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AGENDA VAN DE WEEK
8 Nov. Heruitvoering; Internos.

12 Nov. Uitvoering Dameskoor.
14 en 15 Nov. Kanarietentoonstelling.
14 en 15 Nov. Bazar D.I.O.

SPOORWEGBEAMBTE BEKEURDE
Door een plaatselijke spoor\vegbeainbt,e
werd tegen de 26-jarige H. proces verbaal
opgemaakt wegens het passeren van de
overweg aan de Almenseweg, terwijl de
bomen gesloten waren. Hij tilde de bomen
op om zodoende nog juist voor een pas-
serende trein de overweg over te steken.
Dit voorbeeld werkt blijkbaar aanstekelijk
voor de schooljeugd,4 die zich hieraan ook
al schuldig maakt en waardoor de moge-
lijkheid niet uitgesloten is, dat er eens een
ernstig ongeluk uit voortkomt. Naar men
ons mededeelde zal er streng op gelet
worden. Er volgt dan onmiddellijk een be-
keuring.

25-JARIG JUBILEUM BIJ DE EMPO
Zaterdag herdacht de heer J. Gossink de
dag dat hij 25 jaar geleden in dienst van
de Empo-fabriek was getreden als monteur-
chauffeur. In het bijzijn van zijn echt-
genote en kinderen werd de jubilaris in
de feestelijk versierde montage-hal en in
het bijzijn van het gehele personeel door
de heer L. Emsbroek namens de directie
toegesproken. Hij kreeg naast hartelijke
en waarderende woorden, de traditionele
enveloppe met inhoud, terwijl mevrouw
Gossink bloemen aangeboden kreeg. Namens
het personeel sprak de procuratiehouder,
de heer A. J. Scholten, die hem eveneens
een enveloppe met inhoud aanbood. Met
een ,,laiig-zal-hij-leven". werd de plechtig-
heid besloten.

HnmÈfl
Verhoogt het aanzien van Uw
handen Altijd gaaf. zacht en welverzorgd

Het is de Hamamelis die het 'm doet

VERGADERING A.R. KIESVER.
De A.R. Kiesver. „Nederland en Oranje"
vergaderde onder leiding van de heer A. J.
Lenselink. Uit het verslag van de penning-
meester bleek dat de vereniging er finan-
cieel zwak voorstaat, tengevolge van het
lei t dat zich tal van geestverwanten nog
niet als lid hebben aangesloten. De heer
Heijs bracht verslag uit over het werk der
Statenkieskring-Centrale. Aan de hand van
een inleiding van de secretaris, de heer
Polman, werd een nabeschouwing gehouden
over de afgelopen gein eent e raadsverkiezing.
Door het behandelen van enkele practische
en principieele onderwerpen zal men
trachten te komen tot kaderverruiming.
De, voorzitter deelde mede dat op 21 Jan.
Dr J. A. Diepenhorst uit Amsterdam voor
de afdeling zal spreken over het onder-
werp „Moskou op weg".

AANBESTEDING
Bij de op Woensdag alhier gehouden aan-
besteding voor de u i tb re id ing van de Empo-
rijwielfabriek alhier werd het hoogste in-
geschreven door de fa Kreunen en Zn Ie
Lochem voor f 135.000 en het laagste door
fa Lindenschot te Kuurlo voor f 106.300.
Er waren 27 briefjes ingeleverd.

PLA1 TEL.MEISJES VERGADERDEN
De Ghr. Plattelandsmeiftjes hebben tesame.n
met de al'd. Vorden van de G.J.B.T.O. een
gecombineerde vergadering gehouden onder
leiding van mej. v. d. Kamp. Zij deelde
mede dat op 13 Nov. voor de afdeling Chr.
Plattelaiidsmeisjes als spreekster zal op-
treden mevr. I. Mol-Zijlstra uit Zutphen.
De heer van Roekei hield een causerie over
zijn reis in Duitsland, waarbij hij o.a. wees
op de eenvoudige woninginr icht ing aldaar.
Verder vertelde spr. nog het een en ander
over het rundvee, bieten-verbouw, de trek-
dieren e.a. Het geheel werd verduidelijkt
door lantaarnplaatjes.

Kerkdiensten Zondag 8 November.
Hervormde Kerk

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

DOOPZITTING
Voor de bediening van de Heilige Doop op
Zondag 15 November houdt Ds Langstraat
doopzitting op Dinsdag 10 Nov. 's avonds
7 uur. Doopvaders worden verzocht om
trouwboekje mede te brengen.

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 7 Nov. van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 8 Nov. Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 98 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 35.— tot f 39.'—
per stuk. Redelijke handel.

Burgelijke stand van 23 Oct.—5 Nov. 1953
Gcburt'n: z. v. J. Korenblek en R. Koren-
blek-Norde; d. v. Th. A. Duistermaat en

. H. Duistermaat-Takkenkarnp; z. v.
. Bos en M. H. Bos-Eijkelkamp.'

Gehuwd: H. Klein Kranenberg en H. J.
Weenk; A. K. J. Hartelman en E. A. W.
'•v huurman.

N.V. GEHA GEMODERNISEERD
L de heer G. Emsbroek is dezer dagen

rtinnerij aan de Enkweg geheel ge-
moderniseerd.
Na diverse bewerkingen worden de te ver-
tinnen voorwerpen in drie speciale baden
gedompeld. In het eerste bad wordt een
geallieerd sterke metaalverbinding ver-
kregen, terwijl het tweede en derde bad
het product verder vervolmaken en het
de glanzende en hygiënisch vuurvette ver-
tinning geven. Naast de zelfgeproduceerde
artikelen, waaronder vooral naadloze melk-
gereedschappen, venterskannen, melktee-
men, melkemmers enz. wordt ook de loon-
vertinnerij beoefend en telt de Geha de
voornaamste fabrieken hier te lande onder,
haar afnemers. Het bedrijf is al zeer oud.
In 1830 vestigde de grootvader van de heer
Kinsbroek zich als koperslager en vertinner
in Vorden. Diens zoon H. Emsbroek zette
de zaak voort en leidde zijn zoon Gerrit
\veer voor het bedrijf op. De andere zoon,
Herman, is oprichter van de Empo rijwiel-
fabriek.
De tegenwoordig*; heer G. Emsbroek heeft
het beheer van het door zijn grootvader
gestichtte bedrijf aan de Zutphenseweg,
thans bekend onder de naam „Gems Metaal
werken" aan zijn zoon Jan overgedragen
per Juli 1949 heeft hij zelf de vertinnerij
aan de tënkweg voortgezet.
De heer Emsbroek kan veel over de ge-
schiedenis van dit oude familiebedrijf ver-
tellen. Het is een grote voldoening voor
hem het bedrijf nu tot in de finesses ge-
in odorn i scerd te weten.

JAARVERGADERING G.O.S.
Onder leiding van de heer G. J. Wuesten-
enk vergaderde in het Nulsgebouw de afd.
Vorden van de G.O.S.
Uit de diverse verslagen bleek dat de af-
deling thans 123 leden. telt. In het afgelopen
boekjaar Avarcn ontvangen 1022 runderen,
294 nuch te re kalveren en 3075 varkens, in
het totaal 4391 stuks. Hiervoor was uit-
betaald f 998.415,—. Bij de bestuursver-
kiezing stelde de heer D. Klein Bramel zich
niet meer beschikbaar. In diens plaats
werd gekozen de heer G. A. Mennink.

FOEI TOCH; BRIGITTE!
Hedenavond kan men zich in het Nuts-
gebouw een paar uren kostelijk vermaken
met de vrolijke succesfilm: Foei toch; Bri-
gitte! Een schoolmeisje wordt gesnapt met
een liefdesbrief en binnen het uur valt
zware verdenking op drie brave echtgenoten
en een mysterieuze dame. Het is de groot-
ste serie misverstanden, ooit in één film-
verhaal bijeengebracht.
Heinz Rühmann, Hans Moser en Theo Lin-
gen, de drie meest geliefde humoristen,'
maken deze film tot een oer komische ge-
beurtenis, waarover u nog lang zult na-
praten.

KLAPROZENCOLLECTE
Komende week zal in onze gemeente de
jaarlijkse Klaprozencollecte gehouden wor-
den. De opbrengst is bestemd voor de in-
standhouding van de graven der geallieerde
hier gesneuvelde militairen.

VERGADERING A.N.A.B:
De afdeling Vorden van de A.N.A.B. heeft
onder voorzitterschap van de heer J. L.
Welsink in café .Wahl de jaarvergadering
gehouden. Uit het verslag van de penning-
meester, de heer G. J. Martinus, bleek dat
er een batig saldo was. Het verslag van de
secretaris, de heer Joh. Wahl, vermeldde
een ledental van 54. Bij de bestuursver-
kiezing werd de heer G. J. Martinus her-
kozen. In de vacature Joh. Doornink, werd
gekozen de heer H. Hengeveld. Als af-
gevaardigde naar de Federatievergadering
te Ruurlo werden aangewezen de heren

. Welsink en G. J. Martinus. Op 21
Nflfenber zal een feestavond worden ge-
lioiraen.

VOETBAL
Vorden heeft Zondag een verdiende,' doch
wel wat te grote 4—1 nederlaag geleden
tesÉmPax in Hengelo.
V«JRn speelde voor de rust met de felle
wind tegen een goede wedstrijd en was
zelfs beduidend sterker dan Pax. De; rechts-
buiten wist met een fraai schot Vorden
de leiding te geven en hoewel er zich nog
wel meer kansen voordeden om te scoren,
bleef het bij dit ene doelpunt. Pax maakte
voor de rust aanbrak weer gelijk, waarmee
zij meer kreeg dan zij verdiende. Hoewel
Vorden in de tweede helft de sterke wind
in de rug kreeg, bleken de meeste spelers
toch uitgespeeld te zijn doordat zij in de
eerste helft teveel van hun krachten ge-
vergd hadden. Pax nam het spel in handen
en wist met drie doelpunten de zege veilig
te stellen. De Vordense doelman had blijk-
baar zijn dag niet, want enkele doelpunten
waren wel te voorkomen geweest.
Vorden II speelde thuis een tamme wed-
strijd tegen Markelo3 en wist met 3—l
te winnen.
A.s. Zondag trekt Vorden naar Ruurlo. Ook
hier krijgen de geel-zwarten het zwaar te
verduren. We zullen hopen dat zij hun
huid zo duur mogelijk verkopen zullen.
Vorden 3 ontvangt 's morgens Voorst 5.

KOU-KOORTS-GRIEP
SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudige
geneeskracht door veelvoudige samen-
stelling. Koker 50 tabletten 90 et, 25 tabUtUn 50 et.

VEILIG VERKEER
Het verbond voor veilig verkeer heeft in
zaal Bakker Dinsdagavond een filmvoor-
stelling gegeven. Op het witte doek was
te zien, hoe men zich op de openbare weg
moet gedragen om ongelukken te voor-
komen. Als men de verkeersregels maar
uitvoert, dan blijven de ongelukken tot een
minimum beperkt. Na een en ander duide-
lijk te hebben gezien en gehoord werd hier
een afdeling opgericht met aanvankelijk
116 leden. De burgemeester werd benoemd
tot Ere-voorzitter. Het lidmaatschap kost
f 1.— per jaar minimum. Deze contributie
kan voor niemand een bezwaar zijn,1 om
de veiligheid van zijn medemens te ver-
zekeren.



Geen koude voeten meer!
Koopt u dan een nieuw cocostapijt

Wij hebben een pracht sortering, tegen lage
prijzen. Vraagt stalen.

Beleefd aanbevelend:

Woninginr* Joh* Heerink
Zurphenseweg, Vorden Telef. 383

Geld. Rookworst
2 stuks voor f 1,29

Prachtige blanke zuurkool 1 T ct

250 gr. moccasprits (ietsbijz.) 65 &

250 gr prachtige grote pinda's 70 ct

200 gr ontbijtworst 55 ct

PARDIJS
heeft het voor u

Advertenties
voor de St Nicolaascourant van de
Vordense Winkeliersvereniging moeten
UITERLIJK Maandag 9 November bij
Wolters bezorgd zijn. Indien niet aan*
wezig wordt dezelfde tekst als vorig
jaar aangehouden.

Bestuur Vordense Winkel.ver.

Honderden profiteerden reeds
van onze

^ju&ileum~aanbieding
met als extra attractie:

bij iedere aankoop van f 10.—
een waardebon van f 1.— cadeau

ter vrije besteding in onze zaak.

Profiteer van onze speciale aanbieding
in complete huiskamers, slaapkamers

en woningtextiel.

Doet uw voordeel bij

Meubelhuis „'t Centrum"
G. J. Eijerkamp,

Beukerstraat 26, Telef. 2869, Zutphen

Franco levering met eigen expeditie.
Eventueel bergen wij voor u op voor latere

levering. W

B

A.s. Maandag 9 November
aanv. 's avonds half zeven

Balavond
zaal

W I N K E L M A N
Keijenburg;

Een sieraad in uw kamer

is een

(jteteluchi~naard
met boven-afbrand-systeem

De enige haard met 2 patenten

Henk van Ark

V O R D E N S D A M E S K O O R

^ubileum-uitvoering

ter gelegenheid v. het Ie lustrum
op Donderdag 12 November
's avonds half acht in 't Nutsgeb.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Voor de pauze zang en orkest
o.a. „Aan de schone blauwe Donau"

Na de pauze bont programma
Evenals vorige jaren „voor elk wat wils"!

NA AFLOOP BAL a 50 ct p. p.
(op vertoon van entreekaart uitv.)

Toegangskaarten bij de leden verkrijgb.

Plaatsbespr. a 10 ct p, pi. van 12-1 ». in de
grote zaal (vooringang). Loting 12.30 uur

Gym.ver. „SPARTA'
afd. Dames-senioren

Wegens plaatsgebrek
in de zaal kunnen tot
nader bericht
geen nieuwe leden
meer worden aange-
nomen.

Het Bestuur.

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

Half-wollen dekens
2-persoons

met bloemmotief
extra grote maat 170 x 220

f 18.95

Weer nieuwe sortering:

^ WOLLEN DEKENS
£ GESTIKTE DEKENS
-fc HALF-WOLLEN DEKENS

Alle maten Alle kleuren

VISSERTEL. 381

,,VORDEN VOORUIT"! J
De firma Derksen heeft de primeur van

,VITA" diepvriesproducten.

Door aanschaffing van een diepvrieskoelinrichting
zijn wij nu in staat u geregeld te voorzien van
diepvriesproducten — zowel groenten als fruit.
Neemt u eens proef. Vooral op Zon- en feestdagen
is 't een ware uitkomst. Binnenkort wordt er een
demonstratie gegeven van de diepvriesproducten,
waarover u nog nader bericht zult ontvangen van de

Fa J. Derksen i Zn
Zutphenseweg 13

Tel. 334
VORDEN

Wij blijven hoog in kwaliteit
en laag in prijs!

runderrookvl. 50 ct100 gr
100 gr
100
100
100 gr
100 gr
100 gr
100

«r-
«r.

gr.

200
200

gr-
gr-

paarden „ 50 ct
ham 50 ct
plockworst 50 ct
dr. metworst 50 ct
boterhamw. 34 ct
pekel vlees 38 ct
gebr. gehakt 38 ct

Extra reclame
lunchworst 60 ct
pekelvlees 75 ct

100

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas

100 gr. preskop
500 gr. vet spek

30 ct
18 ct
18 ct
25 ct
20 ct
18 ct

135 ct

voor Zaterdag:
200 gr. ham

gr.200
90 ct

boterhamw. 60 ct
Alleen Zaterdag: 500 gram spek voor f 1.25

Wekelijks af te geven: VIERDELS, vanaf f l.25 p. 500 gr.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

11 November
(Koldemarkt)

te Hengelo (Gil)
De Marktvereniging

DE HOED
die u zo leuk staat
ligt voor u klaar
bij

Kroneman-Jörissen

OPROEP!
De kerkeraad der Hervormde Gemeente te
Vorden nodigt de stemgerechtigde lidmaten
uit om schriftelijk en ondertekend

binnen acht dagen aanbevelingen in
te dienen van lidmaten, van wie zij
menen, dat die voor verkiezing in aan-
merking komen.

Aftredend zijn als ouderlingen de heren H.
S. J. Albers, H. Bosch en M. Eskes en als
diakenen de heren D. Norde, D. Norde en
H. J. Radstake. Zij zijn allen hierkiesbaar.
De kerkeraad heeft besloten de kerkeraad
uit te breiden met twee ouderlingen en twee
diakenen.
De aanbevelingen worden ingewacht bij de
scriba v.d. kerkeraad, ouderl. H. S. J. Albers

r „GEHA N.V»" VORDEN
v.h. G. Emsbroek

Ook ter UWER bediening thans in
bedrijf: de nieuwe, met 3 dompelbaden

hoogst modern ingerichte

VERTINNERIJ
(volbaden van 99,9% Bankatin)
aan de Enk weg 5 te Vorden

Zend nu daarheen nio roestige vat of kan
Wc trekken die 't blinkend kleed van

B ANK A a n.'

Ten gunste der fabricage en handel
van ons speciaal product

Melkef ij-gereedschappen
die we thans nog meer wensen te ver-
volmaken, hebben we besloten om de
komende week nog de resterende huish.
artikelen tegen ongekend voordelige

prijzen geheel uit te verkopen.
Iedere ko/)er ontvangt vanaf f 7.- als
reclame een „GEMS" (Hoeil(ini}> eadean

Enkele leerjongens beneden 17 jaar kunnen ge-
plaatst worden ter opleiding. Schr. aanm. a.u.b.
adres G. EMSBROEK, Burg. Galléestr. 48, Vorden |

Niet langer prakkizeren

laat

WULLINK
uw schoenen repareren

.Onbetwist, de schoenenspecialist'

Wilt u met St Nicolaas een

PAS-AAN servies
cadeau geven? Bestel deze dan vroeg-
tijdig. Keuze uit 58 modellen.

Vanaf f 61,45 'n com-

plete combinatie.

In kop en schotels en glaswerk ruime keuze

Een porsel. theeservies voor f 18,95

't Is hens - de grootste keus

N: NICO KEUNE

Koop een klaproos in de week van 9-14 November



SCHOOL MET DE BIJBEL
WILDENBORCH BESTOND 40 JAAR

Op twee achtereenvolgende avonden beeft
de Prinses Julianaschool in de Wildenboreh
haar 40-jarig bestaan herdacht.
Beide avonden memoreerde Ds Jansen,
yoorzitter van het schoolbestuur in zijn
{openingswoord het ontstaan van de school.
In December 1912 werd op initiatief van
mr Brands, destijds bewoner van de Wil-
denboreh vergaderd over de oprichting van
een schoolvereniging. Op 13 Februari 1913
werd de eerste ledenvergadering gehouden.
Een definitief bestuur werd gekozen, be-
staande uit de heren mr Brands, Ds Hel-
ders, predikant der Ned. Herv. kerk te
Vorden, H. Hijenhuis, 't Hoge Vonder,
A. J. Meulenbrugge, W. Jansen ('t School-
huis) en A. J. Koskamp.
Nadat enige scholen in de omgeving waren
bezichtigd werd met de bouw een aan-
vang gemaakt. Wat maakt de school echter
tot school en welke herinneringen heelt
zij voor u, aldus Ds Jansen. Vee la l zijn
dit feestelijke gebeurtenissen, zoals Konin-
ginnefeest op 31 Augustus. Wij zijn dank-
baar voor Gods hulp in de afgelopen 40
jaar. Moge de school nog jaren kinderen
onderwijzen en opvoeden in de vreze des
Heren, zo besloot Ds Jansen.
Voor de pauze werd gedeclameerd en een
één-acter opgevoerd m -t behulp van d',
onderwijzers ingestudeerd door de leer-
lingen.
Na de pau/e met tractatie voerde een aan-
tal oud-leerlingen de revue „Voor 40 jaar
en thans" op. Hoogtepunten in deze revu^
waren de oprichting, het 25-jarig bestaan
en de tegenwoordige situatie.
Bij de episode ,,25-jarig bestaan" werd het
destijds aangeboden schilderij getoond,
voorstellend de zaaier. Ook was het ver-
schil in onderwijs van 40 jaar geleden en
thans niet vergeten.
De tweede avond sprak Ds Langstraat het
slotwoord. Deze dankte in het bijzondei
de heer A. G. Mennink voor de samenstel-
ling van de revue, mevr. Staring voor haat
zorgen om passende costuums te krijgen en
de heer Hoogstadt voor zijn uitstekende
leiding. De avonden werden besloten met
de Avondzang.
Onder de aanwezigen bevonden zich de
eerste avond het oud-hoofd dezer school,
de heer H. L. Dirkze en de oud-onderwij-
zeressen, de dames Meynen en Aartsen.
Als hoofden der school fungeerden in de af-
gelopen 40 jaar de heren Of fringa, Dirkze,
Harmsen en Hoogstadt.
Namens de oud-leerlingen sprak nog de
heer G. JNijenhuis, 't Hoge Vonder. Hij bood
een enveloppe met inhoud aan voor d«
aankoop van leermiddelen.
Ds Jansen offreerde de heer Nijenhuis een
kistje sigaren, bestemd voor diens groot-
vader, die 40 jaar geleden tot de oprich-
ters behoorde. Grootvader Nijenhuis, al-
dus Ds Jansen, is steeds een ijverig en on-
vermoeibaar bestuurslid der school geweest.
Bij de opening telde de school 35 leerlingen
thans ruim 80.

ZUSTER GEMMINK NAM AFSCHEID
Het zal zuster Gemmink ongetwijfeld n i et-
allee n met weemoed, maar ook met dank-
baarheid hebben vervuld, toen Zaterdag-
middag in zaal Bakker enkele honderden
Vordenaren hun wijkzuster de hand ten af-
scheid kwamen drukken en bedanken voor
alles wat zij voor hen deed. Ook nu kwam
weer goed tot uiting wat zuster Gemmink
gedurende de afgelopen 28 jaren voor de
Vordense samenleving heeft betekend. Het
was dan ook geen wonder dat er hartelijke
woorden bij dit afscheid gesproken werden
dat er vele bloemen en persoonlijke ca-
deaux werden aangeboden en dat zuster
Gemmink tenslotte een prachtig rijwiel
en nog een enveloppe, inhoudend een groot
bedrag van de dankbare leden van het Vor-
dense Groene Kruis in ontvangst had te
nemen.
Dr W. Lulofs, voorzitter van het Groene
Kruis, had de taak haar een en ander te
overhandigen. Hij wees er op, dat deze dag
voor haar er een van gemengde gevoelens
zou zijn. Enerzijds van dankbaarheid, om-
dat thans haar leven in rustiger banen ge-
leid is en anderzijds een dag van weemoed
bij de afsluiting van dit stuk verleden. Hij
gaf een kort resumé van de dagtaak, zoals
zuster Gemmink die de laatste tijd ver-
richtte en waarbij ook vaak 's nachts nog
een beroep op haar gedaan werd als het
gold patiënten hulp te bieden. Met de tot-
standkoming van het nieuwe wijkgebouw-
tje — nu 5 maanden geleden — is een
lang gekoesterde wens van haar in vervul-
ling gegaan. Het bestuur stelt, aldus spr.,
uw royale bijdrage aan dit gebouw op hoge
prijs.
Gezien de zware taak, is het voorschrift
van het hoofdbestuur, dat wijkzusters op
betrekkelijk jeugdige leeftijd (55 jaar) al
worden gepensionneerd, toch een wijs be-
sluit. Kr komt nu eenmaal een tijd dat het
lichaam eist dat men het wat gemakke-
lijker moet kunnen doen en dat laat zich
niet verenigen met een beroep, dat zulke
zware eisen stelt.

fs besloot met haar hartelijk dank
t e l n g e n mede namens het Groene Kruis
voor de moeite, die zij zich gegeven had
dag aan dag hulp te verlenen aan patiënten
en doktoren gedurende zo'ii lange periode.
Namens het gemeentebestuur sprak hierna
burgemeester Van Arkel. Ook hij wees op
haj^zware en menslievende taak, die zij
alflpr vol plichtsbesef verricht had. Onge-
twijfeld hebt u, aldus de burgemeester; in
uw ambtsperiode vele gezinnen, die met
ziekten te kampen hadden, van meer nabij
leren kennen en daardoor zijn er banden
ontstaan, die in vele gevallen tot vriend-
schapsbanden zijn uitgegroeid.
Namens het gemeentebestuur bood spr.
bloemen aan. Hij wenste haar tenslotte,
tesamen met haar vriendin me j. Steenman,
waarmee zij samenwoont, een mooie levens-
Savond toe.
De zaal Bakker was versierd met tal van
bloemstukken, welke zuster Gemmink bij
haar afscheid waren aangeboden.

IVOROL: Behoud Uwer tanden!
BILJARTEN

Het eerste vijftal van K.O.T. heeft de
Zutphenarcn duidelijk laten blijken dat
Vorden ook dit jaar een geducht woordje
zal willen meespreken. Uitspelende tegen
T.O.G. 11 gunden zij hun tegenstanders geen
enkel winstpuntje. Het werd een eclatante
10—O overwinning.
Het tweed,' v i j f t a l kon het niet tot ecu
overwinning brengen. In Voorst deelden zij
met Voorst I I de punten 5—5.
Het programma voor de komende week
luidt:

De Hoven II—K.O.T. II
K.O.T. I—De Boer I

DAMMEN
In een zeer spannende strijd verloor de
Vordense Damelub haar tweede compe-
titiewcdstrijd tegen O.G. Ahnen met 7—l.'i.
B. K. Breuker—A. M. J. Loman 0—2
J. F. Geerken—D. J. Koetsier 0—2
J. Lammers—B. J. Schoneveld l—l
Joh. Masselink—B. Groenauwe 2—O
J. Aukes—H. Stoelhorst 1—1
H. Wansink—D. J. J. Groenhuis l —l
W. Kamperman—G. J. KI. Wassink .1—i
B. ^entink—H. Berkenbos 0—2
Jagt—G. W. Bukman 0—2
J. de Vries—J. .W. Lubberding l—l

BAZAR D.I.O.
Onder voorzitterschap van de heer B.
Schoenaker hield de Tafeltennisvereniging
„D.I.O." in zaal Schoenaker een goed be-
zochte bijeenkomst. Het voornaamste punt
van bespreking vormde het organiseren van
een bazar ter versteviging van de f inanciële
positie der vereniging. In overleg met de
Contact-Commissie zal deze bazar worden
gehouden op Zaterdag 14 en Zondag 15
November a.s. Er zullen diverse a t t r a c t i e s
zijn o.a. waarzegger, sjoelen, schieten, bal-
gooien, grabbelton c.a., terwij l er nog een
aardige verrassing in petto wordt gehou-
den. \Crschil lcnde commissies w e r d e n be-
noemd, zodat een en ander een vlot ver-
loop kan hebben.

11 EROP VOERING
De U.K. Toneelvereniging „Internes". d i>
onlangs met zoveel succes een 2-tal u i t
voeringen gaf van het jubileumstuk „Zij.,
die gestuurd was . . . ." in drie bedrijven,
zal thans op veler verzoek een heropvoe-
ring geven van dit prachtige toneelspel op
Zondag a.s. Vooral de inhoud van dit mooie
stuk is een bezoek alleszins waard. Belang-
stellenden, benut deze laatste kans, die u
geboden wordt ! Nadere bijzonderheden
geeft de adv. in dit blad.

J.B.T.B. ONTWIKKELINGSAVOND
De J.B.T.B.; afdeling Vorden-Kranenburg,
startte de afgelopen week met haar win-
tcrprogramina, door het organiseren van 'n
ontwikkelingsavond, waarvoor een bevredi-
gende opkomst bestond.
De heer J. Zents hield een interessante
inleiding over ,,de toekomst van onze Jonge
Boeren en Tuinders".
Na de pauze werd het ontspanningsge-
deelte van de avond gehouden. Ken wed-
strijd in hersengymnastiek leverde groep
A met l punt voorsprong de overwinning
op. Meegedeeld werd nog, dat eind Nov.
de e.v. ontwikkelingsbijeerikomst zal wor-
den gehouden. De Geest. Adv. zal dan een
godsdienstig onderwerp behandelen.

Onrustig, gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen

RATTI-NIEUWS
De beide Hatti-seniorenelftullen hadden
Zondag vrijaf. De A-junioren trokken met
een volledig elftal naar Lochem en be
kampten in een zeer aantrekkelijke wed-
strijd K.D.C. a. Binnen 10 minuten gaf
Katti's middenvoor zijn club reeds de lei-
ding. Genoemde speler speelde ondanks z'n
blessure een pr ima partij. Na h a l f t i m e do-
mineerde' de groen-witte ploeg bijna geheel
en wist llatti een grote 14—3 zege te be-
halen.
A.s. Zondag staat er voor Ratti I een zeer
belangrijke wedstrijd op het programma.
Diepenheim I, dat Zondag door een 5—3
zege op Loehuizen I de leiding van Hatti
heeft overgenomen (met l punt voor-
sprong), komt op bezoek. De groen-witten
zullen dan ook alle zeilen moeten bijzetten
om Diepenheim de eerste nederlaag toe te
brengen. Ratti heeft het voordeel van eigen
terrein en wanneer alle spelers zich voor
100 procent geven, zal een bevredigend
resultaat kunnen worden behaald.
De Ratti-reserves gaan naar Doesburg en
zijn bejjyd met de vaste wil om de eerste
puntje^^e veroveren ten koste van
R.K.D.V.V.3. Ratti a heeft vrij, terwi j l het
B-elftal een oefenwedstrijd zal spelen tegen
het O.L. Dorpsschoolelftal.

UITBREIDINGSPLAN
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter kennis van belangheb-
benden, dat

een ontwerp tot herziening van het
uitbreidingsplan der gem. Vorden,
welk ontwero bestaat uit een plan in hoofd-
zaken voor het gehele gebied dezer ge-
meente, met uitvoerig renvooi, alsmede uit
een plan in onderdelen voor het dorp Vor-
den, met uitvoerige bebouwingsvoorschrif-
ten, vanaf Dinsdag, 10 November a.s., ge-
durende vier weken, dus tot en met Maan-
dag 7 December 1953, voor een ieder ter
inzage is gelegd ter secretarie dezer ge-
meente.
Belanghebbenden kunnen gedurende ge-
noemde termijn van vier weken bij de Raad
dezer gemeente bezwaren indienen.

Vorden, 4 November 1953.
Het Hoofd van het gemeente'
bestuur voornoemd,

A. E. VAN A R K UI ,

Uw voordeel Ons gemak

/Lu wordt ie pas goed

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Voor uw auto leveren
wij u gaarne:
Accu's,
Antievries,
Achteruit-rij lampen,
Looplampen,
Mistlenzen
Winterolie,
Schijnwerpers,
Doeken tegen beslagen
ruiten, Voorruitverw.
enz. enz.
Beleefd aanbevelend,

A. G. T R A G T E R

Magnetiseur G.E.
Elke Zaterdag van
5—6 uur aanwezig
bij Zutphenseweg 58
Vorden.

A.s. Zondag, 2 uur

Ratti l -
Diepenh. l

Kanarie vereniging
„De Vogeluriend"
H en 15 November

Tentoonstelling
Zie advertentie

volgende week.

Net meisje gevraagd
voor een paar halve
dagen in de week.
A. Meenink, Station.

Te koop een goed
onderhouden kamer-
kachel. G. Sarink,

B 97

Te koop toom zware
biggen. J. Mokkink,
Mossel D 90

Biggen te koop.
Joh. Wesselink,

Kranenburg

Te koop een blauw
kamgaren jas en vest,
nieuw manchester pak
met rijbroek en 2 da-
mes wintermantels.

Ruurloseweg 9

Gevonden tijdens de
Voetbalwedstr. Pax -
Vorden: l nieuwe le-
deren Motorhand-
schoen, tegen adver-
tentie kosten terug te
bekomen bij de Ter-
reinknecht A. C. Ade-
lerhof, Wichmondse-
weg 7, Hengelo-G.

Te koop een partij
blauwe Oud-Holland-
se pannen.
Firma J. W. Albers

Te koop een r.b. dr.
vaars, wit bedr. goede
productie. J. H. Nijen-
huis, Kranenburg.

Te koop gebr. dames-
rijwiel, prima haard-
kachel en ronde tafel.
Te bevr. Julianal. 34

Te koop mangels en
eetaardappel., (Noord.)
W. A. B. Borgonjen,
B 100

Ten spoedigste gevr.
voor
DELDEN, LINDE
en VORDEN
een Agent. Brieven
aan WOUDA'S ZA-
DEN, Oranjewoud.
Sinds 1879.
Aan degenen die zo
spontaan gehoor ga-
ven aan de oproep v.
Hittepetit, mijn har-
telijke dank. Ik ben
er prachtig mee gered.

D. WOLTERS



Heden overleed in het Algemeen Zie-
kenhuis te Zutphen, geheel onver-
wachts, onze inniggeliefde Vrouw en
der kinderen zorgzame Moeder

Gardina Frederika Barink
geb. Baank

in de ouderdom van 40 jaren.

H. BARINK
en kinderen

VORDEN, 5 November 1953.
Hackfort C 34

De begrafenis zal plaats hebben op
Maandag 9 November om 13 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

A.s. week worden de volgende huis-
samenkomsten gehouden:

Ds Jansen
Woensdag 11 Nov. fam. Wagenvoort-

Bloemendaal, 't Hietveld C 122
Ds Langstraat
Maandag 9 Nov. Wed. D. J. Wensink E 87
Dinsdag 10 Nov. fam. B. H. Lebbink B 54

Uitbreidingsplan
Van Maandag 9 November tot en met
Zaterdag 5 Dec, ligt het uitbreidings-
plan der gemeente Vorden ter visie.

Het is uw belang zich hiervan op
de hoogte te stellen en u in deze
kwestie te verdiepen.

Voorlichting is hierbij onontbeerlijk en
het bestuur der V.V.D. roept alle leden
en alle belanghebbenden op tot bezoek

in 't Nutsgebouw op Vrijdag
27 November, 's avonds 8 uur,

waarbij deskundige voorlichting gege-
ven zal worden door de ontwerper.

Een goede raad: houdt deze avond
vrij; liet is van groot belang,

Het bestuur der V.V.D.
afd. Vorden.

iteemt eens een proef

met onze

Wij hebben 12 soorten
ook zoutloze!

Deze week :
Edammer (belegen) 100 gr. 28 et
Edammer (jong) 100 gr. 23 et

Voor de slacht:
Zuiver boekweitmeel, gemengd meel,
worstkruiden, anijszaad, krenten, azijn
enz. enz.
Papier- en runderdarmen
Inmaakglazen en inmaakpotten

Zutphenseweg
Tel. 281

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Empo Rijwielfabriek
nodigt sollicitanten uit en wel:
flinke arbeidskrachten
tot 30 jaar, en
geschikte leerjongens
voor diverse afdelingen.

Bij gebleken geschiktheid levenspositie.
Aan het bedrijf is een eigen pensioen-
fonds verbonden.

Kolde Markt
Hengelo-G*

Woensdag 11 November
de gehele dag

Dansmuziek

Ijsbaan „Kranenburg"

In voorverkoop verkrijgbaar tot l Dec. a.s.

SEIZOENKAARTEN
tegen verminderde prijs.

Volwassenen f 2.75 (nadien f 4.—)
Kinderen t/m. 14 jaar f 1.25 (nadien f 2.—)

bij Sigarenmag. Eijerkamp en
P. B. H. Schoenaker, Kranenburg

"R.K. Toneelver. „9ntemos
Kranenburg

Op veler verzoek:
HER-OPVOERING
van het prachtige toneelstuk
in 3 bedrijven
Zij, die gestuurd was ..

op Zondag 8 November

Zaal Schoenaker. Entree f l ,— pi. bel.
Aanvang 7.30 u. Einde circa 1 0.30 u,
Plaatsbespreking 1 1 uur v.m. a 20 et
aan de zaal.

G. T. W. richting Dorp en richting
W/Vr.s.sr o/n kwart voor elf.

Een heerlijk warme

wollen of gestikte deken?
Komt u dan onze mooie collectie
eens bezichtigen.

Beleefd aanbevelend:

Woninginrichting Joh. Heerink
Zutphenseweg, Telef. 383

Sport- en Veldkijkers
Braun Imperial, 2 x 30 f
Braj^Imperial, 2 V* x 38
BrJ^Homburg, 3V2 x 40
Prisma Clarlux, 8 x 30
Rubber Staaflamp, waterd
Thermosfles, Supra
Stabilotherm (hardglas)

Ruime keus
in Ie kb± messen en scharen:

8,50
1 1,75
24.50

6,75
2,80
6,75

Herder zakmessen
vanaf f 2,90

Jongenszakmes, Fr. Herder 1,95
Roestvrij zakmes 2,95
Snoeimes, Fr. Herder 3,95
Huishoudscharen, vanaf 2,45
Borduurscharen „ 2,95
Nagelscharen „ 2,25
Knoopsgatenschaar „ 4,75

Fa. Wed. A. B. Martens
Jacht- en Sportartikelen

Nuts-spaarbank
Opgericht 1819

Dorpsstraat 40 - Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.
Vraagt inlichtingen.

Donderdag 12 November om 7 uur:

Sjoelen, Schieten
en Balgooien
om krentenbrood en gebak

De prijzen kunnen direct meegenomen worden

P. G. van Asselt

De winter zal gerust wel gaan
Met elke dag een lepel levertraan

van

Drogisterij „De Olde Meulle"

J* M* V* d* Wal Gedipl. drogist

frank
in AL-PAS

overall

C3% Lonnelcers

HEK nieuwste

l __, vinding.^

bij de gerenommeerde specialist: A. WOLSING Raadhuisslr. 26, Vorden

H.H. VEEHOUDERS!
Voor de winterproductie van uw koeien:

Koeienmeel van prima kwaliteiten toch een lage prijs!

Samenstelling :
25 %lijnmeel
15 maisglutenvoer

sesamkoek
koolz.schroot
soyaschroot
grondn.koek
roggemeel
erwtenmeel

10
10

7,5
G
7
o
5
3
4
2,4
0,1

havermeel
grasmeel
pulp
mineralen
dohyfral droog

D 3
100 %

Ber. eiwitachtige stof plm. 29°/o
vert. eiwitachtige stof „ 25 „
zetmeelwaarde 66

Prijs per 100 kg f 36.70
Prijs per pet. ruw eiwit f 1.26V2

Prijzen andere Mengvoeders:

Gem. graan (35 pet mais) f 27.70
Ochtendvoer f 34.—
Biggenmeel, eiwitrijk f 31.20
Biggenmeel, eiwitarm f 28.20
Varkensmeel, eiwitrijk f 30.—
Varkensmeel, eiwitarm f 27.70
Varkensmeel DA f 36,40

Bij contante betaling 1,5 pet. korting

FA J, W. ALBERS - VORDEN

Oplaat Wildenborch
Zaterdag 14 November, half acht,

Schieten en
verwerpen

van kreVKnbrood en gebak

Een ruime keuze in
Bontlaarsjes, Pantoffels en
Rul^rlaarsjes (4 kleuren)

vindt u bij

Wullink's schoenhandel
«Onbetwist de schoenenspecialist»

Hengelaarsver .„De Snoekbaars"

Jaarlijkse Feestavond
op Zaterdag 21 Nov. half acht
in café de Zon.

Het inleggeld moet vóór Maandag
17 Nov. aan bode of bestuur betaald
zijn.

*- Nutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 7 November, 8 uur
Het grote lachsucces

Foei toch, Brigitte
met: Heinz Rühman, Hans Moser en

Theo Lingen.

Anderhalf uur schateren van het lachen

ZIET DE RAAMBILJETTEN

Nieuwe, zeer aparte

(^orsages en tassen

R. J. KOERSELMAN
Zie etalage

Telefoon 384

DENKT
HEDENAVOND

AAN HET

Balgooien
Sjoelen

en
Schieten

IN

ZflflL LETTINK
Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN
's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"
Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed ??

Bakker Schurink
Telefoon 384


