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INGEZONDEN MEDEDELING
BEZICHTIGING DER SCHADE

VEROORZAAKT DOOR DE WEGSCHAAP
Met de heer Wuestenenk heeft ondergeteken-
de het genoegen gehad, onder leiding van de
heer van de Wall Bake, „het gehavende na-
tuurschoon" te bezichtigen.
De/e schade viel erg mee. Het betrof in de
eerste plaats een vr i j tragisch misverstand tus-
sen de heer v. d. W. B. en de gemeente. Bei-
den waren in de veronderstelling, dat de ge-
sneuvelde bomen hen toebehoorden. Vooral
was de heer van de Kieftenkamp erg in zijn
wiek geschoten over het feit, dat de gemeente
niet eerst met hem overleg had gepleegd over
de/e bomen. Of dit al dan niet noodzakelijk
ware geweest, wil ik niet beoordelen, want
dit is a f h a n k e l i j k van het eigendomsrecht.
De heer v. d. W. B. meent dat deze weg door
het verkeer practisch niet benut wordt, al-
thans gedeeltelijk. Hier staat tegenover, dat
een aan deze weg gelegen boerderijtje onbe-
reikbaar was bij ongunstig weer. Het is een
openbare weg en die moet de gemeente in
orde houden. Geeft de weg aansluiting, dan
is het toch ook juist, dat men hem geheel in
orde maakt en deze niet voor de helft dood
loopt in de modder. De toekomst zal nu be-
wijzen of het doorgaande verkeer nu ook toe-
neemt.
Verder is mi j gebleken, dat hier soms getracht
wordt hout te laten staan dat voor het verkeer
lastig is of opdrogen van de wegen belemmert.
Anderzijds wordt aanmerking gemaakt op ver-
wijderen van begroeiing langs de kanten, die,
wil het personeel der wegschaaf efficiënt wer-
ken, verdwijnen moet, of tot klungelwerk en
tijdverprutsen leidt.
Ondergetekende kan zich niet onttrekken aan
de indruk, dat er een even groot verschil van
opvatting bestaat tussen beide partijen, als er
verschil is tussen een huzaar, te paard van
1914 en een huzaar in een tank van 1955.

E. Frhr. v. Mengden.

ADRESSEN LEZEN EN WEGEN ZIEN
Door de heer v. d. W. B. wordt gevreesd dat
de twee heren die commentaar gaven op zijn
adres niet goed kunnen lezen en dus weer
naar school zullen moeten om alsnog het le-
zen te leren. Maar zullen we dan niet samen
gaan, geachte v. d. W. B.? Misschien leert U
dan Uw eigen schrift ook nog wat beter le-
zen. In Uw schrijven van 20 October wordt
niet alleen gesproken over „landelijke wegen,
die steeds in goeden staat / i jn", maar ook van
landwegen die niet bestand zijn tegen het ver-
keer met zware vrachten; wat op een geschaaf-
de weg wel en niet wordt getolereerd, hoe
bomen worden uitgerukt, een niet officiële
poging bij verantwoordelijke personen, over
liet natuurschoon als bron van inkomsten en
dat de wegschaaf zo gevaarlijk kan zijn als een
scheermes in handen van een aap. Wat het
laatste betreft kunt U gerust zijn, omdat het
scheermes vrijwel is vervangen door het electr.
apparaat en de safety razor, waarbij gevaar
vrijwel is uitgesloten, ook in handen van een
aap.
U gaat blijkbaar uit van de veronderstelling
dat Uw interpretatie over „landelijke wegen
die steeds in goede staat zijn", de enig juiste
is. Ik ben er van overtuigd dat velen hieraan
een geheel andere betekenis hechten.
Gevolg gevend aan Uw uitnodiging hebben
wij enkele van de door U bedoelde „talrijke
bedorven wegen" gezien. Naar het begrip van
normale weggebruikers, d.w.z. niet alleen te
paard, is hier goed werk verricht, al zal dit
ongetwijfeld wat aan natuurschoon hebben
gekost.
Ook op de weg, die U tevergeefs voor een be-
werking hebt willen behoeden, was deze be-
hande l ing noodzakelijk, al komt hier dan ook
weinig verkeer over. Ondanks dat de bewer-
king hier onvoldoende kon plaats hebben
vanwege het toen nog aanwezige hout, is niet
alleen de weg verbeterd, doch ik ook bereikt,
dat het verdere gedeelte niet een doodlopende
weg is geworden.
Het is naar m i j n mening dan ook niet juist
om te beweren dat talrijke wegen die steeds
in goeden s taa t z i j n , door dat gevaarlijke in-
strument / i j n bedorven.

G. J. Wuestenenk.
Vorden, 7 November 1955.

AANBESTEDING
Voor de verbouwing en uitbreiding van het
Gemeentehuis, onder architectuur van de heer
P. Bakker waren hoogste en laagste inschrij-
vers:
Grond-, metsel-, stucadoor-, timmer- en smids-
werk: j. G. Fokkink, Eibergen ƒ 69000, fa T-
W. Byenhof en Zn Vorden ƒ 51512; Loodgie-
terswerk: J. G. van Hulst, Zutphen, ƒ 6731,
fa. C i. Kinsbroek en Zn, Vorden ƒ 6600; Elec-
tra: fa. G. Emsbroek en Zn ƒ 1775, P. Dekker
ƒ 1540; schilder- en behangwerk: M. Kusters,
Zutphen ƒ 8460, H. Dolphijn, Ruurlo ƒ 5725.
Gunning in beraad.

KERKDIENSTEN Zondag 13 November
IRENE

9 uur Ds. J. Langstraat.
10.30 uur Ds. Groenenboer, van Aalten.
Jeugddienst. Onderw. „Wat wilt u drinken ?"

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. Bos,

van Emmeloord
R.K. Kerk

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

Hervormde kerk.
Vrijdag 18 Nov. Ingebruikneming van de
gerestaureerde kerk om 7.30 uur.

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 12 Nov. van 5 uur t.e.m.
Zondag 13 Nov. Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 4 t.m. 10 November
Geboren: d. van H. A. G. Steenbreker en
T. W. Steenbreker-Beening; d. van D. J.
A. Klein Bramel en J. W. Klein Bramel-
Breuker.
Ondertrouwd: A. J. Rouwenhorst en A.
Hendriksen.
Gehuwd: J. A. Kelder en G. J. Ligtenbarg.
Overleden: P. Comino, m.. 49 jr., won. te
Oosterbeek; G. J. Teunissen, vr , wed. van
E. J. Groot Obbink, 85 jr

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 97 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 45.— per stuk.
Zwaardere tot f 56.— . Handel redelijk.

KomIR Zondag naar de

JEUGDDIENST?

Om 10.30 uur spreekt in Irene :

Ds Groenenboer, predikant te
Aalten, over het onderwerp:

ilt U drinken?"

VOETBAL
Van „Vorden" waren alleen de beide junio-
renelftallen in touw. Vorden B verloor Zater-
dagmiddag niet 5—1 van de Hoven B, terwijl
Vorden A liefst met een 12—1 overwinning
over Voorst A zegevierde.
A.s. Zondag speelt Vorden II op eigen terrein
tegen Keyenburgse Boys III, terwijl Zaterdag-
middag Vorden B bij A.Z.C. B op bezoek gaat.
Vorden I en Vorden A hebben een vrije dag.

BIOSCOOP
Vanavond draait in het Nutsgebouw de film:
From here to eternity. Dit is weer een solda-
tenfilm, nu uit het Amerikaanse leger, dat ge-
stationneerd is op Honolulu. Het handelt in
de zomer van 1941, een half jaar voor de Ja-
panse aanval op Pearl Harbour. Ook nu weer
intriges, wreedheid, humor en vrouwen. De
film is zeer knap gemaakt en bekroond met 8
Oscar's.

VOORLICHTING OVER VEEVOEDING
Op verzoek van de Provinciale Voorlichtings-
raad heelt zich te Vorden een commissie ge-
vormd, bestaande uit een vertegenwoordiger
van de zuivelfabriek, de contróleverenigingen
en elk der drie standsorganisaties, t.w. de he-
ren G. f. Wuestenenk, voorzitter, H. Pardijs,
secretaris, G. Bogchelman, B. G. Lichtenberg,
L. v. Olst en G. W. Winkel, met het doel de
voorlichting op het gebied van de rundvee-
voeding te bevorderen, waardoor een meer
juis te en vaak goedkopere voeding kan plaats
vinden dan veelal het geval is.
Om de veehouders hierover nader in te lich-
ten werd Dinsdagavond in de zaal Bakker een
voorlichtingsavond georganiseerd, waarbij als
sprekers waren uitgenodigd de heren Ir King-
ma, Ri[kslandbouwconsulent te Zutphen en
Ir de Boer, secretaris van het Provinciaal Vee-
voederbureau te Arnhem, die resp. spraken
over het nut van de veevoedertoelichting en
het kostenelement. Van de gelegenheid tot
vragen stellen werd een druk gebruik ge-
maakt.

VERM AKELIJKHEIDSBELASTING
I.v.m. het feit dat het seizoen voor toneelver-
toriingen, uitvoeringen, lezingen, contact-
avonden, feestavonden niet van huiselijke
aard, enz. weer voor de deur staat, vestigen
Burgemeester en Wethouders van Vorden de
aandacht van de besturen, e.a., op de ge-
meentelijke verordening voor deze vermake-
lijkheidsbelasting.
Krachtens deze verordening dient een ieder
die voornemens is een toneelvertoning enz. te
geven, hiervan tenminste 5 dagen tevoren
ter gemeentesecretarie aangifte te doen.
Ook al is men van mening dat geen belasting
verschuldigd is, dient toch aangifte te wor-
den gedaan.
Verzoeken om vrijstelling dienen zeer tijdig te
worden ingediend, teneinde het gemeentebe-
stuur gelegenheid te geven een beslissing te
nemen.
Inlichtingen i.z. de vermakelijkheidsbelasting
worden ter gemeentesecretarie verstrekt.

f

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

R U Ft O l-
Houdt de winter uit handen en voeten

GOEDE UITVOERING VAN VORDENS
MANNENKOOR

Het Vordens Mannenkoor heeft Zaterdag-
avond in het Nutsgebouw een alleszins ge-
slaagde uitvoering gegeven. Niet alleen dat
het bezoek groot was, doch vooral het gebo-
dene stond op zeer goed peil. Onder leiding
van de dirigent, D. Wolters, werden een acht-
tal nummers ten gehore gebracht. Gezongen
werden van L. Smeets: Door het Woud, Die
nacht van Schubert, Vineta van Fr. Abt, Vrede
van Kools, Juni-morgen van Mastebroek,
Geuzenvendel op de Thuismars van Fred.
Roeske en Gebed van Handel, bij welk laat-
ste nummer de dirigent het koor op de piano
begeleidde. ^^
Met Dominiflpvani fac Reginam van A. Gie-
sen werd dit uitstekende concert besloten.
Vergeleken bij vorig jaar, is het koor onge-
twijfeld vooruitgegaan. Zonder de andere re-
gisters te kort te doen, mogen we wel zeggen
dat het Vordens Mannenkoor over een aantal
tenoren besc|Ékt, waarop menig koor terecht
jaloers kan ^P>- Ook bij deze uitvoering
kwam dit weer sterk tot uiting. Een langdurig
applaus beloonde aan het slot dirigent en
zangers voor hun keurige prestatie.
Aan het begin van de avond heette de voor-
zitter van het Vordens Mannenkoor, de heer
A. Bielderman, in het bijzonder de bescherm-
heer, de heer H. B. Emsbroek, de ere-voorzit-
ter, de heer A. J. Scholten en enkele ere\eden
welkom.
Na de pauze was het de beurt aan-de toneel-
vereniging D.E.V., welke onder leiding van
de heer Joh. Harmsen het toneelspel Chris-
tien opvoerde. Deze boeiende geschiedenis
van Vlekkie het lelijke eendje in de bijt van
de garagehouder van Weerden, doch een
meisje met een gouden hart, werd dank zij
het uitstekende spel der D.E.V.-ers met grote
aandacht gevolgd, waarbij dikwijls hartelijk
gelachen moest worden om de prima gespeel-
de rol van de oude dienstbode Aaf je. Ook de
overige rollen werden goed vertolkt. Alleen is
het jammer, dat het Nut nog steeds sukkelt
met de oude haveloze decors, temeer nu het
nieuwe seizoen is ingezet.

GESLAAGDE FILMAVOND
Door het Rijkslandbouwconsulentschap te
Zutphen werd in Irene een filmavond gege-
ven voor de zes coöp. werktuigenverenigingen
uit onze gemeente. Voor de pauze werden
films vertoond over Trekkersploegen, De weg
der vooruitgang, Ook grond moet gevoed
worden en De rattenbestrijding. Daarna kreeg
men een beeld van de schade, ontstaan door
oorlogshandelingen op het eiland Watcheren
en in de Wieringermeerpolder. Verder nog
de drooglegging, ontginning en opbouw der
N. O.-polder.
Er was een goede belangstelling voor deze
leerzame avond.

DE HEER VAN ROEKEL SPRAK VOOR
DE B.O.L.H.

De afd. Vorden van de B.O.L.H. hield in ho-
tel Brandenbarg onder leiding van me j. A.
Bouwmeester een ledenvergadering. Voor de
pauze werden enkele huishoudelijke zaken af-
gedaan. Twee leden gaven zich op om in De-
cember drie dagen naar de Volkshogeschool
in Eerbeek te gaan.
Na de pauze vertelde de heer van Roekei over
z i j n reis naar Zwitserland. Na deze causerie
werden nog een aantal lichtbeelden vertoond
over diverse mooie plekjes natuurschoon in
Nederland. De vergadering werd besloten met
het zingen van het bondslied.

92.»

Bekoorlijk costuum in 100<7o
wollen jersey van pracht
kwaliteit. Cotelé verwerkt
voorpand.

Visser - Vorden
A.s. Zondag

Ratti I
Keyenburgse Boys l
Aanvang 2 uur
Terrein Ratti,

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

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

SPELEN_

NICO KEUNE



OPBRENGST COLLECTE
De collecte voor de kinderbescherming, welke
vorige week in on/e gemeente is gehouden
door de leden van de Bond van Plattelands-
vrouwen, heeft een prachtig resultaat opge-
leverd, n.l. ƒ 970,55.

AVONDDROPPJNG
Er was veel belangstelling voor de avond-
dropping, welke door de buurtvereniging
Delden werd georganiseerd over een afstand
van 6 km. De uitslag is:
H. Gr. En/.erink en D. Besselink 2 str.p.; T.
Gr. Bramel en D. Tiessink 4 str.p.; de dames
Lebbink, Vruggink en Jansen G str.p.; W.
Onstenk en W. En/erink 7 str.p.; G. en W.
Vruggink 7 str.p.; G. Brummelman en f.
Heyink 7 str.p.
De poedelprijs was voor H. Dijkman en G.
Derksen met 167 str.p.

Z E N U W - H O O F D P I J N - L A X E E R

B
HET NUT NAM BELANGRIJKE

BESLUITEN
In verband met enkele belangrijke punten op
de agenda, was er Dinsdagavond vr i j veel be-
langstelling voor de Algemene Ledenvergade-
ring.
Allereerst was er een voorstel van het bestuur
om het voormalige Ulogebouw te verbouwen
tot 4 woningen. Nu binnenkort van gemeen-
tewege een nieuw gymnastiekgebouw gezet
wordt en het ULO-gebouw bovendien /i j n
waarde als hulplokaal van enkele scholen ver-
loren heeft, wordt dit gebouw straks waarde-
loos voor het Nut. Daarom dit voorstel.
Wanneer de bouw aanbesteed is en men con-
crete cijfers over de kosten weet, is er een ge-
gadigde, die deze vier woningen van het Nut
zal overnemen, zodat het Nut geen financiële
risico zal lopen. Unaniem waren de aanwe/i-
gen zeer tevreden over deze uitstekende op-
lossing, /odat het voorstel met algemene stem-
men werd aangenomen. Voor de Gymnastiek-
vereniging Sparta, die van het gebouw ge-
bruik maakt, zal getracht worden een tijde-
l i jke voorziening te treffen.
Als verder belangrijk punt stond op de agen-
da contributie-verhoging. Sedert 1945 is de
contributie niet verhoogd en aangezien alle
kosten sedertdien enorm gestegen zi jn, vond
liet Nutsbestuur het gerechtvaardigd om de
contributie met één gulden per jaar te ver-
hogen. Er werden tal van op- en aanmerkin-
gen o]) dit voorstel gemaakt, vooral over het
feit dat er leden / i j n , die ƒ 3.—, ƒ 4.— en ƒ 5.—
per jaar betalen. Men wilde één contributie
van ƒ 5.— per jaar. De voorzitter vreesde dat
dan teveel leden /ouden bedanken, waarop
een voorstel werd gedaan om een afdeling
donateurs aan het Nut te verbinden, die door
hun bijdrage het Nut steunen, doch overigens
geen rechten hebben. De voorzitter wees nog
eens op het vele nuttige werk dat de afdeling
verricht, o.a. de diverse cursussen en het tegen
een gering bedrag beschikbaar stellen van de
zaal voor repetities. Dit alles kost het Nut
geld en ook de Nutsavonden leveren jaarlijks
een tekort op.
Voorzitter deelde in dit verband nog mede
dat er binnenkort een speciale vergadering
belegd zal worden, waarop de financiële toe-
stand zal worden besproken, temeer omdat de-
ze nijpend is. Het voorstel tot verhoging van
ƒ 1.— werd daarop aangenomen, zodat de
con t r ibu t i e voor de verschillende categorieën
zal bedragen ƒ 1.—, ƒ 5.— en ƒ 6.— per jaar.
Voorzitter wekte de leden van de verenigin-
gen, die thans tegen geringe vergoeding ge-
bruik maken van het Nut, op om lid te wor-
den, opdat het Nut in de toekomst niet be-
hoeft over te gaan tot verhoging van de zaal-
huur voor uitvoeringen en repetities.
De resultatenrekening van het Nut geeft een
nadelig saldo aan van ƒ 1393,22. De totale
contributies hebben opgebracht ƒ 943,—, de
/ a a l h u u r ƒ 2698,84 en de entreegelden
ƒ•' 115,80. De Fröbelschool liet dit jaar voor
het eerst sedert lange jaren een overschot zien
van /" 182,(Mi, dank z i j de verhoogde subsidies
der gemeente. De balans gat als algemene re-
serve een bedrag te zien van ƒ 11.206,23. De
gebouwen staan voor ƒ 62.958,— op de balans,
waarop een hypotheek van ƒ 38.900,—.
Tri de kascommissie werden benoemd de heren
|. Vrugterman en G. Koerselman.
K i j de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de bestuursleden, t.w. de heren P. Bakker, W.
Klein Lebbink, J. H. Schuppers en K. H. de
Vries herkozen.
Bij de bespreking van het winterprogramma
van het Nut viel veel waardering over de sa-
menstelling te horen. Na afloop der vergade-
ring werd er nog een kleurenfilm gedraaid
over Noorwegen.

BEGRAFENISVERENIGING OPGERICHT
Donderdagavond vergaderde het voorlopige
bestuur van de onlangs opgerichte begrafenis-
vereniging. Doel en strekking van de vereni-
ging is om (voor de leden) de begrafenissen
zo goed mogelijk te verzorgen en vaste dra-
gers aan te stellen, waarvoor kleding beschik-
baar wordt gesteld. Velen z i jn reeds als lid
toegetreden; in de komende maanden zal
worden getracht het ledental op te voeren.

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
HERV. KERK

Dinsdagavond werden de verkiezingen gehou-
den voor ambtsdragers der Herv. Gemeente
alhier. Tot ouderling werden gekozen: de he-
ren G. J. van Roekei en H. J. Eggink; herko-
zen werden J. Bargeman en G. W. Weenk.
Als ouderling-kerkvoogd: A. J. Klein Ikkink
en D. Klein Bleumink; herkozen A. J. Zeeval-
kink.
Tot diaken: G. Bogchelman en G. J. Ruiter-
kamp; herkozen S. H. Aartsen en H. J. Rad-
stake.

HACKFORTFEEST
Het traditionele Hackfortfeest voor de Open-
bare Lagere Dorpsschool werd ook dit jaar
weer gehouden in het Nut. De jeugd ver-
maakte zich prima bij het filmprogramma,
terwijl tussen de bedrijven door getracteerd
werd. Het was weer een genoegelijke middag
voor de jeugd.

OUDERCOMMISSIE EN
VOLKSONDERWIJS

De oudercommissie van de O.L. school en de
afd. Vorden-Linde van Volksonderwijs ver-
gaderden in de koffiekamer van het Nutsge-
bouw. In zijn openingswoord merkte de voor-
zitter op dat deze toch zo belangrijke verga-
deringen altijd maar door zo weinig leden
worden bezocht.
Uit het jaarverslag bleek dat het schoolmelk-
drinken een succes geworden is. Ruim 95 %
van de kinderen neemt er aan deel.
Uit het kasverslag van de penningmeester
bleek dat er een klein batig saldo was. De
heer Elbrink dankte als lid van de kascom-
missie de penningmeester van diens accuraat
beheer. De aftredende bestuursleden, de he-
ren Vogtlander, Brandenbarg en van Dijk,
werden herkozen.
Het Sint Nicolaasfeest zal ook dit jaar weer
op de bekende wijze gevierd worden en wel
op 6 December.
De traditionele operette-avonden zullen dit
jaar begin Februari gehouden worden. Hier-
voor is in studie genomen de operette „De
derde sleutel".
Op de a.s. ouderavond zal de heer Knoop uit
Deventer, bij de leden welbekend, verzocht
worden op een opvoedkundig praatje te hou-
den, waarbij dan tevens belangstellende leden
van Volksonderwijs worden uitgenodigd.
Op de vergadering van de oudercommissie is
besloten, dat evenals vorig jaar niet op de
ouderavond, maar op een extra avond gele-
genheid gegeven zal worden tot bezichtiging
van het schoolwerk, met daarnaast nog een
extra avond tegen het paasrapport. Dit laatste
is vorig ̂ ^ bij wijze van proef geprobeerd en
heeft ve^^nstemming en waardering bij de
ouders gevonden.

TAFELTENNIS
Het eerste Nutsteam behaalde de afgelopen
week de volle winst op Blikboys III uit De-
venter, d^L op bezoek was, waardoor de Vor-
denaren^^L plaats op de ranglijst stegen. De
eindstancWerd 8—2. Lubbers en Hogendoorn
hielden zich kranig en verloren geen enkele
maal. Het dubbelspel werd een zege van de
gasten.
N.T.T.C. II voldeed aan de verwachtingen en
versloeg in Deventer het heus niet zwakke
T.O.V.A. IV met 2-8, zodat de Vordense re-
serves thans nog ongeslagen aan de kop der
ranglijst prijken. Van Kampen en Massen wa-
ren weer erg productief en behielden alle
winst.
N.T.T.C. III presteerde het om thuis het be-
zoekende D.A.I.M. IV uit Deventer een 5—5
gelijkspel af te dwingen. Dit resultaat is ze-
iker verrassend, gezien 't feit, dat de gasten
nog ongeslagen waren. Invaller ter Beest won
3 x en Rossink l x zodat de stand 4—5 voor
de gasten stond. Bij het dubbelspel toonden
de Voidenaien zich onbetwist sterker, zodat
nog een gelijkspel uit het vuur kon worden
gesleept.

RATTI-NIEUWS
Daar zowel Ratti als Zieuwent j.l. Zondag
vrij waren, werd 'er een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld tussen beide ploegen. Rat-
ti had vier invallers, terwijl ook de gasten en-
kele invallers hadden en met 10 man speel-
den. Er kon zodoende van mooi spel geen
sprake z i j n , doch het werd toch wel een aar-
dige wedstrijd, die door Ratti niet 2—1 werd
gewonnen.
Scheidsrechter van Langen leidde deze spor-
tieve match op keurige wijze.
Ratt i II was vrij. De derde uitgave moest in
Baak tegen Baakse Boys II met 5—1 het lood-
je leggen. Ook de junioren kregen een grote
nederlaag te slikken n.l. 0—11 van A.Z.C. B
(Zutphen).
A.s. Zondag begint voor het eerste elftal het
competitie rad weer te draaien.
Thuis ontvangt men Keyenburgse Boys I en
zal Ratti, een taaie, tot het uiterste volhouden-
de ploeg tegenover zich vinden. Het uithou-
dingsvermogen zal in deze match dan ook van
grote betekenis zijn.
Ook de Ratti-reserves krijgen een lastige ont-
moeting en wel tegen Pax 111 te Hengelo (G.).
Slagen cle Rattianen er in om de thuisclub te
overwinnen, dan hebben zij een goede kans
zich voorlopig in de kopgroep te handhaven.
Ratti 111 zal in Vierakker de gelegenheid
moeten benutten om Sociï II de puntjes af-
handig te maken, waartoe alle kans bestaat.

Vandaag extra aanbieding
3 pakken gesmolten vet 1.45

200 gr. boterhamw. 60 et
200 gr. bloedworst 36 et
200 gr, tongenworst 50 et
200 gr. hoofdkaas 50 et

200 gram leverworst 30 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et
500 gr. spek 95 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26

*
Ook U zult zeker
gebruik maken.

Zware melton
dames- en kinder-
pantalons v.a. f 5.25

Crêpe nylons, de sterke

Bustehouders,
prima pasvorm,
vanaf f 1.95
Corsetten v.a. f 12.50

Geruuwde ruitstoffen,

Pracht linksgewe-
ven kousen, Ie keus
f 1 .65, idem gemind,
f 1.75

- VORDEN

van deze aanbieding

Pracht popelin over-
hemden met prima
stiftboord en dubb.
manchetten f 9.85

warme kous f 5.95

Flanellen lakens,
voorkomen reuma-
thiek, 150x200 f 5.95
175x240 f 6.85

per meter f 1.25

Jaegerwol vanaf
f 1.25, Scheepjeswol
in diverse kleuren
vanaf f 1.75

Voor Uw rijbewijs naar

de autorijschool van George Seesing

Erkend en gediplomeerd
autorijschoolhouder.

„'t Groenedal" - Vorden

EnorniMirijsverlaging
d'Arc^Regenkleding

Herenregenjassen, thans f 98.—
Damesregenmantels, thans
f 108.75

100 pCt. wollen gabardine,
alle maten, alle kleuren.

Tevens hebben wij op het ogenblik
een aantal „coupons" costuumstoffen
tegen opruimingsprijzen.

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41, Vorden
Telefoon 478

WEGENS HUWELIJKSFEEST
a«s» Vrijdag 18 November
de gehele dag

GESLOTEN

A. W. H, Meelhandel
Zutphenseweg C 60

Jongelui,
flink en werklustig, vinden
gelegenheid oiu opgeleid te
tuurden tot

Rijwiel- en Bromfiets-
monteur,
Framebouwer, enz.
bij de

Empo Rijwielfabriek, Vorden
Aanmelding bij de fabrieksportier of
schriftelijk.

Toom zware BIGGEN
te koop en 'n jongens-
fiets. G. J. Eijerkamp,
Delden B 35

BIGGEN te koop bij
H. Tjoonk. Hackfort,
„Bosmanshuis"

Te koop een gebruikte
GIERPOMP. ƒ. A.
Bleumink, bij 't kerkhof

RUBBERLAARZEN
steeds voorradig in alle
maten. Wullink's
Schoenhandel,

onbetwist de schoenen-
specialist.

Toom zware BIGGEN
te koop. J. Spithoven,
bij 't zwembad.

Te koop 5 BIGGEN,
liefst in één koop. G.
W. Assink, Vord.bos

12 zware BIGGEN te
koop. H. W. Mullink
Medler D 155

Te koop volbl. drag.
M.Ri f . VAARS, a.d.
teil. 28 Nov., m. goede
melkl. H. Tjoonk

„'t Garmel"

13 mooie BIGGEN te
koop. Lettink, Linde.

Toom BIGGEN te
koop. T. Schotsman
Veldwijk, Vorden

Onze

Regen;jassen en
pakken

vliegen de deur uit!

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421.

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel (jQlKJZQHgl »' van Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M VAN DER WAL, „Beslist uw Drogist'



Voor de vele blijken
van belangstelling, ver-
gezeld gaande van ge-
schenken enbloemstuk-
ken, bij ons 40-jarig
huwelijksfeest, zeggen
wij u allen hartelijk
dank.

}. B. Spithoven
M. Spithoven-

Klever
Vorden, Nov. J 955.
D 41 b

Voor de grote belang-
stelling, bij ons 50-jarig
huwelijksfeest onder-
vonden, en voor de
vele geschenken, be-
tuigen wij onze op-
rechte dank.

B. Aalderink
H. Aalderink-

Harmsen
Vorden, Nov. 1955.
Schoolstraat 14

Vordens Dameskoor
Donderdag 17 Nov.

repetitie in de
Fröbelschool

De feestavond
van
De Snoekbaars
wordt gehouden op
Zaterdag 19 Nov.
om half acht in
café „De Zon".

Wat gezellig,
die
cactus-bakjes

DERKSEN
Zutphenseweg,
Telefoon 334

Dames- en Heren-
Bromfietslaarzen

Voordelig bij
WULLINK

Onbetwist
de Schoenenspecialist.

Gevraagd in Rusthuis
(omg. Arnhem)

Huishoudelijke Hulp
Br. no. 328, Boekhan-
del Schermerhorn,

Velp

Knollenplukkers
gevraagd. H. L. Me-
melink. Hengeloseweg

Te koop een
HAARDKACHEL

in prima staat, en 4
kachels. Gebr. Barend-
sen, Zutphenseweg.

KRIELKIPPEN te
koop. G. Hummelink
Delden, B 75

Te koop nog mooie
salamander KACHEL
met vernikkelde deksel
en voet. Smederij
Oldenhave, Delden

Betere Schoenreparatie
bij WULLINK

Te koop jongens- en
meisjes FIETS, prima
Wegens inruiling nieu-
we STOFZUIGER
volle garantie, model
1955. Prijzen billijk.
Barink's Rijwielhandel
Vorden.

BROMFIETS te koop
Mosquito Italiana, 49
cc. 1955, z.g.a.n.
slechts 1100 km gelo-
pen. Bevr. E 85,

Vorden

Te koop enige
huisslachting svarkens
250—300. bij G. Ros-
sel „Vroessink"

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters

Jf=
Chris Bongers

en

Annie Uenk

V hebben, mede namens wederzijdse ouders, de
i * eer u kennis te geven van hun voorgenomen
ft huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
M hebben op Vrijdag 18 November te 11.30 uur.

w Wegens restauratie der Herv. kerk zal de ker-

X kelijke inzegening plaats hebben in de Geref.
kerk te Vorden, om 12 uur, door de weleerw.

* Heer Ds. J. Langstraat.

ft Zutphen, Molenweg 41

ft Vorden, Zutphenseweg C 60

J Toekomstig adres: Zutphenseweg C 60, Vorden
N
Q Gelegenheid tot feliciteren van 4—5 uur in
ft zaal Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

n
\x
«
X

November 1955.

X X
^ Op Zondag 13 November hopen onze V
M geliefde ouders W

X G. J Garritsen X
en

X
X

hun 25-jarige echtvereniging te her-

J. R. Garritsen-Ter Bogt

denken. Dat zij nog lang voor elkaar W
en voor ons gespaard mogen blijven ^
is de wens van hun dankbare kinderen.

u Vorden, November 1955.
) Kranenburg D 125.

X
M Receptie: Maandag 14 November van.
\j 4 — 5 uur in zaal Schoenaker.
^•*^^^~^^i^"^^~-^^y •^^^•^^^••«ifc^y' •^^^•^Wk* ^ '̂̂ *^y '̂̂ ^^"^^^~^y^^^^"]^

Heden overleed onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

Gerritdina Johanna Teunissen
weduwe van E. J. Groot Obbink

in de ouderdom van 85 jaar.

Amsterdam:
G. J. GROOT OBBINK
M. GROOT OBBINK-

KAPPERT
Vorden:

E. J. VAN DER

J. M. VAN DER WAL
en kleinkinderen

VORDEN, 7 November 1955.
Dorpsstraat 9

De teraardebestelling heeft
plaats gehad op de Algemene
Vorden.

Nov.
ats te

ALGEMENE KENNISGEVING

Heden ging van ons heen, in het Dia-
konessenhuis te Leeuwarden, onze lieve
Vader, Behuwd- en Grootvader

Jan Hendrik Wijers
weduwnaar van F. J. Reudink

in de ouderdom van 75 jaar.

LEEUWARDEN, 8 November 1955.
Pelikaanstraat 5

A. J. J. BOLL-WIJERS
J. A. BOLL

Ermelo: E. H. WIJERS
S. WIJERS-v. d. MEER

en kleinkinderen

De teraardebestelling heeft plaats gevonden op
Vrijdag 11 November j.l. te Vorden.

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

Imkersvereniging M.V.K.
Vorden

Interessante Bijenfilms
Zonnevolk (Russische film met
Holl. vertaling), Bloemenavon-
tuur in Nederland (kleurenfilm),
En nu ... honing winnen (Aal-
ster methode)

op Donderdag 17 November in het
Nutsgebouw 's middags 2 uur voor
de kinderen van alle scholen uit 4e
klas en hoger, 's Avonds 8 uur voor
iedereen.

Een ieder, die van de natuur houdt,
mag deze avond niet voorbij laten
gaan.

Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken hierbij bekend, dat de Gemeente-
architect elke Dinsdagmorgen en Vrijdag-
morgen van 9—10 uur spreekuur zal houden.

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,

A. E. van Arkel, Burgemeester

J. V. Plas, Secretaris

Express en N.S.U.
motorrijwielen

Duurzaam — Degelijk
Betrouwbaar

Agent voor Vorden

A. G. TRAGTER

Steeds lage prijzen:
Een grote ontbijtkoek 43 et
200 gr. fondantborstplaat 39 et
250 gr. heerlijke speculaas 37 et
2 pak Honigs custard 49 et
l pot pruimen/sinaasappeljam 55 et
500 gr. zuiver rundvet 58 et

Als extra reclame:
150 gr. gebraden gehakt 49 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Burgemeester en Wethouders der Gemeen-
te Vorden roepen sollicitanten op voor de
betrekking van

a* Een werkman in algemene
dienst* A

b» Een arbeider*
De onder a. genoemde werkman moet te-
vens dienst kunnen doen als chauffeur op
de wegschaaf. Rijbewijs B en E verast.
Voor de onder b. genoemde arbeid^fttrekt
een diploma land- of tuinbouw tot efenbe-
veling.

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst, met
kans op vaste aanstelling na proeftijd van
een jaar.

Salarisgrenzen: a. f 3036.— - f 3276.—
(vier jaarl. verh. van f 60.—)

b. f 2832.- - f 3072.-
(idem).

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen
uiterlijk 26 November a.s. te richten aan de
Burgemeester.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris

Schieten, Sjoelen en
Balgooien

op Woensdag 16 Nov.

Aanvang 7 uur.

Bakkerij HARTMAN

Zaterdag 19 Nov.
DANSEN

in het Nutsgebouw.

Muziek „The Moodchers"

Aanvang 7.45 uur.

Wij vragen voor ons kantoor
een

Vrwl. Administratieve kracht,
Mulo of soortgelijke opleiding
gewenst, doch niet strikt nood-
zakelijk.
Leeftijd 16—20 jaar.

Sollicitaties zowel mondeling als schrif-
telij k

aan: EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

Eventuele inlichtingen worden ook
verstrekt door Mej. H. G. Boerstoel,
Insulindelaan 5, Vorden.

Donderdag 17 November
's avonds 7 uur

Schieten, Balgooien en
Sjoelen
om krentenbrood en gebak.

P. G. van flsselt, Linde
Ik mot toch noar de mölle,
loa'k dan metene dat betjen olde pa-
pier metnemmen veur „Concordia''.

Ie kont et neersmieten bie:

Coöp. Landbouwver. „De Eendracht"
„Ons Belang"

Fa. J. W. Albers
Fa. J. B. Gerritsen
Fa. Kluvers

Martel Uw ogen niet langer . . .

de juiste bril wacht al lang
op U.

fa. Hartens,
de opticien die altijd voor U klaar staat!

t eerste geziekt
ziet U misschien niets bijzonders
aan onze

interlock, halfwollen,
heel wollen en gemol-
tonneerde ondergoe-
deren,

maar als het 10 keer gewassen is,
dan merkt U het verschil.

s net voordeliger I
Grote keuze voor Dames, Heren
en Kinderen.

Doe als zovelen en draagt onze
onderkleding.

H. Luth Telefoon 396 Vorden



Denkt U hedenavond aan het B A L G O O I E N GH SCHIETEN
bij W. Voskamp
Aanvang 7 uur

Rijksdaalders
VOOR Uu

Tot Zaterdag 26 November geven wij U
bij aankoop van een:

Wintermantel
Herencostuum
Indiana bromfietsjas

*Jersey pakje
Wollen gabardine mantel
Wollen gabardine jas
Wollen Aa Be deken,v.a.f 46.50
Wollen Stresa deken

*Japon
Gestikte deken
Kamgaren pantalon
Kindermantel
Loden kindermantel of -jas
Katoenen d. mantel of h. jas
WALAcorset of medische B.H.
Damesjack met teddyvoering

*Overall
Manchester broek
Manchester plusfour
Costuumrok
Bolero
Kinderjoppers

3 rijksdaalderbonnen

2 rijksdaalderbonnen

1 rijksdaalderbon

1 daalderbon

EXTRA AANBIEDING!!
Jongensjacks met teddyvoering 'en bont
en bovendien l waardebon van f 1.50.

ag met 20 pCt. korting

Een prachtkans om werkelijk voordelig te kopen.

Natuurlijk weer bij

Looman Vorden
ATTENTIE'!

Zaterdag 19 November

Schieten en
Balgooien
bij

O P L A A T in de Wildennorch

Nütsgehouw - Vorden
Heden Zaterdag 12 November, aan-
vang half drie

Groot
Kinderfeest
met het Jafro's Jeugdtoneel.

Voor de pauze:
„Het lelijke eendje"
van Hans Christiaan Andersen

Na de pauze:
De avonturen van Pieter Bel
met de verdwenen Prinses:

. „Rosalinde"

Entree 40 cent. Voorverkoop en plaats-
bespreking van 11^-12.30 uur aan de
zaal.

Zij is vierkant!
Heeft een tijdschakelaar!
Een grote kuip van 55 liter!

Voor slecht f 213.50 heeft u haar in
huis.

Wij komen graag deze was-
machine bij u demonstreren.

NICO KEUNE
Wasmachines vanaf f 172.50

Genees snot bij uw pluimvee met

Avicilline
Ongeveer 3 dagen na behandeling
weer eieren, 'n Product van Labora-
toria Dr. de Zeeuw, dus betrouwbaar

Verkrijgbaar bij:

PROGISTERU

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

VANDAAG en MORGEN

grote Nationale
KANARIE-TENTOONSTELLING

in zaal Bakker te Vorden*

Zaal open: Zaterdag n.m. van 2 —10 en Zondag van 2 —
8 uur. Entree volwassenen 50 en kinderen 10 et., donateurs
vrije toegang.

Vandaag gratis proeven van
een van

Steeds vaker
KISTEMAKER

VOOR

NAAR

Techn. Bur. P. DEKKER, Telefoon 253

*DE SPECIAALZAAK.

Neet. Bond u. Plattelandsvr. Afdeling

G.M.u.L. Vorden

B.O.L.H.

B.O.C.

op Woensdag 16 Nov. in het Nutsgebouw te Vorden.
Aanvang 's middags 1.30 uur.

Spreekster Mej. A. H. Vorkink, Secretaresse Bond van Platte-
landsvrouwen afd. Gelderland.

ONDERWERP:
„WAAROM LID VAN EEN PLATTELANDSVROU-
WEN ORGANISATIE"?
*

Hierna opvoering van het toneelstuk

„ De kwetsbare plen'
door leden van B.O.L.H. en B.O.G.

Aanvang 's avonds 7 uur.

Spreker de Weledelgestrenge Heer Mr. C. Ph. Abbing, Dir. In-
stituut „Kerk en Wereld" te Driebergen.

ONDERWERP:
„HOE STAAT HET MET DE VORMING VAN ONZE
JONGEREN"?

*'s Avonds heropvoering van „De kwetsbare plek".

Iedereen is welkom.

Entree vrij.

De Besturen

Voor VISITEKAARTJES naar
Drukkerij Wolters, Vorden


