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JAARVERGADERING NUTSDEPARTEMENT

Onder voorzitterschap van de heer H. Wesselink hield
het Nutsdepartement Vorden haar algemene jaarver-
gadering. Uit het jaarverslag van de secretaresse mevr.
Van Mourik bleek dat het Nut floreert (een uittreksel
uit dit jaarverslag kunt u elders in dit blad lezen).
Uit het jaarverslag van de Nutsspaarbank blijkt dat er
heel wat is omgezet en men dicht bij de 2,5 miljoen is,
al is er een klein koersverschil geleden. De heer Wes-
selink dankte voor het goede beleid van de Bank en
voor de schenking die de Spaarbank aan het Departe-
ment heeft gedaan. De balans- en resultaten rekening
geeft deze keer een voordelig saldo te zien van ruim
f 1100,—. Mevr. Wullink werd hierna dank gebracht
voor het financiële gedeelte.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
mevr. Haverkamp-Boschlo, de heer Bakker en Dokter
De Vries met grote meerderheid herkozen.
Het bestuur van het Nut heeft plannen om te komen
tot de aanleg van een tennisveld. Hierover is contact
opgenomen met de heer Mijnhardt die bereid was grond
beschikbaar te stellen. Het bestuur heeft toen een op-
roep geplaatst om te zien of er belangstelling bestond
om verdere stappen te doen. Er bleek in Vorden vol-
doende belangstelling te bestaan.
De voorstellen waar de heer Mijnhardt nu mee kwam
waren zo, dat het wel aantrekkelijk was, maar toch
moeilijkheden gaven die zeer nauwkeurig onder het oog
moeten worden gezien. De Heidemaatschappij heeft een
opgaaf gedaan van f 14.000, in deze prijs is echter geen
waterleiding en huisje begrepen. Iedere 2 a 3 jaar moet
er nieuwe gravel over de baan komen, dat ongeveer
f 200 kost. Op verzoek van de voorzitter besloot het
Nut een commissie te benoemen die de plannen verder
zal uitzoeken en financieel zal berekenen. Deze com-
missie zal bestaan uit: Dokter K. de Vries (Nutsbestuur),
de heer Groen (directeur van de Zuivelfabriek), de heer
v. d. Broek (gemeentearchitect), de heer Geerken (pen-
ningmeester Nutskleuterschool) en mej. Jansen (be-
stuurslid bestaande tennisclub). Er kan plm. 5 maand
per jaar getennist worden en de onkosten zullen per
jaar ongeveer f 1400,— belopen. Een oplossing, die
meer zekerheid voor het in bezit blijven van de baan
geeft, kwam ook naar voren, nl. een stuk grond van
het sportterrein in erfpacht van de gemeente vragen
of bij de geprojecteerde ijsbaan achter 't van Hasselt
paviljoen.
Besloten werd voorts de contributie volgend jaar met
f l,— te verhogen. Het Nutsbestuur heeft het initiatief
genomen om in de kerstweek in overleg en met samen-
werking met alle verenigingen die de muziek beoefenen
in Vorden, de V.V.V. en de Winkeliersvereniging, ge-
durende de kerstweek een grote kerstboom te laten
branden op het grasveld voor de Hervormde kerk en
gezamenlijk een avond kerstliederen ten gehore te bren-
gen. Hierdoor wordt een grote éénheid in de kerstweek
onder de Vordenaren bereikt. De Gemeente heeft reeds
financiële steun toegezegd.
Voor de kinderen zal op een middag in de maand mei
worden georganiseerd: „Wie heeft het liefste en mooi-
ste huisdier?" Als zomerexcursie zal de door mevr.
Van Mourik voorgestelde tocht over de Drentse hei,
de Hondsrug naar de Leek worden gemaakt om het
rijtuig- en spoorwegmuseum te bezoeken. Nadat de
vergadering nog even van gedachten had gewisseld over
het „dorpshuis" volgden hierna nog twee films, waar-
van de kleurenfilm van Haanstra over Rembrandt bij-
zonder in de smaak viel.

SUCCESSEN P.K.V.

Leden van de Pluimvee- en Konijnem er. P.K.V. alhier
behaalden op de grote kringtentoonstelling te Laren
de volgende predikaten:
H. Doornink: Leghornpatrijs haan jong l zgg, gg, gg;
Leghornpatrijs hen jong l zg, 2 zg; W. Tragter: Barne-
velder Kriel gezoomd haan jong l zg; hen jong l gg;
Wyandotte gestreept hen jong l zg; Weners wit ram
jong l zg; H. Doornink: Blac en Tan ram oud zg; voed-
ster oud l zzg; ram jong gg; voedster jong zg; G. W.
Tragter: Blac en Tan ram jong gg.

KERKDIENSTEN zondag 22 november

H er v. Kerk
10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur ds F. van der Heijden van Lochem.

Medlerschool
10 uur ds J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk Kranenburg
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerft dorp
8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.

Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen

half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.

BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 72 biggen

aangevoerd. Er was vlugge handel.
Prijzen van f 50.— tot f 60. — .

BURGELIJKE STAND van 11 t.m. 17 nov.
Geboren: z. v. G. W. Plijter en G. W. Bennink; z.
v. W. Rietman en G. W. Maalderink; d. v. E. van
Welzenis en D. van Brummelen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. A. Walgemoet en G. A. Eijerkamp.
Overleden: F. Visser, vr. 73 jr. wed. v. W. G. Dussel-
dorp; A. J. Verstege, m. 68 jr. ongeh.; J. Schukkink,
m. 79 jr. wedn. van H. D^kiele; G. Olthof, vr. 82
jr. wed. van G. J. Knoef. ̂ P

LEDENVERGADERING C.B.T.B.

De afdeling Vorden van de C.B.T.B. hield in zaal Es-
kes onder leiding van de heer J. Bargeman een matig
bezochte ledenvergadering. Spreker van deze avond was
de heer G. Mulder, agrarüg^sociaal voorlichter van
de Gelderse C.B.T.B. ^P
De heer Mulder behandelde het onderwerp: „Streek-
verbetering". Hij wees er op, dat vroeger bij ziekte,
geboorte, enz. de buren hulp verleenden, doch dat dit
in veel gevallen niet meer mogelijk is tengevolge van
een tekort aan arbeidskrachten. Dit is ook mede de oor-
zaak van de benoeming van een bedrijfsverzorger in
georganiseerd verband. Ook het samenwonen op de
boerderij wordt hoe langer hoe minder.
Streekverbetering of z.g.n. ruilverkaveling kan veelal
een uitkomst zijn. Ook de huishoudvoorlichtingsdienst
kan van groot belang zijn. Streekverbetering is gericht
op bedrijf en gezin, aldus spr.
Vervolgens werden door spr. enige dia's vertoond over
de ruilverkaveling in de Tielerwaard, waarbij de aan-
wezigen een duidelijk beeld kregen van de belangrijke
verbeteringen in dat gebied. Na beantwoording van een
aantal vragen wees spr. op het nut van de cursus „Gezin
en bedrijf" welke te Vorden op nader te bepalen data
zal worden gegeven, zowel voor dames als heren, in een
drietal avonden. In de eerste avond wordt behandeld
het onderwerp: „Spanning en harmonie tussen gezin
en bedrijf" (inleider de heer Mulder); de heer J. W.
Maalderink zal het onderwerp: „Hoe verkrijgen wij het
gewenste evenwicht tussen bedrijfsinkomen en gezins-
besteding" de tweede avond inleiden, terwijl in de derde
en laatste avond door mej. G. M. Feenstra, huishoud-
consulente te Vorden, het onderwerp: „Gezinsbeste-
ding" zal worden behandeld.

Koopt met St. Nicolaas

uw cadeaux bij „'t Schoenenhuis"

Dan heeft u nut t ige geschenken van bli jvende waarde!

Mogen wij uw aandacht vestigen op:

Dames- en herenschaatsen, compleet met laars

Lederwaren, zoals tassen, portemonnaies, enz.

Pantoffels, in allerlei soorten en dessins

Sint, laat Piet even in de etalage kijken bij

A. JANSEN, 't Schoenenhuis

NUTSKLEUTERSCHOOL

Gedurende het gehele jaar werd de school door het
maximum aantal leerlingen bezocht, 40 per klas, dus
80 kinderen. Met zowel de Nutsinspectrice mej. W. M.
Nijkamp als de Rijksinspectrice mej. A. Nieuwenhuis
onderhield het Nutsbestuur goede betrekkingen. Beide
dames hebben de school een paar keer bezocht. Het
uitdelen van de palmpasens, het schoolfeest, Hackfort-
feest en St. Nicolaasfeest ging er bij de kleuters in als
koek. Op de ouderavond op 22 april namen mevr. Van
Mourik en mevr. Albers, na resp. meer dan 25 jaar en
17 jaar bestuurslid te zijn geweest afscheid van het be-
stuur. In hun plaats werden benoemd de heer Plas als
voorzitter en mevr. Kater als secretaresse.

CURSUSSEN

Aan de cursus autotechniek die dit jaar voor de derde
maal werd gegeven namen 24 cursisten deel. De cursus
werd gegeven door de heer Leenders uit Nijmegen. De
excursie naar de DAF fabrieken was een succes.
De Nutscursus Praktijkdiploma boekhouden is dit jaar
opgeheven omdat de leraren de heren W. Kuyper en
B. de Bruin wegens tijdgebrek geen kans meer zien de
cursus voort te zetten. Van de vijf candidaten die in
juni nog voor het examen zijn opgegaan slaagden er
drie. Het Nutsbestuur zal trachten deze cursus alsnog
voort te zetten.

De Nutsbioscoop werd dit jaar door 6863 personen be-
zocht. Het publiek bestond hoofdzakelijk uit de jongere
generatie die hierdoor van de straat wordt gehouden. De
Nutsblokfluitcursus die onder leiding staan van de he-
ren de Boer Sr. en Jr. heeft zich uitgebreid tot 24 leer-
lingen, resp. 10 beginnelingen en 14 gevorderden.

Zweedse Trekkers

Echt een schoen voor jongens

Ijzersterke ruïj^ °°1
Warme wolvoering
Uiterst moderne uitvoering

EEN COWBOY PRODUCT

Voorradig in en zwart

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

NUTSBIBLIOTHEEK

De Nutsbibliotheek mag zich weer verheugen in een
betere belangstelling dan verleden jaar. Er waren dit
jaar 361 gezinslezers. Totaal werden er 5506 boeken
uitgeleend nl. 1447 kinderboeken en 4059 boeken voor
volwassenen. Het aantal uitgeleende studieboeken be-
droeg 25. In het Medler werden door de heer en mevr.
Hazekamp 22 kinderboeken meer uitgeleend dan ver-
leden jaar. De bibliotheek is thans alleen vrijdags ge-
opend, 's middags voor de kinderen van 16.30—17.30
uur en 's avonds voor de overige lezers van 19—20.30 u.
Het Nutsbestuur heeft overwogen om met de Nuts-
bibliotheek te Warnsveld samen over te gaan tot de
Stichting van Openbare Nutsbibliotheek (O.U.B.) waar-
door de bibliotheek onder beheer zou komen van een
gediplomeerde Bibliothecaresse en meerdere dagen ge-
opend zou zijn en waar men ook boeken en tijdschriften
zou kunnen gaan lezen in een grotere leeszaal. Hier-
voor was een veel grotere Gemeentesubsidie nodig maar
zowel B. en W. te Vorden als te Warnsveld hebben af-
wijzend op het verzoek van de Nutsbesturen beschikt.

HET NUT KAN OP GOED JAAR TERUGZIEN

Het Departement Vorden van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen heeft dit jaar weer een druk seizoen
achter de rug, wat niet altijd evenveel voldoening heeft
gegeven wat de Nutsavonden betreft. De Ie avond van
de Biliton Mij. heeft niet aan de verwachtingen voldaan,
evenals de anders zo in de smaak vallende Hoveniers
die dit jaar bijzonder teleurstelden. Verder kan het Nut
zeer tevreden zijn hetgeen uit dit jaarverslag wel blijkt.
Het Nut heeft thans 252 leden en 2 ereleden. De inning
van de contributie zal voortaan in het najaar plaats
vinden. Door de enorm gestegen kosten van bv. onder-
houd, elektriciteit, verwarming etc. zijn de prijzen van
de zaalhuur verhoogd. De excursie naar de Deltawerken
in aansluiting met de Nutsavond van de heer Lingsma
is een groot succes geweest. Het Ned. Kamerkoor onder
Felix de Nobel heeft wederom in de Hervormde kerk
een uitvoering gegeven op uitnodiging van het Nuts-
departement en de Chr. Gemengde Zangvereniging
Excelsior.

-

E X C L U S I E F
Truitjes

Vesten
Twinsets

Ensembles
HET MÉÉR MODIEUZE

Modehuis

TENTOONSTELLING „DE VOGELVRIEND"

De tentoonstelling van de „Vogelvriend" welke van 27
t/m 29 nov. in zaal Brandenbarg gehouden zal worden,
nadert zijn voltooiing.
Er zijn zeer vele inzendingen van allerlei soorten vo-
gels. Deze nationale T.T. belooft een groot succes te
worden, temeer daar aan deze jubileum T.T. een ver-
loting is verbonden, waarvoor zeer fraaie prijzen be-
schikbaar zijn gesteld.
Tevens zal op de openingsavond vrijdag 27 november
's avonds 19.30 uur de volière voor de Wehme sym-
bolisch worden aangeboden. De verloting vindt plaats
op zaterdagavond 28 nov. om 20 uur. De loten zijn
inmiddels bijna verkocht.
Wegens ziekte van de burgemeester zal de loco-burge-
meester, de heer Lenselink, de tentoonstelling openen.
Zaterdagsmorgen worden de drie hoogste klassen van
alle lagere scholen in Vorden uitgenodigd een kijkje
te nemen. Diverse personen hebben zich intensief bezig
gehouden deze tentoonstelling te doen slagen. Het be-
stuur is zeer erkentelijk voor deze hulp en tevens voor
de vele geschonken prijzen. We willen gaarne opwek-
ken deze tentoonstelling te bezoeken. Nadere bijzon-
derheden worden volgende week per advertentie in dit
blad bekend gemaakt.

verkouden
DAM PO

HACKFORTFEEST O.L. SCHOOL DORP

Ook dit jaar vierden de leerlingen van de laagste klas-
sen der o.l. school Dorp met de „nieuwelingen" het
traditionele Hackfortfeest.
De kinderen werden onthaald op leuke kleurenfilms,
terwijl een rijkelijke tractatie de feestvreugde nog ver-
hoogde.

MAATSCHAPPELIJK WERKSTER BENOEMD

Het bestuur van de Stichting Daconaal Maatschappelijk
Werk, uitgaande van de diaconieën der Hervormde en
Gereformeerde kerken in Hengelo en Vorden is met de
voorbereidingen zover gevorderd dat het een Maat-
schappelijk werkster heeft benoemd, nl. mej. M. Kersten
uit Dieren.
Zij zal l maart 1965 in dienst treden. Te zijner tijd
hopen we nadere mededelingen te kunnen doen.



Een paar notities vooraf

Staak- of Standerdmolens
Zodra er weer plaatsruimte is, krijgt U het beloofde
artikel over De Oude Tijd en De Stendermolen te Vor-
den te lezen. Het zetsel is klaar.
Nu een paar opmerkingen bij het hiernaast geplaatste
gedicht en de foto.
Deze stender- of standerdmolen is een van de oudste
molentypen van Europa. Het is een verbeterde versie
van de Middellandse Zee zijn meestal vaste molens,

De Vordensche Standaardmolen
bij het buiten-bedrij f stellen op 31 december 1920 voorgedragen

In 1584 werd van krachtig eikenhout,
De Vordensche standaardmolen gebouwd.
Toen Willem van Oranje viel door moordenaarshand,
Verrees deze molen boven het Vordensche land.
Geslachten van molenaars, klein ende groot,
Verdienden door hem hun dagelijks brood.
Met zijn oude gezicht naar de windkant gekeerd,
Heeft hij fier de loeiende storm getrotseerd.
Stormen noch vuur konden ter aarde hem krijgen,
Toen kwam hem de bijl van de sloper bedreigen.
Angstig ,,blikten" zijne wieken in het rond,
Huiverend verbeidde hij zijn stervensstond.
Maar Vordens burgers, met de grijsaard begaan,
Hebben het schrikbeeld van slopen voorbij laten gaan.
En in Sylvesternacht, toen zich van de toren,
De twaalf slagen in het ronde deden horen,
Toen zijn er de wieken van den trouwen veteraan,
Dankbaar voor immer ter ruste gegaan.
Rust zacht oude molen, gij werkt nu niet meer,
Gij zij t een monument nu geworden,
Siert lang nog ons landschap, kijkt jaren nog neer,
Op een vredig en bloeiend dorp Vorden.

(WEERGAVE VAN DE HEER J. W. KLEIN LEBBINK)

door ons werelddeel hebben gezien, — tenminste daar
houden we het op. De windmolens in de kustgebieden
van de Middellandse Zee zijn meesal vaste molens,
enkel geschikt voor deze zone, waar de wind bijna het
hele jaar uit één richting waait. Zij deugden niet voor
het gebruik in ons land, waar men steeds te maken heeft
met De Vier Winden. Daarom was het een uitstekende
gedachte een windmolen te maken, die men op een
zware verticale staak of standerd kon laten draaien,
naar elke wind. Die houten standaard werd degelijk
door zware houten schoren, standvinken, ondersteund.
Men kende open en gesloten standerdmolens. Bij de
gesloten typen zijn de voetingen en schoren helemaal

dichtgebouwd, waarmee een droge opslagruimte werd
verkregen. De eerste Vordense Molen was een „opene
staak- oftewel Franse meulle', geheel van hout ver-
vaardigd. Zelfs de molenas was van hout, waarschijn-
lijk van inlands eiken. Latere molens kregen een giet-
ijzeren as, terwijl bonkelaar en schijfloop, meesterwer-
ken van vakmanschap, werden vervaardigd van azijn-
hout, van het ijzerharde „bois-de-chene" uit de Balkan
en de lagers van hout uit het verre Birma: pokhout, dat
zichzelf kan smeren. In tegenstelling tot het eens voor-
gedragen gedicht dateerde onze stendermolen naar alle
waarschijnlijkheid van 1387, maar hier komen we, zoals
gezegd, nog nader terug. (H. v. D.)

Gems frrt&J) Metaalwerken n.v. Vorden
(1830)

heeft plaats voor:

TYPIST(E)
voor het tikken van offertes, brieven,
fakturen etc.

Aanmelden: schriftelijk of persoonlijk aan het kantoor
Zutphenseweg 5-7 Vorden.

100 gram snij worst

100 gram berliner

l blik gestoomd gehakt

500 gram marie-biscuit

l zakje vruchtenhagel

l p. kersen op sap

l bl. tuinbonen

l st. gevulde speculaas

l ds speculaas brokken

100 gr. chocoladebeestjes

1 bl. rode kool

2 pak Siam rijst

2 zak droogkokende rijst

l zak anijshagel

45 et
45 et

119 et
69 et
39 et

125 et
135 et
64 et
89 et
45 et
75 et

105 et
87 et
39 et

In de Z.B.-zaak volop VERS VLEES
verkrijgbaar

Bovendien op dit vlees altijd 10% zegelkorting.

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Bijbellezing
naar aanl. van de Epheze-brief

op zaterdag 21 november a.s.

in gebouw ,,Irene" te Vorden,

georganiseerd door

Youth for Christ en E.E.Z.

Spreker: Evangelist W. Kos

Aanvang 8 uur. Iedereen welkom.

BflMfl
H A A R S O K K E N

Warm en praktisch in
uw rubberlaarzen.

Steeds voorradig bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Siemerink
Vorden

voor
kleine mensen ,,
wet sportieve wensen

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Gems rtóu Metaalwerken n.v. Vorden
V ĵjpr

(1830)

heeft plaats voor

MACHINE BANKWERKERS
werkklasse II en III

A S F A L T T E E R D E R
i 22 jaar.

Voor prima krachten hoog loon,
bij goede sociale voorzieningen.

Te koop z.g.a.n. hè-
rencostuum, d. blauw
m. 47. J. Tolkamp,
Eikenlaan D 138h.

Kranenburg

Te koop een luxe
VOLKSWAGEN '61
slechts 60.000 km ge-
lopen. Bevr. Vorden-
se binnenweg 28,
Warnsveld. tel. 05750-

3'80

FOTO's
van het Prinsenbal

vanaf heden
verkrijgbaar bij

P. B. H. Schoenaker,

Kranenburg.

Telefiifcei
Televisie

Radio

Bandrecorders

Grammofoons

Wereldvermaard
sinds mensenheugenis

Fa. Bredeveld
ZUTPHEN

Weg n. Laren 56.

Tel. 3813.

m extra
voordelige

2-paar
verpakking

1e paar 2e paar
naadloos

SOLIDETTA2.95 2.25
BARLETTA2.95 2.25
PERFECTA2.95 2.25

met naad
ZILVER 2.95 2.25

oetter Oet
KOOP UW VOORDELIGE
2-PAAR VERPAKKING BIJ

L. Schoolderman
Vorden

H.H. Veehouders
Het tepelbetrappingsspook uitgebannen

Koopt bij ons TEPELBESCHERMERS

Fa. G. W. Luimes -Vorden

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
G.M.v.L- - B.O.L.H. - B.O.G.

Propaganda Feestavonden
op vrijdag 27 en
zaterdag 28 november
in het NUTSGEBOUW
Aanvang 7.15 uur

Opgevoerd wordt het toneelstuk :

„Onder valse vlag"
Blijspel door F. J. Rostink.

Houdt u één van deze avonden vrij?

Voor grote en
kleine geschenken
Strijkijzers

Snelkokers, v.a. f 28.75

Theelichtjes, regelbaar
Badkamerkachels

vanaf f 41.—

Broodroosters

Radiatorkachels
(tijdelijk bij i n ru i l van een
oude f 10.— korting)

Centrifuges

Wasautomaten

Onze toonzalen zijn
tijdens de St. Nicolaasweek
ook 's avonds geopend

J. H. WILTINK
Het Hoge 26, Vorden, Telefoon 1656



Met blijdschap geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

Gerbert
(Gerben)

J. Wesselink
A. B. Wesselink-

Mekking

Vorden, 13 nov. '64
Molenweg 30

Tijdelijk: Algemeen
Ziekenhuis, Zutphen

Wegens familie-
omstandigheden is het
huwelijk van

Albert Vruggink
en
Catharina Hasselaar

uitgesteld tot 17 dec.
Vorden, B 91
Zevenaar, N.einde 23
November 1964

Langs deze weg willen
wij onze hartelijke dank
betuigen aan allen, die
hebben meegewerkt
om ons 50-jarig huwe-
lijksfeest tot een onver-
getelijke dag te maken.

Fam. Kamphuis

Gevraagd net meisje
v.d. huish., 2 è. 3 da-
gen p. week. Brieven
letter K boekhandel
Wolters Hengelo-G.

Gevraagd nog 2 meis-
jes, 5-daagse werk-
week, goed loon.
Gerepatrieerden Op-
vangcentrum „Nuova"
Markt 101, Zutphen

Te koop accordeon
"Italiaan", 32 bassen
z.g.a.n. en jongenswin-
terjas m. capuchon,
leeft. ± 10 jr. Ruurlo-
seweg 5, Vorden.

Te koop gevraagd een
duveltje. L. G. Bekker
Almenseweg 24.

Te koop g.o.h. hete-
lucht kamerkachel,
merk tromp. H. Weus-
tenenk, 't Hoge 31,

Vorden

Te koop een partij
weckflessen met ketel
en blank dressoir.
B. v. Hackfortweg 31

Te huur autoboxen.
Raadhuisstraat 26,

Telefoon 1417.

Te koop prima rode
winterwortelen
H. Brummelman,
„'t Alderkamp", B 61

Vorden

Te koop een beste r.b.
dr. VAARS van hoge
prod. bij B, Voskamp

„de Voskuil".

Te koop beste biggen
Erven G. J. Gr.Jebbink
't Haller, Vorden.

Te koop 14 biggen
w o. B.B. zeugjes met
gezondheidsverklaring
E. Pardijs,

't Lange End.

TE KOOP:
oliekachel, olietank,

weckflessen, 2 school-
kasten, kinderfietsjes,
steponderdelen, l pers.

houten ledikant,
mahoniehouten kast,
6 stoelen -f tafel,

wasmachine
LAKERVELD
Molenweg 18

Emil Eykelkamp
w

n Pn
V W
Q Ank van Haren

w hebben de eer u, mede namens weder- W

X zijdse ouders, kennis te geven van hun i
voorgenomen huwelijk op donderdag '

X
X
.. plechtige H, Mis worden opgedragen
n in de St. Martinuskerk te Giesbeek.

26 november a.s.

Tot hun intentie zal om 10 30 uur een

X Receptie van 2 30—3 30 uur in zaal Q
Eykelkamp. 't Medler-Vorden.

u Vorden, november 1964.

Heden overleed, zacht en kalm, geheel
onverwacht, onze lieve zwager en oom

Albert Jan Verstege

in de ouderdom van 68 jaar.

Diep betreurd door ons allen.
Rust zacht

Vorden, Wed. H Vers>tege-
Klein Sessink

Vorden, Fam. D. Meijerink

Hengelo-G., Fam. D. Schuerink

Arnhem, Fam. G. R. Verstege

Vierakker, Fam. H. Verstege

Vorden, 13 november 1964
Klein Brandenborch E 95

De begrafenis heeft dinsdag 17 novem-
ber op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

Garritje Olthof
weduwe van Gerrit Jan Knoef

in de ouderdom van 82 jaar.

Uit aller naam :

Fam. Knoef

Vorden, 17 november 1964
Linde E 22

Zij, die de overledene de laatste eer
willen bewijzen, worden verzocht op
vrijdag 20 november om 1.45 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden
aanwezig te zijn.

Heden is zacht en kalm van ons heen-
gegaan onze inniggeliefde, zorgzame
man, vader, behuwd- en grootvader

Gerrit Jan Broekgaarden
echtgenoot van

Tonia Berendina Heuvelink

in de ouderdom van ruim 63 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

T. B. Broekgaarden-Heuvelink

G. R. Berenpas-Broekgaarden
M. Berenpas
en kleinkinderen

Warnsveld, 17 november 1964
„de Scheurhorst"

De begrafenis zal plaats hebben zater-
dag 21 november om 12.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Heden overleed onze beste oom

Gerrit Jan Broekgaarden

echtgenoot van T. B. Heuvelink

in de ouderdom van ruim 63 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden, Fam. Broekgaarden
„Trekop''

Warnsveld, 17 november 1964
„de Scheurhorst"

Bejaardenkring
donderdag 26 november a.s. te 14.15

uur in het Nutsgebouw.

Gezamenlijke viering van het
Sint Nicolaasfeest

Betaalde Vrijetijdsbesteding bij het NIPO

Het Nederlands Ins t i tuu t voor de Publieke
Opinie vraagt

Enqiieteurs en Enquetrices
om als regel maandag(avond) in hun gemeente
met vragenlijsten te enquêteren.
Vergoeding op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd 21 jaar,
Vraag inlichtingen bij het NIPO, Barentsz-
plein 7, Amsterdam.
Vermeld op uw br ie f l e t t e r UP.

Koud? Neen!
Schaft u nu zo'n heerlijke

UNION elektrische verwarmingsdeken aan
prijs is thans geen bezwaar meer.

135 x 80 f 45,-
120 x 160 f 73,50

Deze dekens voldoen volledig aan de
eisen van het VDE keuringsinstituut.

Verkrijgbaar bij agentschap:

Fa. Schoenaker
Kleermakerij en Confectie

Ruurloseweg 41 - Telefoon 1478

Door inruil te koop

K R E I D L E R FLORETT
B R O M F I E T S

Als nieuw, kompleet met beenschilden
en koffer rek.

Firma Kuypers
Telefoon 1393

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250 gram rookworst 100 et
200 gram boterhamwcrst 60 et
7f)0 nratn nlnkwnrst 100 et
200 gram boterham^
200 gram plokworst
200 gram ontbijtspek
200 gram tongworst
200 gram ham

100 et
80 et
80 et

140 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Gevraagd: een

aankomend boekhouder
mnl. of vrl.

Moet in staat zijn een kasboek
behoorlijk bij te houden.

Boekhoudbureau J. W. Klein Lebbink
Dorpsstraat 40 - Vorden

Bromfietslaarzen

In zwart en bruin, met of

zonder ritssluiting hebben

wij steeds voor u voorradig

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Grote prijzenafslag
IN A L B E R S ' ZELFBEDIENINGSBEDRIJF

2 pakken A J. P. Zelfrijzend bakmeel 98 et
De echte Amerikaanse patentbloem geen 55 maar 45 et
Vitella pudding, 3 pakjes voor 99 et

Litersblik hele peren op sap, nu voor 98 et
Grote potten Reine Victoria pruimen op sap 79 et
Bij elke fles wijn, merk en prijs naar keuze,

300 gram zoute pinda's GRATIS

Bij de kassa!
1 grote zak chocoladesprits voor 79 et
De echte Engelse pepermunt, in blauwe zakken

250 gram 59 et

Ze zijn er weer
Die lekkere banketstaven, met roomboter bereid,

2 stuks voor 98 et

Volop pracht strooigoed, chocoladebeestjes
Droste en Verkade chocoladeletters.

reclame-letters 3 stuks voor 95 et
2 zakjes chocoladehagel (400 gram) 100 et

Zojuist ontvangen
Bij 2 gezinspakken Sunil, pracht theedoek gratis.

Literspotten rode bieten maar 59 et
Litersblikken speksnijbonen maar 85 et
Litersblikken spinazie maar 49 et
Litersblikken doperwten middel fi jn maar 69 et

Hoe bestaat het . . .
Nestlé slagroom per blikje geen 97 et maar 75 et

En nu weer de stunt van de week
Bij elke kilo suiker,

2 grote dikke brokken amandel-speculaas voor 59 et

f\
H
X

WAARDEBON

.

H

W Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U W

^ 2 litersblikken dubbele sperziebonen voor 119 et W
u . w

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Sportieve geschenken
geven vreugde

Sporttruien, de nieuwste dessins en kleuren.
Trainingspakken, schaatsmutsen, skiwanten, turnpakjes,
voetbalkleding.

Voetballen, in leder en plastic.
Voetbalschoenen, Honved en Puma, fantastisch goed.

Tafeltennisspelen en -bats.
Badmintonrackets en -spelen.
Puzzels voor groot en klein, vele soorten.

Steeds boeiende spelen, voor gezellige uren: Stratego,
Monopoli, Scrable, Mah Jongg, Speelkaarten, Poker-
en dobbelstenen.

Kampeerartikelen: slaapzakken, dekenmodel met dons,
leacril of draion; kamp- en tuinstoelen, opvouwbaar.
Mepal servies.

HARTENS
Wapen- en Sporthandel - Zutphenseweg



VOETBAL

Na afloop van de zondagmiddag gespeelde voetbalwed-
strijd tussen H & K I tegen Vorden adviseerde één van
de bestuursleden van Vorden mij, voor wat betreft het
verslag van deze ontmoeting, een copy in te sturen van
een vorige wedstrijd, omdat Vorden I dit seizoen wel
meer nederlagen heeft geïncasseerd die in de buurt van
6—4 liggen!!
Vooral de eerste tien minuten van deze ontmoeting kon-
den een getrouwe copy zijn van een vorige wedstrijd,
want ook nu stond Vorden na ca. 8 minuten spelen
met 2—O achter door een paar blunders in de defensie.
Het pleit evenwel voor Vorden dat zij zich voor de
rust prachtig van deze tegenslag heeft hersteld. Door
een kopbal van R. Eggink en twee doelpunten van
Mombarg namen de geelzwarten zelfs met 2—3 de lei-
ding. Het was een verdiende voorsprong. Vlak voor de
rust was een misser van Besselink, die deze middag
goede momenten met zwakke momenten afwisselde, de
oorzaak van het derde doelpunt. De bal kwam bij Bar-
tels die tegen de lat schoot, waarna de terugspringende
bal opnieuw werd ingeschoten en toen door Besselink
met de hand werd weggeslagen. De penalty werd kei-
hard ingeschoten 3—3.
Het duurde tot een kwartier na de rust alvorens H & K,
dat nu de wind in de rug had, de voorsprong kon ver-
groten. Toen speelde Bartels zich nl. tweemaal vrij om
vervolgens doelman Golstein kansloos te passeren. Na-
dat Westerveld voor Vorden een strafschop had gemist
verkleinde E. Eggink de achterstand tot 5—4, waar-
na de thuisclub vlak voor tijd de zege definitief veilig
stelde 6—4. De oorzaak van deze nederlaag moet ge-
zocht worden in het feit dat de spelers in de Vordense
achterhoede elkaar dikwijls helemaal niet begrepen
waardoor de tegenpartij alle kans werd gegeven rustig
„aan te leggen".
Vorden C verloor zaterdagmiddag met 5—4 van Almen
A. Het programma voor a.s. weekend luidt: Vorden l
—Drempt I; Sp. Brummen III—Vorden II; Vorden III
—De Hoven V; Ratti II—Vorden IV; Sp. Lochem A—
Vorden I; Vorden B—Voorst A; AZC D—Vorden D.

Onrustige Zenuwen?
Mijhhardt's Zenuwtabletten

BEDRIJFSDAMTOERNOOI IS WEER GESTART

In zaal Eskes werd een begin gemaakt met het bedrijfs-
damtoernooi dat telkenjare door de Vordense damclub
D.C.V. wordt georganiseerd. De wedstrijdleider, de
heer H. Wansink, heette de deelnemers, 32 in totaal
(8 ploegen van 4 spelers) van harte welkom. De heer
Wansink wees er op dat er elke vrijdagavond in zaal
Eskes de clubavond van de damclub is waarbij een
ieder vrijblijvend met de damsport kennis kan maken.
Er wordt ook nu weer gespeeld om de wisselbeker die
3 x achtereen of 5 maal in totaal gewonnen moet wor-
den om definitief eigendom te worden. Momenteel is
deze beker in het bezit van de onderwijzers van de
o.l. school dorp. De heer Wansink maakte verder be-
kend dat wanneer de wedstrijd na 5 kwartier nog niet
ten einde is er op de gong verder gespeeld zal worden.
Dat betekent dat er om de tien sekonden gezet moet
worden.
De onderwijzers hebben blijkbaar ook dit jaar weer een
goede ploeg op de been kunnen brengen, want in de
eerste wedstrijd werd de P.T.T. met 7—l verslagen,
terwijl het tweede viertal van de BOG met 6—2 het
hoofd moest buigen. Empo I toonde zich beduidend
sterker dan Empo II 8—0. Het eerste en twee viertal
van de BOG deelden na spannende strijd de punten
4—4. De strijd tussen de Zuivel en Looier droeg even-
eens een spannend karakter. De Zuivel won met 5—3.
In de tweede ronde deelden Empo I en Looier de pun-
ten 4—4. De Zuivel bleef met 6—2 de baas over de
PTT. De BOG kwam tenslotte met een forse 8—O over-
winning tegen Empo II op de proppen.
De stand na twee ronden luidt: 1. en 2. Zuivel I en O.L.
School 4 punten; 3. en 4. Empo I en BOG I 3 punten;
5. en 6. BOG II en Looier I elk l punt; 7. en 8. Empo
II en PTT met O punten. Donderdagavond wordt het
toernooi voortgezet.

DAMCLUB GREEP KANS NIET
De Vordense damclub D.C.V. heeft vrijdagavond ver-
zuimd de kans te grijpen voor wat betreft de bovenste
plaats in de afdeling.
Koploper D.V.D. uit Doetinchem was nl. te gast bij de
Vordenaren. De bezoekers hadden uit vier wedstrijden
tot dusver 7 punten weten te behalen terwijl D.V.C. 4
punten uit 3 wedstrijden had. Een overwinning zou de
Vordenaren een goede kans op de bovenste plaats heb-
ben gegeven.
Het heeft echter niet zo mogen zijn want bij het op-
maken van de balans vrijdagavond bleek dat de Doe-
tinchemmers een 10—8 voorsprong hadden genomen,
terwijl de partij tussen Geerken en Van Til werd af-
gebroken. Beide spelers hebben 5 schijven en in het gun-
stigste geval zou D.C.V. nog een 10—10 stand kunnen
bereiken. Dit ziet er echter niet naar uit en vermoede-
lijk zal de partij tussen Geerken en Van Til op remise
uitdraaien zodat de Doetinchemers dan een 11—9
overwinning hebben behaald waarmee zij hun positie
aan de kop van de ranglijst aanmerkelijk hebben ver-
stevigd

VERHEUGEND RESULTAAT
De onlangs hier gehouden kollekte voor het gehandi-
capte kind heeft een prachtig resultaat opgeleverd, nl.
f 712,—.

BIOSCOOP
Zondagavond gaan we „met de drie Stooges de lucht
in". Het is een avontuurlijke ruimtevaart, die de deel-
nemers op Venus doet belanden. Wat ze daar allemaal
beleven zullen we niet verklappen; dat moet u zelf maar
gaan zien.

VOOR41 UW

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

KRACHTIG 1311

f7.65 pex fles
KEUNE

Wat een tassen
Wat een portemonnaies

Koop ze bij een speciaalzaak

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
RAÏTI-NIEUWS

In een doelpuntenrijk duel hebben Ratti en het bezoe-
kende SCS uit Laag-Soeren de puntjes met elkaar ge-
deeld (4—4).
Qua kansen en spel had Ratti deze wedstrijd zeker kun-
nen winnen, maar door het niet benutten van diverse
mooie scoringskansen en enkele blunders in de defensie
werd het tenslotte vlak voor het einde weer gelijk.
Voor B. Wentink was als invaller B. Lichtenberg op-
gesteld. Het schuttersfeest begon al in de 3de minuut,
toen de linksbuiten de bal vrij kreeg en met een han-
dige schuiver in de r.benedenhoek scoorde (l—0). Ratti
had er schijnbaar zin in want binnen tien minuten lag
nummer twee in de touwen, weer door Rutgers, die ook
ju de SCS-doelman kansloos sloeg (2—0). SCS kon na
ruim 20 minuten haar achterstand reduceren door haar
r.buiten, die na goed solowerk tot vlak voor Dostal
wist door te breken en met een hoge bal net onder de
lat de stand op 2—l bracht. Door een penalty (wegens
hands der tegenpartij) kon H. Haverkamp Ratti's voor-
sprong andermaal verhogen (3—1) waarna middenvoor
W. Scheidt met een prachtig schot nog voor de rust
voor het 2de SCS doelpunt zorgde (3—2). Vijf minuten
voor tijd was de balans bijna weer in evenwicht, toen een
SCS spelers uit een wirwar van spelers inknalde, maar
de arbiter zeer terecht Ai^kfree-kick floot.
In de tweede helft wer^Be Laag-Soerense doelman,
die in de voorgaande ontmoeting tegen Pacelli een
blessure had opgelopen, vervangen. Ratti had nu enig
windvoordeel. Na 20 minuten kon de r.buiten bijna
scoren, maar had de bal niet voldoende onder controle;
de sne toegelopen Rutgers hielp een handje en schoot
laag in (4—2). Hierna j^fcn er succes aan SCS zijde.
Toen de gasten een kwirmer voor het einde de stand
op 4—3 hadden gebracht, werd het duidelijk dat Ratti
nog lang niet gewonnen had. De nu aanmerkelijke be-
tere prestaties van de bezoekers werden 9 minuten voor
het einde beloond met een flitsend schot van de l.bin-
nen (4—4).
De wedstrijden voor Ratti 2 en 3 werden beide afge-
last wegens het slechte weer en de gesteldheid der ter-
reinen. Ratti B verloor de uitwedstrijd tegen Keyen-
borgse Boys B met 5—0.
Komende week is het eerste vrij; de reserves spelen thuis
tegen plaatsgenoot Vorden 4, Ratti 3 bindt in Zutphen
de strijd aan met Zutphen 5. Ratti A speelt de uitwed-
strijd tegen Be Quick B en Ratti B thuis tegen Steen-
deren C.

OUDERAVOND BIJZ. LAG. LANDBOUWSCHOOL

In de bijzondere lagere landbouwschool aan de Henge-
loseweg werd een drukbezochte ouderavond gehou-
den.

De directeur der school, de heer G. J. Bannink, r iep allen
een hartelijk welkom toe, inzonderheid de directrice
van de Chr. Landbouwhuishoudschool alhier, mej. G.
Disbergen, alsmede het onderwijzend personeel. De
nieuw benoemde leerkracht de heer Haanschoten werd
aan de ouders voorgesteld.
In zijn openingswoord wees de heer Bannink erop dat
er in de afgelopen maanden weinig abcenten op de
school waren, wat een verheugend verschijnsel is. Ook
werd gestart met het schenken van koffie op school.
Ook dit onderdeel loopt prima, aldus spr. waarbij de
leerlingen zelf alles verzorgen (afwas enz.).
De ouders werd op het hart gedrukt hun kinderen voor-
al in deze proefwerktijd aan te sporen tot actie, aan-
gezien de exameneisen binnen niet al te lange tijd wor-
den gelijk gesteld met het U.L.O. onderwijs. De leer-
lingen die het diploma van de school in hun bezit heb-
ben kunnen dan zonder voorafgaande toelatingsexamen
tot de hogere scholen worden toegelaten. Een aanmer-
kelijke verbetering dus, aldus de heer Bannink, doch
voor de leerlingen zelf een aansporing tot dubbele acti-
viteit.

Verder werd medegedeeld dat in het voorjaar weer een
ouderavond of -middag zal worden gehouden.

Drs. F. Bannink, leraar aan het Baudartius Lyceum
te Zutphen hield een interessante lezing over zijn zwerf-
tocht door Israël, welke hij gedurende het tijdvak 2
juli tot 31 augustus 1963 had gemaakt, met als doel
taal en volk te leren kennen met voorbijgaan van de
heilige plaatsen. Aan de hand van een groot aantal dia's
kregen de aanwezigen aanschouwelijk onderwijs en
maakten met spr. de reis mee welke Mozes met de
Israëlieten in vroeger dagen had afgelegd door onbe-
gaanbare rotsen en kloven. Ook de vrolijke noot werd
niet vergeten. De aanwezigen kregen een zeer goede in-
druk wat thans door de bewoners van dit land wordt
gedaan op het gebied van landbouw en veeteelt.

De directeur was dan ook de tolk van de aanwezigen
door Drs. Bannink hartelijk dank te zeggen voor zijn
bijdrage aan deze ouderavond en sprak de wens uit
hem nogmaals in Vorden te mogen ontmoeten.

PRINSENBAL „DE DEURDREAJERS"

De Carnavalsvereniging „De Deurdreajers" heeft het
nieuwe seizoen op feestelijke wijze ingezet. Zaterdag-
avond werd voor de bijna 200 leden en belangstellen-
den het jaarlijkse Prinsenbal gehouden. Ook nu weer
in zaal Schoenaker ond^Ue alombekende leuze „Neet
nöln, maor deurdreajeiBr De belangstelling voor dit
traditionele festijn was ongekend groot, meer dan 350
personen namen aan het feest deel.

Na een kort welkomstwoord van de voorzitter werd het
feest der zotternij ingezet en zwaaide Prins Carnaval
op zijn eigen vertrouwde wijze de scepter over zijn
onderdanen, daarbij te^Bc gestaan door de beide ad-
judanten „Hermanus" erT^,Hendrikus" en de Raad van
Elf. Tot 11 minuten over 11 duurde het rijk van Prins
Cornelis de Eerste, die hierna hartelijk dank bracht aan
zijn onderdanen voor hun grote saamhorigheid. Nadat
ook de voorzitter dit onderstreepte, werd de Prins in
een grote ton de zaal uitgereden. Groot was echter de
vreugde toen even later Prins Cornelis wederom op het
podium verscheen, daar hij weer voor een heel jaar
lang tot Prins was gekozen. Dit werd met luid applaus
ontvangen.

Tot diep in de nacht, toen de klok de kleine uurtjes
telde, duurde de pret voort en werd onder de muzikale
begeleiding van „The Rhythm Stars" nog volop ge-
danst en was het een gezellige boel.

St. NICOLAASACTIE
ZUTPHEN 1964

A A A ;

Ook u
kunt een van de
gelukkigen zijn!

Bijna f 3O.OOO,- aan prijzen
Vraag naar zegels bij uw aankopen bij de Zutphense
winkeliers en zie direkt of u een waardebon van
f 250,- f 100,- f 10,- f 2,50 of f l,- kunt gaan halen
in het bureau gevestigd Markt 74 tegenover de
Sprongstraat. Voor openingstijden zie raambiljetten.

Speciale koopavonden ; 30 november t.m. 4 de-
cember. (Laatste gelegenheid tot het inleveren
van de zegels: 7 en 8 december van 2-6 en
van 7-9 uur).

Zutphen levert alles

Sint Nicolaasgeschenken
die Vader blij maken

Pijpen

Poppel gas-aanstekers

Benzine-aanstekers

Tabakszakken

Sigarenkokers

Sigarettenkokers

Sigaren
in 25 en 50 stuks verpakking

Sigarenmag. D. Boersma
Dorpssraat 6 - Vorden

COMITé „BLOEDPLASMA" NAAR
AMSTERDAM

Op uitnodiging van het Centraal Laboratorium van het
Ned. Roode Kruis heeft het Comité Bloedplasma Vor-
den aan dit instituut een bezoek gebracht. Na een korte
inleiding door gids v. d. Bosch volgde een rondgang
langs de verschillende afdelingen.
In het magazijn waren vele honderden flessen opgesla-
gen inhoudende droge en vloeibare plasma en andere
geneeskrachtige vloeistoffen voor diverse ziekten. De
serum-afdeling bevat veel soorten sera welke op bestel-
ling worden verzonden naar ziekenhuizen e.d. De fles-
sen bloed van de donors worden in het vries-droog la-
boratorium geledigd, ontdaan van rode bloedlichaam-
pjes, waarna de rest wordt bevroren. Hierdoor wordt
99 pet. vocht uit het bloed gehaald waarna de droge
plasma 6 jaar bewaard kan worden. De droge plasma
is een sponsachtige massa waaraan slechts water behoeft
te worden toegevoegd voor gebruik.
De moedermelk-centrale, welke in de loop der jaren
haar bestaansrecht heeft bewezen, is hier gehuisvest.
In de diverse laboratoria (waaronder het militaire)
worden onder leiding van Prof. van Lochem uitgebrei-
de onderzoekingen verricht betreffende het bloed.
Dank zij deze laboratoria is Nederland een vooraan-
staand land m.b.t. de kennis van het bloed. Daar de
werkzaamheden van alle afdelingen zich steeds uit-
breiden blijkt dit sinds 1959 in gebruik zijnde moderne
complex al weer te klein en zal binnenkort uitbreiding
plaats vinden. In Amsterdam-West geven 400 mensen
hun beste krachten voor de nationale en internationale
volksgezondheid. Wij mogen met recht trots zijn op zulk
een team.
Beladen met zeer veel indrukken en verrijkte kennis
keerde het comité huiswaarts met de wetenschap dat het
bloed, door Vordense donors gegeven, wel wordt be-
steed.

NUTSFLORALIA

Nutsfloralia heeft dit jaar een vooruitgang geboekt. Er
waren 490 inzendingen tegenover het vorige jaar 342.
Er waren 16 wedstrijden uitgeschreven waarvoor 128
prijzen beschikbaar waren. Er werden 626 stekplanten
uitgereikt tegenover vorig jaar 340. Aan de cursus Ge-
woon en Japans bloemschikken o.l.v. de heer Tiedeman
werd door 37 cursisten deelgenomen. De in/.ending van
het Nutsbestuur „Het heden en verleden" viel zeer in
de smaak. Volgend jaar is het 35 jaar geleden dat Nuts-
floralia werd opgericht.

BEROEP ONTVANGEN

De Hervormde Gemeente te Midsland op Ter-
schelling heeft een beroep uitgebracht op de heer
J. W. Albers, Candidaat tot de Heilige Dienst alhier.

LEDENVERGADERING N.C.B.O.

De afdeling Vorden-Hengelo (Gld.) van de Ned. Chr.
Bond van Overheidspersoneel hield donderdagavond in
café Eskes onder voorzitterschap van de heer B. Bek-
man een algemene ledenvergadering. Na een kort wel-
komstwoord werden een aantal ingekomen stukken af-
gehandeld. Besloten werd een gemeenschappelijke bij-
eenkomst te organiseren van alle afdelingen aangesloten
bij het C.N.V. op een nog nader te bepalen datum. We-
gens het 25-jarig lidmaatschap van de Bond werden de
heren C. A. Jansen te Hengelo (Gld.) en D. Norde te
Vorden op hartelijke wijze door de voorzitter toege-
sproken en werd door hem het gouden insigne van het
C.N.V. opgespeld en de daarbij behorende oorkonde
uitgereikt. Beide heren dankten voor deze onderschei-
ding. Wegens het waarnemen van het penningmeester-
schap in Vorden tijdens de ziekte van de heer J. Schuur-
man werd aan de heer G. Potman een blijk van waar-
dering overhandigd. De heer Schuurman dankte voor
de ondervonden belangstelling van de zijde der leden
gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis en voor de
ontvangen fruitmand. Zijn echtgenote die gedurende
zijn ziekte in Hengelo (Gld.) het penningmeesterschap
had waargenomen mocht een enveloppe met inhoud in
ontvangst nemen, ook hiervoor werd door spr. dank
gebracht.
De heer A. J. Klein Ikkink, oud-voorzitter, die gedu-
rende vele jaren met de heren Jansen en Norde had
mogen samenwerken wenste beide heren geluk met de
door hun ontvangen onderscheiding.
Medegedeeld werd vervolgens dat de opbrengst van de
in deze gemeente gehouden kollekte ten bate van
„Draagt Elkanders Lasten" f 425,21 heeft bedragen.
Hierna bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen.
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Markt-
koopjes

Deze week een partijtje wol

98 cl. per bol
EENMALIGE AANBIEDING

Fa. Looman

LEDENVERGADERING
Veilig Verkeer Vorden

op maandag 23 november

's avonds 7.30 uur

in ZAAL ESKES

Als gewoonlijk verwacht het bestuur
een goed bezette zaal!

Dansavond
op zaterdag 21 november

zaal 't Wapen van Vorden

verzorgd door

Freddy and the
White Waves

Aanvang 7 uur

SI. Hicolaas-
inkopen

DOE HET
V R O E G

u kiest rustig

u kiest uit veel

u wordt goed geadviseerd

Modehuis

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

3r'i
Het Binnenhuis

WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN
Dorpsstraat 22 - Vorden - Telefoon 1314

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V. — VORDEN

vraagt voor spoedige indienstreding een

ba n k werker-d ra a ie r
*• Reiskostenvergoeding

*> Werkkledingtoelage

*• Goede socia^Fvoorziening

*• Lonen volgens C.A O. Gr. Metaal

*• Pensioenfonds Groot Metaal

Sollicitaties schrift^rqk of mondeling aan

ons adres Enkweg 17, te Vorden.

Telefoon (05752) 1241

VOOR
WARMTE
en service

ZONDER
GRENZEN

is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

Tel. 1755

VAN HAMOND'S

OLIEHANDEL

VORDEN

T IS

Koerselman
WAAR

MEN

SLAGEN

KAN!

ENORME KEUZE

speelgoed

TRIXTREINEN

JUMBO SPELLEN

DINKEY TOYS

MECANO en TEMSI

MATCH BOX

WILDEBRAS-
POPPEN

OPBOUWSERVIEZEN

BRABANTIA

TOMADO

ARCOPAL VUURVAST

SKULTUNAPANNEN

SOLA

Teveel om op te

noemen.

Vrij entree

Telefoon 1364

Warmte en
behaaglijkheid

Sfeer en
gezelligheid

door Dimplex radiatoren
oliegevuld.thermostatisch geregeld

straalkachels

elektrische dekens

badkachels

door goede verlichting

een leuke elektrische klok
wandmatten

siervazen

PRAKTISCH . DUS ONMISBAAR VOOR

mevrouw

centrifuge

wasmachine

stofzuiger enz.

meneer

scheerapparaat

o.a. de nieuwe Braun Sixtant
de snoerloze Philishave

IDEAAL VOOR IEDEREEN

Breng een bezoek aan

FA. PONGERS
NIEUWSTAD



Koopt prijsbewust,
Grote sortering

speelgoed
luxe- en huish. art.
serviezen

centrifuges - wasmachines
gascomforen - gaskachels
gasgysers, ook in huur

koopt bij KEU N E
S T A T I O N S W E G

Drogisterij

De Olde Meulle"
J, M. VAN DER WAL
gediplomeerd drogist

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 22 november, 8 uur

Met de drie Stooges
de lucht in

Vlieg mee naar de planeet Venus met
de drie gekste astronauten die de aarde
kon uitzenden.

Toegang alle leeftijden

Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Met T.V. geen gokje wagen
'l Beste: Bredeveld gaan vragen

Fantastisch!
Zo spreekt men

over een

A.E.G.
wasautomaat

Vraagt demonstratie

Fa. Bredeveld
Zutphen, Weg naar Laren 56, tel. 3813

Zou er wel een fijner geschenk bestaan dan
warme . . .

wintersport kleding
Nylon jacks, sportieve modellen, van wind-
en sneeuwdichte nylon, met heerlijk warme
isothermyl tussenvoering, aan beide kanten
te dragen, voor dames, heren en tieners.

En daarbij passen: nylon wanten en de vlotte
damespantalons van soepel Helanca in vele
nieuwe kleuren.

De echte noorse sokken en kousen, merk
Janus, voor warme voeten.

Bijzonder mooie sjaals in wol of zijde.

Truien, vesten en pullovers, in prachtige
kleuren en dessins.

MARTENS
Wapen- en Sporthandel - Zutphenseweg

U wilt Uw kleding graag terug hebben zoals
U het bracht. Wel... dan neemt U geen risico
als U het kledingreinigen aan Accuraat over-
laat, 't Gebeurt daar goed, maar ook zorg-
vuldig. De kraag van Uw jas zit weer goed,
er mist geen knoop en de vouw is op de
juiste plaats. Dat is wat wij 'persoonlijke zorg'
zouden willen noemen.

Vorden:

Kledingmagazijn

H. LUTH
Nieuwstad

ACCURAAT
Idw-

Retexturingsbedr." Accuraat "N. V.
Tel. 05410-2091 Oldenzaal.

i!
Representatieve mannen
ontdekken bij ons stijl en
komfort. Modevoormannen
van vandaag.

Wij hebben een uit-
gebreide kollektie
vesten, truien, shirts,
handschoenen,
sokken, sjaals
noem maar op! Alles
wat moderne
mannen dragen.

Prachtige
St. Nicolaas
geschenken

zowel voor grote
als kleine beurs.

Alle apparaten op elektrisch
gebied.

Zie onze grote sortering.

P. Dekker
Zutphenseweg 8

Telefoon 1253

Zaterdag

21 november

in het Nutsgebouw

St. NICOLOASBAL
Aanvang 7 uur . Muziek ,,The Rhythm Stars'

RAADHUISSTR., VORDEN

NED. B O N D VAN
P L A T T E L A N D S V R O U W E N

Dames die nog een prijsje
beschikbaar hebben voor de
verloting van de propaganda-
feestavond op 27 november
worden vriendelijk verzocht
deze in te leveren vóór
25 november bij een der
bestuursleden.

ledere week aan te
bieden:
ééndags kuikens en

8-weekse hennen

A. BUKMAN
Driesteek l Warnsveld

telef . (05750) 4765

Te koop gevraagd:
nuchtere stierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Var-
kenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Assuran tiekan toor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen

hypotheken
en financieringen

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per % kg
Kippen f l .25 per Y2 kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v dames Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l , Zutphen
Telefoon 2264.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5 '/2% rente
In l icht ingen: W. ter Haar

gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217

H. Lijftogt 't Hoge 57

PASFOTO'S voor
balf één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen


