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LEDENVERGADERING CHR. SCHOOL
Donderdagavond werd onder voorzitter-
schap van Ds J. H. Jansen in een der lo-
kalen van de Bijz. Lagere School in het
dorp een algemene ledenvergadering ge-
houden.

De voorzitter sprak in zijn openings-
woord er zijn blijdschap over uit dat er
steeds meer belangstelling getoond wordt
voor het schoolwerk. De verhouding tussen
hoofd en personeel alsmede het bestuur is
buitengewoon prettig.

De secretaris, de heer H. J. Berenpas,
gaf in zijn jaarverslag een overzicht uit
het schoolleven. Hierin maakte hij o.m.
melding van de uitgifte van het school-
krant j e, wat de band tussen school en ge-
zin zeer gunstig beinvloedt. Het aantal leer-
lingen is in het 'afgelopen jaar gestegen
van 267 tot 287 op 1-1-1955. Op dit mo-
ment is het aantal leerlingen 297. In ver-
band hiermede kon een tijdelijke 8e leer-
kracht worden aangesteld in de persoon
van de heer Kruissink iut Almen.
Ook de bouw van een 7e leslokaal begint
nu zijn einde te naderen.
Aan me j. G. v. d. Hel kon thans in Vorden
woonruimte worden toegewezen.
De financiën worden steeds gunstiger. De
Uniecollecte bracht een bedrag van ƒ 1075
op. Het aantal leden der schoolvereniging
beloopt thans ongeveer 235.
De heer ten Broeke, penningmeester, gaf
een uitvoerig overzicht van de stand der
financiën. Dit jaar kon weer ruim ƒ 16.000
worden afgevoerd.

Bij monde van de heer G. J. Schurink,
als lid der financiële commissie werd het
beheer van de penningmeester voor ac-
coord verklaard.
De heren G. W. Luimes en Begieneman
werden als leden der fin. commissie voor
het volgend jaar benoemd.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende leden t.w. Ds J. H. Jansen en H.
J. Berenpas herkozen, terwijl in de vaca-
ture ontstaan door het zich niet weer her-
kiesbaar stellen van de heer G. Nijenhuis
werd voorzien door benoeming van de heer
G. H. Maatkamp.
De voorzitter dankte de heer Nijenhuis
voor het vele werk dat deze gedurende 17
jaren in het belang van de school had ver-
richt.
De heer Nijenhuis dankte voor de tot hem
gesproken woorden en zegt dat hij steeds
met liefde dit werk heeft mogen doen.
De contributie werd wederom bepaald op
ƒ 2.50 per lid per jaar.

Elke tand
een forillciiii

VOETBAL
De belangrijke wedstrijd tegen Grol II, heelt
Vorden I met niet minder dan 5—0 gewonnen.
Toch heeft deze wedstrijd niet gebracht wat
er van verwacht werd. Groll H toonde zich in
het geheel geen sterke tegenstander. Van dek-
kingsmogelijkheden hadden ij geen kaas ge-
geten en speciaal de kanthalls lieten de Vor-
dense vleugelspelers geregeld vrij spel, waar-
van deze een dankbaar gebruik maakten.
Goed gesteund door de midhalf trokken de
geel-/warten regelmatig ten aanval en daar
er /ich kansen te over voordeden, verwonder-
de het niemand dat Vorden dank zij enkele
fraaie schoten en juist afgemeten kopballen
tenslotte met 5—0 won. Zelfs was het eigen-
lijk 6—0, want de rechtsbuiten schoot tegen
het einde de bal enorm hard via de lat in het
doel, waarbij de bal echter weer in het veld
stuitte, zonder dat de scheidsrechter een doel-
punt toekende. De Vordense achterhoede was
eveneens in goede vorm en daar bij de gasten
bovendien schutters ontbraken, kwamen er
aan de/e zijde geen doelpunten. De uitslag
5—0 is zeker niet geflatteerd.
Vorden II verloor in een minder prettige wed-
st r i jd van Socii I met l iefst 5—1.
Vorden A hield zich kranig door van de a.s.
kampioenen De Hoven A slechts met 4—3 te
verliezen. Met rust stond Vorden zelfs voor
met 2—1.
A.s. Zondag ontvangt Vorden l het derde elf-
tal van de Eibergsc Boys op bezoek. Daar dit
ellï .al slechts enkele punten op Vorden achter-
staat, kan het een spannende wedstrijd wor-
den. Wanneer de voorhoede /ich weer schot-
vaardig toont ligt een overwinning in het
verschiet .
Vorden I I speelt in Steenderen tegen het der-
de e l f t a l a l d a a r , t e rwi j l Vorden B Zaterdag-
middag tegen St. Walburgis A in het veld
komt.

KERKDIENSTEN Zondag 30 October
IRENE

9 uur en 10.30 uur Ds J. Langstraat.
Herdenking kerkhervorming

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. K. M. R. van Beek,

van Arnhem.
fl./C Kerk

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 29 Oct. van 5 uur t.e.m.
Zondag 30 Oct. Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 21 t.m. 27 October.
Geboren: d. van A. J. Eggink en W. Eggink-
Bargeman.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 108 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38.— tot f 42.— per stuk.
Zwaardere tot f 52.— . Handel tamelijk vlug.

ONDERSCHEIDING.
De heer H. G. Poesse ontving van de A.N.
W.B. een tegel met het wapen van de Bond,
met als onderschrift: „Voor 50-jarig lid-
maatschap".

EEN MEEVALLER.
Het Vordens Dameskoor, dat in Juli deel-
nam aan het festival in Antwerpen, kreeg
dezer dagen bericht dat het een premie van
rt f 400.— ten deel is gevallen. Een wel-
kome aanvulling voor de reiskas!

2e NUTSAVOND
De tweede Nutsavond in dit seizoen wordt
verzorgd door de Hoogedelgestr. Heer D. v. d.
Moffen uit Eefde, die een Ie/ing met licht-
be^Kn zal Houden over Arabië. De heer v. d.
Meulen is oud-ge/ant in Arabië en dus uitste-
kend met land en bevolking op de hoogte.
Hij is ton /cvi pieliig v c i u r ï l e r die overal / i j n
toehoorders van begin tot eind weet te boeien.
Een ieder die wat meer over „het nabije Oos-
tei^fevil te weten komen raden we dan ook
aan^Rze lezing bij te wonen.
Er werd ons nog medegedeeld dat de leden-
vergadering van het Nut zal plaats hebben op
Dinsdag 8 November.

EERVOLLE ONDERSCHEIDING
Onze plaatsgenoot, de heer D. Wolters, diri-
gent van het Zutphens Muziekcorps Sympho-
nia, werd dezer dagen verrast met de draag-
medaille voor het hoogste aantal punten voor
„Opvatting", toegekend in de vaandelafdeling
tijdens het muziekconcours in Coimschate,
waar Symphonia deze zomer een Ie prijs be-
haalde.

DRUK BEZOCHT DIAMANTEN
ECHTPAAR

Het diamanten echtpaar W. B. Krens-I. J.
Krens-Ruygh heelt Zondag bij de viering van
het 60-jarig huwelijk niet over gebrek aan be-
langstelling te klagen gehad. Bijna 100 perso-
nen hebben van de/e gelegenheid gebruik ge-
maakt om de heer en mevrouw Krens, die in
Vorden aller sympathie genieten, met de/e
heuglijke dag geluk te wensen. Onder de be-
zoekers waren burgemeester van Arkel en de
beide Herv. Predikanten ds Jansen en ds
Langstraat. Van de buurt ontving het echt-
paar een prachtig gasstel, terwijl voorts tien-
ta l len bloemstukken, een aantal fruitmanden,
taarten en andere stoffelijke blijken van me-
deleven de gelukwensen vergezelden. De ge-
bruikelijke serenade van de muziekverenigin-
gen bleef achterwege, daar de receptie op
Zondag viel.
Ook Zaterdag kwamen reeds tientallen het
echtpaar hun gelukwensen aanbieden.
Het was voor het echtpaar een drukke, doch
prettige dag, die tot grote dankbaarheid stem-
de.

VORDENS TONEEL
De toneelvereniging Vordens Toneel, die vo-
rig jaar met succes Woodpeckers toneelstuk
,,\Ticp" opvoerde, is voornemens Zaterdag
12 November weer een uitvoering te geven
in het Nutsgebouw. De/elfde krachten als
vorig jaar doen weer mee. Men heeft nu in
s t u d i e genomen „Spel met een droom", een
toneelspel in v i j l bedrijven, van Hans Nesna.

VORDENSE ZWEMVERENIGING
Na een goed geslaagd poloseizoen van V.Z.V.
wordt l November met de wintertraining be-
gonnen in de gynmasl iek /aa l , /owel voor ju-
nioren als senioren.
Tevens wordt één maal per maand getraind
in het sportfondsenbad te Apeldoorn.

RESTAURATIE HERV. KERK
Doordat de reparatie van het orgel meer tijd
in beslag neemt dan aanvankeli jk werd ver-
wacht, wordt het gerestaureerde kerkgebouw
niet op Maandag 31 October in gebruik ge-
nomen, doch op Vrijdag 18 November.

BIOSCOOP
De film 08/15, welke vanavond in het Nutsge-
bouw gedraaid wordt, geeft een met zorg op-
gebouwd beeld van de Duitse kazernementali-
teit „befehl ist befehl". Camerawerk en mu-
ziek dragen veel bij om de beklemmende ka-
zernesfeer scherp te doen uitkomen en de
acteurs zijn geheel voor hun taak berekend.
Bittere tonelen worden afgewisseld door de
meest humoristische scènes.
De film trekt overal veel belangstelling en
moest op veel plaatsen geprolongeerd wor-
den.

KINDERBESCHERMING
Evenals vorig jaar zal de afd. Vorden van de
bond van Plattelandsvrouwen een collecte
houden voor het Verbond van algemene instel-
lingen voor kinderbescherming. Hierbij zijn
46 instellingen aangesloten. Zij verzorgen 5000
kinderen van alle gezindten uit geheel Neder-
land.
Het grote werk der kinderbescherming heeft
met grote moeilijkheden te kampen, die alleen
met geldelijke bijdragen van allen kunnen
worden opgelost. Stelt U de dames dus niet
teleur wanneer ze om uw bijdrage vragen,
maar geeft spontaan: de kinderen hebben uw
hulp zo dringend nodig. Er wordt in de week
van 31 October tot 5 November gecollecteerd.

GESLAAGD
De heren G. W. Bielderman en ]. Tolkamp
slaagden voor het vakdiploma bouwbedrijf.

HUISVROUWEN-GYMNASTIEK
IN VORDEN

U weet waarschijnlijk al dat deze speciale
vorm van gymnastiek in de Scandinavische
landen en vooral in Zweden zéér populair is.
De^toorsnee Zweedse huisvrouw is niet geluk-
k*Hps /e niet dagelijks haar „rantsoen" gym-
nastiek heeft gehad .. . en dit krijgt zij o.a.
via de radio, maar vooral ook door de gym-
nastit 'kt ursnssen, speciaal voor <ic huisvrouw.
In ons land worden deze cursussen georgani-
seerd door de Vereniging van leraren in de
LiÉÉlmelijke Opvoeding, die reeds ruim 80
va^ieze cursussen vormde.
De/e gymnastieklessen worden gegeven onder
deskundige leiding en richten zich speciaal op
wat de huisvrouw nodig heeft: lichte oefenin-
gen — op muziek — waarbij het gehele lichaam
een goede beurt krijgt en waarbij vooral aan-
dacht wordt besteed aan een goede houding
tijdens de huishoudelijke bezigheden en aan
de versterking van buik-, rug- en voetzool-
spieren.
Als kleding kan men alles dragen wat maar
gemakkelijk zit; er hoeft dus niets speciaals
voor te worden aangeschaft. In Vorden begin-
nen de lessen Dinsdag l November en wel
's morgens wanneer de kinderen naar school
zijn, zodat moeder haar gezin 's avonds niet in
de steek behoeft te laten.
Voor bijzonderheden verwijzen we U naar de
circulaire die U een dezer dagen heeft ont-
vangen en naar de advertentie in dit blad.

DE HEER VAN ROEKEL VERTELDE
OVER ZWITSERLAND

Op een gecombineerde vergadering van de
Chr. Plattelandsmeisjes en CJ.B.T.B. afd.
Vorden hield de heer van Roekei een cause-
rie over zijn reis en verblijf in Zwitserland,
vooral uit landbouwkundig oogpunt.
De Zwitserse boer bezit gemiddeld 2 H.A.
grond en grootgrondbezit kent men er prac-
tisch niet.
Aan de westzijde der bergen vindt men — dank
/ij de vaak overvloedige regenval — uitste-
kende weilanden in tegenstelling tot de oost-
zijde, welke hierdoor meer voor landbouw ge-
schikt zijn. In de kleinere dorpjes hebben de
vrouwen der boeren meestal een klein win-
keltje als nevenbedrijf.
Op elke 2 H.A. weiland vindt men een schuur
voor berging van hooi en voor de winterdag
voor stalling van vee, terwijl er voor de boer
eveneens een verblijfplaats is aangebouwd.
Op de hellingen wordt het hooi door de boer
van de weide naar de schuur gedragen, aan-
gezien rijden met paard en wagen of tractor
hier onmogelijk is.
Élke koe kost ongeveer ƒ 2.000,—. De veelal
gebouwde blokwoningen zijn van hout en aan
de voorgevel voorzien van prachtig snijwerk.
Nabi j Bern staat een landbouwschool met bij-
behorende 40 H.A. land. Ter verkrijging van
het diploma meester landbouwer , moet men
aan de/e school ook een practijkexamen al-
leggen. De meisjes krijgen aan de/e school
huishoudonderwijs.
De causerie werd verduidelijkt met lichtbeel-
den.
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INGEZONDEN MEDEDELING
( i aa rue /ou ik de heer v. cl. Wall Bake van re-
j ) l i ek willen dienen betreffende: „ons bedreigd
jiatuurschoon" en wel als „keer/.ijde van de
medaille".
Nu de oudere generatie de wegschaai' en het
bedienend personeel niet on /ach t heeft aan-
gevallen, gevoel ik mij tot mijn leedwe/.cri ge-
noodzaakt, het geval ook eens van de andere
k a n t te belichten.
W7ie het betoog van de heer v. d. W. B. heeft
gelezen, /al hebben opgemerkt, dat de/e bij
voorkeur on/e binnenwegen wenst te zien, van
uit het standpunt natuurschoon, zoals het
voor de eerste wereldoorlog hier nog bestond.
Dit is inderdaad buitengewoon aardig, als
men hoog te paard r i jd t , of over het lom-
merrijke fietspad voor zijn genoegen voortped-
delt.
Nu de keerzijde! Als een boer met een vracht
hooi of rogge van de wei of het land komt,
dan is het buitengewoon „prettig", wanneer
men dooi dit landel i jk weggetje, met veel
natuurschoon rijdt en onderweg de halve
vracht verliest, aan overhangende takken of
scheef gegroeide bomen, die over de weg han-
gen. Ook kan men de/e verlie/en, doordat
de karresporen op zwaar beschaduwde plek-
ken dusdanig z i j n uitgereden, dat het hele ge-
vaarte gaat kapseizen of de helft er af rolt.
De/e zomer z i j n mij dergelijke dingen bi jna op
zulke „pitoreske weggetjes" overkomen! Per
slot van rekening z i jn on/e landwegen er, op
een grote uitzondering na, opdat de boer z i j n
l and kan bereiken!!!
Vervolgens moge er op gewezen worden, dat
het inderdaad niet zo mooi is, dat er geen af-
scheiding bestaat tussen rijwielpad en „vaar-
weg", echter is dit helaas onvermijdelijk, zal
de weg tenminste goed afwateren.
Eveneens moge opgemerkt worden, dat ju is t
deze brede zandwegen toch wel van buiten-
gewone waarde zijn, als brandstroken bij een
even tue le bosbrand, welk gevaar, ten gevolge
van het drukke vreemdelingenverkeer, steeds
toeneemt.

Bovendien heeft de toerist hier ook nog
voordeel van. Door deze geschaafde wegen
kan men nu ook per auto over de binnen-
wegen de mooiste plekjes van onze gemeente
leren kennen. Vooral voor oude en gebrekkige
mensen is dit een niet te onderschatten voor-
deel!
Uiteindel i jk moge nog gewezen worden waar-
toe ons „natuurschoon" kan leiden. Wie uit
de richting Ruurlo komt en de bocht voor
de „Wientjesvoort" moet passeren, kan de/e
draai njet geheel overzien. Er z i jn hier vj
ongelukken gebeurd, doordat de brug
gladde tegels was voorzien en door de
groeiing van de rechter berm te laat werd op-
gemerkt. Gelukkig z i j n de/e gevaarl i jke tegels
e i n d e l i j k verwijderd, doch het meer clan .-5 mtr
hoge struikgewas is nog steeds bl i jven staan.
Doordat de weg oploopt is een begroeiing
max. 0.-30 mtr toelaatbaar. Ondanks
bevoegder plaats geuitte klacht , heeft rijksw
terstaat de/e „dodelijke groenstrook" niet ver-
wijderd. Hier gaat natuurschoon blijkbaar
zelfs boven mensenlevens.

E. Frhr v. Mengden.

WEGEN EN NATUURSCHOON
Van de wegen en niet alleen de verharde-,
maar ook de /andwegen, wordt een geheel
ander gebruik gemaakt dan vroeger het geval
was. De boerenwagen is reeds voor een groot
deel vervangen door de vrachtauto, het paard
door de trekker, de fiets door de auto, motor-
fiets of bromfiets. Dit is een ontwikkeling
die we al of niet kunnen goedkeuren, maar
tegen te houden is zij niet. En willen we bij
de ontwikkeling niet achter blijven dan zullen
we ons hierop moeten instellen. Doordat t i jd
en werk zeer kostbaar z i j n geworden en nog
steeds kostbaarder worden, zal ook steeds meer
van mechanisch- en sneller vervoer gebruik
worden gemaakt. Ook voor de buitenaf lig-
gende bedrijven zal men steeds meer op dit
mechanisch vervoer z i j n aangewezen, zowel
voor goederen als voor personen. Alle grote
/aken hebben vrachtauto's of bestelwagens,
niet alleen voor hun gemak of plezier, maar
omdat de cl ientèle het vraagt en de concurren-
tie er toe dwingt. Veevoer en kunstmest wor-
den reeds heel veel t h u i s be/orgd; melk, var-
kens, vee, graan enz. worden van de boerderij
gehaald, ( iaat men als boer nog /elf met wa-
gen en paard naar het dorp, dan komt men
steeds meer tot de conclusie dat men hiermee
in het sterk toegenomen snelverkeer op de
grotere wegen niet meer past.
Vooral tot sp i j t van de ouderen zien we met
dit alles wel het rustige van het plat teland ver-
loren gaan. Na de oorlog zijn ook in het agra-
risch leven zeer snel grote veranderingen tot
s t a n d gekomen. En niet alleen t.o.v. het be-
d r i j f , maar evenzeer in het gezinsleven. Om
ons h i e r b i j alleen maar te bepalen bij hetgeen
betrekking heeft op het weggebruik, noemen
we slechts net verschi jnen van steeds meer par-
t i c u l i e r e auto's, motorfietsen en bromfietsen,
missch ien ten dele als luxe, maai ' toch ook
vooral omdat de t i jd het vraagt. Zo zien we het
t r a d i t i o n e l e gebruik van de „wagent jes" bij
het huwelijk in snel tempo verdwijnen. Even-
zo de volgwagens bij de begrafenis, t e rwi j l ook
/ouder t w i j f e l de lijkwagen na korter of langer
t i jd door een auto /al worden vervangen. In
het bij/onder denk ik ook aan het /ickenver-
voer, wa t door de toenemende verpleging in
ziekenhui/en, /o dikwijls moet plaats hebben.
Met de/e ontwikkel ing zien we vrij snel een

stuk historisch gegroeide traditie verdwijnen.
We kunnen dit beSSeuren, maar we zullen de-
ze ontwikkeling niet kunnen tegen houden.
Moeten we nu trachten bij dit alles zo lang
mogel i jk aan het oude vast te houden, of moe-
ten wij ons gaan instellen op datgene wat we
met grote zekerheid zien komen? M.i. zouden
we tekort schieten als we voor deze ontwikke-
l ing de ogen sloten. En in het bijzonder dient
het gemeentebestuur hiervoor een open oog te
hebben.
Doordat het gebruik van vrachtauto's en trek-
kers ook over de zandwegen sterk is toege-
nomen, wordt het voor de onderhoudsplich-
tigen wel uitermate moeil i jk , zo niet onmo-
gelijk de wegen in goede conditie te houden,
al kunnen z i j hiertoe formeel ook worden
verplicht. Om hieraan tegemoet te komen is
dooi- de gemeente een wegschaai aangekocht,
waarmee het mogelijk blijkt de wegen tijde-
l i j k weer in een goede toestand te brengen.
Na tuu r l i j k zu l l en we dit werk niet moeten
overschatten. Het b l i jven zandwegen en het
zou niet goed z i j n als hierdoor het aanleggen
van harde wegen op de achtergrond werd ge-
schoven. Ook het verharden van deze land-
wegen dient door te gaan. Gebeurt dit niet
dan zal na enige jaren bli jken dat onze ge-
meente hierin een moeilijk weer in te halen
ach te r s t and heeft gekregen.
Een effectief gebruik van de wegschaaf brengt
met zich mede dat bomen, struiken, heide en
brem, waarmede vaak een belangrijk deel van
de weg is begroeid, verdwijnen, wat zeer be-
g r i j p e l i j k door natuurliefhebbers wordt be-
treurd. Hierbi j (zie „Contact" van 22 October)
wordt er dan nog op gewezen dat het natuur-
schoon voor Vorden zo'n voorname bron van
inkomsten is. Bedenkelijk wordt het evenwel
als de instandhouding van deze bron van in-
komsten moet gaan ten koste van de ont-
wikkeling van ons agrarisch platteland, waar-
voor een goede ontsluiting met bruikbare we-
gen een der eerste vereisten is. Uit de aanleg
van de wegen bl i jk t in het algemeen ook zeer
d u i d e l i j k dat onze voorouders aan deze grond
ui t s lu i tend de bestemming hebben gegeven
van rijweg, met e.v. boombeplanting langs de
zijden.
In bovengenoemd Contact wordt beweerd dat
de wegschaai in handen van in dit opzicht on-
deskundigen een gevaarlijk instrument is voor
het natuurschoon. Met evenveel recht kan
men beweren dat de zucht tot het behoud van
het natuurschoon bij ondeskundigen, een rem
is voor de ontplooiing van ons platteland.
Van de aangehaalde verantwoordelijke per-
sonen en het personeel is het dan ook i^st
gezien da t allereerst rekening wordt ge^B-
den met de bestemming van de weg. Hun ge-
civiliseerd z i j n behoeft daardoor zeker niet
minder te z i jn dan van de „mens" waarvan in
Contact sprake is.
Kan het bewerken van de wegen met de weg-
schaai , zonder tekort te doen aan het gescl^t
maken voor de bestemming, samengaan ̂ Bt
het behouden van datgene wat de na tuu r aan-
trekkelijk maakt, dan is hier alles voor te
/eggen.

G. J. Wuestenenk.
Vorden, 24 October 1955.

DAMMEN
In een zeer spannende wedstrijd verloor de
Vordense damclub tegen Vaassen met 11—9.
De uitslag was: Lammers—Broier 0—2; Oukes-
A. J. Prins 0-2; Breuker-Terwel 1—1; Geer-
ken—H. J. Prins 2—0; Klein Bramel—Monti-
zaan 0—2; Masselink—Broekhuizen 2—0; Wan-
sink—v. Beek 1 — 1; Kamperman—de Weerd
1 — 1; Heselink—Kooyer 2—0; Hoevers—v. 't
Hul 0—2. Volgende week Donderdag moet
Vorden naar YVapenveld. Dit is ook een sterke
club en het zal er zeker weer spannen.

STREEKWEDSTRIJD
„DE GRAAFSCHAP"

Onder voorzitterschap van de heer Z. baron
v a n Dorth tot Medler werd in Het Z w a a n t j e
een ledenvergadering gehouden van de lande-
l i j k e r i jvereniging „De Graafschap". Het voor-
naams te p u n t van bespreking was de door de
vereniging te houden streek-, tevens samen-
gestelde wedstrijd. Er werd besloten de wed-
s t r i j d vast te stellen op Woensdag 9 Novem-
ber.
De wedstrijden zullen omvatten dressuur-
proeven N.B.L.M. en /.. de Caprilli-spring-
proef voor nieuwelingen en de springcomom-
scn N.B.L.M. en Z. De wedstrijden worden
besloten met een cross-country voor alle klas-
sen op het landgoed „De Kieftskamp."
Deelgenomen wordt door de leden van de
l a n d e l i j k e r i jvercnigingen te Gorsscl. Laren
((« . ) , Barchem, Ruurlo, Geesteren, Z u t p h e n
en Vorden.

RATTI-NIEUWS
R a t t i l had Zondag v r i j a f .
De grote verassing van de/e Zondag was wel
de •>—O overwinning, die de Kaï ti-reset ves
behaalden op Baaksc Boys l, de koploper in
hun a f d e l i n g , die nog ongeslagen was.
De \ \ e c l s t r i j d werd gespeeld te Baak.
Rat t i III speelde t hu i s en haalde de eerste
p u n t j e s b i n n e n door van het bezoekende
R.K.D.V.V. II uit Doesburg met 2—1 te win-
nen. De Ra H i - j u n i o r e n moesten in de Hoven
B met 3—1 hun meerdere erkennen.
A.s. Zondag / i j n a l l e e l f t a l l e n v r i j .

BENOEMD
Tot organist aan de R.K. kerk te Lochem is
benoemd de heer E. Koers, te Kranenburg.

TAFELTENNIS
De N u t s t a l e l t e n n i s c l u b N.T.T.C. neemt di t
jaar wederom deel aan de c o m p e t i t i e van de

Necl . T a f e l t e n n i s Bond, K r i n g I J ssc l s t reek .
Dit j a a r nemen h i e r a a n l t eams deel.
De eerste w e d s t r i j d e n z i j n inmidde l s gespeeld
en er werden wisselende successen behaald.
Het eerste d r i e t a l (Me k l a s C) was Donderdag-
avond te gast in Deventer bij S w i l t V. Het
werd een zeer spannende s t r i j d , w a a r b i j de
laa ts te p a r t i j de doorslag moest .geven. De
Deventenaren wonnen, hoewel slee hts met ge-
r i u g ve r sch i l ((>—!). I-ubbers was ui ts tekend
o]) dreef en won al le par t i jen. In de 'Ie klas
A ging N.T.T.C. Il eveneens naar de koek-
stad en was hier op v i s i t e bij Samenwerking
IV. De Nuts-reserves deden het v o o r t r e f f e l i j k
en slaagden er in de t h u i s c l u b een 9—1 neder-
laag toe te brengen. De Vordenaren hebhen
nu l p u n t e n ver/ameld ui t 2 weds t r i jden .
N.T.T.C. I I I was v r i j . De jongste u i t g a v e
N.T.T.C. IV ( - Ie k l a s D) ontv ing hel sterke
Vopo 111 in eigen home. Zoals Ie ve rwach ten
was verloren de nog ongeoefende beg inne l in -
gen met 10—0.

BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond „St. M a r t h a " h e e l t
het winterseizoen inge/et met een z.g. moeder-
dag, 's Morgens werd een H. Mis gele/en, te r -
w i j l 's avonds in verband met deze dag een lol
werd gecelebreerd. Ruim 50 leden waren
daarna aanwezig tijdens de moederavond in
zaal Schoenaker. De presidente, mevr. ( i r .
Mokkink-Seesing, verwelkomde speciaal de
(.. A. Pastoor Ponsioen, die daa rna een inle i -
ding hield over „ M a r i a , de Goddel i jke Moe
der", welke met aandacht werd gevolgd.
Het winterprogramma werd bekend gemaakt ,
dat weer een r i jke v a r i a t i e biedt.

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:

DROGISTER'J

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

Wilt U SNEL en GOED leren

autorijden?
Dan naar AUTORIJSCHOOL

REGELINK
Varsselseweg l , Hengelo-Gld,Tel.06753-234

Op ons kantoor is plaats voor:

a. Een Telefoniste.
Naast het bedienen van de telefoon-
centrale zullen lichte kantoorwerkzaam-
heden verricht moeten worden.
Mulo of soortgelijke opleiding geeft
voorkeur. Leeftijd tot 20 jaar.

b. Kantoorbediende (vr.)
Deze persoon zal voor algemene kan-
toorwerkzaamheden worden opgeleid.
Alhoewel voor deze functie geen Mulo
is vereist, genieten personen met een
dergelijk diploma de voorkeur.
Leeftijd tot 18 jaar.
Sollicitaties, zowel mondel ing als schr.
aan: EMPO RijwïeBfabriek

H. B. Emsbroek
Inlichtingen worden ook eventueel ver-
strekt door de heer D. LUICHIES.
Insulindelaan 29, Vorden.

SPELEN

NICO KEUNE,

CONTACT
11M blad voor Vorden

Regenpakken,
helemaal niet duur ,
f 24.-.

Koopt ze bij de man,
die ze ook repareren
kan!

Aanbevelend,

G. W. LUIMES



Mevr. Wijmer,
Maatsche Bult Vorden
Telef. 556, zoekt voor
haar gezin v. 2 pers.
een werkster v. 4 och-
tenden, of een net jong
dagmeisje.

Gevraagd wegens hu-
welijk van een onzer
medewerksters, een
flinke hulp i.d. winkel.

SMIT
Zutphensew. Tel. 281

VERLOREN; een
bruinlederen motor-

handschoen, 't Hoge-
Smidsstraat. Gaarne
terugbez. bij J. Uenk,
Almenseweg.

Te koop een HAARD
z.g.a.n. H. J. Klein
Haneveld, Linde.

KAMERKACHEL te
koop, g.o.h.

Zwarteweg 42

Een DAMESFIETS ^
te koop. „Zandheuvel"
Ruurloseweg 45.

HUISH.KACHEL te
koop, met plaat, i.g.st.
J. Wolterink, B 69

Delden

MOTORPAK te koop
m. 52, 'n damesmotor-
jas m. 42 en een paar
motortassen, alles leer,
in prima staat.

Wilhelminalaan 8

Woensdag 2 Nov. ±

75 S x R eendagskuikens
af te geven.
Wie moet eind Nov.
of Dec. kuikens, hetzij
voor de slacht of voor
de leg? Het is maar
een kwestie dat u het
even zegt!

Weenk's Broederij
Linde. Telef. 559

Guste KOE te koop
m. 12 1. melk en een
guste PINK. H. W.
Mullink,MedlerD155

Toom BIGGEN te
koop bij H. Decanije
Galgengoor.

Te koop een vlotneur.
r.b. VAARS. Pelgrum
Delden.

Rubber
staartlijnen,

zeer ideaal in het ge-
bruik.
G. W. L U I M E S
Vorden. Telef. 421.

BIGGEN te koop bij
H. Waenink,

bij het zwembad

Te koop r.b. MAAL-
KALF, 7 mnd. oud.
H. Kreunen, Mossel
D 84.

Toom zware BIGGEN
te koop. G. J. Eijer-
kamp, Delden B 35.

BIGGEN te koop bij
Spithoven,

bij het zwembad

Zware BIGGEN te
koop bij H. Takken-
kamp, Ruurl.weg D 36

Te koop een toom
BIGGEN. A. W. Hel-
mink, 't Onstein.

Toom BIGGEN te
koop bij H. Tjoonk,

„Bosmanshuis"

A n
M Zaterdag 5 Nov. hopen onze geliefde ^
W ouders, behuwd- en grootouders M

X D. Norde X

en

G. Norde-Norde

X hun 25-jarige echtvereniging te her- )<
X denken. X
w Dat zij nog lang voor elkaar en voor w
} ons gespaard mogen blijven is de wens y

Q van hun dankbare kinderen, behuwd- Q
A en kleinkind n

XM. J. Vlogman-Norde Q
B. G. Vlogman

N
Mineke en Joop
Elsbeth

X Gelegenheid tot feliciteren van 3.50— X
w 5 uur in Hotel Bakker.

X Vorden, October 1955.
Raadhuisstraat 4.

Dinsdag 1
cursussen

Nov. a.s. beginnen de

Huisvrouwen-Gymnastiek
georganiseerd door de Vereni-
ging van leraren Lichamelijke
Opvoeding in Nederland en
wel in de zaal van het Nut

van v. m. 9.30— -10.30 uur, deelname
40 et. p. les en van v. m. 10.45—11.45

l uur , deelname 60 et. per les.

l

l

l

l

l
Voor verdere bijzonderheden
zie artikel in dit blad. |

De commissie voor _
Huisvrouwen-gymnastiek '

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden ^p

Opgericht 1818.

2e Nutsavond
op Woensdag 2 November,
aanvang 8 uur.

Zeer interessante lezing met lichtbeel-
den over:

Arabië
door de Hoogedel Gestrenge Heer

D. v.d. Heulen te Eefde

Oud-Gezant in Arabië
Een zeer goed lezer en prettig ver-
teller, die overal zijn auditorium van
begin tot eind weet te boeien.

Vrije toegang voor Nutsleden met l
huisgenoot, niet-leden f 1. —, kaarten
aan de zaal.

De uitgestelde Ledenvergadering
van 25 October wordt nu ge-
houden op Dinsdag 8 November

Brinta
demonstratie*
Hoe kan ik Brinta ge-
bruiken ?

Dit wordt U op
verschillende ma-
nieren gedemon-
streerd.

Maakt met kleine
moeite grote gezellig-
heid»

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

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. 6. Emsnroek,
Burg. Galléestr. 48, Vorden.

Denkt U aan de

IVinderboeKeniveeli f
Bij aankoop van kinder-
boeken, voor tenminste
f 1.50 krijgt u een mooie
gekleurde plaat cadeau
(tot 3 Nov.).

Firma HIETBRINK

Wij vragen voor opleiding

jongste
Kantoorbediende
liefst Mulo-diploma,
bij

Gems Metaalwerken

Deze week:
Heerlijke gevulde kantkoek 100 gr. 13 et
Cocosbrood, 200 gr. 49 et
Grote Chinese Pinda's 59 et
Taai-Taai, 200 gr. 29 et
Mooie capucijners, 500 gr. 39 et
Bruine Bonen, import, 49 et per kg
Huishoudkoffie, 250 gr. 125 et
Boerenmetworst, 150 gr. 74 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232

Noorse trekker.
De droom van Uw zoon.
Maten 28—40, met rubber-garantie zool.

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

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

200 gr. hamworst 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. KRIjjf Dorpsstraat 32

C O L L E C T E
van 31 Oct. tot 5 Nov. 1955

voor het misdeelde kind

Verbond van algemene instellingen
voor kinderbescherming.

Denkt u er aan?
Heden Zaterdag 29 October
de laatste dag van onze

jubileumaanbieding
Tot 6 uur vanavond nog 10 pCt. korting

Het Schoenenhuis

A. J A N S E N

Hervormde Gemeente
Zitting

tot inning der
Kerkelijke bijdrage

Vrijdag 4 Nov. 9-11
en Zaterdag 5 Nov.

van 2-3.30 uur

in Irene

Waterdichte
dekkleden!

Dank zij Min. Lieftinck
geen weeldebelasting
meer op dekkleden.

Veel goedkoper!
We leveren ook

dekkledensmeer

Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

A.s. Zondag

Vorden l -

fibergse Boys III
Aanvang 2 uur

Hardboard - platen
Goedkoop!

Beltman, Warnsveld
Telf. 3592-K 6750

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
Pluimvcehandel, Tel. 283

Neem-Savondsvoorhets.apen9aaneen.ePe.
Drogist



El

Nu de winter op komst is vragen wij Uw aandacht voor onze zeer grote collectie

Wollen en Gewatteerde dekens
+ Smaakvolle moderne kleuren

+ Onberispelijke afwerking
+ De beste kwaliteiten

EXTRA LAGE PRIJZEN !!!

i

CONFECTIE LOOMAN - VORDEN
JL JL

MANUFACTUREN

]£

ONTTREKKING VAN EEN WEG AAN
HET OPENBAAR VERKEER.

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter kennis van belanghebbenden,
dat van l tot en met 14 November 1955
ter secretarie dezer gemeente ter inzage
ligt een voorstel tot onttrekking aan het
openbaar verkeer van

weg nr. 79 van de legger der
wegen, genaamd weg langs Smids-
kampje, lopende van de „Vuilestraat"
(weg nr. 78) in algemeen noord-ooste-
lijke richting tot de Lindese grindweg
(weg nr. 8) ter lengte van 305 m.,
met een zich in de weg bevindende
duiker van betonbuizen, lang 4 m.,
wijd 80 cm., liggende 95 m. uit het
begin van de weg.

Bezwaarschriften tegen het voorstel kunnen
vóór 15 November 1955 bij de gemeente-
raad worden ingediend.
De bezwaarschriften kunnen worden toege-
licht in een zitting van het college van
Burgemeester en Wethouders of van een
door hen uit hun midden benoemde com-
missie.
Deze zitting zal worden gehouden in het
gemeentehuis op Woensdag 16 November
a.s,, des voormiddags 11 uur.
Vorden, 29 October 1955.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd, ^^
De Burgemeester,
A. E. VAN ARKEL
De Secretaris,
J. V. PLAS.

Aulorijlessen
Voor rijlessen naar
autorijschool

Theo v. Essen
erkend en gediplomeerd instruc-
teur sinds 1948.

Boompjeswal 6, Tel. 2215, Zutphen

H.H. Pluimveehouders!
Voor het seizoen 1955—'56 wor-
den bestellingen aangenomen van
alle gangbare rassen,

Kuikens en jonge Hennen.
Na 25 November elke week nog 250
ééndagskuikens af te geven, Suss. X Reds.
Spoedige bestelling gewenst.

Voor kwaliteit en productie wordt
ingestaan.

Beleefd aanbevelend

Broederij Boersbroek
C 53, Vorden - K.B. 11853

DE BINNENSPORT
BIJ UITNEMENDHEID.

Tafeltennis
houdt U fit in de wintermaanden.

Talrijke sportartikelen en
Monopolyspelen vindt U altijd in
het

„Noordster" S PORT M AG A ZIJ H
Nieuwstad 2, Zutphen - Tel. 3862

Vraagt niet hoc het kan,
maar profiteert er van!

1 rozijnenkoek 49 et
500 gr. siamrijst 49 et
2 pak Honigs custard 49 et
2 grote rollen beschuit 49 et
3 grote repen chocolade 49 et
Lunchworst, Leverworst en Ontbijt-
spek, samen 150 gr., 49 et

Als extra reclame:
250 gr. prima cacao 125 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

VOOR

Radio en Televisie

Erres, Nord Mende en
Philips

ZIE pTALAGE

FA. S L A G ER

Ter dekking beschikbaar eei
nieuw aangekochte premiebeer.

Ie prijswinnaar Raalte.
Moeder Ie prijs fokdag Den Bosch
1955 en de Stamboekbeer no. 7755
Ie prijs Zutphen. ^^

G. J. SLOETJEHS

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

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

Uitvoering

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

Voor de pauze het Zanggedeelte
daarna het prachtige toneelstuk

5J

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-
eens verzocht hun plaatsbe-
wijzen af te halen.

Al de ingezetenen van Vorden
brengen we hartelijk dank voor hun
medewerking bij onze

„Oud-papieractie".
Gaat U zo voort» wij komen over
enkele weken weer bij U terug.

Muziekver. „Concordia"

Electr. Kousenreparatie.

Dames!
HANNIE HARMSEN
haalt vlug en voordelig de
ladders uit uw nylons.

Enkweg 15 (bij de Empo), Vorden.

Laat nu het
gure, koude weer
maar komen!

Practische kleding voor de jeugd.
Een sportief JACKET met en
zonder Teddykraag, in een eerste
klas uitvoering, oersolide stof met
goed sluitende modellen, vanaf
f 12.85.

Een degelijke warme meltonbroek
^c (met verstellapje) vanaf ff 6.65

TEL. 381VISSER


