
CONTACT Zaterdag 8 Mei 1954

16e Jaargang No 6
Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnem. postkant. Vorden

Abonnementsprijs f 1.25 p. halfjaar. -
HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkeri j Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

AGENDA
13 Mei Jonge kerk in Irene
14 Mei: Ouderavond Nutskleuterschool.
15 Mei: Bioscoop in het Nutsgebouw.

HERDENKING GEVALLENEN
Ook dit jaar heeft het dorp Vorden weer op
waardige wijze de gevallenen uit de 2e wereld-
oorlog herdacht. In de Parochiekerk op de
Kranenburg werd des morgens om 8 uur een
kerkdienst gehouden, na afloop hiervan ging
een stille tocht naar de R.K. begraafplaats al-
daar. Door de burgemeester werd een krans
gelegd op de graven van hen die op dit kerk-
hof begraven liggen. De plechtigheid aldaar
werd besloten met een kort lied dat door het
kerkelijk zangkoor werd gezongen.
In het dorp werd de klok van 19.25 tot 19.40
geluid, terwijl van alle openbare gebouwen
en particuliere woningen de .vlag halfstok
werd gehangen. Om 19.25 begon de stille tocht
naar de algemene begraafplaats, waaraan door
een groot aantal personen werd deelgenomen.
Door de heer burgemeester werd ook hier,
namens het gemeentebestuur en de ingezete-
nen van Vorden een krans op de graven van
de oorlogsslachtoffers gelegd. De plechtigheid
werd door het zingen van een lied door het
Vordens Mannenkoor besloten.
Na afloop hiervan werd in de Geref. Kerk een
herdenkingsdienst gehouden, in welke dienst
Ds. Duursema en Ds. J. H. Jansen voorgingen.
De Chr. Zangver. „Excelsior" en het Vordens
Mannenkoor verleenden hierbij hun medewer-
king. Voor deze kerkdienst bestond grote be-
langstelling.

JUBILEUM CHR. SCHOOL
Voor de feestavonden ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan der Chr. School op 't Hoge,
wordt hard gewerkt. We wekken alle belang-
stellenden op de advertentie, welke in dit
blad voorkomt, goed te lezen.
Laat ieder zich er aan houden, om op de aan-
gegeven tijd de kaarten te halen, zodat alles
vlot kan verlopen. Mocht de toeloop van die
aard zijn, dat twee avonden onvoldoende blij-
ken, dan zal op Zaterdag 22 Mei een derde
avond gegeven worden. Dit zal dan per ad-
vertentie in Contact van 15 Mei bekend ge-
maakt worden.
Tevens laat de Comm. v. Oud. 1.1. weten, dat
natuurlijk de mogelijkheid bestaat, dat Oud. 1.1.
der school bij de rondgang door de gemeente,
voor een gift ter bestrijding van de onkosten
en aanbieding cadeau, aan onze aandacht zijn
ontsnapt. Zij kunnen alsnog terecht bij de per-
sonen in de adv. genoemd.
Buiten onze gemeente hebben uiteraard vele
Oud.1.1. geen uitnodiging ontvangen, omdat
hun adressen niet bekend zijn. Door deze roe-
pen wij de medewerking van alle Oud.1.1. in
om het Jubileum zoveel mogelijk aan Uw fam.
en kennissen, die vroeger de school bezoch-
ten, mede te delen.
Ook zij kunnen van de uitnodiging gebruik
maken, als de Commissie het maar tijdig weet.

DAMPO
JAARVERGADERING BUURTVERENIGING

DELDEN
Onder voorzitterschap van de heer M. H. Go-
tink kwam de buurtvereniging „Delden" in het
café 't Zwaantje in jaarvergadering bijeen. Uit
het verslag van de penningmeester, de heer
G. J. Brummelman, bleek, dat er een kassaldo
is van ƒ 390. De contributie voor het boek-
jaar 1954 werd bepaald op ,/' 2 per gezin.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren M.
H. Gotink en H. Kettelarij herkozen. In plaats
van de heren A. J. Zweverink en J. Rosse!,
welke zich niet weer herkiesbaar stelden, wer-
den gekozen de heren J. Eggink en A. Ver-
stege (Bolderhorst). De voorzitter bracht de
scheidende bestuursleden dank voor hun
diensten ten opzichte van de vereniging en de
prettige samenwerking.
l"''sloten werd ook dit jaar tijdens de winke-
liersfeestweek aan de touwtrekkers-wedstrijd
deel te nemen. In 1953 werd een tweede prijs
behaald. Het jaarlijkse buurtfeest zal gehou-
den worden op 2 en " Juni e.k. op het bedrijf
van de voorzitter. Op de eerste avond zal ge-
tracht worden de toneelvereniging D.E.V. met
een toneelstuk op de planken te laten komen.
De tweede dag zullen des namiddags de tradi-
tionele volksspelen worden gehouden, terwijl
er des avonds gelegenheid zal zijn om een
dansje te maken. Te gelegener tijd zal het ge-
meentebestuur worden verzocht op het kruis-
punt bij Gotink een lichtpunt te willen aan-
brengen. Op een volgende vergadering zal het
bestrijden van de mollenplaag in georgani-
seerd verband nader worden besproken.

Kerkdiensten Zondag 9 Mei
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. Langstraat
Medlerschool

Ds M. S. J. de Jong, van Noordwijkerhout
Geref. Kerk

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

7 uur Vr. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel

7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdieast Doktoren
Van Zaterdag 8 Mei van 5 uur t. e. m.
Zondag 9 Mei Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 91 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 48.— tot f 56.—
Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 29 April t.m. 6 A/lei
Ondertrouwd: J. G. Ruiterkamp en C. E.
Harmelink
Gehuwd: A. Enzerink en M. Weenk
Overleden G. W. Dumans, wed. v. F. Raad-
man, 86 jaar, overleden te Bloemendaal.

COÖP. BOERENLEENBANK DEELDE
SUBSIDIES UIT

Onder voorzitterschap van de heer B. Rossel
werd Dinsdagavond in de koffiekamer van het
Nutsgebouw de algemene ledenvergadering
van de Vordense coöperatieve boerenleen-
bank gehouden. Na een kort openingswoord
van de voorzitter was het woord aan de kas-

, de heer H. Kapelle, voor het financiële
eelte. De eindcijfers van de balans en de

rekening over 1953 bedroegen resp. ƒ5.811.360
en ƒ 17.683.621. Het saldo winst was ƒ 11.450.
De vergadering keurde goed dat dit bedrag
werd toegevoegd aan het reservefonds.
Uit het jaarverslag vermelden wij nog het vol-
gende:

1953 werden wegens overlijden en vertrek
leden afgeschreven, terwijl 25 nieuwe leden

etraden. Het ledental bedraagt thans 467.
Op 31 December 1952 waren in omloop 3471
boekjes en op 31 December 1953 3611. Gemid-
deld stond per boekje ingeschreven ƒ 1473
tegen ƒ 1422, op 31 December 1952.
In 1953 werd ingelegd ƒ 1.787.111 en terugbe-
taald ƒ 280.858. Het saldo spaargelden op 31
December 1953 bedroeg ƒ5.322.968. Verge-
leken met 1952 een toename van ƒ406.813.
Aan nieuwe voorschotten werd in 1953 ver-
strekt ƒ 131.015 en aan aflossing terug ont-
vangen ƒ 72.848. De rentevoet voor voorschot-
ten bedraagt voor 1954 4 °/n, 1953 41-* °/n.
Het aantal rekening-couranthouders vermeer-
derde in 1953 van 98 tot 108. Van rekening-
couranthouders werd in 1953 ontvangen
ƒ 8.447.483 en uitgegeven aan rekeninghou-
ders ƒ 8.128.465. Aan rekeninghouders was op
31 December 1953 verschuldigd ƒ202.231.

Diversen.
Door deelnemers aan het schoolsparen word
in 1953 alleen door inlevering van volle spaar-
kaarten ingelegd ƒ3729 tegen ƒ2784 in 1952.
Totale inlagen vanaf Mei 1947 ƒ14.260.
De volgende subsidies werden toegekend:
Wegverharding Linde ƒ315, idem Wilden-
borch ƒ 5C, idem Delden ƒ 320, Nationaal ram-
penfonds ƒ 900, Lagere Landbouwschool ƒ250,
Groene Kruis ƒ 250, Kleuterschool Wichmond
ƒ 150, idem Vorden ƒ100, Fokveedag Vorden
ƒ110, Warm drinken o.l. school dorp ƒ56,
idem bijz. school het Hoge ƒ 146, Rode Kruis
ƒ 50, Bond van plattelandsvrouwen ƒ 50,
Volkshogeschool Eerbeek ƒ20, Provinciehuis
Gelderland ƒ 15, Blindenvereniging ƒ 10.

OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
A.s. Vrijdagavond wordt de ouderavond van
de kleuterschool gehouden. Me j. Nijkamp, die
hier al zoveel prachtige lezingen heeft ge-
houden en daarbij blijk heeft gegeven de kin-
derziel geheel te doorgronden, zal ook nu weer
een inleiding houden. Alleen daarom al is een
bezoek aan deze ouderavond zeer aan te be-
velen.
Verder zullen twee nieuwe bestuursleden uit
de ouders gekozen moeten worden. Het be-
stuur rekent er op dat veel ouders hun be-
langstelling zullen tonen.

IN STAMBOEK OPGENOMEN

Door Inspecteur M. Koomen te Arnhem wer-
den in het F.H. Veeslag Stamboek opgenomen
3 koeien van de heer A. J. Zweverink op ,,De
Steenkamp" met resp. 76, 78 en 78 punten.

ONZE PLAATSELIJKE INDUSTRIE
Een belangrijk aandeel in de Vordense in-
dustrie heeft de EMPO rijwielfabriek met haar
ruim 200 werknemers. Stabiliteit is één van
haar belangrijkste kenmerken. Gedurende
haar bestaan heeft zij nog nooit wegens slapte
ook maar één werknemer behoeven te ont-
slaan, een feit, waarop zich maar weinig in-
dustrieën kunnen beroemen.
Gestadig en in onafgebroken lijn naar boven
ontwikkelde het bedrijf zich in de loop van
de jaren tot wat het nu is met als enigste
onderbreking de tweede wereldoorlog.
De laatste uitbreiding, welke omvat een can-
tine, meer kantoorruimte en een uitbreiding
van de montage-afdeling, nadert snel haar vol-
tooiing.
De drie peilers van deze industrie zijn de rij-
wielproductie voor Nederland, de export van
rijwielen, in hoofdzaak naar Indonesië, en de
uitgebreide groothandel in rijwielonderdelen.
Ieder tijdperk heeft zo zijn 'eigen moeilijk-
heden. In de dertiger jaren moest men vech-
ten om de verkoop op peil te houden. Vlak na
de oorlog had men personeel te over en de
vraag naar Empo rijwielen overtrof de leve-
ringsmogelijkheden, maar de inkoopmoeilijk-
heden waren zeer groot (het was onmogelijk
om voldoende bruikbare grondstoffen te krij-
gen). Alhoewel de Empo Rijwielfabriek nog
nooit zo veel mensen in dienst had, als tegen-
woordig, ligt nu het „knelpunt" bij de perso-
neelsvoorziening.
Uit Vorden zelf kan men onvoldoende werk-
krachten aantrekken, daarom wordt reiskos-
tenvergoeding gegeven aan mensen, die uit de
omliggende gemeenten in Vorden bij Empo
komen werken.
Al met al hebben reeds velen een vast be-*
staan gevonden in deze Vordense industrie en
het ziet er naar uit, dat er in de toekomst
voor flinke werkkrachten nog vele plaatsen
beschikbaar zullen komen.

VOETBAL
I verscheen in de wedstrijd tegen

Brummense Boys I weer eens volledig aan de
start, hetgeen misschien u i te inde l i jk de oor-
zaak was dat Voni.
won -verwinning was zek .end,
vooral na de rust.

het eerste kwartier deed de Vordense ach-
nogal onzeker en lieten de Boys een

spelletje zien, waartegen Vorden niet het
juiste wapen wist te hanteren. In dit kwartier
vielen dan ook de beide Brummense doelpun-
ten. Hiermede had de Boys voorhoede dan ook
blijkbaar haar kruit verschoten, want vele ge-
vaarlijke ballen kreeg Srnith niet meer te ver-
werken. Vorden kwam er geleidelijk beter in
en de stand zou met rust reeds in het voor-
deel der geel-zwarten geweest zijn, indien de
voorhoede niet aan haar oude kwaal, schot-
loosheid, had geleden. Nu bleef het 2—1. In
de tweede helft raakte Brummen uitgespeeld
en ondanks het feit dat de Vordense midhalf
op halve kracht speelde, kreeg de voorhoede
nu niet te missen kansen, waarvan zij driemaal
gebruik maakte, zodat Vorden hiermede in
puntental met Brummen gelijk komt te staan
in deze competitie.
Vorden II bleef door een 4—l overwinning op
KDC III in Lochem haar kleine kans op het
kampioenschap behouden. Overigens muntte
deze wedstrijd niet uit door goed spel.
A.s. Zondag zullen de reserves beter dienen
aan te pakken nu zij om 2 uur op eigen veld
legen Lochem IV aantreden. Ook deze wed-
si r i j d dient gewonnen te worden.
Vorden III speelt om 11 uur eveneens op eigen
terrein tegen de Warnsveldse Boys II, wat wel
geen overwinning voor de derde uitgave zal
opleveren.

COLLECTE T.B.C.
A.s. week wordt een huis aan huis collecte
gehouden voor de sanatoria Sonnevanck en
Zonnegloren. Het comité hoopt weer op mi ld"
bijdragen.

OPBRENGST COLLECTE
OORLOGSSLACHTOFFERS

De collfecte ten bate van de oorlogsslachtof-
fers welke in de gezamenlijke kerkdienst in
de Geref. Kerk werd gehouden, heei'l het
mooie bedrag van ƒ 115.19 opgebracht.

OPENLUCHT CIRCUS
Woensdagavond j.l. gaf het openlucht-circus
„De Vliegende Hollander" van de heer F. Ie
Comte, een voorstelling op het Marktplein al-
hier. Hiervoor bestond goede belangstelling.
Enige acrobatische toeren, vuureten en lopen
op stukken glas met blote voeten, hielden dr
aanwezigen een anderhalf uur bezig.

BENOEMD
Mej. H. G. Bargman is benoemd tot schrijfster
in vaste dienst ter Griffie van de rechtbank
te Zutphen.



Geslaagd Koninginnefeest.
Van het Koninginnefeest is in Vorden ook dit
jaar weer veel werk gemaakt. Mede dank zij
het gunstige weer zijn alle onderdelen goed
geslaagd.
De dag werd ingezet met klokgelui van 8—
8.15 uur, waarna er door de schoolkinderen
een oriënteringsrit per fiets gehouden werd,
waarvoor een grote deelname was.
De prijzen waren hier verdeeld over een zes-
tal leeftijden. Om half tien was er een oriën-
teringsrit voor 15-jarigen en ouder, waarvan
de eerste 10 prijswinnaars waren: Annie Rou-
wenhorst en Riekie Kuypers, elk 8 strf.pnt.;
H. C. Meulenbrugge en W. Martinus beide 10
strfpnt.; Jannie Hoevers, D. Boers en G. J.
Buunk, allen 72 strf.pnt.; J. Vlogman, 77 strf.-
pnt; B. G. Vlogman en A. Bello, beide 78
strf.pnt.
Op de Bleek hadden zich inmiddels alle
schoolkinderen verzameld na een rondgang
door het dorp. Hier werden wedstrijden en
spelletjes gehouden, waarbij flink getracteerd
werd.
Om l uur begon men met het vogelschieten,
waarvoor bijna 100 deelnemers waren. De uit-
slag hiervan is: dienstpl. sergeant Hendriks
uit Blerick, momenteel met zijn onderdeel ge-
legerd in Vorden, werd Koning, doordat hij
het laatste restje van romp naar beneden
schoot; 2e pr. (kop) P. Groteboer; 3e pr. (R.-
vleugel) Jo Eskes; 4e pr. (L.vleugel) D. Lin-
denschot; 5e pr. (Staart) S. Huizinga.
Daar de koning-militair niet wist waar zo
gauw een koningin vandaan te halen, werd
er via de microfoon bij de wielerronde een op-
roep gedaan tot de Vordense schonen of zich
een jongedame beschikbaar wilde stellen voor
de functie van Koningin.
Dat had een overweldigend succes, waarbij de
militair tenslotte de keus liet vallen op me j.
Jansen, Ruurloseweg. Samen hebben zij de
traditionele rondrit in een open landauer door
het dorp gemaakt.
Van het schijfschieten met draaiende schijf
was de uitslag: Ie pr. B. Abbink, 2. G. Horst-
man, 3. B. Steenman, 4. Hylkema, tandarts.
Schijfschieten, vrije baan: 1. A. Tragter, 2. E.
Gotink.
Schijfschieten (boogbaan): 1. A. Goldstein, 2.
E. Gotink, 3. E. Seesink. '
Ringrijden in tilbury's voor dames: 1. mevr.
Stieding—Nijhuis, 2. mevr. van Til—Klumper,
3. Jans Nijenhuis, 4. mevr. Regelink—Ti
sink, 5. mevr. Arfman—Rietman, 6.
Nijenhuis.
Onder grote belangstelling werd 's middags
de Ronde van Vorden verreden, waaraan ren-
ners uit Zutphen, Doetinchem, Arnhem,
Lochem en Deventer deelnamen.
Vooraf was er een wedstrijd voor tourfietsers.
De uitslag hiervan (8 ronden): 1.
Lochem; 2. Harren, Voorst; 3. J. Wiekart,
den; 4. Bergsma, Almen.
Racefietsers, Adspiranten: 1. Jansen, Apel-
doorn; 2. T. Leunk, Zutphen; 3. de Man, Ruur-
lo (15 ronden).

Aan de strijd van nieuwelingen en amateurs
namen een 40-tal renners deel. Deze moesten
in het totaal 50 ronden a l km afleggen, waar-
over ruim 1% uur gedaan werd. De gemiddel-
de snelheid in dit bochtig parcours bedroeg
dus een 30 km per uur. Er waren door de Vor-
dense ingezetenen veel extra prijzen in de
vorm van waardebonnen en schenkingen in
natura verstrekt, zodat de Ronde nogal leven-
dig is verlopen dank zij deze premies.
Wethouder Baron van Hackfort loste het start-
schot.
Dank zij de draadafzetting en toezicht der
politie is de Ronde uitstekend verlopen. De
jury en ronde-commissie werd gevormd door
leden van de deelnemende wielerclubs. De
heer de Beer uit Zutphen was de microfonist.
Bij het ingaan van de laatste ronde waren er
van beide groepen totaal nog 12 renners in
de strijd, welk groepje angstvallig bij elkaar
bleef. In de eindsprint werd van de Amateurs
winnaar Timmermans uit Arnhem; 2. A. Wage-
naar, Voorst; 3. Pieper, Lochem; 4. Koekkoek,
Deventer.
Van de nieuwelingen werd winnaar: H. Velt-
huyzen, Apeldoorn; 2. Blom, Brummen; 3.
Rijks, Doetinchem. De enige Vordense deel-
nemer in deze groep, A. Siemens, behoorde
tot degene, die de ronde heeft uitgereden.
Baron van Hackfort deelde in zaal Bloemen-
daal de prijzen uit.
Het avondfeest bestond uit een cabaret-pro-
gramma in een grote feesttent achter de O.L.
School en een toneelvoorstelling in Irene. Het
cabaret-programma, waaraan medewerkten
Mieke Telkamp, Willy Vervoort, Tonny Bak-
kenes, Toony Boucher, The 2 Rolim's, acroba-
ten en de muzikale clown Fransky trok een
enorme belangstelling. De tent was totaal uit-
verkocht. Het is een van de beste avonden
geworden, welke de oranjefeest-commissie ge-
houden heeft. Vooral Mieke Telkamp en
Fransky waren bijzonder goed.
De voorzitter der Oranjevereniging, de heer
A. J. Huurneman, opende de avond en felici-
teerde Mieke Telkamp, die Woensdag in het
huwelijk was getreden, met dit feit.
De avond werd geopend en gesloten met het
zingen van het Wilhelmus.
In Irene gaf de Chr. Toneelver. V.O.P. uit
Doetinchem een opvoering van het blijspel
,,Het gouden kalf", waarom daverend gelachen
is. Het stuk werd prima gespeeld en
heeft hiermee bewezen dat zij over
de dilletanten beschikt. Het amusementsorke
uit Doetinchem zorgde tijdens de pauzes voor
prettige afwisseling. De heer A. J. Radstake
opende en sloot namens de Oranjevereniging
deze avond, waarbij eveneens het Wilhelmus
gezongen werd. Ook Irene was totaal uitver-
kocht.
In de verschillende dansgelegenheden was
s avonds een drukte van belang, terwijl
de kramerijen en de draai- en zweefmolen
goede zaken deden. De Oranjevereniging kan
met voldoening op deze dag terugzien.

ALWEER VOORUITGANG
Vandaag opent de fa. Derksen aan de Zut-
phenseweg haar nieuwe bloemenwinkel. Daar
bloemen niet goed bestand zijn tegen de lucht
van fruit was het de heer Derksen niet moge-
lijk deze op ruime schaal iri de winkel te eta-
leren. Daarom is er nu een aparte afdeling
voor bloemen bijgebouwd, zodat het publiek
nu een prachtig overzicht kan krijgen van de
grote grote voorraad bloemen welke de heer
Derksen in voorraad heeft. We twijfelen er

aan of velen zullen een kijkje gaan ne-
men.

EEN GOED IDEE
Geen bevrijdingsfeest. . . . dan maar een be-
vrijdingsrit, aldus redeneerde de hoogste klas
(k-r O.L.S. in het dorp. De extra vrije mid-
dag werd besteed voor een flinke z.g. proefrit
ter inleiding van de 4-daagse fietstocht, die
men in Juni hoopt te maken.
Begunstigd door prachtig fietsweer startte de

vlagde" stoet tegen l uur en trok men via
Hengelo—Zelhem naar Hummelo, waar in de

• - htige omgeving gespeeld kon worden.
Van hier ging het op Doesburg aan, waar

M de nieuwe brug het drukke scheepvaart-
verkeer een prachtige aanblik bood. Toen nog
maar even naar Dieren, waar een nuttige
oaidrijkskundeles gepikt kon worden bij het
schutten van schepen uit het Apeldoorn?e ka-
naal naar de IJsel.
Via Brummen en het Bronkhorsterveer, met
een bezoek aan het hertenkamp te Baak, arri-
veerden de jeugdige reizigers zeer voldaan
tegen 7 uur weer in het dorp.

DE VOGELVRIEND VERGADERDE
De Kanariefokkersver. ,,De Vogelvriend" Vor-
den en Omstr. vergaderde onder voorzitter-
schap van de heer J. te Loo. Er werd medege-
derld dat de vereniging thans 28 leden telt en
gestadig in groei toeneemt. Op 13 en 14 Nov.
1954 zal een twee-daagse tentoonstelling wor-
den georganiseerd. In het komende zomersei-
zoen zullen er door de vereniging een 50-tal
tentoonstellingskooien worden bijgekocht. Na-
dat de heer T. Bijenhof Jr. oen uitvoerig ver-
slag had uitgebracht van de te Utrecht ge-
houden bondsvergadering, werden een 10-tal
inzetkooien gratis onder de leden verloot.

NIEUWE TELEFOON-AANSLUITINGEN
Dezer dagen hebben in de buurtschappen
Kranenburg, Mossel en Linde 40 inwoners
aansluiting gekregen op het telefoonnet.

BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" hield
haar laatste ontwikkelingsavond, welke goed
bezocht werd. De Eerw. Zr. Dorothea, wijkzus-
ter van 't Wit-Gele Kruis te Zutphen sprak
hier over de „Gezondheidszorg in ons dage-
lijkse leven".
De spreekster stelde voorop, dat de ouders
zelf op de allereerste plaats doordrongen moe-
ten zijn van 't nut dezer gezondheidszorg, om-
dat zij immers ook hierin leiding moeten geven
aan hun kinderen.
Over de voeding wist de spreekster veel te
vertellen en gaf zij ook een duidelijke uitleg
over de voedingsstoffen, die ieder mens nodig
heeft en die worden bepaald naar leeftijd, tijd-
perk en klimaat.
Achtereenvolgens behandelde Zr. Dorothea
nog de verzorging van eigen lichaam, de in-
entingen en de zindelijkheid. Van de gelegen-
heid om vragen te stellen werd veelvuldig ge-
bruik gemaakt. De Geest. Adviseur, Pater Z.
Frankhuijzen O.F.M, dankte Zr. Dorothea voor
haar nuttige uiteenzetting, waardoor zij de
aandacht van de plattelandsbevolking op de
gezondheidszorg had gevestigd.
Het jaarlijkse uitstapje zal thans definitief
plaats vinden op Woensdag 19 Mei a.s. naar
Salland en Twenthe per touringcar. Een 24-tal
dames gaven zich inmiddels voor deelname
op. Er werd nog een collecte gehouden, om
het tekort aan de nieuwe vlag te kunnen dek-
ken. Meegedeeld werd nog, dat de leden, die
binnenkort op het St. Isidorusfeest willen
'leclameren, of een stukje voordragen zich
hiervoo; ^ s t e moeten opgeven. De

l. Adviseur deelde tenslotte nog mede,
> van het Dekenaa t Zutphen,

evenals voor de oorlog een gezamenlijke
evclaer (Dld.) zal v/orden ge-

maakt , r rvoor voldoende animo be-
staat.

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

GESLAAGD
Aan de R.K. Kweekschool voor opleiding tot
Kleuteronderwijzeressen te Enschede, behaal-
de onze plaatsgenote, mej. L. M. J. Wolbert,
het diploma Kleuteronderwijzeres, acte A.

JEUGDTIENKAMP TAFELTENNIS
Aan de Jeugdtienkamp om het kampioenschap
van Oost-Gelderland, hetwelk te Doesburg
werd gehouden nam onze plaatsgenoot T. Jan-
sen deel en werd als 9e geklasseerd.

TONEELUITVOERING
De R.K. Toneelvereniging „Internes" gaf Zon-
dagavond haar laatste uitvoering van het sei-
zoen. Voor een geheel gevulde zaal werd het
prachtige toneelstuk „Anneke" voor het voet-
licht gebracht. Dit stuk, dat verre van „een
brok tragiek", doch evenmin als een blijspel
door de schrijver was bedoeld, werd over het
algemeen zeer goed vertolkt. Vooral het ka-

ier van de broers-en-zuster-vrijgezellen
werd goed getypeerd. Daar de grimering en
het decor ook goed verzorgd waren, kan Inter-
nos op een succesvolle avond terugzien.

RATTI-NIEUWS
Ratti I en II hadden j.l. Zondag vrijaf, doch de
A-Junioren gingen naar Keijenborg en moes-
ten met een gehavend elftal de strijd aanbin-
den tegen Keijenborgse Boys A. Het werd een
10—l nederlaag voor de Rattianen.
Woensdagavond werd op het Ratti-terrein een
vriendschappelijke ontmoeting gespeeld tus-
sen een Ratti-combinatie en een militair elftal
van de alhier gelegerde 1ste Genietroepen uit
't Harde (Veluwe). Het werd een aantrekke-
lijke strijd, waarbij in de eerste helft beide
ploegen tegen elkaar opwogen en de rust dan
ook met O—O inging.
Na halftime kwam Ratti meer aan bod en kon
de verdienstelijk spelende snelle linksbuiten
met een fraai schot de score openen (l—0).
Even later werd een tweede aanval wederom
met een doelpunt bekroond door de midden-
voor (2—0). De genietroepen bleken echter
nog wat in petto te hebben en wisten een
tegenpunt te scoren (2—1). Ratti kon hierna
nog eenmaal het net vinden, terwijl de gasten,
waarbij enkele zeer goede spelers zaten, daar-
na andermaal de achterstand verkleinden. Met
de stand 3—2 kwam het einde van deze goed
geleide en sportieve match.
A.s. Zondag speelt alleen het tweede elftal
tegen Pax III en zal moeten blijken, dat beide
ploegen weinig in kracht verschillen. Een
lijkspel lijkt dan ook het waarschijnlijkste.

In de week van 10—15 Mei wordt er
een huis aan huis collecte

gehouden ten bate van de Sanatoria

„SONNEVANCK"
en

„ZONNEGLOREN"
Doet allen mee

aan de bestrijding der T.B.C.

„Vordense Auto- en Motorclub"
Er worden nog enkele controle-
vlaggen, -lampen en -stempelde-
zen VERMIST.

Leden en controleurs, die een of meer van
deze attributen onder hun hoede hebben, wor-
den verzocht deze terug te bezorgen bij de
secretaris: Stationsweg 23.

VOOR MOEDER
U'l s moois!

NYLONS
diverse soorten, o.a.
zwarte hiel
fantastenaad en -hiel
zwarte naad

ZAKDOEKEN
los en verpakt

SJAALS
pracht collectie (/eoryeltc,
in lang en vierkant



Verloofd;
C. Wouters
en
G. J. Poesse

Epe, „De Stokroos"

Vorden „'t Elshof"
Receptie Zaterdag 15
Mei van 3-—5 uur

Dellerweg 20, Epe

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank voor de zeer vele
blijken van belangstel-
ling en medeleven, be-
toond bij het noodlottig
ongeval en het overlij-
den van onze lieveMan,
Vader en Grootvader
Albert Jan Denkers

Uit aller naam:
G. Denkers-v. Echten
Kinderen en kleinkinderen

Warnsveld, Mei 1954
Warken E 107

In verband met de ope-
ning van onze nieuwe
bloemenwinkel is het
ons vandaag onmoge-
lijk te komen venten,
Wilt u het deze éne
keer s. v. p. komen
halen?

Fa J. Derksen & Zn
Zutphenseweg

\* LLVEMHCIER.
VOOR, ffLLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEM

Fietstassen
Weekendtassen

Koffers, enz.
Koopt ze bij de man,
die ze ook repareren kan

Aanbevelend

G. W. Luimes
Vanaf heden telefonisch
aangesloten onder no

531
H. J. RUITERKAMP
Timmer-en aann. bedr.

Linde Vorden
Het adres voor

al uw timmerwerk

Telefonisch aange-
sloten onder no

573
H. J. BOSCH,

Timmerman, Linde

Het juiste adres voor
het SLIJPEN van uw

Gazon gras-
machines

IS

Henk van Ark,
de specialist

met een goede

r\
Heden Zaterdag herdenken onze ge- X
liefde Ouders en Grootouders W

H. J. WILLENS X
X en X

X D. F. WILLEMS-H1SSINK X
w

hun 25-jarige echtvereniging. Dat God Q
hen nog lang moge sparen is de wens X
van hun dankbare kinderen en kleinkind X

DINE en HENK X
HENK X
MINIE en verloofde X
GERARD X

. VORDEN, 8 Mei 1954. X
X Linde E 13a X

r\ n
X Op Dinsdag 11 Mei hopen mijn ge-
W liefde Ouders
X J. B. BUUNK
ij

J. BUUNK-GOLDENBELT
A hun 25-jarige echtvereniging te her-
X denken. Dat zij nog lang gespaard
V mogen blijven is de wens van
X ANNIE en KEES

VORDEN, Mei 1954.
Zutphenseweg 58

Gelegenheid tot feliciteren van 3 — 4.30 uur in
café „De Zon".

Alles wat het loodgietersvak betreft, zoals
pompen in de weide, pompinstallaties
enz., wordt nog steeds uitgevoerd door

S. OELEN - 't Hoge
Verder alle Huishoudelijke artikelen,
Electr. apparaten, Strijkijzers, Kachels
enz. in voorraad

Wegens familie-omstandigheden
a.s. Woensdag en Donderdag

GESLO'flEN

Voor MOEDER

jftartenj-

Jt£€e moetenden uit

voorraad en onder

garantteteverêaar

een paar mooie

ousett-

of een pracht

favoriia schort

Een GROTE SORTERING
vindt U bij:

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26, Vorden

U bent het meest gebaat met

( kwaliteiisiverk J
Laat daarom uw schoenen repareren door

W U L L I N K ' S Schoenhandel ,
„Onbetwist de schoenenspecialist"

iHoederdaa- tjtoemenaag
Wij hebben een pracht collectie
BLOEMEN EN PLANTEN

Vaders zorg er voor, dat de huis-
kamer er Zondagmorgen gezellig
uitziet, want bij alle andere ver-
rassingen behoren bloemen.

UW ADRES IS:

Fa J. DERKSEN & Zn
Zutphenseweg 13 - Telefoon 334

Coöp. Zuivelfabriek Vorden
vraagt voor spoedige indiensttreding:

een vrouw, administr. kracht
Diploma 5-jarige H.B.S. of M.U.L.O.-B ver-
eist. Sollicitaties schriftelijk aan het kantoor
vóór 15 Mei a.s.

Telefonisch aangeslo-
ten onder

No. 579
Bakkerij HUITINK

„Medlerkoepel"

Laat Uw oude
matrassen en stoelen
door ons opknappen.
Ze worden als nieuw!

Aanbevelend,

G. W. Luimes, Vorden

,, ïLu is hei tijd
voor het uitzaaien van
alle soorten stam- en
stoksla- en snijbonen,
bruine bonen, witlof,
augurken en komkom-
mers.

Firma J . D E R K S E N
Zutphenseweg 13

Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagent je
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt u ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voor Uw
kippen en hanen een
hoge prijs en ze wor-
den desgewenst gratis
uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveeharule l

Telef. 283 Vorden

In Mei adverteren met

Koedekken
7 Is jammer, maar niets

aan te doen
we hebben ze in voorraad

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden
Te koop 15 jonge hen-
nen. E.L. xW.L. 7 w.
oud. B. Koerselman,
Zutphenseweg 25

Te koop eetaardappe-
len, noordeling bij
D. J. Ruesink,

Wildenborch

Te koop r.b. pink,
W. Roei vink, D 142

Kranenburg

Te koop toom biggen
bij A. H. Bruil Delden

Biggen te koop bij
A. J. Oltvoort, D 83

Wildenborch

Te koop een motor-
gazonmaai-machine in
prima conditie

Henk van Ark

Beste biggen te koop
bij J. Lenselink Mossel

Te koop ± 40 jonge
hennen, kruising W.L.
XR.I.R., 8 w. oud, bij
W. Jansen,

Burg. Galléestr 59

Eetaardappels te koop
Noordel. enRodeStar
H. Decanije C 109,

Galgengoor

Te koop M R.I}. vaars-
kalf, 14 d. oud goede
prod. W. G. Ruiter-
kamp, D 86 Mossel

Te koop eetaardappe-
len, ijsselstar, bij
H. J. Korenblik,

E 24, Linde

Donderdag 13 Mei,
7.30 uur 's avonds

JONGE KERK
in GEBOUW IRENE

Begroetingsavond met de nieuwe lid-
maten. Op deze avond zullen enkele

prachtige geluidsfilms
worden vertoond.

Alg. Ned. Agrarische Bedrijfsbond

Vóórinlevering
vacantiebonnen op a.s. Woensdag
12 Mei 's avonds tussen 7 en 8 uur.
Uitbeta l ing op Woensdag 9 Juni
's avonds tussen 7 en 8 uur.

De penningmeester,
G. J. MARTINUS, Almenseweg

VOOR CYHoederdag

• Leuke zakdoeken

• Kousen - Nylons

• Schorten - Sjaals

• Handschoenen, enz,

Luth heeft ze
in een ruime sortering

Komt u eens kijken?

H. LUTH - VORDEN

IV inde r sandalen
Goed en goedkoop
natuurlijk bij

WULLINK's Schoenhandel
Tel. 342 ist d<>

HET BINNENHUIS

Vord
y.eubileer-inrichting

Tel. 314

Ócfi
Grote voorraad

Cocostapijt
„ lopers

karpetten
„ matten

Tafelzeilen
Gordijnstoffen
Vitrages
Balatum
Linoleum
Meubelen

behangsel papieren

Divans
Chinamatten
Matrassen
Spiraal matrassen
Linoleum- en

meubelwas
Bouclé- en

moquettelopers
Oud-holl. doeken
Wandkleden enz

Aanbevelend: A. POLMAN

De GELDERSE TRAMWEGEN
in Vorden vraagt

een flinke B E S T E L L E R
leeftijd 17—21 jaar

Loon volgens landelijke loonregeling

Vordense Bad- en
Zweminrichting

„IN DE DENNEN"

OPENING
ZATERDAG 15 MEI 1954

Het Bestuur

H.H. WINKELIERS

Waardebonnen
van de ORANJE VERENIGING

kunnen worden ingewisseld bij de Penningm.:

Vogtlander — Zutphensweg 77
op Maandag 10 of 17 Mei tussen 3—5 uur

Gevraagd per 15 Juli
net R.K. kindermeisje
v.g.g.v.; keukenmeisje
en werkster^, aanwezig
Bar.sse van Dorth tot
Medler, Huize Medler,
Vorden

Gevraagd een hulp in
de huishouding voor
d. of d.e.n. Mevr. Mo-
zes, Nieuwstad 10,

Zutphen (Liberty)

Mevrouw Emsbroek-
Spiele, „'t Selsham",
vraagt tegen 15 Juli
een meisje voor dag
en nacht.

Gevraagd
fl inke leerjongen

speciaal voor bromfiet-
sen
Rijwiel- en bromfiet-
senhandel D. Slagman
Beukerstraat 68-72

Zutphen, telf. 2126

Verloren een mestin-
legger (schaar) van een
wendploeg, van Mossel
binnendoor n. Vorden
Gaarne bezorgen bij
H. G. Oltvoort D 82
Wildenborch

Bej. wed. vraagt gem.
of ong. vrije zit en si.k.
of zitslaapk. met gebr.
van keuken in of nabij
dorp Vorden. Br. aan
D. J. Venderink C 100
Vorden.

Kosthuis gevraagd
te Vorden

Brieven onder no 30

Biggen te koop bij
G. J. Eijerkamp

Delden B 35

Te koop eiken berg-
roede met kruisgebint
en i jz . rikrak.
J. H. W. Eskes, B 96

Te koop eendrag. b.b.-
zeug, b i j n a a d , telling,
keuze uit 3.
A. F. J. Waarle,

Kranenburg

Te koop een batterij
weideafrasterings ap-
paraat, wegens aanleg
electrisch slechts één
seizoen gebruikt.
Te bevr. bij adv. bureau
Te Slaa

Te koop zw.b. maal-
kalf bij J. Schouten,

b/d Bramel

Biggen te koop bij
H. J. M. Memelink,

Linde, E 8, Vorden

Te koop 2 schrijfbu-
reaux, waarvan l old
finis en l eiken.
A. Hulshof, Vorden

Telf. 371-K6752

Te koop l wisselstroom
motor Va pk. en l draai-
stroom motor l pk. ge-
bruikt, doch met garan-
tie. A. Hulshof Vorden
Telf. 371- K 6752

Te koop neur. dr. vaars
r.b., 17 Mei a.d.tell. .
t.b.c.-vrij bedr.
G. J. Wunderink,

Kranenburg

Te koop goed onderh.
bromfiets m. voor- en
achter telescoopvering,
merk Avros, A. Elsman
Delden B 57

Te koop jongensfiets
bij W. Nieuwenhuis,
het Hoge 15

Te koop een jonge gus-
te koe en 4 auto-bin-
nen- en buitenbanden
m. 500x21, z.g.a.n.
L. H. Visschers,

Galgengoor C 111



MARTENS
Vorden

Kousenweek
Ontvangen:
de nieuwste

: c5etter-set serie
•| Nylon
• fantasie hiel 4.95

| Ragfijne nylons 5.̂

• Iets moois 4.50

Nylon „sportief" 3.9'

Nylon „ideal" 3.40

Pracht nylon
slechts 2.95

Profiteer
uan deze aanbieding i

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en Pedicure-iiir.

„MARIE-LOUISE"
*

Gratis voetonderzoek
Pijnloos en steriel pedi-

curen
Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO
Med. gedipl. voctkundigc-

Chiropodist

A. J. B.SIEMERINK
't Hoge 47 Vorden

Contact., pakt!

en vergelijk onze prijzen i

DEZE WEEK EXTRA RECLAME

200 gr. gekookte ham 79 et 200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. boterhamw. 40 et 200 gr. leverworst 30 et
200 gr. ham worst 68 et 200 gr. paardenrookv.90 et

ALLEEN Zaterdag, 500 gram vet spek 90 et.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

X'
X

^Vvist u dat f
Xu
V Wist u, dat wij heden Zaterdag 8 Mei
w 's morgens om 9 uur, onze

nieuwe openen ?
Een keur van mooie planten en bloemen, voor
iedere beurs verkrijgbaar. Een aardige collectie
vazen, sierpotjes, pulletjes enz.

Bmidswerk, grafwerk, tafeluersiering enz.
wordt door ons vakkundig uitgevoerd.

DEZE WEEK: Waardebon 12

40 jaar inconé 1914-1954

DIVANBEDDEN
1-persoons, 80 X 190, sleemodel
15 jaar garantie.

Normale prijs f A40 Jubileumprijs f 26,50

Binnenverings-matrassen
l-persoons, 80 X 190

Normale prijs f 54.50 Jubileumprijs f 42*50

TEL. 381VISSER
Het juiste adres voor uw nieuwe

Gazongrasmachine
in prijzen vanaf f 37.—

enmotorgazonmaaiers v.a. f 375.-

HENK VAN ARK
De specialist

NIEUW!
JACHTWORST
een delicatesse die U
MOET PROEVEN!

150 gram 59 cent

Droog, vet spek

500 gram 98 cent j

SlVtIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

Nutsgebouw -*
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 15 Mei, 8 uur
de realistische Italiaanse film

MEISJES IN NOOD
met:

PIER ANGELI
(bekend uit „Morgen is te laat")
Laura Gore — Aldo Silvani

Achtervolgd door een sterke harts-
tocht trachtte zij het leren te ont-
vluchten. Het huwelijk stelde Iiaar
teleur en zij ratte liefde op voor een
andere man ... maar niet beide handen
greep zij de kans (ian o/n opnieuw te
beginnen f

Toegang 18 jaar

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr. 11

r i

X
X
X
X

X
X

II
X Dus nu allen naar bloemenmag. „DE WITTE ANJER" X

X Fa. J. DERKSEN & Zn. X
V w
Q Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 334 Q

X

Ouderavond Nutskleuterschool
op a.s. Vrijdag 14 Mei, 's avonds half acht
in de Koffiekamer van het Nutsgebouw.

Spreekster: Mej. N IJ K A M P
inspectrice v. h. Nutskleuteronderwijs

*
Wegens periodieke aftreding van twee be-
stuursleden zullen op deze avond uit de
ouders van leerlingen 2 nieuwe bestuurs-
leden gekozen worden.

Trouwe opkomst is gewenst

75-jarig bestaan
C H R . SCHOOL

'T HOGE VORDEN

Oud-leerlingen der school hopen
Donderdag 20 en Vrijdag 21 Mei

een Jubileum-Feestavond
te geven voor ouders, leden, oud-
leerlingen en belangstellenden in

het Chr. onderwijs.
Gebouw Irene. Aanv. 7 uur

Toegang alleen op vertoon van toegangsbe-
wijzen, welke KOSTELOOS verkrijgbaar zijn

van 8 tot 12 Mei
bij onderstaande adressen:

J. A. BERENPAS, Zutph.w. 45
G. J. BARINK, Nieuwstad 24
W. KLEIN BRAMEL, C 112
M. KORNEGOOR, E l
M. H. GOTINK, B 42
H. J. BERENPAS, D 111

Aan de zaal worden GEEN toegangs-
bewijzen meer uitgereikt.

De

Aangifte van leerlingen
voor de beide Openb. Scholen in de gemeente
kan geschieden bij de H.H. Hoofden der Scho-
len-liefst voor 15 Mei a.s. Aan de Dorps-

«'lèol is, buiten de schooluren, een cursus ver-
nden in de Franse taal en enkele andere

vakken. Deze cursus is vooral bestemd voorde
eerlingen welke later het U.L.O. of M.O.-
hopen te volgen.

Ze staat het hele lange jaar
Voor ieder huisgenoot steeds klaar!
Ze geeft aan ieders wens gehoor,
Elk uindt bij haar een open oor.
Maar Zondag is het Moederdag,
Waarop elk haar verwennen mag!
Toon Zondag dan uw dankbaarheid.
Verwen haar met een aardigheid.

*
Grote sortering geschenken voor

MOEDER
in alle prijzen

*

R, J* KOERSELMAN
Telef. 364 VORDEN

Contact is in Vorden onmisbaar geworden

Typhoon Zündapp
ELEGANT SNEL

OERSOLIDE
watt verlichting P.K.

Tijphoon Zündapp dat zal blijken
Gaat met de meeste kopers strijken!

Agent voor Vorden:

A* G* Tragter,


