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AGENDA

12 Dec. Evangelisatiesamenkomst in Irene.
12 Dec. Bioscoop Miedema.
13—20 Dec. Schietconcours.
15 Dec. 3e cursusavod N.V.V.
16 Dec. Nutsgebouw: Uitvoering Muziekver.

Concordia.
17 Dec. Kerstfeest Bond v. Plattelands-

vrouwen.
18 Dec. 3e Nutsavond.

CORRESPONDENTIE
Aan de inzender van het gedichtje: ,,Wie de
schoen past" delen we mede dat we geen
ingezonden stukken op mogen nemen, waar-
van de afzonder ons niet bekend is. Het lijkt
ons dan ook beter, wanneer u critiek hebt op
de actie van de Winkeliersvereniging, dit
rechtstreeks met het bestuur te bepraten.
Natuurlijk hopen allen een prijsje te krijgen
en moeten velen teleurgesteld worden. Be-
denkt u echter wel, dat, wanneer geen actie
op touw werd gezet, dan niemand een prijs
zou krijgen. Het publiek kost het niets, men
kan er alleen wat bij winnen.
Een andere vraag is of het niet beter zou zijn
de hoofdprijzen wat kleiner te maken, zodat
meerderen met een prijs naar huis konden
gaan. Dit is echter iets wat de Winkeliers-
vereniging zelf beoordelen moet. En ... hoe-
veel prijsjes men ook beschikbaar zou stellen,
er blijven altijd pechvogels, die niets krijgen.
Doch . .. „Ongelukkig in het spel. . . gelukkig
in de liefde!" En dat is meer waard dan 5
vette varkens bij elkaar!

De Redactie.

WAARSCHUWING
De Groepscommandant der Rijkspolitie te
Vorden maakt het volgende bekend:
Ten verzoeke van de stichting „Blindenhulp",
waarvan het secretariaat is gevestigd Schim-
melweg 52 te Den Haag en de propaganda-
leiding Bragastraat 137 te Den Haag wordt
het volgende medegedeeld:
Genoemde stichting is op 16-11-53 opgericht.
Sedert 21-11-53 worden door colporteurs en
colportrices -van deze stichting in diverse
plaatsen in Nederland o.a. te Den Haag, Delft,
Arnhem, Nijmegen en Tilburg huis-aan-huis
folders te koop aangeboden met het opschrift
,,Het Lichtpunt — helpt de Nederlandse blin-
den". De prijs bedraagt volgens het opschrift
25 et. Voorts worden gedurende de laatste
week door colporteurs en colportrices van
deze stichting blaadjes met een gelijkluidend
opschrift aan het publiek te koop aangeboden.
De prijs hiervan is 50 et. Op de folder en het
blaadje zijn 2 opgeheven handen afgebeeld,
welke afbeelding gelijkenis vertoont met het
embleem, dat door de stichting ,,Het Neder-
landse Blindenwezen" is vastgesteld en dat
binnenkort op alle door bona-fide Ned. Blin-
denwerkinrichtingen vervaardigde producten
zal worden aangebracht. De opbrengst van
deze folders en blaadjes zou worden aange-
wend voor het verschaffen van materiële hulp
aan blinden. Gebleken is, dat de arbeid van
de stichting „Blindenhulp" niet als serieus kan
worden aanvaard en dat onder het mom van
weldadigheid in hoofdzaak persoonlijke be-
langen van de bestuursleden worden nage-
streefd, terwijl van het verrichten van enige
sociale arbeid tot op heden niets is gebleken.
In verband hiermede dient het publiek te
worden ontraden deze stichting op enigerlei
wijze te steunen.

GESLAAGD
Op de te Hengelo (G.) gehouden naaicursus
van de C.B.T.B. werd het diploma uitgereikt
aan de volgende Vordenaren: de dames J. Gr.
Wassink, G. R. Groot Jebbink, H. Knoef en
M. J. Regelink.

HERV. VROUWENVERENIGING
Maandagavond sprak Mevr. Rombach Jr. voor
de Herv. Vrouwenvereniging in het dorp over
,,De wijkverpleging van de vroegste tijden tot
heden". Op vaak humoristische wijze vertelde
zij van het ontstaan van dit werk, dat eerst
gedaan werd door religieuzen, later ook door
anderen. Geleidelijk aan groeide de zieken-
verpleging uit tot de wijkverpleging, zoals wij
die nu kennen. De zusters krijgen hun op-
leiding in de ziekenhuizen. Na het behalen van
het gewone verpleegstersdiploma moeten ze
dan nog een studie volgen voor kraam- en
wijkverpleging, zodat ze minstens 5 jaren
moeten studeren voor ze als wijkverpleegsters
aangesteld kunnen worden.
De laatste jaren kennen we op het platteland
ook de kraamverzorging en de gezinshulp,
eveneens zeer nuttige instellingen, die nie-
mand meer zou willen missen.
Mevr. Jansen dankte spreekster voor haar
uiteenzetting en hoopte haar nog weer eens
in hun midden te zien.

Kerkdiensten Zondag 13 December
Hervormde Kerk

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

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, l O uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 86 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 39.— tot f 43.—
per stuk. Handel was redelijk.
6 schottelingen van f 60.- — f 65.-

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 12 Dec. t. e. m. Zondag 13
Dec. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Burg. stand van 4 Dec. t.m. 10 Dec. '53
Geboren: z.v. G. J. Buunk en H. B. Buunk-
Meijerman, d.v. J. Klevering en K. Kleve-
ring-Schoenmakers.
Overleden: H. van der Wal, m. oud 86jaar.

DE KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN
De actie van de schoolkinderen „Voor het
kind door het kind" heeft in Vorden lang niet
zoveel opgebracht als in vorige jaren. Een
van de oorzaken was de verkoop vlak er voor
van de Roode Kruiszegels. De verkoop van

e Kinderkaarten voor Kerst en Oud en
ieuw zal dit jaar niet plaats vinden op de

xistkantoren. In Vorden kunt u de kaarten
kopen in de winkels van Hassink en Hiet-
brink. U kunt daar ook postzegels kopen.
Verder z i j n du pos', 'krijgen aan
de loketten van het postkantoor.
Koopt u in de laatste weken van het jaar nu

ns geen gewone, maar alleen kinderzegels.
et kost u maar een kleinigheid meer en u

helpt er kinderen mee.
Tevens wordt uw aandacht gevestigd op een
originele Kerstprijsvraag ten bate van het
kind. U koopt een pakje zegels van een gul-
den. U geeft daar 44 cent mee cadeau voor
het kind. U hebt kans, dat u niet voor u zelf,
maar voor een kindertehuis een prijs wint.
U mag het kindertehuis aanwijzen en zelf de
prijs gaan overhandigen. Is het geen origineel
idee in de kersttijd een prijs winnen om een
ander er gelukkig mee te maken! Luistert u
naar de uitzendingen op Donderdag 17 De-
cember Hilversum II de Avro en op Maandag
21 December Hilversum I de NCRV 7.45—8
uur Waar luidden de Klokken? En doe mee.
De kaarten voor de nationale Kerstprijsvraag
zijn ook bij Hassink en Hietbrink te kopen.

BILJARTEN
K.O.T. I heeft de leiding in de eerste afdeling
van de Z.B.B, weder genomen. De met enige
angst tegemoet geziene wedstrijd tegen Atlan-
ta II werd op royale wijze gewonnen (8—2).
De eerste helft van de competitie zit er nu
bijna op en de perspectieven zijn zeker niet
ongunstig.
Het tweede vijftal liet het tegen de Poorte in
Zutphen er lelijk bij liggen. Hun trotse onge-
slagen record ging er aan, zij moesten met
een 7—3 nederlaag het veld verlaten. Toch
hebben zij ook nog zeer goede kansen om het
dit seizoen ver te brengen.

RATTENBESTRIJDING
De C.B.T.B. afd. Vorden heeft in Irene een
vergadering gehouden waarin aanwezig was
een vertegenwoordiger van de Plantenziekten-
kundige Dienst uit Wageningen. Deze wees er
op dat men voor doeltreffende bestrijding
eerst kennis moet hebben van het bestaan en
leven der ratten. De rat vertoeft graag in wat
losse rommel, b.v. stapels hout en. Elk ratten-
paar brengt 300 a 500 jongen per jaar ter
wereld. Het is zeer nodig de uitgangswegen
op te sporen, en losse rommel opruimen. Heeft
men het lokaas op de gangen gelegd dan mag
geen ander voedsel meer aanwezig zijn. Het
lokaas moet op en niet zoals men veel pleegt
te doen naast de z.g. uitgangswegen worden
gelegd. Als men bedenkt dat elke rat per dag
20 a 25 grom voedsel tot zich neemt, dan kan
men zich voorstellen welke enorme schade
dit veroorzaken kan. Ook brengt de rat ver-
schillende ziekten op mens en dier over. Ter
verduidelijking werd een en ander met lan-

1 taarnplaatjes vertoond.

H. v. d. WAL OVERLEDEN
In de leeftijd van bijna 87 jaren is Woensdag
alhier overleden de heer H. v. d. Wal, die in
Vorden tal van functies in de samenleving
vervulde. De overledene was tot voor kort
nog zeer kras en toonde nog een levendige
belangstelling in als het wel en wee van de
gemeente Vorden.
Dank zij zijn helder oordeel, zijn onverwoest-
bare werkkracht en juiste kijk op de zaken, was
hij een graag geziene figuur in het vereni-
gingsleven. Tot aan zijn dood toe was hij
voorzitter van de Nutsspaarbank. Enige jaren
geleden werd hij tot erelid van het departe-
ment Vorden van het Nut benoemd. Ook in
tal van andere verenigingen heeft de over-
ledene bestuursfuncties verricht o.a. voorzit-
ter van de afd. Vorden der Kon. Ned. Midden-
standsbond, bestuurslid van de Ver. tot Be-
vordering van het Marktwezen, lid van de
schoolfeest-commissie, bestuurslid van de mu-
ziekver. Concordia, mede oprichter van de
Chr. Gem. Zangver. 70 jaar geleden en nog
van enkele andere verenigingen. Zelden ont-
brak hij op belangrijke vergaderingen of bij-
eenkomsten in Vorden, ondanks zijn hoge
ouderdom, en men luisterde steeds vol aan-
dacht wat de heer v. d. Wal dan te zeggen
had. Hij was in de omgang een vriendelijk en
hulpvaardig mens, die steeds gaarne met raad
en daad iedereen ter zijde stond.
In zijn jonge jaren deed hij nogal aan schil-
derkunst, o.a. vervaardigde hij tal van decors
voor toneelverenigingen en zelfs voor de
opera in Antwerpen.
Met hem is een veelzijdig en zeer verdienste-
lijk mens heengegaan, die zich in zijn leven
vele vrienden heeft gemaakt.
A.s. Maandag om half twee zal de overledene
op de Alg. Begraafplaats te Vorden bijgezet
worden.
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BOND STAATSPENSIONNERING
Woensdagavond moesten zich vele personen

et een staanplaats in de zaal Bakker behel-
m, zo druk het was. De afdeling Hengelo

'G.) gaf een opvoering van een toneelstuk
getiteld ,,De Vluchtelinge", een dramatisch

in drie bedrijven, de rollen werden uit-
stekend gespeeld. De strekking van het stuk
was dat afgunst soms een grote rol speelt

de liefde en waarin het spreekwoord „Al is
e leugen nog zo snel, de waarheid achter-

haalt haar wel", tot uitdrukking werd ge-
bracht.
De heer Zegering-Hadders, lid van de 2e
Kamer, hield een causerie over Staatspensio-
nering voor iedereen. Met zeer veel voor-
beelden vergeleek hij de toestand van de
ouden van dagen van vóór 50 jaar terug tot
nu, en bracht in dit verband het doel van de
Bond voor Staatspensionnering ter sprake.
Hij had een zeer aandachtig gehoor. De voor-
zitter, de heer Lijftocht bracht hem dank en
spoorde diegenen aan die nog geen lid van
de Bond zijn, dit te worden.

RATTENBESTRIJDING
Evenals voorafgaande jaren zal op advies van
de Plantenziektekundige Dienst, afd. Ratten-
bestrijding te Wageningen, in deze gemeente
wederom de rattenbestrijding ter hand worden
genomen.
De bestrijding vindt ditmaal in het gehele
land in hetzelfde tijdvak plaats.
In de week van 14 tot en met 19 December
1953 zullen 10 personen de boerderijen, woon-
huizen en bedrijven in deze gemeente bezoe-
ken, ten einde bestrijdingsmiddelen uit te leg-
gen op plaatsen waar het vermoeden bestaat,
dat daar ratten huizen.
Aan deze bestrijdingsmiddelen zijn geen kos-
ten verbonden voor belanghebbenden, terwijl
zij onschadelijk zijn voor mens en huisdier.
Het spreekt vanzelf, dat een ieder weer de
nodige medewerking zal verlenen, opdat de
actie ook dit jaar volkomen zal slagen.

NUTSAVOND
Traditiegetrouw zal Ds Langstraat een echte
December-avond verzorgen voor het Nuts-
departement alhier. Deze begaafde spreker
weet zijn gehoor steeds te boeien, zodat we
verwachten dat velen Vrijdagavond naar het
Nutsgebouw zullen gaan.
Voor bijzonderheden zie advertentie.

STIERENVERENIGING DELDEN
Onder voorzitterschap van de heer J. Eggink
werd in 't Zwaantje een ledenvergadering ge-
houden van de Stierenvereniging Delden. Bij
de aanbesteding der stalling van de vereni-
gingsstier werd het laagst ingeschreven door
de tegenwoordige stierenhouder, de heer M.
H. Gotink, voor de somma van ƒ 975.— per
jaar.
In de kascommissie werden benoemd de heren
D. Groot Roessink en D. Regelink. Tenslotte
werden enige aandelen uitgeloot.



GEMEENTE-AVOND
HERVORMDE GEMEENTE

Maandag 7 Dec. werd de eerste gemeente-
c'vond van de Hervormde Gemeente in dit
v/interseizoen gehouden. De avond werd door
Ds. Jansen geopend en na het openingswoord
moesten de lidmaten zich allereerst uitspreken
over de vraag of de kerkvoogdij zich zal aan-
passen aan de nieuwe Kerkorde. Ds. Jansen
maakte aan de vergadering duidelijk dat in
Vorden de, kerkvoogdij al enige jaren in de
kerkeraad is opgenomen en praktisch geheel
werkt zoals de nieuwe Kerkorde voorschrijft.
Het komt er dus op neer dat de lidmaten nu
officieel hun goedkeuring geven aan een reeds
bestaande toestand. Met algemene stemmen
sprak zich de vergadering uit voor aanpassing
aan de nieuwe Kerkorde.
Vervolgens moesten de verkiezingen gehou-
den worden voor de leden van de kerkeraad.
Deze hadden tot resultaat dat de aftredende
ouderlingen Albers, Eskes en Bosch werden
herkozen, evenals de aftredende diakenen
Winkel, Norde, Raadhuisstraat en Norde
„Wenneker". In verband met het besluit van
de kerkeraad om de kerkeraad uit te breiden
met twee ouderlingen en twee diakenen wer-
den tot ouderling gekozen de heren H. J.
Reerink en L. Wesselink en tot diaken de
heren G. H. Maatkamp en H. Hoetink.
Na de pauze had de hoofdmoot van de ge-
meente-avond tot onderwerp: Wat doen de
landen en speciaal ook de kerken voor de
onontwikkelde gebieden, waar de hongers-
nood permanent aanwezig is. Als inleiding
op dit onderwerp sprak Ds. Jansen over de
Wereld-Raad der Kerken. Dit is een wereld-
omspannende organisatie van niet-roomse ker-
ken. De tweede Assemblee van de Wereldraad
zal in 1954 gehouden worden in Evanston in
Amerika. De Wereldraad wil ook de prak-
tische problemen aanpakken en hiervoor zorgt
de afdeling voor Interkerkelijke Hulp en Bij-
stand aan vluchtelingen.
Hierna sprak Ds. Langstraat over het hulp-
program van de Verenigde Naties aan on-
ontwikkelde landen. In deze gebieden van de
wereld leeft 2/3 van de mensheid op of onder
de hongergrens. In dat tweederde is de ge-
middelde leeftijd 30 jaar (tegen 70 in het
Westen). De opbrengst van de landbouw is er
tien maal zo klein als in ons land. Op initiatief
van President Truman is er een hulpactie van
de Verenigde Naties opgericht. Nederland
geeft hiervoor in 1954 een bedrag van 2^ mi
lioen gulden, geen groot bedrag in v
lijking met de anderhalf milliard voor defensi
De Verenigde Naties willen deze zwarte ge-
bieden op de wereldkaart, waar twee derde
van de mensheid een hopeloze strijd voert
tegen de „Vijf Reuzen": gebrek, ziekte, on-
wetendheid, vervuiling en niets-doen, tot
menswaardig peil verheffen. De Wereld
der Kerken dringt steeds aan op uitbreiding en
verbetering van deze hulp.
Na deze inleiding werden een zestal uitsteken-
de films gedraaid van onderontwikkelde lan-
den zoals: Griekenland, Afghanistan, Thailand,
Pakistan en de Filippijnen.
De aanwezigen zagen het aanleggen van irri-
gatie werken, het bouwen van wegen, het op-
richten van fabrieken, het inrichten van zie-
kenhuizen en laboratoria.
Tenslotte werd de avond door Ds. Langstraat
met dank aan de talrijke aanwezigen voor
hun opkomst gesloten.

PUROL DOET MEER
dan genezen; maakt ook de huid
door en door zuiver en gezond.

UITVOERING EXCELSIOR
Voor een tjokvolle zaal van 't gebouw Irene
gaf de Chr. Gemengde Zangvereniging Excel-
sior Donderdagavond een goed geslaagde uit-
voering. In zijn openingswoord heette de heer
Joh. Scholten, dirigent van het koor, inzonder-
heid welkom de heer D. Wolters welke het
laatste der 12 zangnummers, n.l. het Halleluja
koor aan het orgel, begeleide. Dit nummer
vormde een waardig slot aan deze mooie
avond. Hij wees er verder op dat de heer
H. v. d. Wal, welke dezer dagen is overleden,
bijna bij geen enkele zang-uitvoering werd
gemist. De heer v. d. Wal behoorde 70 jaar
geleden tot de oprichters van ons zangkoor.
Zijn nagedachtenis zal bij Excelsior in dank-
bare herinnering blijven voortleven.
Hierna werden de zangnummers op uitsteken-
de wijze ten gehore gebracht.
Na de pauze werd het toneelstuk ,,Zij die
gestuurd was" opgevoerd. Er werd goed spel
gegeven en het geheel verliep vlot.
Aan het slot der avond wees de heer Scholten
er op dat het koor dringend versterking nodig
heeft en wekte de aanwezige zangers op als
lid toe te treden.

Ons Raadselhoekje
Oplossing van het letterraadsel van de vo-
rige week:
Wij wensen u. allen een prettige Sinterklaas-
avond toe. De gevraagde woorden waren:
Sinterklaas, sneeuwen, Piet, weiland, tover-
lantaarn, ijzer, gewoon en Vordense Winke-
liersvereniging.

C.J.B.T.O.
De afd. Vorden vergaderde in Irene onder
leiding van de heer B. Tuitert. Als spreker
trad op de heer B. Reusink uit Zelhem, ass.
Rijkspluimvee-consulent met het onderwerp:
„Huisvesting en ziekte der kippen".
Bij de bouw van een kippenhok moet men ten
eerste letten op de bodemoppervlakte; ten
2e goede ventilatie, ten 3e de inhoud en ten
4e de goede verlichting. Voor de oorlogsjaren
zag men de hokken gebouwd op z.g. lesse-
naarsmodel waar te weinig aandacht werd ge-
schonken aan de kub. meter inhoud. Ten op-
zichte hiervan is men van inzicht veranderd.
Vervolgens werd door spreker verschillende
ziekten besproken en de bestrijding daarvan.
Hij wees er op geen jonge hennen te kopen
bij een handelaar, maar van een bedrijf dat
men kent.
Enige leden lieten zich inschrijven voor deel-
name aan de graslandkeuring '54. In samen-
werking met de afd. Plattelandsmeisjes zal
eind Januari of Febr. een feestavond worden
georganiseerd, waarin dan het toneelstuk ,,Het
wentelend rad" zal worden opgevoerd.
De voorzitter sloot deze druk bezochte ver-
gadering met gebed.

DEMONSTRATIE MET EEN
GRONDFREESMACHINE

Op Woensdag 16 December e.k. en de volgen-
de dag zal een demonstratie met een frees-
machine worden gegeven op een terrein van
Huize Vorden aan de weg ten Oosten van de
Vordense begraafplaats, om aan te tonen hoe
men grond kan bewerken voor het aanleggen
van bos.
Is er iemand in de naaste omgeving, die een
stuk weiland, een weg- of grasberm wil laten
freesen, dan kan dat ook gedemonstreerd wor-
den Gelieve dit met opgave van ligging van
het perceel, op te geven voor a.s. Woensdag
bij A. J. Meijer, Nieuwstad l, Vorden.
Deze demonstratie is van belang voor grond-
eigenaren, grondbeheerders, grondgebruikers,
rentmeesters, opzichters en een ieder die met
grond of bos te maken heeft, verzuim dus niet,
dit te gaan zien.
Verdere inlichtingen op het terrein of bij de
ondernemer G. J. van Eerden te Winterswijk.
Zie ook advertentie.

Kindje verkouden?
Dan rug, k e e l en b o r s t j e

SINT NICOLAAS IN VORDEN
Sint Nicolaas heeft Vrijdag in Vorden wel een
zeer drukke dag gehad. Niet minder dan
scholen en 2 kleuterscholen heeft hij met e
bezoek vereerd, afgezien nog van de tussen-
tijdse bezoeken aan het tehuis voor Ouden
van Dagen, De Decanije en nog tal van parti-
culieren. De Sint werd overal even hartelijk
ontvangen. Vooral de komst van de Sint bij
de leerlingen van de kleuterscholen was een
grote gebeurtenis. In het Nutsgebouw waren
het de kleuters van de Nutsfröbelschool, die
de Sint bij zijn komst een spontaan welkoms-
lied toezongen, waarna de Sint genoten heeft
van de leuke spelletjes en zang van de klei-
nen, welke zij ingestudeerd hadden onder lei-
ding van het onderwijzend personeel. In de
kleuterschool op de Kranennburg werd de
Sint verwelkomd door Pastoor Pensioen, en
strooide Piet met pepernoten, 's Middags
bracht de Sint een bezoek aan de Lagere
Scholen, zowel in het dorp als in de buurt-
schappen en overal verwekte zijn komst blijd-
schap, niet in het minst door de ruime trac-
taties.

WEER EEN GOED GESLAAGDE
SINT NICOLAASWEEK

De attractie van de Winkeliersvereniging om
iedere dag een vet varken als hoofdprijs uit
te loven tijdens de Vorwi-spelavonden is wel
bijzonder ingeslagen. Niet alleen dat de be-
langstelling van de Vordenaren groot was,
ook uit omliggende plaatsen is heel wat in
Vorden gekocht en de aandacht is allerwege
weer eens op Vorden gevestigd geweest.
Bij het Vorwi-spel in zaal Bakker is het weer
enorm druk geweest. Vooral Vrijdag en Maan-
dag was het er stampvol.
Velen zijn dan ook maar vanwege deze over-
stelpende drukte weer huiswaarts gegaan zon-
der dat ze aan de beurt kwamen.
Maandagavond was het l uur voordat de heer
Schurink als voorzitter van de Winkeliersver-
eniging het Vorwi-spel officieel sloot.
Vrijdagavond was de gelukkige de heer D.
Eskes, Kerkhofweg Vorden en Maandag Piet
Grooteboer van de Zutphense weg, die een
vet varken wonnen. Al met al kan de winke-
liersvereniging weer met voldaanheid op haar
geslaagde actie terugzien.

Adventsavond
Zondag 20 Dec. zal om half acht 's avonds
de jaarlijkse Adventsbijeenkomst worden ge-
houden in de Herv. kerk. Ds Jansen houdt
de Adventstoespraak en Ds Langstraat ver-
telt een kerstverhaal. Muzikale medewerking
verlenen Kees Deenik en 't Baudartiuskwartet.
De kerkdeuren gaan om zeven uur open.

VORDEN I—ST. WALBURGIS I 3—1
Hoewel het voor de blauw-witte Zutphenaren
ook ditmaal weer geen overwinning is gewor-
den, hebben zij toch een goede indruk achter-
gelaten en het wekt verwondering dat dit
elftal, dat toch heus niet zo zwak speelde, in
deze competitie nog geen wedstrijd gewonnen
heeft.
St Walburgis beschikte over een goed midden-
linie, ongetwijfeld het beste deel van het elftal.
Doch hoe goed deze linie ook stuwde, de
jeugdige voorhoede kreeg geen kans om te
doelpunten.
Het doelpunt dat St. Walburgis voor de rust
scoorde uit een vrije schop, was welverdiend,
want Vorden bracht er niet veel van terecht.
Het plaatsen was zeer zwak, terwijl de Vor-
dense vleugelspelers bijna in 't geheel niet
in het spel betrokken werden.
In de tweede helft kwam er meer activiteit in
het Vordense elftal en daar de St. Walburgis-
achterhoede vreemd stond te schutteren, kreeg
de voorhoede een aantal kansen, waarvan er
drie benut werden. Vooral de beide laatste
doelpunten waren van het fraaie soort, zoals
we ze helaas maar weinig zien.
Vorden II won op eigen terrein met 3—O van
KDC III, terwijl de ontmoeting St. Walburgis
II—Vorden III in een gelijk spel O—O ein-
digde.
A.s. Zondag trekt Vorden naar Halle I, die
momenteel de leiding in deze afdeling heeft.
Daar Halle het Zondag j.l. tegen Zelhem niet
verder kon brengen dan een gelijk spel, is het
lang niet onmogelijk dat Vorden ook een der-
gelijk resultaat kan bereiken.
Er moet dan echter heel wat beter en actiever
gespeeld worden dan Zondag en vooral de
binnenspelers moeten de bal niet te lang bij
zich houden. Mede hierdoor kan er wat meer
vaart in de aanvallen gebracht worden, want
het verschil in tempo zal ook hier wel de
doorslag geven.
Vorden II gaat bij Witkampers II op bezoek,
terwijl Vorden a Zaterdagmiddag Warnsveldse
Boys a ontvangt

J.B.T.B.-ONTWIKKELINGSAVOND
Onder voorzitterschap van de heer A. Lich-
tenberg (Jr.) „Waarle", hield de J.B.T.B. in
zaal Schoenaker haar maandelijkse ontwikke-
lingsavond, waarvoor een goede belangstel-
ling bestond. De Geestelijk Adviseur, Pater Z.
Frankhuijzen O.F.M, hield een inleiding over
het „Belang der Christelijke éénheid". „Velen
zien," aldus spr. „éénheid slechts als een
machtsmiddel (eenheid maakt macht), doch de
Christen echter behoort haar te zien als een
ideaal."
Ook besprak de G. A. de vraag of eenheid
hetzelfde is als centralisatie. Evenals men de
deeltjes van een legpuzzle niet mag verscheu-
ren, maar net zo lang moet zoeken tot men
met het behoud der delen 't geheel vindt, zo
zal ook de centrale leiding der Kerk de groot-
ste eerbied getuigen tegenover de kleinere
eenheden (gezin, buurt, dorpsgemeenschap
etc.). Zij huldigt ook daarbij het subsidiariteits-
beginsel. Zij past zich aan bij stad en platte-
land, bij missiegebieden en gevestigde hiër-
archieën, bij jong en oud, bij Noord en Zuid,
bij voorheen en thans. De Kerk heeft eerbied
voor al het goede, waar het ook vandaan
komt; alleen zij richt alles op 't ene doel.
Brengt zij strijd in zo kleinere gemeenschap,
dan ligt 't niet aan haar, maar aan die ge-
meenschap zelf.
Tot slot beantwoordde de spr. nog enkele
vragen. Na de pauze volgde het ontspannings-
gedeelte. Er werd 'n wedstrijd in hersen-
gymnastiek gehouden, welke door Groep B
werd gewonnen.

RATTI-NIEUWS
De thuisclub heeft zich na een tweetal neder-
lagen weer hersteld en zond het bezoekende
Reünie III (Borculo) met een 7—l overwin-
ning huiswaarts. De groen-witten hadden met
de gasten trouwens niet al te veel moeite en
bleken over alle linies sterker te zijn.
Na ruim een kwartier spelen opende de Ratti-
middenvoor met een fraai schot de score l—0.
Tien minuten hierna moest de doelverdediger
der Borculoërs voor de tweede maal zwichten
toen de linksbuiten der Ratti-ploeg onhoud-
baar inschoot (2—0). Het spel verplaatste zich
meer en meer naar de Borculose helft en nog
voor de rust wisten middenvoor en links-
buiten de stand tot 4—O te verhogen.
Na halftime gaven de gasten zich nog niet
gewonnen en trachtten de Ratti-defensie te
passeren, wat echter geen resultaat opleverde.
Nadat de stand 6—O voor de thuisclub aan-
wees, kwam Reünie even opzetten en de
snelle middenvoor wist de Ratti-keeper te pas-
seren. Juist voor het einde kon de thuisclub
nummer 7 in het net deponeren.
De Ratti-reserves bonden in Vierakker de
strijd aan tegen het sterke Socii I. Hoewel zij
een verdienstelijke wedstrijd speelden hield
de thuisclub beide puntjes in eigen home
door met 5—2 te winnen.
A.s. Zondag krijgt Ratti I bezoek van de
Grolse Boys dat momenteel in het midden
der ranglijst zweeft. Voor Ratti is er een kans
een kleine overwinning te behalen, al zullen
zij ook al hun krachten moeten inspannen.
Het 2de elftal gaat wederom naar Vierakker,
doch speelt nu tegen Socii II, waar zij wel
een gelijkspel kan behalen.



Wegens sterfgeval

Maandag: 14 Dec.
de gehele dag

GESLOTEN
Drogisterij

De OldeMeulle

Gevestigd:

Voetverzorgings-
Instituut

„MARIE-LOUISE"
't Hoge 47

Steriele, pijnloze be-
handeling van alle
voetkwalen.
Levering van steun-
zolen naar maat, vol-
gens gipsmodel.
Bandages
Elastieken kousen
Voetverbeter artikelen

Behandeling gaarne
volgens afspraak

A. J. B. SIEMERINK
Med. gedipl. voctkundigc
Lid alg. Ned: bond voetverz.

H.H. Bromfietsrijders,
Bescherm Uw lichaam
tegen kou en regen.
Koopt een

leren jas
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren kan.
Grote voorraad!

Aanbevelend
G. W. Luimes

onze
rtngen

tee/i aUe maten

H.H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.
En tevens alle soorten
wild gevraagd, hoge
prijzen!!

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

B. H. SPIJKER
Dierenarts

en

F. J. KIESKAMP
hebben de eer u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking
zal plaats vinden te Vorden op
Maandag 28 Dec. om 11.30 uur.
Kerkelijke inzegening in de N. H. Kerk
te Vorden door de Weleerw. Heer Ds J. H
Jansen om 12 uur.

Receptie van 3-30 tot 5 uur in Hotel
„Het Wapen van Gelderland".

Geldermalsen, v. Dam v. Isseltweg 9
Vorden, Nieuwstad 14

Toekomstig adres: Leerdam, Meent 7.

Heden overleed onze lieve Vader, Be-
huwd- en Grootvader

HIDDE VAN DER WAL
Weduwn. van H. H. Hassink

in de ouderdom van 86 jaar.

Vorden, J. H. K. van der Wal
L. van der Wal-Hahn

Bilthoven, G. H. van der Wal
N. van der Wal-Veltkamp

Warnsueld, H. van der Wal
H. van der Wal-Pieper

Zutphen, H. S. Azink-van der Wal
J. H. Azink

Vorden, J. M. van der Wal
E. J. van der Wal-Groot Obbink

en kleinkinderen

VORDEN, 9 December 1953
Dorpsstraat 9

De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag
14 December op de Algemene Begraafplaats te
Vorden, om 13-30 uur. Vertrek van het sterfhuis
om 13 uur.

h^ontt u ook f
Hedenavond, 12^Dec., Evangelisatie-
samenkomst in l̂ pe. Aanv. half acht.

Spr. de heer H. WEGGELAAR, Amsterdam
Onderwerp: Binnen of buiten?

Bundel Joh. de Heer meebrengen.
Toegang vrij Toegang vrij

R.K. Toneelver, „l N T E R N O S"
Kranenburg

*
Bestuur en leden zeggen hiermede hun
hartelijke dank aan alle verenigingen,
zowel als particulieren, voor de grote
belangstelling en medeleven, welke onze
vereniging bij haar 25-jarig jubuleum
op zo spontane wijze mocht ontvangen.

Vordens Mannenkoor
A.s. Maandag

geen repetitie

Wegens hoge uitkomst
heden Zaterdag en
volgende week Vrijdag
nog een klein kwantum
kuikens af te geven.
Weenk's Broederij

Linde

Te koop
stencilmachine in pri-
ma staat. Zeergeschikt
voor verenigingen e.d.
Tebevr. Pr. Bernhard-
weg 19

Wil de dame die voor
plm. l maand geleden
een dames rijwiel bij
ons ter reparatie bracht
en van ons een dames-
rijwiel ter leen mee
kreeg, deze zo spoedig
mogelijk terug brengen
en voor haar eigen rij-
wiel omruilen.
Barink's Rijwielhandel
Vorden

Te koop gevraagd:
zware witte peppelen-
poten. Adres te bevr.
Bur. Contact.

Te koop vers gedorst
ha verstro. H. Bargeman
C 93 Vorden.

Te koop een dragende
vaars, a. d. telling bij
J. Pardijs ,,de Bogge-
laar" Warnsveld.

Te koop 2de hands
herenrijwiel m. lamp.
Rijwielhandel Lettink

Te koop nuchter maal-
kalf, r.b. Lijftogt,
Kranenburg, D 150

Te koop een r.b. dr.
vaars aan de telling
19 Dec. t.b.c.-vrij. A-
bedr. Jac. Korenblek,
't Voorde Hackfort

Te koop dr. geit.
Keuze uit 4. Bij
G. J. Reintjes,

Mossel.

Grote voorraad

klompsokken
Aanbevelend,

G. W. Luimes

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 12 December, 8 uur

de grootse AVONTURENFILM
in kleuren

De zonen
van de Musketiers

Een avonturenfilm vol actie,
degengevechten, romantiek en adem-
benemende achtervolgingen.

De zonen v. de beroemde musketiers
helden in de woeligste jaren van de
geschiedenis, zijn weer op het pad!

Tronen wankelen...
Legioenen worden vernietigd!

Toegang 14 jaar.

Kaartverkoop vanaf heden bij }. H.
Schuppers, Dorpsstr. 11, Vorden.

Kerst
Kaarten
Lopers
Tafellakens
Servetten
Rood, wit en
groen crêpe
Pakpapier
Lint
Kaarsen
Stalletjes

Fa HIETBRINK T«L 253

Contact is in Vorden onmisbaar geworden

Verzilvering vacantiezegels
op Donderdag 17 Dec.,
's avonds tussen 7 en 8 uur,

alleen opgeplakte zegels
worden aangenomen!

Penningmeester A.N.A.B.
G. J. MARTINUS
Almenseweg

Dit moet u eens proberen!
Mooie rozijnen, 250 gram 32 et
Abrikozen, 200 gram SS et
Parijse wafels, fijn van smaak

en licht, 200 gram 59 et
Fijne kerstkransjes, 250 gram 49 et

Alleen deze week:

Fijne belegen voluette Boerenkaas \
per 500 gram 149 et

J
Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

A.s. Zaterdag 19 December

Balgooien
en

Schieten
om Krentenbrood, Gebak enz. enz,

* Aanvang 7 uur

W. VOS K A MP, Molen weg

Zaterdag 19 Dec.

Dansmuziek
IN C O N C O R D I A

te HENGELO(Gld.)

Aanvang 7 uur

A.s. Zaterdag 19 Dec,
om 19 uur

Verwerpen en verschieten
van

Krentenbrood
en Gebak bij:

G. O P L A A T
Wildenborch

Uitslag Puzzle-wedstrijd
Vordense Winkeliersvereniging

Ie prijs f 20.— G. Welsink, Almenseweg
C 153a

2e prijs f 10.— Harry Hulstein, Insul.l. 23
3e prijs f 7.50 Henny Tragter.Almensew.
4e prijs f 5.-— J. Doornink, Veldw. C 142
5e prijs f 2.50 Tannie Eskes, Delden B 96

Bestuur yordense Winkeliersver.

Schietver. „Prins Bernhard'
Tijdens het Schietconcours

van 13 t.m. 20 December

in zaal Bakker

Speciale Luchtbuks-baan!

Muziekver. Concordia
ILituoering

op a.s. Woensdag 16 December
in het Nutsgebouw. Aanv. 7.30 uur
*

Muziek Toneel Daarna Bal

*Zie het programma, dat n vandaag ontving!



Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Bill i jke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Matrassen overtr.
Stoelen stofferen

Cocosmatten
Verto-tapijten

Dekens overtrekken,
enz., enz.

Goed en niet duur!

Aanbevelend,
G. W. Luimes

A.s. Zondag

Ratti I •>
Grolse Boys I

Aanvang 2 uur

*s LtVERfiHCIER.
VOOK. ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL: w

Wenst gij

iVerstklanken en -beelden
in uw huis?

Wij hebben Philips en Erres toestellen
BESTELT NOG HEDEN!

Techn. Bureau P, DEKKER
ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

NederL Bond v* Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden

KERSTFEEST-VIERING
op Donderdag 17 Dec. nam. 2.30 uur

in het Nutsgebouw.
Evenals het vorig jaar zijn ook thans

personen boven 65 jaar
hartelijk welkom.

Opgave van ALLEN die aan dit feest
wensen deel te nemen, voor Dinsdag

bij mevr. KLEIN BRINKE,
Stationsweg 18, alhier.

De laatste twee tijden waren als volgt:

Vrijdag 4 December van 9.30—10.15 uur
Zaterdag 5 December van 8.15—9 uur

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen
2 grote rookworsten voor f 1.19

Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. hamworst 60 et 200 gr. ham 90 et

500 gram spek 130 et

Beleefd aanrW. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Burgemeester en Wethouders der ge-
meente Vorden, zullen

in het openbaar aanbesteden
onder de Vordense schilders:

het onderhoud van het buiten-
en binnen-schilderwerk v. enige
gemeentewoningen volgens be-
stek nr 5.

op Vrijdag 18 Dec. v.m. 11 uur in het gemeentehuis
Bestekken verkrijgbaar op het Bureau van
van Gemeentewerken.
Vorden, 12 December 1953.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

A. E. VAN ARKEL,
Burgemeester

J. V. PLAS, Secretaris

ORCON's Kleding-influstrie
vraagt

voor haar ateliers te Zutphen en
Hengelo-G.

leerling naaisters
en

bekwame naaisters•
Bovendien voor haar atelier te Zutphen

een leerling meisje
voor bediening knoopsgatenmachine

en een

leerling controleuse
*

Aanmelden
voor Zutphen: Kuiperstr. 20-22

voor Hengelo-G: Wichmondseweg 2
Hengelo-G.

van 9—12 en van 2—5 uur
Zaterdags van 9—12 uur

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt
zegt openhartig: HET IS PERFECT.'M

Thans hebben wij ontvangen:

Kop en schotels
in 7 pasteltinten

met goud-rand
in een geheel nieuw en apart model.

Gebr* Barendsen

zoveel Buffel Patent Cupballen
er worden bespeeld!
Vraagt steeds dit merk!

Voor individueel gebruik reeds vanaf f 14.50

Alleen verkrijgbaar bij
H. G. Albers - Schoenhandel

DOET UW INKOPEN
en bestellingen voor de

FEESTDAGEN
vroegtijdig bij

Bakkerij ter Huerne
293

ZIE ETALAGE

Nutsspaarbank - Vorden
Opgericht 1819

Houders van een spaarbusje worden verzocht
hedenmorgen, dus voor 13 Dec. a.s. ten
kantore te komen om hun busje te laten
ledigen, in verband met de intrekking van
oude dubbeltjes, en centen.

A.s. Woensdag 16 Dec.

O Balgooien,
O Schijfschieten
• Sjoelen,

om krentenbrood en gebak, in

Café Uenk - Aanv. 7.30 uur

BAKKER SCHURINK
De prijzen kunnen direct in ontvangst wor-
den genomen.

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

Vrijdag 18 December, 8 uur
hoopt Ds J. LANGSTRAAT weer

een echte

December Nutsavond
te verzorgen

Voor de pauze:
Voordracht uit de Bijbel,
Werken van Top Naeff, Jan de Hartog,
Ch. A. Cocherêl, Henriëtte van Eyk.

Na de pauze:

En hij zei geen enkel woord,
van Heinrich Böll,
vertaling Michel van der Plas.

Vrije toegang voor Nutsleden met één
huisgenoot. Voor leden van andere
Departementen f 0.75. Niet-leden f 1.50.

LEERJONGENS gevraagd
ter OPLEIDING

N.V. GEHf l Aanm.Burg. Galléestr.
48, Vorden.

Demonstratie
met een nieuwe

grond freesmachine
door G. J. van Eerden, Bosplanter
Bossesteeg 4, Winterswijk,

op Woensdag 16 en Donderdag
17 Dec. op een terrein van Huize
„Vorden", aan de weg ten Oosten
van de Vordense Begraafplaats.

Hier kan men zien hoe men grond geschikt
maakt voor bosinplanting.

Is er iemand in de naaste omgeving die
een stuk weiland, een weg- of gras-
berm wil laten freesen, dan kan dat ook
gedemonstreerd worden. Gelieve dit met
opgave van de ligging van het perceel
op te geven bij de heer A. J. MEIJER
Nieuwstad l, Vorden, voor Woensdag

Deze demonstratie is 's morgens van
9—12 en 's middags van 1—-4 uur

en van belang voor ieder die met bos
of grond te maken heeft.

Niemand verzuinw aanwezig te zijn!

Wij hebben ze weer ontvangen,
de, naar oud recept gebakken

iLieuiviaarsrollen^ieuivjaarsro(

f 2.15 per blik van ongev.

60 stuks inhoud.

Bestel ze spoedig, dat voorkomt teleurstelling

SMITt Zutphenseweg
Tel. 281

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.


