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INGEZONDEN MEDEDELING
DE WEGSCHAAP

Door het commentaar dat mijn adres aan
de Raad bij twee H.H. heeft uitgelokt vrees
ik dat die H.H. niet goed kunnen lezen.
Ik heb in mijn adres duidelijk de aandacht
gevraagd voor de landelijke wegen die
steeds in goede toestand zijn en waarlangs
weinig verkeer komt. In verband daarmede
heb ik de Raad verzocht te willen bevorde-
ren dat het natuurschoon niet meer wordt
aangetast dan strikt noodzakelijk is. Waar-
om beide inzenders zich zo opwinden over
dat verzoek is mij onbegrijpelijk.
Ik ben gaarne bereid om belangstellenden
enige van de door mij bedoelde wegen aan
te wijzen, zij kunnen zich dan uit eigen
aanschouwing een oordeel vormen.

W. A. VAN DEN WALL BAKE.

VERLOREN VOORWERPEN
3 portemonnaies met inhoud; l kindervest-
ie; l polshorloge; l brilétui; l jongens-
jasje; l jekker; l mantel met ceintuur;
l bril; l schakelarmband; l lange leren jas;
l kindermanteltje; l pr. moto.rhandschoe-
nen; l paardedeken.

GEVONDEN VOORWERPEN
l tasje met inhoud; l motorbril; l bos sleu-
tels; l etui met vulpen; l polshorloge; 3
portemonnaies met inhoud; 2 broche's; l
smeerspaan; l tas inh. een luchtslang; l
jongenspetje; l snoer kralen; l alpino-
muts; 2 muntbiljetten a ƒ 1.—; l ceintuur
van jurk; l huissleutel; l rijwieltas (dub-
bel) ; l zadeldek; l passer; l pr. hand-
schoenen; l stoffer; l herenhoed; l capu-
chon.
Inlichtingen Bureau van Rijkspolitie, elke
werkdag van 14 tot 17 uur.

U ruw of schraal?

g e e f t h a n d e n om t r o t s op te z i jn

VOETBAL
Vorden I heeft door een 6^—0 overwinning
op Eibergse Boys III ondubbelzinnig be-
wezen, dat het haar ernst is met de poging
om het verloren terrein te herwinnen.
De uitslag van deze wedstrijd is wel wat
geflatteerd, want in de eerste helft leek
het er helemaal niet op, dat Vorden met
deze cijfers zou gaan winnen, hoewel zij wel
een kleine veldmeerderheid had. Beide ach-
terhoedes toonden zich uit het goede hout
gesneden en vooral de Eibergse doelman
hield, soms met enig geluk, vele moeilijke
ballen. Toen in de tweede helft de midvoor
van een onverwachtse kans gebruik maak-
te om te scoren, kwamen er meer doelpun-
ten, temeer omdat de Eibergenaren hun
elftal gingen wijzigen. Nog 5 doelpunten
wist de Vordense voorhoede, waarvan dit-
maal vooral het rechtergedeelte goed op
dreef was, te scoren, waarbij het doelpunt
uit een kopbal van de rechtsbinnen wel bij-
zonder fraai was.
Vorden II behaalde in Steenderen een ver-
diende 4—l overwinning op Steenderen III.
De wedstrijd Vorden B—St. Walburgis
ging niet door wegens niet opkomen van
de Zutphense voetballers.
Voor a.s. Zondag staat alleen om 11 uur de
wedstrijd Vorden A—Voorst A op het pro-
gramma. Vorden B speelt Zaterdagmiddag
uit tegen De Hoven B.

AVONDDROPPING PADVINDERS
Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan
van de David I Alfordgroep Padvinders te
Vorden werd door deze groep voor het
district Zutphen een avondropping georga-
niseerd. In verband met de bekendheid van
de omgeving waren de Vordense groepen
van deelname uitgesloten. Plm. 50 jongens
namen aan deze dropping deel. De afstand
was plm. 6 km, terwijl de minimum vastge-
stelde tijd hiervoor l uur en 15 minuten
bedroeg. Tegen 8 uur werden allen „losge-
laten" in het Grote Veld. 2 Patrouilles heb-
ben de afstand in de juiste tijd volbracht.
Hoewel de jongens in deze streken totaal
onbekend waren, kwamen de laatste deel-
nemers slechts 19 min. over tijd binnen.
Winnaar was de „Reiger" patrouille van
de „Karel Doorman" groep te Zutphen. 2.
„Zeehonden" v. d. Abel Tasmangroep te
Zutphen. Het was een zeer geslaagde drop-
ping.

Van de eerste tot laatste teug een verrassing
zingt Mans uut Twente. Preuf 't zelf en constateer:

Heineken's h e t bier
met a l l e voordelen.
• Ze werkt er met de zgn.

Heineken's A-gist, een special
gistreincultuur, woarvan geeneen
op de wereld (behalve Heineken)
het geheim kent.

• Heineken gunt zien bier, veurdat
ie 't kriegt, een langdurige
rijpingstijd.

• De kroonkurk (ik zeg: döpke)
betekent ne snelle, massinale en
hygiënische afsluuting van dat
kostelijke bier, dat zodönig ook
veul langer goed te hool'n is.

Heineken's
Bier

oaweral het meest getapt I

Heinekens bier verkrijgbaar bij KISTEMAKER
KERKDIENSTEN Zondag 6 November

IRENE
9 uur en 10.30 uur Ds J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. E. J. Wassink,

van Bussutn.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 5 Nov. van 5 uur tot en met
Zondag 6 Nov. Dr De Vries, telef. 2>

Bij geen gehoor doktersteiefoon

Burgelijke stand van 28 Oct. t. m. 3 Nov.

f dertrouwd : Ch. Bongers en J. H. Uenk ;
J. Jansen Venneboer en J. W. Brummel-

man.
Overleden: W. Koskamp, vr , wed. van G.
J. Slagman, 75 jr., overleden te Lochem;
B. H. Garritsen, vr., wed. van A Boers, 71
jr., overleden te Zutphen.

Weekmarkt .
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 80 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38.— tot f 45. — per stuk.
Zwaardere tot f 56. — . Handel redelijk.

Damclub Vorden.
Donderdag heeft de Vordense damclub een
bijzondere prestatie verricht , door het sterke
Wapen veld I met 8 — 12 te verslaan.
Vorden speelde met 9 personen, waarvan
zelfs nog een invaller Bravo dammers.
De uitslag is: van de Brink — Lammers o-2,
Nieuwenhof — Oukes 1 - 1 , van de Beek — niet
opgekomen 2-0, Eikelboom — Geerken 2-0,
Harmsen — Wentink 0-2, v. Olst — Masselink
1-1, Reurink— Wansink 0-2, Borreman —
Kamperman 1 - 1 , Veltkamp — Wijen 1-1,
Regterschot — Hoe vers 0-2.
Dinsdag speelt Vorden thuis tegen A. D. G. I
uit Apeldoorn, die nog ongeslagen is. Het
zal er weer spannen.

VARKENSPEST
Onder de varkensstapel van de landbouwer
d. G. in de buurtschap Velswijk is door de
V. A. Dienst varkenspest geconstateerd.
Maatregelen om uitbreiding te voorkomen
zijn genoemd.

STROPERS GEPAKT
Door de rijkspolitie en enkele jachtopzie-
ners werd een dezer nachten een drietal
beruchte stropers, t.w. de gebr. M. en R. L.
uit Hengelo (Gld.) bekeurd wegens het on-
bevoegd uitoefenen van de jacht Étet een
lichtbak. Een jachtgeweer, een bukslfe lam-
pen en enkele stuks wild werden in beslag
genomen.

HET GAAT NIET DOOR
Vordens Toneel, dat volgende week een op-
voering zou geven van het toneelstuk „Spel
met een droom" heeft met ziekte te kam-
pen, zodat de uitvoering voorlopig is uit-
gesteld, waarschijnlijk tot Januari.

VEILIG VERKEERAVOND
De afd. Vorden van de Bond voor Veilig
Verkeer hield vorige week Donderdag-
avond in de zaal van hotel „Het Wapen van
Gelderland" een propaganda-avond.
In zijn openingswoord wees de voorzitter
de heer H. Folmer, er op, dat ook Minister
Altera er op aandringt dat allen zich scha-

U zullen achter de Bond van Veilig Ver-
er. Op het gebied van veilig verkeer, al-

dus spr., staat ook Vorden aan de spits.
Wij kunnen gerust zeggen al is de October-

nd nog niet ten einde, dat de grote lan-
delijke actie veilig verkeer is geslaagd. Het
^ verheugend dat onze Prinses Wilhelrnina

r Nederlanden voor veilig verkeer de
odklok heeft geluid en de slapers heeft

wakker geschud.
Vervolgens werd het woord gevoerd door

Adj. v. d. Berg v. d. rijksverkeerspolitie te
Apeldoorn. Deze wees op het verheugende
feit dat pp alle scholen te Vorden zonder
verplichting reeds veilig verkeersles wordt
gegeven. Als eerste eis, aldus spr. een
goede bruikbare weg en ten tweede: op de
weg als weggebruiker zich gedragen zoals
het behoort. Nemen we in aanmerking dat
het verkeer in 1954 niet minder dan 1500
doden eiste (in 1949 bedroeg dit aantal
900), dan zien we dat dit getal schrik-
barend is gestegen. Uit dit alles blijkt wel
dat we te maken hebben met een verkeers-
chaos. Men bedenke bij het weggebruik
steeds dat, hetzij per auto of hoe dan ook,
de blinde passagier, de dood, steeds mede
rijdt. Nederland telt thans ruim 400 dui-
zend bromfietsen. Dit bedroeg 5 jaar ge-
leden slechts 5000. Zo zijn er op het ogen-
blik 150 duizend bromfietsen meer in Ne-
derland dan auto's. Spr. betreurde het dat
tegenwoordig in de bebouwde kom geen
maximum snelheid is. Het is te hopen dat
hiervoor spoedig een maximum snelheid
van 40 km wordt ingevoerd. Het gesproke-
ne werd met een aantal lantaarnplaatjes
toegelicht o.a. voorbeelden uit Putten enz.
Hierbij werd nog eens duidelijk naar voren
gebracht wat goed of fout is bij het weg-
gebruik. Vervolgens vond het z.g. mast-
klimmen plaats waarvoor de deelnemers
aardige prijs j es ter hand werden gesteld.
De gehouden collecte ten bate van Veilig
Verkeer en bestrijding der onkosten bracht
ruim .t 37, op. Aan het slot bracht de
heer Folmer de heren Adj. v. d. Berg en
wachtmeester Klein Bekman dank voor
hun welwillende medewerking, alsmede al-
len die mede hebben gewerkt tot het slagen
van deze avond.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

Koop een klaproos in de week van 7-12 Nov
Toont door een milde bijdrage uw dank voor de herwonnen vrijheid.



HACKFORTFEEST O.L.S.
Maandag 7 November hopen de leerlingen
der O.L. Dorpsschool weer het traditionele
I lackf ortf eest te vieren. Er zullen enkele
vrolijke films en tekenfilms vertoond wor-
den, waarbij een tractatie niet zal ontbre-
ken. Zoals gewoonlijk kunnen de kinderen
die volgend schooljaar op school hopen te
komen, dit feest ook meemaken. Zie adver-
tentie.

LEDENVERGADERING NUT
Men verzoekt ons de Nutsleden attent te
maken op de advertentie betreffende de
ledenvergadering. De agenda bevat o.m
twee zeer belangrijke punten te weten: con
tributieverhoging en plannen met de voor-
malige Uloschool. Het bestuur verwacht
dat deze keer veel leden hun belangstelling
zullen tonen.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST
Donderdag herdacht het echtpaar B. Aal
derink—H. Aalderink—Harmsen in de
Schoolstraat de dag dat het 50 jaar geleden
in het huwelijk trad. Vanzelfsprekend ging
deze dag niet onopgemerkt voorbij en van
vele zijden mocht het echtpaar gelukwen-
sen in ontvangst nemen. Ook burgemeester
van Arkel kwam het echtpaar feliciteren.
Vele bloemstukken en andere geschenken
van familie, kennissen en buren mocht het
echtpaar in ontvangst nemen. De heer Aal-
derink is 74 en diens echtgenote 69 jaar

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnkardt's Zenuwiabletten

„VAN ESKIMO'S EN SAHARA-
BEWONERS"

Ds. J. E. Cannegieter uit Deventer sprak
Vrijdagavond op uitnodiging van de af-
deling Vorden van de vereniging van Vnjz.
Hervormden in de koffiekamer van het
Nutsgebouw over het onderwerp „Van
Eskimo's en Saharabewoners".
Het doel van deze lezing was een duidelijk
licht te werpen op het menselijke leven op
aarde in de vroegste tijden en tevens de
verwantschap der volkeren nader uiteen te
zetten. In verschillende werelddelen wordt
de primitieve mens nog gevonden, bijv. in
de Sahara en op het Paaseiland tussen
Australië en Zuid Amerika. De Godsdienst
van de primitieve mens wordt gezien als
een geheimzinnige levenskracht.
Ook de economische factor speelde hierbij
een grote rol, aangezien de vrouw een flin-
ke werkkracht was en de man zijn tijd aan
jagen en vissen kon besteden.
Verder ging spr. in op de woninginrichting
alsmede op de kleding en de hygiëne in die
dagen. De aanwezigen kregen een goede in-
druk van de middelen waarvan de vrouwen
zich bedienden om zich voor de mannen
aantrekkelijk te maken. Een en ander werd
door lantaarnplaatjes verduidelijkt.

NUTSLEZING
Voor het Nutsdepartement Vorden sprak
de heer D. v. d. Heulen uit Eefde over
Arabië. De heer van de Meulen die jaren-
lang in Arabië heeft vertoefd, onder meer
als Nederlands Gezant, toonde zich een
uitermate prettig verteller, die het vrij tal-
rijke auditorium van begin tot het einde
niet zijn causerie heeft geboeid. Na uit-
voerig bij het ontstaan van de Arabische
staat te hebben stil gestaan, behandelde hij
het tegenwoordige Arabië.
Dit land met zijn ontzaggelijke rijkdom aan
oliebronnen is sedert de Amerikanen de
olie zijn gaan exploiteren van een uiter-
mate arm land gekomen tot zeer grote
bloei. Door de Amerikanen is over dit land
een vloedgolf van dollars uitgestrooid,
waardoor er grote rijkdom is ontstaan. Het
gevolg hiervan is echter dat vele van het
oude weldra geschiedenis zal zijn. Aan de
hand van een groot aantal lantaarnplaatjes
liet de heer v.d. Meulen de aanwezigen tal
van pittoreske-opnamen van dit barre maar
niettemin prachtige land zien. Aan het ein-
de van de avond bracht de voorzitter van
het Departement, de heer Wesselink, hem
dank voor deze aangename en leerzame
causerie.

KLAPROOSDAG
12 November is dit jaar vastgesteld als of-
ficiële klaproosdag. In de week van 7—12
November zal ook in onze gemeente uw
gave worden gevraagd voor het oorlogs-
gravencomité. De ingezamelde gelden wor-
den besteed voor het onderhoud van de
geallieerde oorlogsgraven (bij de slag om
Arnhem in 1944 werden ongeveer 7000
mannen gedood, gewond of vermist), het
leggen van kransen en bloemen op de gra-
ven bij gedenkdagen, het sturen van foto's
der graven aan de nabestaanden en het be-
langrijkste: ieder jaar worden een aantal
nabestaanden in de gelegenheid gesteld het
graf van hun man, zoon of vader te bezoe-
ken. Vooral dit laatste is voor hen een
grote troost. Het comité hoopt dan ook dat
de collecte dit jaar weer een flink bedrag
zal opleveren, zodat het zijn werk onver-
minderd kan voortzetten.

RATTI-NIEUWS
Daar Ratti I nu reeds 3 weken achtereen
niet gespeeld heeft en dit de conditie der
spelers niet ten goede komt, zal Zondag
een vriendschappelijke ontmoeting plaats
vinden op eigen terrein, tegen het sterke
R.K.Z.V.C. I uit Zieuwent. De bezoekers,
die een ernstige candidaat zijn voor het
kampioenschap in de Ie klas G.V.B. afd.
G., zullen ongetwijfeld revanche willen ne-
men op de nederlaag, welke Ratti hen deze
zomer toebracht. We zijn benieuwd of hen
dit zal lukken.
De reserves van Ratti zijn vrij.
Ratti III gaat een zware strijd tegemoet in
Baak, waar zij Baakse Boys II bekampen.
De puntjes zullen wel in Baak blijven.
Ratti A ontvangt het Zutphense A.Z.C. B
en zal op geduchte tegenstand kunnen reke-
nen.

WELPEN-VOETBAL
Op de Kranenburg werd een vriendschap-
pelijke voetbalmatch gespeeld tussen een
elftal van de welpen der „St. Michaëls-
groep" afd. Vorden—Kranenburg en van
de „David I Alford"-groep te Vorden. De
„David-Alford" groep toonde zich ontegen-
zeggelijk sterker en won verdiend met 9-0.

Wij vragen voor ons kantoor
een

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

Sollicitaties, zowel mondeling als schr.

aan: EMPO Rij wielfabriek
H. B. Emsbroek

Eventuele inlichtingen worden vanaf
Maandag 7 November ook verstrekt
door de heer D. LUICHIES, Insu-
lindelaan 29, Vorden.

Nutsbibliotheek Vorden
Geopend: Zaterdags van 4—5.30 uur
Dinsdags van 4.30—5.30 uur.

5 et. p^fcek p. week. Engelse boeken 10 et
Alre vakboeken gratis.

.... staan U deze aardige
blouses. Door de aange.
knipte 3/4 mouw ook ge.
schikt voor Iets zwaardere
figuren. Blouses in zuiver wot met leuke

garnering, in diverse pasteltin-
ten met contrasterende kraag
en boorden. ^ ^% -j c10.'

Halfwollen j e r s ey
blouses in diverse
kleuren, met Ame-
rikaanse steentjes,
garnering. \
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VISSER — VORDEN

Op ons kantoor is plaats voor een

Kantoorbediende (vr.)
Mulo of soortgelijke opleiding vereist.

Schriftelijke sollicitaties voor Zaterdag
12 November a.s. aan het kantoor v.d.

Coöp. Landb.ver. De Eendracht

Adverteert in Contact.

OPBRENGST COLLECTE.
De collecte voor de vereniging „Het Hoge-
land" heeft in onze gemeente f 420.40 op-
gebracht.

HERV. GEMEENTE TE VORDEN

Dinsdagavond 8 Nov. om 8 uur

Gemeente-avond
in gebouw Irene.

Het onderwerp is:
„Eenheid en verdeeldheid"

Een forum, bestaande uit de dames
mej. A. Arriëns en mevr. G. J. van
Roekei, en de heren B. A. Hoogstadt
en G. H. Maatkamp, zal de vragen

bespreken.
Gespreksleider is Ds. J. Langstraat.

*
Op deze bijeenkomst vindt vooraf de
verkiezing van ambtsdragers plaats.

Uitbreidingsplan
der Gemeente Vorden.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Vorden
maakt bekend, dat de Gedeputeerde Staten der provin
cie Gelderland bij hun besluit van 26 October 1955
no. 3034-499-3306,

gedeeltelijk hebben goedgekeurd en ge-
deeltelijk de goedkeuring hebben ont-
houden

aan het besluit van de Raad der gemeente Vorden, d.d
4 Juni 1954, no. 22, strekkende tot vaststelling van
een plan van uitbreiding in hoofdzaak voor het gehele
gebied der gemeente Vorden en een detailplan in hoofd-
zaak voor het kerntje „Medlertol", met daartoe be-
horend renvooi, en tot vaststelling van een plan van
uitbreiding in onderdelen voor het dorp Vorden, met
daartoe behorende bebouwingsvoorschriften.

Dit plan van uitbreiding ligt in uitvoerige kaarten
uitgewerkt, met bebouwingsvoorschriften c.a., ter se-
cretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden, die bezwaren tegen het plan
bij de Raad hebben ingediend, kunnen tegen het
verlenen van de goedkeuring binnen een maand na
heden bij de Kroon beroep instellen.

VORDEN, 5 November 1955.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Vorden,

A. E. VAN ARKEL

Koldemarkt
Hengelo Gld.

Woensdag 9 Nov. a.s.
de gehele dag

DANSMUZIEK
r

Op Woensdag 9 Nov. des avonds
om half acht zal in het gebouw Irene
te Vorden een filmavond gegeven
worden door de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst. Zeer leerzame films
zullen gedraaid worden. Ook de
dames zijn welkom. Voor leden
van de Coöp. Werktuigenver, met
hun vrouwen is deze avond gratis.

De gezamenlijke besturen
der Coöp. Werktuigenver-
enigingen te Vorden en
Omstreken.

Koopjesdag
Dinsdag 8 November met
sterk verlaagde prijzen.

Brillant Levertraan per fles 100 et
Margarine, 3 pakjes 93 et
Griesmeel, 500 gram 25 et
Spliterwten, 500 gram 35 et
Doperwten, per litersblik 65 et
Chocoladepasta, per drinkglas 45 et
Closetpapier, 3 rol 35 et
Afwasborstel, per stuk 22 et
Toiletzeep, 2 stuks 20 et
Kaneel, per busje 50 gram 29 et
Nootmuskaat, per busje 50 gr. 38 et

Bij aankoop van 250 gram koffie naar
ieuze, een rol Caramelsnoep gratis.

Al deze koopjes alleen Dins-
dag 8 November, afgehaald in
de winkel.

Direct meer voordeel bij

T. van der Lee - 't Hoge 56

zo juist ontvangen g_
de nieuwe collectie ,3

HOLLANDIA l
a

kom gauw rem kijken bij: o-

Schoolderman, Vorden
Heden vers!
Zó uit de oven:

Staafbanket
Appelcarré's
Appelbollen
Cakejes
Bolussen
Spritskoeken
Gevulde koeken
Uddelermeertjes
enz. enz.

Telefoon 384

Zaterdag 19 Nov.
komen

„The Moodchers"
in

het Nutsgebouw.

H.H. motor- en
bromfiets rijders!

Prima leren handschoe-
nen en mutsen.

Grote voorraad

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421.

Voltreffers
Kllom.t.n loopt hl) .Ik. dag. C.epf U»

U W M I R K O A R A N T I i
Uf «r op dot dit Co»borm«rlr op
d. tooi van d. door U l. Icop.n
jongtni- .n hcrenitho.n*n ifoaf.

COWBOY
SCHOENEN

ZIJN MOOI EN STERKERI

Wullink's
Schoenhandel



Voor het medeleven
en de grote belang-
stelling bij ons 60-
jarig huwelijksfeest,
vergezeld gaande van
vele bloemstukken en
mooie geschenken, zeg-
gen wij u allen onze
hartelijke dank.

W. B. Krens
I. J. Krens-

Ruygh

Vorden, Nov. '55.
„Rusthoeve"
't Hoge 39

Verloren weg Vorden-
Hengelo Gld., dames-
polshorloge. Terug te
bezorgen bij M. Lang-
werden, Noordink,
E 89.

Te koop z.g.a.n. Bess
Petr. kachel, Accor-
deon (studie), nieuwe
voetbalsch. m. 42, lange
blauwe jas (leeft. o.g.
15 jr.), 2 pers. ledi-
kant, m. spiraal.
Te bevr. bur. Contact.

PARKIETEN te koop
f 1.50 per paar.
A, J. Eggink, Molen-
weg 8.

Te koop plm. 150
jonge HENNEN.
H. Wagenvoort, ach-
ter Buitenzorg, Warns-
veld.

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO. J. B.
Wuestenenk, ,,'tWues-
tenenk", Vorden.

Een partij mooie con-
sumptiewortels te
koop. H. Broyl,
Rietgerweg 4 Warken

Te koop een zw b.
PINK, ruim l jr. oud.
H. Takkenkamp,

Ruurloseweg D 36

Zware BIGGEN te
koop. Gebr. KI. Ikkink
Kranengoor.

BIGGEN te koop bij
B. A. Luesink

„Bolderhorst"

Toom BIGGEN te
koop. J. H. Nijenhuis
Kranenburg.

BIGGEN te koop bij
H. Waenink, bij het
zwembad.

Te koop dekrijpe B.B.
ZEUGJES.

M. Ruesink, Leuke

Zware BIGGEN te
koop bij G. W. Nijhof
Wildenborch D 66

Toom BIGGEN te
koop. ]. Brummelman
't Alderkamp, B 61

Hardboard-platen
Goedkoop!

Beltman, Warnsveld
Telf. 3592-K 6750

SPELER

NICO KEUNE

Heden werd uit ons midden weggeno-
men, in het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen, onze inniggeliefde Moeder,

Behuwd- en Grootmoeder,

Berendina Hendrika Garritsen
weduwe van A. Boers

in de ouderdom van 71 jaren.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden:
A. BOERS
H. J. BOERS-MEERBEEK
J. BOERS
A. BOERS-HASELBERG
R. M. GROTENHUIS-BOERS
A. L. GROTENHUIS

Hengelo Gld.:
B. BOERS
D. M. J. BOERS-VLEMINGH

Eefde:
A. B. MAKKINK-BOERS
D. J. MAKKINK

en kleinkinderen

VORDEN, 29 October 1955.
„Veldslag" B 7.

De teraardebestelling heeft Woensdag
2 November plaats gehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Maandag 7 Nov. hopen onze geliefde
V ouders, behuwd- en grootouders

X J- Vlogman
X en

G. Vlogman-Kappert

X hun 25-jarige echtvereniging te her-
.. denken.

\ Dat zij nog lang voor elkaar en voor
X ons gespaard mogen blijven is de wens
^ van hun dankbare kinderen, behuwd-
S/ en kleinkind

B. G. Vlogman
M. J. Vlogman-Norde

Gerard

Elsbeth

X

X

X
Xj . Gelegenheid tot feliciteren van 2.30 —
\ 3.30 uur in Hotel Bakker.

Q

•̂ ^^

Vorden, November
Veld wijk C 123.

1955.

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

X X
W Onmogelijk ! ! U

n kunnen wij U allen persoonlijk be- )
y^ danken voor Uw medeleven en be- ^
M langstelling ter gelegenheid van het M
w 25-jarig bestaan van onze zaak. u
Q Daarom, mede namens al onze huis- [
Q genoten danken wij U oprecht voor Q
n Uw daadwerkelijk medeleven,
fl Het is voor ons een onvergetelijke ^
V dag geworden, niet alleen, doch heeft M
W ons de overtuiging gegeven, dat wij
j met de aankoop van de nieuwste snit-

Q ten en modellen in alle soorten schoe-
\ nen moeten blijven doorgaan.

Met de meeste hoogachting

Vorden.

X a. J A N S E N , V ócKoenentui*
X
X
X
X Uitslag bonnenactie
X Bonno. Kleur

v.d. bon
X Herenschoenen 358 rose
^ Damesschoenen 129 groen
V Jongensschoenen 220 groen
W Meisjesschoenen 136 rose

X* Kinderschoenen 497 rose
Tasje 140 rose

X Portemonnaie 389 rose
)^ Idem 329 groen
M Kindertasje 230 groen
y Borstel m. insmeerd. 423 groen

X* Broekriem 53 rose

Zaterdag 12 November

Balgooien en
Schieten
om Krentenbrood, enz.

Brood- en Banketbakkerij

W* Voskamp
Molen weg 41

^ Aanvang 7 uur

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Obligatielening Gemeente Vorden
LENING A.

De Gemeente Ontvanger van Vorden maakt
bekend, dat per l Nov. '55 zijn uitgeloot
de obligatiën A 23 - 57 - 165- 170-201 -
58 - 149 en 113. De per l Nov. '55 be-
taalbaar gestelde coupons dezer lening zijn
inwisselbaar op de zitdagen Donderdag en
Vrijdag van 9—12.30 uur, Zutphenseweg
46 of bij bankinstellingen de Coöp. Boeren-
leenbank alhier inbegrepen.
Men wordt dringend verzocht de coupons
aan te bieden in de maand waarin zij be-
taalbaar worden gesteld.
Per 30 Sept. '55 moest de helft van de
Straatbelasting zijn voldaan. De laatste
vervaldag is 30 Nov. '55. Warenwetbelas-
ting en onderhoudsrecht van grafsteden
kunnen mede voldaan worden - niet wach-
ten tot laatste vervaldag.

De Gemeente Ontvanger te Vorden.

HEDEN

gratis pflleven
van Cal ifornia-

soepen,

verrukkelijk met
dit koude weer
zo'n kop hete soep

Verse diepvries Kabeljauw filet
per pak voor 4 tot 6 pers.

ff 1.10

Q Korstloze Leidse kaas,
500 gram f 1.49

0 Lunchworst, 150 gram f 0.39

0 500 gr. Hart zuurkool en 1 Olba
rookworst samen f O.98

S^eculaas vol amandelen,
% 250 gram f O.59

0 Bruine bonen, prima in de kook,
500gr£mfO.35,per kilo f 0.65

Steeds vaker
K I S T E M A K E R

Houdt de 22ste November vrij
voor de

CONTACTAVOND
in zaal Bakker

Herinnert u zich nog hoe gezellig het
vorig jaar was?

Jongelui,
flink en werklustig, vinden
gelegenheid om opgeleid te
worden tot

Rijwiel- en Bromfiets^
monteur,

Framebouwer, enz»

bij de

Empo Rijwielfabriek, Vorden
Aanmelding bij de fabrieksportier of
schriftelijk.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
9 Nov.

(Koldemarkt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Shetlandse pony-, Veulen- en En-
terkeuring.
Aankoop prijzen voor de Verloting

Niitsdepartement Vorden
De uitgestelde ledenver-
gadering wordt gehouden
op Dinsdag 8 Nov. a.s.
's avonds 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

Na afloop wordt er een gekleurde
geluidsfilm over Noorwegen gageven,
met o.m. schitterende natuuropnamen

Het Bestuur.

P.S. Met 't oog op de zeer belangrij-
ke agenda worden alle leden verwacht.

H.H. Pluimveehouders.
Wilt U dit seizoen prima kui-
kens ontvangen, bestel ze dan
bij ondergetekende.

Reeds vanaf l Dec. te leveren, alle soorten.
Vroegtijdig bestellen gewenst.

Beleefd aanbevelend

H. Burkink - Wichmond
K.B. 9747 — Telefoon 06754-324

Bij aankoop van:
een Bussink's koek a 51 et

en een rol Turkstra
beschuit a 29 et

Samen 80 et

ontvangt u een reep cho-
colade a 2O et gratis.

BAKKER

SCHURINK

Hacklortleest O.L.S. Dorp
A.s. Maandag 7 Nov., 's middags 1.15
uur wordt het jaarlijkse Hackfortfeest
gevierd met film en onthaal, in het
Nutsgebouw.

Ook de leerl., die het volgende jaar
op school hopen te komen worden
hierdoor uitgenodigd.

De Oudercommissie.

Neem'Savondsvoorhets.apen9aaneenlepe.
Drogist'



Zwarte vrouwenmantels
ook in grote maten
uitstekende pasvorm

Herenwinterjassen
in donkergrijs

Herengabardinejassen
diverse kleuren

Damesmantels en -japonnen
ruime sortering

Confectie Looman - Vorden Manufac-
turen

Chexn. reinigen Verven

November-aanbieding
Japonnen chem. reinigen

van f 3.50 voor f 2.50

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

Stoppage Enz. enz.

Slecht zicht?
Geen nood, wij hebben de
juiste bril voor U.

fa. Martens,

de opticien die altijd voor U klaar staat!

He eylijk w a r m e
sportjas van ori-
gineel zeeduffel.
De ideale dracht
v o o r m e i s j e s
naar school en
naar kantoor.

Een royale, sterke jas, met laag
ingezette mouwen, grote opge-
stikte zakken en lederen knopen.
De cap is gevoerd met Teddy.

7542

VISSER - VORDEN

Gratis Dennentophoul
verkrijgbaar tegenover
Voskamp „de Voskuil".

G. J. SLOTBOOM

Uitvoering
Vordens Mannenkoor
met medewerking van
de Toneelver. D.E.V.
in het Nutsgebouw op heden
Zaterdag 5 November '55.
Opening zaal 7.30 uur, aan-
vang 8 uur.

Voor de pauze het Zanggedeelte
daarna het prachtige toneelstuk

Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag.
Eijerkamp en bij de leden a f 1. —
per persoon, en voorzover voorradig
aan de zaal.
Plaatsbespreking in de koffiekamer
van het Nut op de dag der uitvoering
's middags van 2.30 tot 3.30 uur. Lo-
ting om 3 uur.

Donateurs worden dan even-
s verzocht hun plaatsbe-

%vijzen af te halen.

Niet lopen,
maar hikGrootenboer kopen!

L. potten kersen 139 et
l groot blik appelmoes,

v. goudreinetten 69 et
l groot blik tomatensoep

met gehaktballetjes 75 et
100 gram prima thee 69 et
250 gram heerlijke biscuit 34 et
Lunchworst, leverworst en rook-
vlees, samen 150 gr. 54 et

Als extra reclame:
l kg prima droogkokende grove
rijst 69 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

LEDENVERGADERING
VOLKSONDERWIJS
Afd. Vorden-Linde

op Maandag 7 Nov. a.s.
's avonds 8 uur in de koffie-
kamer v.h. Nutsgebouw
(ingang achter).

Trouwe opkomst gewenst.
Het Bestuur

„Geref. Jeugdverband"
Op Vrijdag 11 November as. 's
avonds half acht in Irene, zal

de Heer Romijn uit Amsterdam
voor u spreken over: „Uit de
keuken van mijn boeken".

Houdt deze avond vri j en toon uw-
aller belangstelling. Tot Vrijdag dus.

Adverteren doet u nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat.

iLicolaascourant
Allen, die een advertentie hebben
opgegeven voor de Sint Nicolaas-
courant van de Vordense Winke-
liersvereniging, worden dringend
verzocht deze

uiterlijk a.s. Maandag
7 November in te le-
veren bij DRUKKERIJ
WOLTERS,
Nieuwstad 12 — Telefoon 404.

Bestuur Winkeliersver.

Attentie! 20 pCt. korting
Van 14 Nov. 1955 t.m. 11 Febr 1956 is
het weer mogelijk binnenschilderwerk
met Rijkssubsidie uit te voeren.

Inlichtingen zijn vrijblijvend verkrijgbaar bij

fa. Jörissen en van Bodegom
Schildersbedrijf

Zutphenseweg 76, Vorden — Telefoon 431

Wat KRIJT u biedt,
vindt u bij een ander niet.

200 gr. ham worst 60 et 100 gram lever
200 gr. tongenworst 50 et 500 gr. vet
200 gr. ontbijtspek 60 et 500 gr. spek

60 et
60 et
95 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

U bewaart toch ook het oude papier voor Concordia

wil
welke de grootste voldoening
geeft van de arbeid, die kiest
re geheel naar smaak bi|

V O R 0 6 N

een succes . . .
heeft u met onze breiwol voor Pullovers,
Vesten, Ondergoed, Kousen, enz.

Als vakmensen adviseren wij U
gaarne bij aankoop van Uw

breiwol.
Het gaat ons er om dat U van
datgene wat U breit, ook veel
plezier heeft.

En dat vindt U zeker bij
ons.
Groot assortiment kleuren
en soorten.
Patronen en advies gratis.
Ook reserveren wij wol voor
U.

Komt eens zien bij

H. Luth - Vorden
Nutsgebouw ""

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag: 12 Nov., 8 uur
Een wereldsucces
top-programma

FROM HERE TO ETERNITY
met: Montgomery Clift - Burt Lan-
caster - Frank Sinatra - Deborah Kerr-
Dona Reed.

Een der beste speelfilms, die ooit ge-
maakt zijn.
Bekroond met 8 Oscars.

Een wonderbaarlijk knap film-
werk.

Toegang 18 jaar
v, J
Entree: 1.20-0.90-0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en

Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

H.H. Pluimvee!).!
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


