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PLATTELANDSVROUWEN.
Woensdagavond hield de afd. Vorden van
de Bond van Plattelandsvrouwen de maan-
delijkse bijeenkomst in het Nutsgebouw.
In haar openingswoord heette de presidente,
mevr. Visser-Dollekamp, ook de leden van
de G.M.v.L., de B.O.G. en de B.O.L.H.
welkom, alsmede de echtgenoten van de
leden, die ditmaal ook waren uitgenodigd.
Als spreekster trad op mevr. C. J. Ooms'
Vinckers uit Laren-N.H, met het onderwerp:
„Plichten en rechten." Op boeiende en vaak
geestige wijze zette spr. haar onderwerp uit-
een. De taak der mensen is veel veranderd
bij vroeger. Toen was alles primitiever en
had de vrouw weinig medezeggingschap.
Doordat organisaties werden opgericht kreeg
de vrouw meer rechten en plichten, vooral
in de huishouding. Plichten heeft zij bovenal
bij de opvoeding der kinderen, die recht
hebben op een behoorlijke ontwikkeling. De
meisjes moeten zoveel mogelijk een zelfstan-
dig beroep kiezen, en een beschaafde op-
voeding genieten. De christelijke beschaving
behoeft niet ten onder te gaan, aldus spr.
Als wij allen onze rechten en plichten goed
ten uitvoer brengen, zullen wij eens triom-
feren, zo besloot spr. haar betoog.
De presidente sprak een dankwoord tot mevr.
Ooms voor haar lezing, waarna zij de ver-
gadering sloot. Tijdens de pauze gaven zich
drie nieuwe leden op.

Het is een feit!
Denk aan onze
jubileum-
aanbieding met
10 pCt. korting
t.m. 29 Oct. a.s.

A. JANSEN
„Het Schoenenhuis,,

Telefoon 304, Vorden

VOETBAL
Door de interland wedstrijd waren alleen
de beide junioren-elftallen in touw. Vor-
den A bond de strijd aan tegen Be Qiuck A
en verloor met 3—l, een uitslag, die zeer
geflatteerd is, want een gelijk spel was ze-
ker een betere beloning geweest voor het
overwegend sterkere A-elftal.
Het B-elftal won op eigen terrein met 3—O
van Ratti A in een spannende en enthou-
siast gespeelde wedstrijd.
A.s. Zondag ontvangt Vorden I bezoek van
Grol II, dat momenteel met l punt meer
dan Vorden de eerste plaats inneemt. Weet
Vorden deze wedstrijd te winnen, dat heeft
zij de leiding in haar afdeling. Of het zo-
ver komt staat nog te bezien en zal gro-
tendeels afhangen van de schotvaardig-
heid der voorhoede. Nu de midhalfplaats
weer sterk bezet is, is een overwinning
niet onmogelijk.
Vorden II gaat naar Socii I en kan hier een
goed resultaat boeken.
Vorden A ontvangt Zondag thuis de a.s.
kampioenen De Hoven A doch zal zeker
krachtige tegenstand bieden. Vorden B
heeft vrijaf.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

R O R O L
Houdt de winter uit handen en voeten.

DAMMEN
Ondanks een invaller wist de Vordense
Damclub in Deventer een fraaie prestatie
te leveren, door met 12—8 van C.D.C. I te
winnen. Uitslag:
Wentink-Wanders l—l, Oukes-Zand vliet
2—O, Breuker-Mengelder 2—O, Geerken-
Ilarmsen O—2, KI. Bramel-Noorlander
2—O, Masselink-Hovenga 2—O, Wansink-
Schoemaker O—2, Kamperman-Knol 2—O,
W i j en-J. KL Woolthuis l—l en Hoevers-
A. KI. Woolthuis 0-2.
A.s. Dinsdag ontvangt Vorden de damclub
uit Vaassen.

De beste grondstoffen +
veerhonderd jaar ervaring = Heineken!
rekent 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 l

Heinekens bier verkrijgbaar bij KISTEMAKER
KERKDIENSTEN Zondag 23 October

IRENE
9 uur Ds. R. Riphaagen, van Zutphen.
10.30 uur Ds J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.
in de Geref. kerk. Gezinsdienst. Onderw,:
„Het gesprek tussen ouders en kinderen.''

Medlerschool
10 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
9 uur en 3 uur Prof. Dr. A. D. R. Polman,

van Kampen.

> /?./(. Kerk
.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 22 Oct. van 5 uur tot en met

^ondag 23 Oct. Dr De Vries, telef. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 14 t.m. 20 October.
Geboren: z. van H. G. Zoerink en M. C.
Zoerink-van Dorp; z, van A. H. Bruil en
H. B. Bruil-Tjoonk; d. v. J. Rietman en J.
G. Rietman-Ruiterkamp; d. van H. J. Deca-
nije en H. G. Decanije-Meerbeek; z. van J.
W. Heijenk en S. A. Heijenk-Faas.
Gehuwd: J. W. Golstein en A. J. Bomer.

Weekmarkt .
»Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 89 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38.— tot f 42.— per stuk.
Zwaardere tot f 52.50. Handel redelijk.

VORDENS MANNENKOOR
Het Vordens Mannenkoor is dit wintersei-
zoen wel zeer actief. Voor enige weken te-
rug nam het deel aan een contactavond
van Eibergs Mannenkoor en j.l. Zaterdag
was het aanwezig op een dergelijke avond
in Winterswijk.
Zaterdag 5 November wordt een uitvoering
in het Nutsgebouw gegeven in samenwer-
king met de Vordense toneelvereniging

D.E.V. Voor de pauze zal het Mannenkoor
zijn liederenrepertoire ten gehore brengen.
Daarna komt D.E.V. op de planken met een
toneelspel in drie bedrijven: „Christine".
D.E.V. heeft de laatste jaren bewezen over
zeer goede spelers te beschikken en het zal
zeker zijn best doen deze goede reputatie
te handhaven.
Later in het seizoen zal door het Mannen-
koor nog een contactavond worden georga-
niseerd.

HET NIEUWE POLITIEBUREAU
Naar wij vernemen bestaan er plannen om
in de Raadhuisstraat, naast het pand van
kapper Beernink, het nieuwe politiebureau
te bouwen.
De benedenverdieping is bestemd voor de
politie verblijven met arrestantencellen en
op de bovenverdieping een tweetal woon-
huizen.

PADVINDERIJ
Daar de welpenafdeling van de David Al-
ford I groep alhier zo groot is, werden Za-
terdag door akele Hesselink bij het troep-
huis een zestal welpen bij de verkenners
ingedeeld, t.w. Jan Knoef, Jan Besselink,
Gerrit Kamperman, Peter Potman, Gerrit
Sloot en Gerrit te Velthuis.

ONS BEDREIGD NATUURSCHOON
Bijgaande brief is door mij gericht aan de
raad van de Gemeente Vorden.

Aan de Gemeenteraad van de
Gemeente Vorden.

Het zij mij veroorloofd het volgende onder de
aandacht van de H.H. raadsleden van de Ge-
meente Vorden te brengen.
Sinds enige tijd bezit de Gemeente een wég-
schaaf,- waardoor zij in staat hoopt te zijn ver-
scheidene zandwegen, die niet bestand bleken
te zijn tegen het verkeer met zware vracht-
auto's, en door deze totaal stukgereden en on-
begaan- en onberijdbaar geworden waren,
veer in goede staat te brengen. Vele wegen
' i jn dan ook flink verbeterd al zal dan nog
moeten blijken of zij thans wel bestand zijn
tegen dat verkeer, vooral in de natte jaarge-
tijden.
Het gemeentebestuur moet zich echter reali-

ii dat zcfn wegschaaf in handen van in
\. opzicht ondeskundigen, voor het natuur-

schoon een even gevaarlijk instrument is als,
volgens een oud gezegde, een scheermes in
handen van een aap. Er z i jn in de Gemeente
reeds talrijke landelijke wegen die steeds in
goede toestand zijn en- waarlangs weinig ver-
keer komt, veranderd in een soort snelver-
keersweg, of, zoals een van de wethouders het
heeft uitgedrukt, in een cultuur woestijn. Als
rechtgeaarde ambtenaren wordt door het per-
soneel, met de werkzaamheden belast, iedere
boom die zich vermeet uit het gelid te staan,
elke struik die het waagt de eentonige recht-
heid van de weg te verbreken en alle brem-
struiken, heidepollen, enz., die de weg sieren,
met wortel en tak uitgeroeid en vele fiets-
paden, die soms zo aardig door een natuur-
lijke begroeiing van de weg zijn gescheiden,
van deze afscheiding ontdaan en deze wordt
vervangen door keurig rechte paaltjes. Alleen
de nette, rechte en gladde palen van het elec-
trische of telefonische net worden getolereerd.
Voor een geciviliseerd mens is het bovendien
onaangenaam om te zien hoe b.v. bomen in
hun volle bladertooi door een steeds maar
rukkende tractor uit de grond of in stukken
worden getrokken. Het moge dan de meest
efficiënte manier zijn, hij zal toch wel niet aan
de tractor ten goede komen.
Aangezien door mij is ondervonden, dat een
door mij niet officieel gedane poging bij de,
naar ik meende, verantwoordelijke personen,
om een dergelijke landelijke weg voor een
kunstbewerking met de schaaf te behoeden,
helaas geen resultaat heeft gehad, richt ik mij
tot de raad van de Gemeente met het ver/oek
te willen bevorderen dat door het gebruik van
de wegschaaf het natuurschoon, dat toch voor
Vorden zo'n voorname bron van inkomsten is,
niet meer wordt aangetast dan strikt noocl/ake-
l i jk is. Spoedig ingrijpen is daartoe noodzake-
lijk om nog veel kwaad te voorkomen.

W. A. VAN DEN WALL BAK K.
Vorden, 20 October 1955.

WINKELIERSVER. VERGADERDE
Woensdagavond j.l. kwam de Vordense
Winkeliersvereniging in het café van de
heer Klein Hekkelder onder leiding van de
heer G. J. Schuerink in vergadering bij-
een ter bespreking van de a.s. St. Nicolaas-
actie.

Na een langdurige bespreking werd be-
sloten om dit jaar weer het Vorwie spel te
houden, waarvoor een groot aantal geld-
prijzen beschikbaar zal worden gesteld ter-
wijl de hoofdprijs een koe zal zijn.



Men schrijft ons:
ACTUELE VEILIG VERKEERSAVOND
Het Verbond voor Veilig Verkeer afd. Vor-
den constateert met groot genoegen, dat
niemand minder dan Prinses Wilhelmina
de noodklok heeft geluid, betreffende de
verschrikkelijke toename van de verkeers-
ongevallen.
Kent u de sombere lijst van de verkeers-
ongevallen over het eerste halfjaar 1955:
51922 verkeersongelukken. 630 doden.
8178 ernstig gewonden. 6079 lichtgewon-
den. In 1954 ƒ 120 millioen schade.
Weet u, dat de dodenlijst sinds 1934 ge-
stegen is van 744 tot 1500 in het jaar
1954?
Weet u, dat de „dodensprong" nog steeds
schrikbarend toeneemt?
Weet, u, dat in 1970 het verkeer meer dan
verdubbeld zal zijn?
Weet u, dat de ongevallenbestrijding op
één lijn staat met de kanker, rheuma- en
tbc-bestrijding ?
Herinnert u zich de woorden van Minister
Algra: „Het is noodzakelijk, dat wij ons
allen inspannen voor een groot contra-of-
fensief op het verkeersmonster."
Hebt u gehoord of gelezen, dat Prinses
Wilhelmina er bij de weggebruikers op
aangedrongen heeft, eerbied te hebben
voor het leven van mens en dier.
Weet u, dat er een Prinses Wilhelmina-
fonds is ingesteld, om in de publieke offer-
vaardigheid te delen?
Weet u, dat deze grote nationale actie van
het Verbond voor Veilig Verkeer is inge-
steld, omdat de onveiligheid op de weg het
leven en geluk bedreigt van duizenden
landgenoten, en wonden slaat, die in vele
gevallen nimmer kunnen worden geheeld?
Mogen wij u dan met klem aansporen, deel
te nemen aan de twee wedstrijden, door
het Verbond voor Veilig Verkeer uitge-
schreven? U sluit zich dan vrijwillig aan
bij het grote offensief tegen het verkeers-
monster.
Mogen wij u tevens aansporen de gezelli-
ge en leerzame propaganda-avond, onder
zeer deskundige leiding, (zie achterstaan-
de advertentie) bij te wonen?
Dat Donderdag 27 October zaal Bakker te
klein zij!

De Commissie.

LEZING
Voor de ver. van Vrijz. Hervormden zal ds
Cannegieter van Deventer volgende week
een lezing houden over „Eskimo's en Saha-
ra-bewoners". Filmstroken geven actuele
beelden over godsdienstige gebruiken, hu-
welijk, huiselijk leven, woninginrichting
enz. van thans nog bestaande natuurvol-
ken. Voor nadere bijzonderheden raadplege
men de advertentie.

BENOEMD
De heer M. L. de Grip, onderwijzer aan de
o.l. school werd benoemd tot hoofd van
een driemansschool te Overschild (gemeen-
te Slochteren).

25-JARIG JUBILEUM
Woensdag 19 October was het 25 jaar ge-
leden dat de heer A. Jansen zijn schoenen-
zaak aan de Dorpsstraat opende. In deze
tijd is de winkel meermalen gemoderni-
seerd en ook de laatste verandering blijkt
weer een verbetering te zijn.
Heel veel zakenrelaties hadden door het
zenden van cadeaux en bloemen van hun
belangstelling doen blijken, zodat deze ju-
bileumdag voor de heer Jansen een zeer
bijzondere is geworden.

<t

GEORGETTE HAGEDOORN
BRACHT CABARETLIEDEREN

De goed gevulde Nutszaal was wel een be-
wijs dat het optreden van Georgette Hage-
doorn, de bekende kleinkunstartiste, in
Vorden twee jaar geleden wel ingeslagen
was, hetgeen ook de voorzitter van het
Nut, de heer Wesselink, bij de opening van
deze eerste Nutsavond naar voren bracht.
Ook van andere departementen, zoals
Warnsveld, Borculo en Hengelo (G.) wa-
ren afgevaardigden aanwezig.
De heer WTesselink deelde mede dat door
omstandigheden de Algemene Vergadering
van de afd. Vorden van het Nut niet op
Dinsdag 25 October niet door kon gaan,
doch dat de leden hiervan binnenkort na-
der bericht ontvangen.
Op deze jaarvergadering zullen enkele be-
langrijke punten besproken worden o.a.
contributieverhoging en voorts bestaan er
grote plannen ten opzichte van de oude
ULO school, welke eigendom is van het
Nut.
Vervolgens betrad mevr. Georgette Hage-
doorn het podium, die begeleid door Pierre
Verdonck aan de piano een cabaretpro-
gramma bracht, dat zeer in de smaak
viel. Voor de pauze bestond het program-
ma uit enkele volksliedjes van eigen bodem,
een gedicht, enkele Nederlandse en Franse
cabaretliedjes en de schets „In het Mu-
seum".
Door haar levendige gebaren, haar koste-
lijke mimiek en intonatie wist zij de zaal
telkens en telkens weer zo kostelijk te ver-
maken met haar chansons, dat het publiek
haar na elk nummer als 't ware een ovatie
bracht. Vooral de schets „In het Museum",
waar verschillende vrouwentypen hun in-
drukken weergaven van een beroemd schil-
derij, was bijzonder kostelijk.
Na de pauze nam ze ons mee naar une
soiree au café-concert en liet ons horen
wat het publiek van de artisten en deze
weer op hun beurt van het publiek dach-
ten. Ook het bij ouderen welbekende lied
van Jean Louis Pisuisse „De Franse Gou-
vernante" sloeg weer in. Zij bracht o.a. nog
met veel succes een Engels liedje „Philo-
sophy", Jet j e uit de Cafetaria met haar
1001 nacht, de Vogelkoqpman van la Porte
d'Orleans, wiens kanaries de Marseillaise
konden fluiten, en besloot met een welbe-
kende en tikje ondeugende Franse chan-
son.
Het publiek werd aan het slot niet moe
haar toe te juichen, hetgeen haar tot een
toegift bracht van een populair Neder-
lands lied, dat door allen meegezongen
werd. De heer Wesselink bracht haar aan
het slot hartelijk dank voor deze kostelijke
avond en hoopte haar beslist binnen enkele
jaren weer eens in Vorden te zien optre-
den, waarop de cabaretière dermate gees-
tig antwoordde, dat er in de zaal weer
de grootste vrolijkheid heerste. Tot slot
ontving zij een bloemenruiker. Het Nut
heeft met deze eerste avond van het sei-
zoen weer een bijzonder goede greep ge-
daan en zowel voor de artiste als voor het
publiek is het een avond geworden, waar-
aan zij zeker met genoegen zullen terug-
denken.

Kou en Pijn
j f t U w e g metwri

HAMEA

Gee// hand&n om
op /e zijn

RATTENBESTRIJDING
Op initiatief van de heer A. J. Klein Ik-
kink, voorwerker der gemeente Vorden,
werd onder leiding van de heer H. J. Go-
tink, door de afd. Vorden van de G.M.v.L.
in „Het Wapen van Vorden" een vergade-
ring belegd met vertegenwoordigers van
de Landbouwplantenziektenkundige Dienst
te Wageningen en verdere belangstellen-
den met het doel voorlichting te geven in-
zake de bestrijding der ratten.
De heer Langeveld wees op het grote be-
lang van de rattenbestrijding. De jaarlijk-
se schade, door de ratten in Nederland ver-
oorzaakt, bedraagt plm. 50 millioen gulden.
Algemene bestrijding is noodzakelijk, aldus
spr. Men moet niet denken, dat de rat als
het ware bij het bedrijf hoort. Ook het be-
smettelijk verwerpen mond- en klauwzeer
bij het rundvee kan door de rat worden
veroorzaakt.
De heer Langeveld adviseerde bij overlast
van ratten zich te wenden tot de heer A.
J. Klein Ikkink, die op dit gebied een des-
kundige is.

D A M F> O
A.N.A.B.

De Algemene Nederlandse Agrarische Be-
drijfsbond (afd. Vorden) vergaderde in
café Bloemendaal.
Uit het verslag van de penningmeester, de
heer G. J. Martinus bleek, dat het boek-
jaar 1954 sloot met een batig saldo.
De secretaris, de heer J. Wahl, deelde me-
de, dat het ledental zich in stijgende lijn
bevindt. De afdeling telt thans 63 leden.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende leden, de heren Welsink en Wahl
herkozen. Ter gelegenheid van het 10-ja-
rig bestaan op 8 October j.l. zal een feest-
avond worden gehouden.

COLLECTEN
De collecten voor de reclassering heeft in
onze gemeente ƒ 230.— opgebracht. Voor
de dierenbescherming werd ƒ 125.— opge-
haald.

GIDSENGROEP UITGEBREID
De „Maria-Gorettieroep" der Gidsen afd. Vor-
den—Kranenburg is weer niet •! nieuwe leden
versterkt. Het waren de kabouters Trees Jan-
sen, Luc i e Jansen, Wi lhe lmina Mokkink en
Mar i jke He imink . Het clubhuis was Zaterdag-
middag t.g.v. de installatie prachtig versierd.
Na de gebruikeli jke opening met vlag hi jsen,
openingslied etc. moesten de 'l asp i ranten in
tegenwoordigheid van aalmoezenier en diverse
leidsters hun laatste opdracht verichten, waar-
na / i j in de kring der Gidsen werden opge-
nomen. Er heerste verder een gezellige sfeer
en tot besluit werden er diverse spelen uitge-
voerd en werden allen ruim getracteerd.

RATTI-NIEUWS
In verband met de intei landwedst t i jd Hol-
land— België was het eerste e l f t a l /omlag vri j .
Ratti I en II speelden thuis een compeiitie-
wedstrijd tegen elkaar. Het werd een broeder-
l i j k p a r t i j t j e , w a a r b i j de derde u i t g a v e aan-
v a n k e l i j k nog haar doel voor doorboring wis t
te vrijwaren. Tenslotte werd de druk echter te
groot en wi s t en de reserves voor de rust een

l O voorsprong te kri jgen. Ook na h a l l time
was het overwicht van het tweede team te
groot en .scoorden / i j nog 5 maal. Nog voor
't einde echter kon Ratti I I I met een verdiend
tegenpuntje de eer redden 9—1.
De Jun io ren moesten tegen Vorden B met
3—0 het loodje leggen.
De/e week is Ratt i I wederom vri j . De reser-
ves gaan weer eens naar Haak en kr i jgen in
Haakse Boys I een geduchte tegenstander. De
Hoys staan momenteel ongeslagen aan de kop,
ZOOat / i j er a l les op /u i l en y.ettcu om di t record
te handhaven. N i e t t e m i n verwachten we van
Ratt i II , dat / i j goed part i j /al geven.
Het derde elftal kri jgt een nieuweling op be-
yoek n.l. R.K.D.V.V. II uit Doesburg en zal
zich terdege in moeten spannen, om de punt-
jes thuis te houden.
Ratti A ontvangt de Hoven B op eigen ter-
rein en 'n kleine winstkans /it hier o.i. wel in.

TAFELTENNISVERENIGING „DIO"
De tafeltennisvereniging „Dio" hield in Zaal
Schoenaker haar algemene ledenvergadering,
waarvoor een goede belangste l l ing bestond. De
voorzitter, de heer B. Schoenaker, heette voor-
al de nieuwe G.A. Kape laan Polanen en enke-
le nieuwe leden van har te welkom. In het kort
memoreerde spr. het afgelopen verenigings-
jaar , dat gunstig was verlopen, terwijl ook de
prestaties van het 1ste en 2de team onder de
loupe werden genomen. Vervolgens werd het
woord verleend aan de secretaris, de heer H.
Hartman, die een keurig jaarverslag gaf. Hier-
uit bleek o.a. dat het ledental iets was terug-
gelopen, door vertrek van leden naar elders.
Uit het verlag van de penningmeester, de heer
J. Veldscholten, bleek, dat de vereniging fi-
nancieel een gezonde basis heeft. In de kas-
contrólecommissie werden benoemd de heren
Hartrhan en Garritsen. Bij de gehouden bc-
stuursverkie/ ing werd het geheel aftredende
bestuur bij a c c l a m a t i e herkozen. Meegedeeld
werd, dat de oprichting van een damesafdeling
voorlopig nog geen doorgang kon vinden, lie-
sloten werd een onderlinge competitie te hou-
den, waarvoor de secretaris als competitie-
leider werd aangesteld. De oefen- en wedstr i jd-
avond werd vastgesteld op iedere Vri jdag in
/aal Schoenaker. Evenal verleden j aa r zal de
vereniging ook een aantal ontspanningsavon-
den organiseren. Bij de rondvraag werden nog
enkele interne aangelegenheden behandeld.

Electr. Kousenreparatie.

'T)atnes f
HANNIE HARMSEN
haalt vlug en voordelig de
ladders uit uw nylons.

Enkweg 15 (bij de Empo), Vorden.

Dansschool Houtman
Eenheidsprogramma in Medall Test.
Aanvang der danscursussen:
22 Oct. 4, 8.30 en 10 uur gevorderden.
22 Oct. 7 uur beginners.
28 Oct. 7 uur Ie groep, 2e les.
28 Oct. 8.30 uur 2e groep, 2e les.
Alles aan huis, Het Hoge 8 a.

Hervormde Gemeente
Vorden

Bijeenkomst van de Jonge Kerk
op Maandag 24 October om 7.45 uur

in gebouw Irene.

Een gespreksforum, samengesteld uit
de dames Boerema, Maalderink en
Weenk en de heren Brethouwer en
Lcnselinkzal het onderwerp bespreken:

„Eenheid en Verdeeldheid"
Ds. J. Langstraat is gespreksleider.

*

De Gemeenteavond, die op Donder-
dag 27 October was vastgesteld, is in
verband m. de Zendingsdag te Ruurlo
UITGESTELD tot 10 November a.s.

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



Gevraagd voor 2 och-
tenden per week, een
werkmeisje of werk-
vrouw, voor tijdelijk.
Mevr. Staring, „Hoge
Zand".

Jongensschoenen
met een l/2 jaar schrif-
telijke garantie op de
rubberzooi.
Voordeliger bij

WULLINK

Gevraagd geëmailleerd
KOOKFORNUIS.
Aanb. Adv. Bur. te
Slaa.

Te koop gevraagd
RONDE TAFEL.
Brieven onder letter
V bureau v.d. blad.

Biedt zich aan een
MEISJE voor twee
halve of een hele dag
per week, ook wel
boerderij. Inlichtingen
bureau Contact.

Goed onderhouden
KINDERWAGEN te
koop. Grothe, Ruur-
loseweg D 11 b.

Heren bromfiets-
laarzen steeds in alle
maten voorradig bij

WULLINK

Te koop l Amor kachel
en l Sun Salamander*
in prima staat.
A. J. Florijn 6 Zn.,
Smederij, Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN. G. J. Eijer-
kamp, B 35.

Toom beste BIGGEN
te koop. B. Rouwen-
horst, „Den Kerkhof"

Te koop 12 zware
BIGGEN bij J. Mok-
kink, Mossel D 90.

Te koop een partij
VOEDERBIETEN.
Wed. Wiggers, B 83
Delden.

WULLINK voor uw
reparatie.

Te koop „groenkraag"
VOEDERBIETEN.
J. Korenblik, achter 't
station.

Te koop een koperen
pomp met buizen.
Tevens te koop of
ruilen voor grotere 'n
z.g.a.n. salamander-
kachel.
Kervelseweg 5, Henge-
lo G.

NOTEN te koop bij
W. Nieuwenhuis,

't Hoge 15

Te koop een dragend
VARKEN, Ie worp,
aan de telling, en een
toom zware BIGGEN
bij J. H. M. Meme-
link, B 89.

Te koop een FOR-
NUISPOT, z.g.a.n
80 liter, en 2 kachels
Gebr. Barendsen,

Zutphenseweg

Te koop 2 volbloed
VAARZEN, met hoge
productie, l Nov. a.d.
telling, l M.R.IJ. en
l F.H.
Chr. D. Jansen,
„Schreevoord", Wil-
denborch, Tel. 513.

Hardboard - platen
Goedkoop!

Beltman, Warnsveld
Telf. 3592-K 6750

n
Op Maandag 24 October hopen onze ^
geliefde pleegouders

A. Broekman

en

T. Broekman-Kolkman W

hun 25-jarige echtvereniging te her- X
denken. ^
Hun dankbare pleegkinderen: W

Adriaan en verloofde ^

S£* X
Receptie van 2.30—4 uur aan huis.

Vorden, October 1955.
„Den Bramel" C 128a.

Vrijdag 28 October a.s. hopen onze
geliefde ouders, behuwd- en groot-
ouders

J. Slagman
en
G. Slagman-Tragter

hun 45- jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen

Lammert
Evert en Geesje
Johan en Dine
Hanna en Gerhard
Gerrit en Frieda
Jan en Riek
Henk en Rikie

en kleinkinderen
Receptie aan huis van n.m. 2—4.30 u.
Vorden, October 1955.
„Dennenoord"D 41 a.

Mij, lot Nut v. 't fllgemeen
De Algemene^ëdenvergade-
ring en de Kindermiddag van
Dinsdag 25 October komen^ ^
te veivallen tot nader te be-
palen datum.A

UITVOERING
in zaal Schoenaker van de

Ruurlose Accordeon- en
Amusementsvereniging
op heden Zaterdag 22 October.

Opening zaal 1 uur. Aanvang 7.30 uur

Na afloop BAL. Entree f 1.— (pi. bel.)

Een door zijn
eenvoud, werke-
lijk zeer chique
swagger van bui-
tengewoon mooie
kwaliteit Zibeline
De hooggesloten
kraag is met In-
disch lam gegar-
neerd.

VISSER VORDEN

Koopjesdag
Dinsdag 25 Oct. met
sterk verlaagde
prijzen.
*~
Rode bieJ^t per liters pot 65 et
Appelmoj^pper pot 55 et
Zure Haring, p. pot, 8 st. 80 et
Haring in tomatensaus, p. bl. 65 et
Zalm, zeer fijn, per blikje 90 et
Honing, :ĵ  pot 99 et
Rundvet,^«3 gram 55 et
Margarin^^J pakjes 93 et
Pennywafels, 3 stuks 25 et
Soda, l kilo 15 et
Zachte zeep, per carton 41 et
Vermicelli, 250 gram 19 et

Bij aankoop van 250 gram koffie, naar
keuze, l pak maizena voor 15 et.

Al deze koopjes alleen Dins-
dag 25 October contant af-
gehaald in de winkel.

Direct meer voordeel bij

T. van der Lee - 't Hoge 56

Ons grote succes
200 gr. zure zult 50 et
200 gr. hamworst 60 et
200 gr. tongenworst 50 et

200 gr. bloedworst 35 et
500 gr. spek 95 et
500 gr. vet 60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT

A.S. ZONDAG 2 uur

de belangrijke compe-
titiewedstrijd om de
bovenste plaats:

Vorden l -

Grol II

Heerlijke Snipper-
kandijkoek.
Eerst proeven,

dan kopen.

Alleen bij ons verkrijg-
baar.

't Is steeds vaker

Kistemaker
DUS KWALITEIT.

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

Moeite met lezen?

Wij hebben de bril
waar u om verlegen is.

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

Wintertijd l
Maak uw winteravon-
den gezellig met een
gezelschapsspel.

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat

Hl Pliiimveeh.!
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

U rijdt voordelig
met een 5- of 8-
persoons taxi van

Arie Tragter
Telefoon 256.

Bedkruiken
2.65

zolang er voorraad is

KEUNE
Regenpakken
Korte jas en broek,
zeer geschikt voor
meikersen bromfietsers
Prima, Prima.
Prijs f 24.- en f 18.50

Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

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

Volgende week
kunt u die roestige
teil of ketel weer
brengen»

NICO KEUNE

HEDENAVOND

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Aanvang 7.45 uur

Muziek: „The
Moodchers"

Aan bepaalde personen
kan de toegang gewei-
gerd worden.

Voor de winter een
warm cocos tapijt
op de vloer.
We leveren het gaarne

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421.

Best Brood
dat brood van

SCHURINK



H.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt

flinke werkkrachten
en

enige flinke jongens

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

26 Oct.

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Ver, voor Veilig Verkeer Verten
Bonte Verkeersavond

op Donderdag 27 Oct. a.s.
's avonds 7.30 uur
verzorgd door Adj. v.d. Berg
comm. v.d. Verkeersgroep
der Rijkspolitie te Apeldoorn
met zijn staf.

Programma :
1. Opening
2. Inleiding
3. Een praatje met een plaatje

Pauze.
4. Mastklimmen
5. Rad van avontuur
6. Gelegenheid tot vragen

stellen

Verzuimt U deze leerzame avond niet.
Vrije toegang voor personen van 18
laar en ouder.

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Nutsgebouw™^
VORDEN

l Exploitatie fac. Miedema - Deventer l

Zaterdag 29 Oct, 8 uur

De veelbesproken film

08/15
met: Helen Vita - Eva Scholz - Paul
Bösiger.
Vervaardigd naar de bekende roman
van Hans Kirst.
08/15 schildert U de ontstellende stu-
piditeit van het vroegere Duitse mili-
tairisme.
Bittere en harde taferelen worden door
de meest humoristische scènes afge-
wisseld.

r Toegang 18 jaar

Entree: 1.20-0.90-0.60 (bel. inbegr.)

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

Waarom zou u anders lopen,
En niet bij Grootenboer gaan kopen?

l groot blik tomatensoep,
m. gehaktballetjes 75 et

1 pot pruimen/sinaasappeljam 55 et
2 grote bussen schuurpoeder 49 et
2 grote rollen closetpapier 25 et
10 stukken huishoud zeep 69 et
Gebraden gehakt, bloedworst

en lunchworst, 150 gram 49 et
Als extra reclame:

250 gr. prima vruchtengries 39 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

GEVRAAGD nette werkster
voor het schoonhou-
den van enkele kan-
toorlocalen.
Zaterdagsmiddags na
l uur.

AAN TE MELDEN

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

Voor deelname aan de danscur-
sus voor gevorderden, kan men
zich nog opgeven tot Zaterdag
29 October.

Dansschool M. J. Kroneman

Gevraagd:
ter opleiding voor: Plaatwerker -
Lasser, Koper- en Blikslager als-
mede Draaier-Bankwerker

enige flinke jongens
tot max. 18 jaar, max. loon met
verg. v. reiskosten, 5 d. W.W., 6e
dag gelegenheid v. gratis ambachts-
onderwijs.
Tevens kan geplaatst worden
een accurate adm. kracht.

Schrift, sollicitaties, adr. kantoor

Geha N.V. G. Emsbroek,
Burg. Galléestr. 48, Vorden.

0 echte vachtvoering

0 moderne porozool

0 daardoor extra buigzaam

0 voorradig met gesp- of
ritssluiting, in moderne
kleuren.

Ook hebben wij een speciale
Dames-bromfietslaars voor U
(extra hoog).

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Kohlmaniïs Kubiktabellen
voor de inhoudsberekening van
rondhout, zijn onmisbaar voor U
als U hout wilt kopen of ver-
kopen. Prijs f 7.50.

Verkrijgbaar bij:

Drukkerij
Hengelo Gld. - Tel. K 6753-416

Nieuwe „TOMADO" aszeven
zuinig en hygiënisch,

Bedkruiken, Kolenkitten,
Droogrekken

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat

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

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

Empo Rijwielfabriek, Vorden
De bedrijfscursus voor deze jongens
start begin November.
Aanmelding bij de fabrieksportier of
schriftelijk.

29."
•«jeheel met Teddy gevoerd dames-jacket

van het fijnste poplin. Teddy-om slagen
^ aan de mouwen. Steekzakken. Vele dames
W prefereren in najaar en winter dit warme.

beschermende, maar vooral ook flatteuze
jacket.

VISSER - VORDEN

Namens het Gemeentebestuur van Vorden
zal door ondergetekende op Zaterdag 5
Nov. 1955 te 10 uur op het Gemeentehuis
te Vorden in het openbaar worden aanbe-
steed:

Het verbouwen en uitbreiden
van het Gemeentehuis van
Vorden»

Inschrijving kan geschieden voor de in het
bestek vermelde percelen elk afzonderlijk,
in ondermassa of massa. Inschrijvers moeten
bestekhouders zijn. Bestek met 2 tekeningen
zijn vanaf Woensdag 26 October a s. tegen
betaling van f 15.— (rest. f 10. —) verkrijg-
baar aan het kantoor van de architect of
worden na ontvangst van postwissel groot
f 15.50, franco toegezonden.

P. Bakker, Arch. B.N.A.
Vorden, Zutph.weg 67

Ver. van Vrijz. Hervormden
Afdeling Vorden

LEZING
„Van Eskimo's en Sahara-
bewoners" toegelicht met
filmstroken door Ds J. E.
Cannegieter van Deventer,

op Vrijdag 28 October as. 's avonds
om 7.30 uur in de koffiekamer van
het Nutsgebouw.

Het Bestuur


