hield de heer W. Wolf, wachtmeester van de
Rijkspolitie, een causerie over de verkeers-
wetgeving. Aan het slot van zijn inleiding
wees spr. speciaal op de aan alle voertuigen
vereiste reflectoren.
Na de pauze werden twee filmstrips van het
Verbond van Veilig Verkeer vertoond, waar-
bij speciaal de voorrangsregel onder de loupe
werd genomen.

CONCERT HARPE DAVID EN SYMPHONICA

Het gebeurt niet vaak dat een Mannenkoor
begeleid wordt door een accordeonorkest. Dat
deze twee het samen uitstekend kunnen vin-
den, viel Dinsdagavond te beluisteren in het
concert dat het Chr. Mannenkoor ,,Harpe Da-
vids" en het accordeonorkest „Symphonica"
beiden uit Doetinchem, in het Nutsgebouw
gaven.
Het was jammer dat het aantal toehoorders
zo gering was, want wat er geboden werd,
stond op hoog peil.
Het programma bevatte een 19-tal nummers
voor koor, orkest en koor en orkest samen.
Zowel het orkest, onder leiding van de heer
A. Bruggeman, als het koor onder leiding van
de heer G. W. Maatkamp, liqj^n de aanwezi-
gen een genotvolle avond beWrgd.
Bijzondere vermelding verdie™n de zang van
de tenor Timmermans in het Viljalied en van
de bariton Ebberc in Caromia ben, beide met
orkestbegeleiding. „Harpe Davids" beschikt
over gelijkmatige registers, vJj^rdppr nergens
de ene stem de andere o^Maeerst en een
prachtige samenzang ontstaa*Prat vooral aan
dit programma een bijzonder accent ver-
leende.
Met het altijd weer machtige lied ,,Domine
Salvam fac Reginam" werd dit prachtige con-
cert besloten.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

BIOSCOOP
Hedenavond kunnen de bewonderaars van
Audrey Hepburn hun favorite zien schitteren
in de uiterst romantische film Sabrina.
Sabrina, de chauffeursdochter, wordt verliefd
op een zoon van de zeer rijke familie Larrabec.
Daar zij inziet dat David niets voor haar voelt,
wil zij zelfmoord plegen. Dit wordt echter ver-
hinderd door Linus, een broer van David.
Tegen haar zin wordt Sabrina daarna door
haar vade^Viaar Parijs gestuurd.
Als ze terugkomt heeft ze een ware meta-
morphose ondergaan; ze is een echte dame ge-
worden. Nu begint de romance pas goed, doch
we zullen u niet verklappen wie van de beide
broers uiteindelijk de gelukkige bruidegom
wordt. Het is een film vol gratie en charme.
Binnenkort wordt hier de veelbesproken Hol-
landse film Ciske de Rat vertoond.

SINT NICOLAAS-ACTIE
Vanmiddag is het groot feest voor de Vorden-
se kinderen; om 10 minuten voor half drie
komt Sinterklaas met zijn zwarte knechten per
trein in Vorden aan. Beide muziekcorpsen zul-
len meelopen in de optocht door het dorp, vol-
gens de route die in de speciale St. Nicolaas-
courant van de Vordense winkeliersvereni-
ging vermeld staat.
Men vertelde ons dat „Concordia" voor het
eerst met z'n nieuwe drummers voor de dag
zal komen.
Sinterklaas wordt op het gemeentehuis door
de burgemeester ontvangen. Na afloop van de
optocht worden de kleinen in het Nutsgebouw
onthaald.
Evenals vorig jaar geven de winkeliers ook
nu weer bonnen uit voor het Vorwi-spel. Op
de speelavonden wordt ieder kwartier een
geldprijs beschikbaar gesteld, terwijl als
hoofdprijs voor de gehele actie een koe ge-
wonnen kan worden. Het zal dus in uw eigen
belang zijn om bij de Vordense zaken te
kopen. We verwachten dan ook drukke, ge-
zellige dagen in ons dorp.

KERKDIENSTEN Zondag 27 November
Hervormde kerk.

l O uur Ds. W. Bijleveld,
de nieuwe zendingspredikant.

7 uur Ds. P. W. van Arkel, van Ruurlo.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk

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

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

Woensdag 30 November.
7.30 uur in de Herv. kerk: Ds. J. Langstraat.

Dankuur voor het gewas.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 26 Nov. van 5 uur tot en met
Zondag 27 Nov. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 18 t.m. 24 November
Geboren: d. van W. Bartelds en H. Bar-
telds-de Vries; d. van J. G. Schuppers en
M. B. Schuppers-Roozendaal.
Ondertrouwd: D. van Veldhuizen en F. M.
A. Hissink.
Gehuwd: T. J. Jansen Venneboer en J. W.
Brummelman.
Overleden: H. Massen, m„ 77 jr., echtg. v,
W. C. Kip, overl. te Zutphen; E. J. Berend-
sen, m.. 66 jr., wedn. van G. Teerink, overl.
te Zutphen; B. H. Mombarg, m., 75 jr.,
wedn. van W. M. Jansen, overl. te Zutphen.

Weekmarkt .
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 86 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 47.50 per stuk.
Handel redelijk.

COLLECTE
De Klaprooscollecte heeft in onze gemeente
ƒ 125,64 opgebracht.

VORDENS DAMESKOOR
De uitvoering van het Vordens Dameskoor is
vastgesteld op Woensdag 14 December. Voor
de pauze wordt een zangprogramma uitge-
voerd en na de pauze een Bonte avond. Dit
wordt de vijfde Bonte avond van het koor, wel
een bewijs dat het publiek zo'n gevarieerd
programma weet te waarderen.

VOETBAL
Vorden I heeft het in Beltrum tegen Vios ï
niet verder kunnen brengen dan een gelijk
spel l—1. Kansen op een overwinning hebben
er wel ingezeten en eigenlijk had de eindstand
2—3 voor Vorden moeten zijn. De scheidsrech-
ter keurde n.l. om onbegrijpelijke redenen 3
geldige doelpunten af, n.l. 2 van Vorden en
I van Vios.
Bij Vios was de voorhoede het sterkste deel
van het elftal, doch aangezien Vorden het
middenveld beheerste, kwam deze linie niet zo
vaak aan bod.
In de Vordense voorhoede werd de gevaar-
lijke rechtervleugel te weinig in het spel be-
trokken, waardoor de Vios-achterhoede tel-
kens weer kon ingrijpen. Het doelpunt werd
gemaakt door de midhalf uit een vrije schop,
waarmee de rust inging.
In de tweede helft maakte de Vioslinksbuiten
met een prachtig schot al vrij spoedig de ge-
lijkmaker en hoe de Vordense voorhoede ook
werkte, het winnende doelpunt, dat niet on-
verdiend zou zijn. bleef uit. De wedstrijd werd
overigens in een prettige verstandhouding ge-
speeld.
Vorden B speelde Zaterdag tegen Be Quick B
en verloor op het nippertje met l—0.
A.s. Zondag speelt Vorden II tegen R.K.D.V.V.
II een thuiswedstrijd, terwijl Vorden A naar
de a.s. kampioenen Pax A trekt, om een eer-
volle nederlaag tegemoet te gaan. Vorden B
speelt Zaterdagmiddag in Warnsveld tegen dr
Boys A.

IVOROL: De Tandpasta van standing
TENTOONSTELLING KINDERARBEID

Woensdag en Donderdag j.l. werd in het kader
van de gezinsweek door de kerkeraden der
Ned. Hervormde en Geref. KeikJÊkmede door
het bestuur van het Nutsdepart^Mkt afdeling
Vorden in de Nutskoffiekamer öf« tentoon-
stelling van kinderspeelgoed e.d. georgani-

<1. liet duel hiervan was de ouders en op-
voeders van kinderen te laten Tjen hoe met
gezinsafval zoals doosjes, res.JJf van lapjes
stof de kinderen nuttig en leeT^prm kunnen
worden bezig gehouden. Naast ̂ r aanwezige
door kinderen gemaakte voorwerpen, o.a.
poppen, een wip. enz., zag men er een pracht
collectie kinderlectuur.
Het geheel, hetwelk een inzending was van
het Nat. reizend Museum te Roterdam, was
voor ouders en kinderen niet alleen aardig
maar ook leerzaam. Door ouders en school-
kinderen werd dan ook een druk gebruik ge-
maakt om deze tentoonstelling te bezoeken.

FEESTELIJKE OUDERAVOND BIJZONDERE
SCHOOL (DORP)

Woensdagavond j.l. werd onder grote belang-
stelling van de zijde der ouders in het gebouw
Irene de jaarlijkse ouderavond gehouden van
de school met de Bijbel aan het Hoge alhier.
De voorzitter der schoolvereniging, Ds J. H.
Jansen, sprak na het zingen van Ps. 98 : l en
gebed een kort openingswoord waarin hij
wees op de band die er tussen school en huis
gelegd wordt door dergelijke ouderavonden
te houden. Spr. hoopte dat alle aanwezigen
een genotvolle avond mochten meemaken. De
leiding werd vervolgens overgedragen aan het
hoofd der school, de heer J. W. Zeevalkink.
Deze gaf allereerst het woord aan de onder-
wijzers der school, de heren Berenpas en Rad-
stake, om enige zangnummers met de kinde-
ren van de hoogste klassen ten gehore te
brengen. Deze nummers vielen zeer in de
smaak.
Vervolgens werd opgevoerd het toneelstukje
,,De nieuwsgierige kleermakersvrouw". Ook
dit stukje genoot aller belangstelling. Tussen
de bedrijven door gaven enkele leerlingen een
voordracht ten beste. Het hoogtepunt van de
avond was wel de opvoering van het toneel-
stuk in 3 bedrijven ,,De beker van Elzenrode".
De verwikkelingen in dit lange stuk werden
door de meespelende kinderen op buitenge-
wone wijze naar voren gebracht. Een woord
van hulde is hier zeer zeker op zijn plaats.
Nadat de heer Zeevalkink alle medewerken-
den aan deze avond had dank gebracht, ging
hij voor in dankgebed. Zowel personeel als
kinderen kunnen op een zeer geslaagde avond
terugzien.

HAMEA

Geneest ruwheid en schraalheid

BEKROOND
Op de te Neede gehouden Provinciale Pluim-
vee- en Konijnententoonstelling behaalde de
heer W. Tragter met blauwe Wener een Z.G.
en de heer Daalmeijer met Rex 2 maal G.G.

DE SNOEKBAARS
De feestavond van de hengelaarsvereniging
,,De Snoekbaars", heeft Zaterdagavond in café
,,De Zon" weer een genoeglijk verloop gehad.
Daarvoor zorgde in de eerste plaats het trio
Geurt van Geurt, Ko Hagendoorn en I l a n y
Wieten uit Zutphen <
tractatie, waarvoor de leden ingelegd luidden,
er toe bij dat de stemming er weldra f l ink in
zat. Ko Hagendoorn zong op zeer verdienste-
lijke wijze een repertoire van populaire liede-
ren, dikwijls uit volle borst meegezongen door
de aanwezigen, terwijl Geurt van Geurt op
zijrf bekende wijze in dialect zijn levensloop
vertelde, waarom smakelijk gelachen werd, af-
gewisseld met liedjes en een respectabel aan-
tal originele moppen. Harry Wieten begeleid-
de een en ander uitstekend op zijn accordeon.
In de pauze deelde de voorzitter, de heer A.
Bello, met een toepasselijk woord de prijzen
uit in de verschillende wedstrijden om de
zwaarste vis.
Deze werden gewonnen door de heren G. J.
Jansen, W. van Til, H. Wentink en W. Brokke.
De voorzitter overhandigde allen een zilveren
speldje in de vorm van een vis.
Hij dankte voorts de heer Hassink voor de
originele wijze waarop deze steeds de stand
in de competitie voor de zwaarste vis heeft
bijgehouden.
Hierna hield het gezelschap Ko Hagedoorn de
aanwezigen nog weer geruime tijd op aan-
gename wijze bezig, terwijl ook enkele dames
van leden hun bijdrage op vocaal gebied
leverden.
Tot slot werd er nog gezellig gedanst, zodat
het geheel een zeer prettige avond is ge-
worden.

10 JAAR PADVINDERIJ
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
de David Alford I groep Vorden, werd Zater-
dagavond in het troephuis aan de Hengelose
weg een reünie gehouden van verkenners en
oud-verkenners, onder leiding van hopman
Rouwenhorst. Zo merkten wij onder de ruim
40 deelnemers o.a. op de heer Spanhaak uit
Rekken, die veel voor de Vordense afdeling
gedaan heeft. De avond werd gevuld met ci l-
lerlei korte toneelstukjes, terwijl allen zich
verder te goed deden aan de stamppot „Boe-
renkool met worst". De avond zal nog lang in
herinnering van de deelnemers blijven voort-
leven.

CONTACTAVOND
Door de fa Kistemaker werd Dinsdagavond
een contactavond georganiseerd, waar de
klantenkring met verschillende fabrikaten kon
kennismaken. De zaal was dicht bezet. Door
de Heinekens' bierbrouwery werd een geluids-
film vertoond over de fabricage en het ver-
voer van bier. Verder werd de avond door-
gebracht met voordrachten en spelletjes.
Vooal het voetbalspel Holland—België viel
zeer in de smaak. Er werd een gratis verloting
gehouden, waaraan mooie prijzen waren ver-
bonden.
Men mocht van vele artikelen proeven, o.«.
koffie, wyn, koekjes en worst. De heer Siemes
verhoogde de stemming door piano- en
accordeonmuziek. Allen waren zeer voldaan.



Uitgebreide sortering speelgoed
Ij

Luxe en Huishoudelijke
cadeaus KOERSELMAH

TAFELTENNIS
N.T.T.C. I stelde verleden week enigszins te-
leur door thuis te verliezen van D.T.T.C. VI
uit Deventer met 4—6.
Het tweede team bleef eveneens thuis en won
van S.S.V.D. I uit Deventer liefst met 10—0.
Een schitterend resultaat.
N.T.T.C. III moest naar de Hoven V te Deven-
ter en behielden de puntjes door met 9—l te
zegevieren.
Het vierde team begint iets op dreef te komen.
Al werd het thuis tegen Samenwerking III
(Deventer) nog geen zege, toch werd het voor
Uenk c.s. een eervole nederlaag. De bezoekers
wonnen met 6—4.

„DRIE IS TE VEEL"
Zaterdag- en Zondagavond opende de R.K.
Toneelvereniging ,,Inter NOS" het seizoen met
een blijspel „Drie is te veel". Beide avonden
was zaal Schoenaker geheel bezet. Dit komi-
sche stuk was van het begin tot het einde een
allerdolste geschiedenis, waarom de toescho-
wers gelachen hebben, dat de tranen hun over
de wangen rolden. Vooral de verwikkelingen,
waarvoor de hoofdrolvertolker „Drie" zich ge-
plaatst zag, bracht de lachspieren danig in be-
weging.
De voorzitter, de heer Mombarg, sprak een
kort openingswoord, terwijl de Geestelijk ad-
viseur, Kap. Polanen O.F.M, aan het slot een
dankwoord sprak.

ST. CAECILIAFEEST
Het R.K. Zangkoor „Cantemus Domino" heeft
het jaarlijkse St. Caeciliafeest gevierd.
Des morgens werd de 3-stemmige Mis van
Perosi gezongen, 's Avonds traden de zangers
met hun echtgenoten opnieuw aan om op de
traditionele wijze de feestdag te besluiten met
zang, muziek etc. Ook aan voordrachtkunste-
naars was geen gebrek.
Pastoor H. Pensioen bracht in een feestelijke
toespraak dank aan de heren zangers voor de
bereidwillige en voortreffelijke wijze, waarop
zij steeds de kerkelijke plechtigheden op-
luisterden.

K.A.B. JUBILARIS GEHULDIGD
De K.A.B. afd. Vorden hield bij Schoenaker
een goed bezochte ontwikkelingsavond onder
leiding van de heer J. C. van Langen, die
vooral de Geestelijk adviseur Kap. Polanen en
de heer Klein uit Leiden, verwelkomde.
Vervolgens richtte de heer Klein, in zijn func-
tie als Districtsbestuurder van de R.K. Hout-
bewerkersbond, zich tot de heer J. Krauts, die
gedurende 25 jaar lid was van deze bond.
Spr. schetste de jubilaris als een zeer ijverig
en trouw lid, die als pionier ook de eerste en
moeilijke jaren der Beweging had meege-
maakt. Als dank en waardering voor zijn vele
werk bood hij de heer Krauts een prachtig
wandbord met inscriptie aan en speldde hij
de jubilaris het zilveren bondsinsigne op.
Ook de G.A. en de voorzitter spraken de jubi-
laris hartelijk toe en wensten hem nog vele
jaren als K.A.B.-lid toe, waarna de heer Krauts
allen dankte voor de waarderende woorden.
De heer Krauts hield hierna een inleiding over
de fabricage van borstels, terwijl de heer L.
Seesing sprak over de „Electriciteit".

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

Zutphenseweg 48 Vorden.

TYPE SLAGZETTEN
Joh. Masselink

45

3047 48
Wit

J. Lammers
Stand zw. 14 schijven op: 2, 3, 8, 9, 13, 15-20, 23,

24 en 26.
Wit 14 schijven op: 27, 28, 30, 32, 33, 35-39, 43,

45, 49 en 50.
Het is opmerkelijk dat diverse dammers zich niet vol-
doende met die „type slagzetten" vertrouwd maken.
In bovenstaande stand had zw. als laatste zet 12 — 17
gespeeld. Wit kan nu door

Wit Zwart
1 27-21 16x27
2 32 x 12 23 x 41 meerslag
3 12x25 41—46
4 30x19 13x24
wel 2 schijven winnen, doch zw. heeft een dam met
een zeer sterke positie. Wit nam dus die schijfwinst
niet en vervolgde met

5 30-25 17-21
6 x x

. 7 50—44 3—9 (niet sterk,
beter is 8 — 12)

8 44-40 9-14
9 40—34

10 34—30 12 — 17
11 49-44 17-22
12 x x
13 33— 28

Het is nu wel mogelijk om 27 — 21 te spelen,
daar zw. nu de naslag heeft.

14 27-21! 16x27
15 32x12 2 3 x 4 1
16 12x23 19x28
17 30x10 15 x 4
18 36x47! Wit heeft nu een schijf gewonnen.
Een leerzaam partijgedeelte.

Gedurende de grote St Nico-
laas-drukte vragen we 6 win-
kelmeisjes,

twee voor de verkoop leren jassen,
twee voor de verkoop boodschap-
en fietstassen,
twee voor de verkoop van por-
temonnaies en portefeuilles.
Loon C.A.O.

Het tassenhuis bij uitnemendheid.
Koopt die artikelen bij de man,
die ze ook repareren kan.

G* W+ Luimes
Telefoon 421, Vorden

ouders,
LAAT UW ZOON EEN VAK
LEREN!

Jongelui kunnen opgeleid worden tot

Monteur
Framebouwer
Galvaniseur
Magazijnbediende
enz.

KOMT U EENS PRATEN?

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

ï\sneumalijders l
Het ongunstige jaargetijde
breekt aan, ga nu een

Rheumatex
lendengordel of bandage dra-
gen.

Deze geven de juiste warmte, waar-
door een wonderbaarlijk effect ver-
kregen wordt.
Alleenverkoop voor Vorden
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. vl Wal
„Beslist Uw Drogist"

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel
van Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL, „,„

RATTI-NIEUWS
Het lukte Pax Zondag om Ratti te Hengelo
een 3—O nederlaag te bezorgen, welke de eer-
ste nederlaag is sinds October 1954.
Voor de Kranenburgers was het zeker geen
schande om van de zeer sterke Pax-mannen
te verliezen. Vooral voor de rust was het een
aantrekkelijke strijd, waarbij de Rattianen niet
onder deden voor hun tegenstanders. De rust
ging in met dubbelblanke stand O—0.
Direct na de hervating kwam Pax geweldig
opzetten en na 3 minuten knalde de midvoor
het eerste doelpunt hoog in het doel l—0.
Ratti gaf de moed niet op, ondanks het verlies
van de rechtshalf, die reeds na een kwartier
wegens een blessure uitviel. Na een half uur
kreeg Pax een penalty te nemen, doch keeper
Hartelman stopte uitstekend. Door te ver op-
dringen der defensie, konden de Hengeloërs
een ver vooruit gespeelde bal in een doelpunt
omzetten 2—0. Vijf minuten voor het einde
scoorde Michels het derde doelpunt.
Ratti II had met het bezoekende R.K.D.V.V. II
uit Doesburg weinig moeite en won met 9—2.
Het derde elftal speelde niet, daar zowel de
arbiter, als Steenderen III niet opkwamen.
De Junioren verloren met 2—O van Almen A.
A.s. Zondag gaat het eerste naar Ruurlo, dat
momenteel aan de kop staat. Veel kans op een
overwinning voor Ratti is er dus niet.
Het tweede team speelt thuis tegen Keijen-
burgse Boys III en behoeft zeker niet te ver-
liezen.
Ratti A gajéfcnaar Voorst A.

O kom er
eens
kijken!

Wij brengen U een mooie col-
lectie practische en nuttige
cadeau's.

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Vorden

Wat G^K>tenboer u biedt,
vindt u bij een ander niet!

Ruime sortering chocoladeletters en

lOO^Kn chocolade menagerie 35 et
200 grem suikerbeestjes 45 et
250 gram prima speculaas 37 et
Grote poppen taai-taai 30 et
Zakken taai-taai 35 et
2 grote rollen beschuit 49 et

Als extra reclame:
Boerenmetworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 63 et

Wij hebben ze weer!
Bestel vroegtijdig uw Nieuw-
jaarsrollen»

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Luchtbuksen
leveren wij uit voor
raad, onder schrifte
lijke garantie.
De beste merken:
Diana, B.S.A., Krico
tegen scheja con
currerende
Kent u
veldkijkers?
Wij hebben hierin
een flinke sortering
prijzen van^Êf 8.50

Fa. Marlens,™ rden
Wapenhandel, Tel. 272

We hebben een mooie
serie

leren fietstassen
gemaakt, een pracht
Sint Nicolaascadeau!

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Te koop dr. VAARS,
a.d. teil. 2 Jan. en ge-
vraagd nuchtere stier-
kalveren. D. J. Vende-
rink, Veldwijk C 100

Wrijf uw ogen maar uit....
als U heerlijk geslapen hebt
onder die prima dekens, die
wij U nu aanbieden.

Nu het winter wordt
Halfwollen dekens
Wollen dekens
Gestikte dekens

Flanellen lakens
STEEDS BEHAGELIJK

150 x 200 f 5.45 — 175 x 230 f 7.65

VISSER - VORDEN

Flinke jongens
gevraagd bij

Jansen & Heuveling
Vorden

Fruitschalen,
vanaf f 2.50
keurig opgemaakt.

DERKSEN
Zutphenseweg,
Telefoon 334

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12 Vorden
Telefoon 404

r

De Contact-avond is voor-
bij, maar wij gaan door !!

Let u op!
250 gr. K.A. Koffie 1.60
1.5 kg rijst 1.—
l kg. bruine bonen 0.58

Steeds vaker

Kistemaker,
ook voor St Nicolaas
artikelen,

o«a» leuke schoensur-
prises, mooie dozen
borstplaat (Pel), luxe
dozen zeep» enz» enz.

Contact wordt in 1185 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Schietvereniging „Prins Bernhard"
Heden

Zaterdag
DANSEN

in Hotel Bakker.

Aanvang 7.30 uur.

St. Nicolaas cadeaux
waar U eer mee
inlegt!

Prachtige baddoeken met
washandje in cellophaan 2.75

Ontbijtlaken, keurig verpakt 5.35

Grote en prima baddoek
55x110 2.98

Overhemden met
gevoerde borst 8.75

Pracht collectie nylons met en zonder
tasiehiel»
Wollen en zijden Blouses - Rokken ~ Pul-
lovers • Vesten. Keurcollectie Zelfbinders -
Sokken. Zeer aparte fantasie Schorten»

enz. enz* enz» enz»

Alles wordt verpakt in leuk Sint Nicolaas papier
met sluitzegel.

H. Luth - Vorden
Nieuwstad 4, Telefoon 396

Opbouwserviezen KOERSELMAN
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Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Warna Maria
Johanna
(Warna)

J. G. Schuppers
M.B.Schuppers-

Roozendaal
Joke en Marijke

Vorden, 23 Nov. '55.
Almenseweg

Door deze betuigen
wij onze hartelijke dank
aan allen die belang-
stelling toonden bij ons
huwelijk.

Chr. Bongers
A. Bongers-

Uenk
Vorden,

Zutphenseweg C 60

Hiermede betuigen we
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

D. Norde
G. Norde-Norde

Vorden,
Raadhuisstraat 4

Mevr. Gatacre, „De
Wiersse", Vorden,
vraagt HULP voor
afwassen en schrobben
enkele uren of dagen
in de week. Goed uur-
loon. Aanb. persoonl.,
schriftel. of per telef.,
Ruurlo 453, voor 11
uur voorm.

VERLOREN een r.
herenhandsch. (glacé m.
wol). Tegen beloning
terug te bez. bij Druk.
Wolters, Nieuwstad.

WULLINK voor uw
St. Nicolaas-

aankopen.

Te koop wegens over-
compl. leren JEKKER,
lange leren broek, leren
muts en handsch. bij
H. J. Velhorst,

Raadhuisstr. 32

MEISJESFIETS te
koop, bij A. Winkels,
Almenseweg C 151.

Te koop een verwar-
mings-KACHEL merk
Pelgrim.En bezemberk
Joh. Waarle, D 153

Kranenburg

Te koop een toom
BIGGEN bij B. An-
tink, E 18, Linde,
Vorden. N.o.Z.

Heerlijk warme bont-
laarsjes voor uw kind.
Beter bij Wullmk.

Te koop Philips be-
stralingslamp, infra-
phil voor f 25.— .
Te bevragen bij Druk-
kerij Wolters.

Te koop een g.o.
MANTELKACHEL,
met pijp en plaat bij
Joh. Broyl, Rietger-
weg 9, Warnsveld.

Te koop HAVER-
STRO bij G. H. Vis-
schers, Veldwijk.

/t
Tot onze grote droefheid overleed
plotseling te Enghien Les Bains op 19
November 1955

Cecile Catherine Massé

in de ouderdom van 78 jaren.

^ A. Gatacre-de Stuers
W. E Gatacre

„de Wiersse"
Vorden.

t
Enige kennisgeving voor Vorden

en Omstreken.

Tot onze diepe droefheid overleed
heden in het'Sint Walburgisziekenhuis
te Zutphen,» in volle overgave aan
Gods heilige wil, voorzien van de
heilige Sacramenten der Stervenden,
onze goede Vader, Behuwd- en Groot-
vader, de Heer

Bernardus Hermanus Mombarg
weduwn. van Wilhe lmina Maria Jansen

in de leeftijd van 75 jaar.

Didam:
J. A. Mombarg
C. C. Mombarg-Weg
Vorden:
E. H. F. Heuveling-Mombarg
R. J. A. Heuveling
Vorden:
A. H. J. Mombarg
E. G. M. Mombarg-Eggink
Warnsveld:
G. A. Mombarg
M. J. E. Mombarg-van Spronsen
Vorden:
IjL A. Mombarg
I. Mombarg-Dijkstra
Waddinxveen:
G. H. F. Notten-Mombarg
R. J. G. Notten
en kleinkinderen

Vorden-Kranenburg, 22 Nov. 1955.

De H. Uitvaartdienst is gehouden
op Vrijdag 25 November in de
Parochiekerk van de H. Antonius te
Vorden-Kranenburg, om 9.30 uur. De
begrafenis heeft plaats gehad op de
R.K. begraafplaats te Kranenburg.

Heden overleed na een langdurig ge-
dragen ziekte, onze lieve Man, Vader,
Behuwd-, Groot-, Overgroot- en
Pleegvader

HENDRIK MASSEN

in de ouderdom van 77 jaar.

Uit aller naam:
W. C. MASSEN-KIP

Vorden, 22 November 1955.
Hengeloseweg B 2.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op heden Zaterdag om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Het allervoordeligst is toch

Barink's Rijwielhandel.
Want wist u, dat wij u reeds
een Ie klas Rijwiel leveren
met chroomvelgen voor
f 125.— ??
Met patent jasbeschermer
f 129.—.

ZIE ETALAGE.

SOLA-ARTIKELEN KOERSELMAN

CaJeaüx, die werkelijk waarde hebben!
Voor HEM zo'n paar heerlijk ge-
voerde bromfietslaarzen.

Daar is iedere man mee in z'n schik.
Ook hebben wij ze voor Uw zoontje
in de maten 32-40 met sterke porozool.

In Damesbontlaarsjes hebben wij een grote sortering in
de modernste modellen en kleuren met echte lamsvacht-
voering. Practisch en mooi.

Het cadeau bij uitstek, pantoffels, vindt U in grote ver-
scheidenheid bij ons, o.a. luxe leren, peau de pêche en
kraagpantoffels in voordelige prijzen.

Hebt U een man die van gezelligheid houdt?
Geef hem een paar warme slippers of cosy-pantoffels.
Dan zal hij zich echt „thuis" voelen.

Met St Nicolaas schoe-
nen voor het gehele
gezin van

WULLINK'S SchoenMel
Telefoon 342, Dorpsstraat 4
„Onbetwist, de Schoenenspegitdist"

Sint Nicolaas-etalage gereed!

VERLOVING*
RINGEN

HORLOGES

WEKKERS

KLOKKEN

Enorme keuze p^pta pols-
horloges voor dames en he-
ren, Junghans wekkers, Col-
liers met en zonder hanger,
Manchetknopen, Zegel- en
Verlovingsringen, tegen ui-
terst lage prijzen, enz.

Alles met volledige garan-
. tie.

Beleefd aanbevelend,

Fa. B. Wentink en Zn., Horlogerie Vorden

Bestelt nu uw visitekaartjes bij Drukkerij Wolters

Voor Uw rijbewijs naar

de autorijschool van George Seesing

Erkend en gediplomeerd
autorijschoolhouder.

.'t Groenedal" - Vorden

J

Nuttige St. Nicolaas
geschenken:

Electr. Rijwiellampen,
Zaklantaarns, Drie-
wielers, Autopeds,
Windschermen, Leren
Handschoenen en
Jassen, Valhelmen,
Regenpakken, enz. enz.

Beleefd aanbevelend,

A. G. TRAGTER

De Coöp. Zuivelfabriek
„de Wiersse" te Linde (gem. Vorden)
vraagt een

kantoorbediende (m. of vrl.)
Sollicitataties in te zenden, tot Zaterdag 3
Dec. a.s., ten kantore der fabriek.

Verkrijgbaar in
15 - 25 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150

en 200 Watt.

Spaart in 't gebruik.

Reeds bij 5 stuks

met korting en

alzo ook voordelig in aanschaf.

VOOR DE DAMES:
Parfums: Tosca, Chéramy.
Eau de Cologne: 4711, Boldoot.
Luxe dozen zeep.corsages, poeder-
dozen, Vapo's toiletspiegels.

VOOR DE HEREN:
Scheerapparaten, -kwasten, -spie-
gels, potten zeep, After schave
sticks, Boldoot en Valdelis, haar-
borstels.

löeernng ~ ÏVa

Voor de a.s. St. Nicolaas

hebben wij een zeer uit'
gebreide sortering

speelgoed.
Ook luxe- en huishoudelijke artikelen

BILLIJKE PRIJZEN.

Beleefd aanbevelend,

Pi). J. Sessink, Kranenburg

Wessanen Wormerveer
Mest nu jonge kalve-
ren met Nucamel
kunstmatige melk.

Aanbevelend,

A. W. HENK
Zutpenseweg C 60, Tel. 327
Vorden,

De grote dag is er! Sint Nicolaas komt l
Met ingang van vandaag worden weer VORWI-BONNEN verstrekt, die kans

geven op veel geldprijzen. Bovendien als hoofdprijs EEN KOE.

Doet dus uw inkopen bij de deelnemende winkeliers.
Bestuur Vordense Winkeliersver.

Byouterie - Tassen - Lederwaren KOERSELMAN



U winkelt weer gezellig in het

: ',<•

8

Koerselman

Winkelcentrum
^\
St. Nicolaas adviseert U, uw inkopen te doen bij

^ Burg. Galléestraat «4 r VISSGT

Meccano, Dinky Toys, Temsi Constructiedozen j\ (Jf^,/| ^Sf^ /v /Kf A /V

Een waardig en
vindt U bij ons.

blijvend St. Nicolaas geschenk

Horloges, te kust en te keur, in een
uitgebreide collectie, vanaf f 19.75 m.
voll. garantie.
Schoorsteen pendules vanaf f 27.50,
Koekoekklokken, wandklokken, luxe
wekker.tj.es in leuke vlotte modellen.
Gouden en Zilveren Dames- en Heren-
ringen; -Armbanden, Cigarettenkokers,
Manchetknopen, Horlogebanden in
alle uitvoeringen van de eenvoudige
tot de meest verfijnde modellen.
Kortom een keuze^waar U van staat
te duizelen.

Fa. Martens • Horloger
de zaak waar U prettig koopt en
waar men altijd voor U klaar staat

CENTRA
Bij tenminste f 5.— boodschap-
pen l rol beschuit, 12 stuks,
voor 10 cent.
*
Rode bieten, per liter pot 69 et
Zuurkool, 500 gram IS^ct
Rookworst, per stuk 69 et
Doperwten, per blik 69 Ct
Sperciebonen, per blik 78 et
Spaanse zoete rode wijn, p. fl. 198 et
Sneeuwwafels, 100 gram 27 et
Rumwafels, 100 gram 32 et

Verkade :
Chocolade letters en figuren, taai-taai,
dozen sigaartjes en sigaretten, fondant klomp-
jes, muizen en kikkers, enz., enz.

Direct voordeel bij

T. van der Lee - Het Hoge

J^ractische c)/ iLicolaas

cadeaux zijn •
Philips en Blaupunkt Radio- en

Televisietoestellen, Stofzuigers,
•' /'' é£

en Wasmachines in diverse

prima fabrikaten.

Snel kokers, Strijkijzers, Theelichten, Electr. ver-

warmingskussens en -dekens.
Scheerapparaten in diverse soorten.

'i •>'

Voor de beste merkartikelen

Electra-, Radio- en Televisiebedrijf P. Dekker
Telefoon 253

Onverwoestbaar NOOITC^DAGT speelgoed KOERSELMAN

l ST. NICOLAAS

Overalls, blauw, groen,
khaki, wit
Stofjassen, khaki, groen,
grijs
Bakkersjassen, Slagersjassen,
Lab.jassen, Kappersjassen,
Kruideniersjassen,
Witte Damesjassen in div.
modellen
Khaki Damesjassen
Verpleegstersschorten

„ boorden
„ manchetten

Werkjasjes, blauw, khaki,
groen, grijs
Werkhemden, grijs, groen,
petrol, khaki f 7.75
Werkhemden, met dubbele
garens, diverse kleuren f 9.25
Overhemden, vaste boord
f 8.50, met dubbele borst
f 9.95.

Manchester Sportbroeken,
grijs, rood-bruin, zwart,
bruin, groen f 20.75, f 20.35,
f 20.55, f 21.25.
Manchester Jassen, bruin,
zwart, f 34.15, f 34.45.
Manchester Sportjackets,
rood-bruin, grijs f 35.40
Manchester Klettervesten,
bruin, zwart f 11. — , f 11.10
Manchester Plusfours,
rood-bruin, grijs, bruin,
groen.
Vanaf leeftijd 6 jaar.

Uitsluitend

Schuttersfeld

Manchester

_ Prima kamgaren broeken, keuze uit 500 stuks.
Prijzen vanaf f 20,40 — f 33.50. -

_ Grolse wanten, Kinderoveralls vanaf leeftijd 2 jaar,
Bretels, Riemen, Ondergoed, Zakdoeken ook rode. .

'Fa. K. Bodde & Zn., BedrijfskledinghuisR
Groenmarkt l, Hoek Barlheze, Zutphen

l......-..-.1

VOOR ST. NICOLAAS
GESCHENKEN ZIJN WIJ RUIM
GESORTEERD. 4

Bromfietslaarzen voor
Heren en Jongens.
Damesbontlaarsjes in
hoog en laag model in
diverse snitten en kleuren
Luxe en warme pantoi>
fels voor iedereen*
Exclusieve tasjes en
lederwaren.
Grote sortering kinder-
tasjes en koffers»
Ziet onze etalage.

A. JANSEN
¥ Schoenenhuis

Gevraagd voor spoedige indiensttreding een

aankomend winkelmeisje
voor drie dagen per week (Don-
derdag, Vrijdag en Zaterdag).

Sollicitatie'
dag 30 N o v e m e r e. . aan e
bruiksvereniging „Samenwerking"
E 110, post Vorden.

Sollicitatie's in te zenden uiterlijk Woens-
dag 30 November e. k. aan de Coöp, Ver-

" te Linde

Sint Nicolaas
aanbieding

+• Wollen Dameswanten 2.50

+ Wollen Herenshawls 3.75

^ Wollen Jongensshawls 1.95

+• 1 Doos Herenzakdoeken, 3 stuks 1.1O

+ 1 Doos Dameszakdoeken, 3 stuks O.90

^ Nylon Dameskousen 1.9O

^ Effen Herenpyama's 9.95

^ Fantasie Damesstoffen, 80 cm breed
1.75 per meter

+ Halfwollen Dekens, 150-200 13.75

+ Binnenvering Matras, 3-delig en
2 kapokkussens 98.—

+ Pluche tafelkleden, vanaf 11.95
Profiteert van deze gelegenheidskoopjes ^

RAADHUISSTR., VORDEN
P.S. Tijdens de St. Nicolaas actie van 26 Nov.-
5 Dec. is ons niet toegestaan ballonnen ca-
deau te geven op de Setter-Set-Kousen.

J

Voor St. Nicolaas inkopen
zoals:

Boeken, Vulpennen,
postpapier, Agenda's,
Tafelspelen, Prenten-
boeken, enz.
En ook voor St. Nico-
laas, inpakpapier en
labels
NAAR

Fa. HIETBRINK - TEL 253

Wij vragen voor ons kantoor

een jongeman
liefst met Mulo-diploma, doch niet
vereist, vooropleiding kantoorbediende.

Het veelzijdige werk geeft de candidaat de
mogelijkheid ruime ervaringen op te doen
voor zijn verdere ontwikkeling.

6EMS METAALWERKEN

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

Hl Pluinweeh.!
Denk aan de prijs
voor uw kippen.
Wij betalen de prijs
Ook voor alle soor-
ten wild.
Telefoonkosten wor-
den vergoed.

W, ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Te koop zware BIG-
GEN bij L. Pardijs,
Baakseweg C 16.

Wij bieden U alleen vandaag
500 gr. spek 95 et
200 gr. lever cocktail 90 et
200 gr. hamworst 60 et

200 gram leverworst 30 et
200 gr. tongenworst 50 et
200 gr. bloedworst 30 et

Ook wij geven weer grote prijzen.
Een ieder, die ons het juiste gewicht opgeeft van de
schaal met vlees of vleeswaren in de etalage, ont-
vangt hetzelfde gewicht cadeau vanaf Maandag 28 Nov.
tot Zaterdag 3 Dec.
Wij zijn die week geopend tot 's avonde 9 uur.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Kortom: U S L A A G T BIJ K O E R S E L M A N


