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PROGRAMMA NAT. HERDENKING
Maandagavond 4 Mei 1953 is, ingevolge
het Besluit van de Regering bestemd tot
Nationale Herdenkingsavond.

1. Herdacht zullen worden zowel de
Nederlandse militairen, zeelieden en ver-
zetsstrijders als de geallieerde militairen,
die voor de bevrijding van ons vaderland
gevallen zijn, en zij, die in de oorlogsjaren
1940—1945 zijn gevallen en afkomstig zijn
uit Vorden.

2. Des morgens om 8 uur zal er dooi-
de pastoor van de Kranenburg een dienst
worden gehouden ter herdenking van hen
die vielen en op de Kranenburg zijn be-
graven. Deze dienst is voor een ieder toe-
gankelijk en zal worden gehouden in de
li.K. Kerk op de Kranenburg. Na afloop
van deze dienst zal er een „stille tocht'"
worden gehouden naar de R.K. begraaf-
plaats, waar door de Burgemeester een
krans zal worden gelegd ter nagedachtenis
van hen die vielen en die op deze begraaf-
plaats ter aarde zijn besteld. Na deze
kranslcgging zal 2 minuten van volkomen
stilte in acht worden genomen. De plech-
tigheid wordt besloten met een kort lied.
te zingen door het kerkelijk zangkoor

3. Van des avonds 18 uur af zullen van
alle openbare gebouwen in Vorden de vlag-
gen halfstok worden gehangen. Particu-
lieren worden verzocht dit eveneens t e doen.

4. Van 19.25 uur tot 19.40 uur zal de
torenklok der N.H. Kerk worden geluid.

5. Om 19.25 uur zal een ieder k u n n e n
deelnemen aan de stille tocht. De deel-
nemers stellen zich om 19.20 uur op b i j
de N.H. Kerk in het Dorp. Om 19.25 uur
precies zal van dit punt dr stoet ve r t r ekken
naar de algemene begraafplaats, met als
doel de graven der geallieerde bondge-
noten en het symbolische graf van hen die
vielen uit Vorden, welk graf naast de gra-
ven van de geallieerde bondgenoten is op-
gericht. Op deze graven zal door de Bur-
gemeester namens het gemeentebestuur en
de ingezetenen van Vorden een krans wor-
den gelegd, ter nagedachtenis aan hen die
vie len .

6. Te 20 uur precies zal, nadat 30 sec.
tevoren door middel van de sirene van
de zuivelfabriek dit tijdstip is aange-
kondigd, op de plaats van herdenking twee
mi i iu t ; n van volkomen stilte in acht wor-
den genomen. De plechtigheid wordt hierna
met een kort lied, te zingen door het Vor-
dens mannenkoor, besloten.

7. In overeenstemming met de geest
die on/e gevallen helden, die naamloos
streden, bezielde, zullen geen toespraken
u orden gehouden. De weg naar de plaats
der plechtigheid zal slechts te voet in vol-
komen stilzwijgen zonder vlag of vaandel
u orden afgelegd. Rijwielen worden in de
stoet niet toegelaten, t e rwi j l het een ieder
verboden is de begraafplaats die avond
vóór de aankomst van de stoet te betreden,
kinderen worden alleen onder geleide' toe-
gelaten.

8. Het brengen van een eenvoudige
hulde, door het strooien van bloemen op
de p laa ts der herdenking, door elk der
deelnemers is toegestaan.

9. Deze s t i l le tocht kenne rang noch
stand. Alleen de rechtstreekse nabestaanden
der gevallenen, of de vertegenwoordigers
der bevriende mogendheden zul len een bij-
zondere plaats aan 't hoofd der stoet hebhen.

10. In aansluiting aan en in overeen-
stemming met vorenstaand programma zal
te 20.30 uur in de Gereformeerde Kerk een
gezamenlijke herdenkingsdienst worden ge-
houden door Ds Duursema en Ds Lang-
straat. Het Vordens mannenkoor en de Chr.
gemengde zangvereniging /u i l en hun mede-
w e r k i n g verlenen.

Kerkdiensten Zondag 3 Mei 1953
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Th. Tangelder, van Lochem.
10 uur Ds J. H. Hartzheim, Jeugddienst.

Wildenborch.
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref.Kerk.
9.30 en 3 uur Ds Duursema,

MAANDAG 4 MEI
8.30 uur n.m. Herdenkingsdienst onder
leiding van ds Duursema en ds Langstraat.

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lol

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

Zondagsdienst Doktoren.
Van Zaterdagmiddag 2 Mei 5 uur t.m.
Zondagavond 3 Mei Dr De Vries
Weekmarkt .
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 99 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 42.—
per stuk. De handel was redelijk

| kom! allen
' tof HlJj

JEUGD
DIENST

Voorganger in de Jeugddienst is :
Ds J. H. Hartzheim uit Winterswijk.
Onderwerp: „Zuchtende schepping."

Burgelijke -t nul van 24—29 Apr i l 1953
Geboren: z. v. H. J. Berenpas en H. J.
Berenpas-Ruesink; d. v. P. M. van Hl i jker -n
en M. F. H. van ttijkeren-Besselink; z. v.
T. Rui tc rkamp en M. J. R u i l e r k a m p -
Korenb l ik ; z. v. \V. R i e t m a n en (J. (1.
Rictman-l l iddink.
Ondertrouwd: H. J. Boersbroek en S. L in -
densehot.
Gehuwd: G. J. Ribbink en A. Bosch.
Overleden: J. Korenblek. m. oud 3 jaar.

MEI-INVENTARISATIE 1953
De grote inventarisatie van land- en tu in-
bouw v\ordt dit jaar gehouden van 4 t m
27 Mei.
Alle geregistreerden on tvangen van hun
P.B.H, een oproep om op een bepaalde
/ i t d a g te verschi jnen , teneinde a ldaar de
gevraagde bedrijfsgegevens te v e r s t r e k k e n .
Indien allen zich sl ipt houden aan het
tijdstip, vermeld op de oproepkaart , kan
vlot u orden ge\ \erkt en behoeft niet node-
loos te worden gewacht.
Ik v e r t r o u w op u\ \ a l le r medeu erking.

ir W. KOOY

KOMNKLIJKE ONDERSCHEIDING
Ter gelegenheid van de verjaardag van
Mare Ma je r . f e i l de Koningin is de heer Mr
A. Staring van de W i l d e n b o r c h benoemd
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Woensdagmorgen \ \erd hem door
de burgemeester mededeling gedaan van
dit heugelijke feit.

MOOI SICCES
De heer Henk W i e k - i r t behaalde op het
in t e rna t ionaa l kappersconcours te l U recht
een derde prijs in de al'd w a t e r g o l f .

NUTSBIOSCOOP
Vanaf 30 Mei 1953 zal er in Vorden weer
geregeld bioscoop zijn. De heer Miedema
uit Deventer, in samenwerking met het
Nut van het Algemeen, zal gedurende de
maanden Mei, Juni en Juli éénmaal per
maand en de volgende maanden tweemaal
per maand Zaterdagsavonds de beste fi lms
van de laatste maanden draaien. Gestart
wordt op 30 Mei met „Sterren stralen
overal", de bekende Hollandse emigratie-
f i lm, een culturele film, die de beste is
die tot nu toe in Nederland gemaakt is.
Verder staan op het programma: „De
grootste show op de aarde", de film die
in Zutphen zoveel publiek heeft getrok-
ken, „Anna", „Klokslag 12", (High Noon)
en de nieuwste Zwitserse film „Heidi".
De datums zijn 30 Mei, 20 Juni, 18 Juli,
8 en 22 Augustus, 12 en 26 September.
10 en 24 October en 7 en 21 November.
Indien deze bioscoopvoorstellingen vol-
doende publiek trekken, dan blijft de bios-
coop in Vorden bestaan. Teken deze
datums vast aan, zodat u de Zaterdag-
avonden vrii kunt houden. Het Vordense
publiek heeft het dus zelf in de hand, of
er in Vorden een bioscoop kan bestaan!

VOETBAL
Vorden heeft tegen \\arnsveldse Boys de
kans op een overwinning voorbij la ten
gaan. Bijna de gehele wedst r i jd wa ren de
geelzwarten, goed gestuwd door de Midd: n-

ilinie. in de meerderheid, doch het w i l d e
ditmaal in de voorhoede niet zo goed luk-
ken, zodat de score maar tot ( w e e doel-
punten beperkt bleef. Bovendien liep men
keer op keer in het lu i i tcnspclval le t je , wat
de overigens p r ima spelende Bovs-achtcr-

klioede eigenli jk n i e t nodig had. Het Vor-
^dense a c h t e r t r i o kan op een u i t s t e k e n d e
wedstr i jd terugzien. Jammer was het dat
een k w a r t i e r voor het einde de keeper een
steek liet vallen, waardoor de stand 2—2
werd . l i e t was een spann -nde en goed ge-
speelde wedstrijd, die zich in een t a l r i j k
bezoek mocht verheugen. De wein ig act i
scheidsrechter kon ons niet bekoren. Hij
gaf tal van aanvechtbare beslissingen.
V orden 2 won met de ro>ale cijfers •>—O
van Lochem 5. t e r w i j l de wedstrijd Voorst
Z.M—Vorden 3 werd ui tgesteld.
\ orden l gaat a.s. Zondag naar S.H.M in
Mai l en moet h i e r van de h e k k e n s l u i t e r
kunnen winnen. De rest van de e l f t a l l e n
/ijn vrij.
Vorden heeft als t ra iner voor het a.s.
seizoen de heer B. Holders uit Doetinchem
geëngageerd. Deze t ra iner , die met Ruurlo
en Pa\ goede successen heef t behaald, h e e f t
zijn sporen op dat gebied wel verd iend en
de \ ordense voe tba l l e r s k u n n e n er zeker
heel wat van opsteken, mits zij de t ra inings-
avonden t rouw bezoeken. De t r a i n i n g v a n g t
aan op 20 Mei en \ervolgens elke Woens-
dagavond.

MET ALLERDAAGSE E K E I I A A G
Toen het bruidspaar G. R i b b i n k - \. Bosch
na de h u w e l i j k s v o l t r e k k i n g de stoep van
het Raadhuis afdaalde, vormden een a a n t a l
collega's van de heer Il ibbink een erehaag
met voorhamers, die voor deze gelegenheid
feestel i jk met l i n t e n en bloemen versierd
waren. De bruidegom is w e r k z a a m in de
ald. Bankwerkerij bij de Kmpo R i j w i e l -
fabriek.

DROEVIG ONGEVAL
Spelenderwijs geraakte een b i jna 4-jarig
zoontje van de fam. K. uit Hack fort in
een gierput en k w a m jammerl i jk om het
leven. De deernis met de / w a a r g e t r o f f e n
f a m i l i e is groot.



ZEER GESLAAGD ORANJEFEEST
Des morgens waren op de Gemeeutebleek
enkele honderden kinderen present voor do
verschillende wedstrijden, waarvoor vele
prijsjes beschikbaar waren. Ook konden ze
hun hart ophalen in de draaimolen.
De clou van de dag wedstrijden vormde wel
de ronde van Vorden voor, wielrijders, die
zeker een 1500 a 2000 toeschouwers trok.
Deze wedstrijden bestonden uit vijl' ronden
voor tourfietsers, waarvan de uitslag was
l J. Schiphorst, 2 G. Hazewinkel, 3 J.
Wiekart, 4 W. van Til en 5 W. Bielderman
en verder uit demonstratieritten voor ama-
teurs, afkomstig uit verschillende plaatsen
uit Gelderland en Overijssel. Vooral deze
laatste ritten brachten volop spanning,
want de renners gaven elkaar maar weinig
toe, zodat er van uitlooppogingen geen
sprake was. Met slechts een wiellengte ver-
schil op twee en drie ging nummer één
tenslotte over de finish, hartelijk toege-
juicht door de vele toeschouwers. De enige
Vordense deelnemer Wesselink (Kamphui-
zer) sloeg hiertussen een heel goed figuur.
Verder had er 's morgens een oriënterings-
rit per fiets plaats, waarvoor eveneens
grote belangstelling was. Bij het vogel-
schieten werd de heer A. Tragter weer -
evenals vorig jaar — koning. Dr verdere
prijzen waren: kop, J. Lindenschot, r.vleu-
gel, D. J. Golstein, l.vleugel, H. Hietman,
Apeldoorn, staart, A. Barendsen.
Boogschieten: l E. Gotink, 2 E. Gotink,
3 A. Tragter.
Personele baan, buks: l Hogeslag, 2 B.
Abbink, 3 D. Eskes, 4 A. Lettink.
Vrije baan: l Kamprrman, 2 Tragit r.
Hingrijclen in t i lbury 's voor dames: l Jansje
Nijenhuis, 2 Mevr. Stieding-Nijhuis, 3\\il-
lemien Lindenschot, 4 Annie Olthof, 5
Mevr. Vlogman-Stegenga, 6 Jo Nijenliuis.
7 Mevr. Wuestenenk-Wesselink.
Tenslotte werden er nog wedstrijden op
motoren gehouden, die dank zij de originele
vondsten van de wedstrijdleiding grote
vrolijkheid bij de talrijke toeschouwers ver-
oorzaakten.
In de grote tent achter de O.L. school
t raden 's avonds Lou Bandy, Henriëtte
Davids en een aantal andere arlisten op.
Het geheel stond onder leiding van Paul
Ostra. De honderden bezoekers hebben vol-
op van dit goed verzorgde en dikwijls zeer
humoristisch non-stop programma genoten
In Irene zorgde de Ghr. Toneelver. V.O.P.
uit Doetinchem voor enkele uren van ge-
zellig vermaak door de opvoering van het
successtuk „Het Witte Legioen." Het amu-
sementsorkest O.B.K. uit Doetinchem nam
hierbij het muzikale gedeelte voor zijn
rekening. Ook hier was er veel belangstel-
ling en nebben de aanwezigen genoten van
het prima spel van de Doetinchemmers.
llest nog te vermelden dat Sursus Corda
overdag zorgde voor de gebruikelijke mu-
ziek en er tot laat in de avond in ver-
schillende gelegenheden druk gedanst werd.
Ook de verschillende kermisattracties
maakten goede zaken.

AANBESTEDING HUISHOUDSCHOOL
Woensdag vond de aanbesteding plaats van
de Bijz. Lagere Landbouw Huishoudschool,
welke op Het Hoge naast de ,,Rusthoeve"
/al worden gebouwd. Hoogste inschrijver
was II. Pardijs uit Lochem voor f142.750;
de laagste J. B. Bulten uit Doetinchem voor
l 121.500.

UITSTAPJE
Per bus maakten de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen, afd. V orden, een tocht naar
de bloemententoonstelling Flora te Heem-
stede. Ook de bollenvelden en Noordwrjk
aan /er \ \ e r d e n bezocht, /eer vo ldaan
k w a m het gezelschap tegen 11 uur weer
in Vorden aan.

NUMMERING CAND1DATE1NLIJSTKN
Voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezingen
zijn de eandidatenlijsten door het centraal
s tembureau als volgt genummerd:
l Gemeente Belangen, 2 P. v. d. Arbeid.
3 V . V . D . . 4 Combinatie A.lt. en C. H..
5 K.V.P.

GOED GESLAAGDE MODESHOW
De firma Visser heeft Maandag- en Dins-
dagavond in zaal Bakker een uitstekend
geslaagde voorjaarsshow gegeven, waar-
voor grote belangstelling bestond en lang
niet alleen uit Vorden.
De fa Jansen zorgde voor de bijpassende
schoenen, fa Kocrselman voor de byoute-
rieën en tassen, fa Kroneman-Jörissen voor
de chique hoedjes, terwij l de fa Derksen
met prachtige bloemen voor de fleurige
aankleding van de zaal had zorggedragen.
Door een viertal mannequins werden de
nieuwste voorjaars- en zomermodellen ja-
ponnen op charmante en sierlijke wijze
getoond. Het bleef trouwens niet bij japon-
nen ook in toppers, swaggers, regenkleding,
kinderkleding enz. was er een grote ver-
scheidenheid. Ook de deux-pièces blijken
weer gewild te zijn. Voor onze bakvissen
en ook wel voor ouderen waren er schat-
tige Dolly Day-jurkjes te zien. Bij de
zomermantels blijken de swaggers meer
gangbaar te zijn dan de getailleerde man-
tels. Onder de grote verscheidenheid van
toppers vielen enkele originele exemplaren
op door hun bijzondere snit. In regen-
kleding werden leuke modellen getoond.
Ook voor volslanke figuren werden er chi-
que mantels en japonnen geshowd. En zo
gleed de avond voort, waarbij het zien van
de vele droom japonnen de dames onwille-
keurig de nodige ah's en oh's ontlokten.
Het slot werd gevormd door de traditio-
nele bruiloftsstoet, zoals zich ieder bruidje
zou wensen en die aller bewondering had.
Jo van Haaren zorgde op de piano voor
de muzikale begeleiding dezer demonstra-
ties, welke weer op ondubbelzinnige wijze
toonden dat men werkelijk niet naar de
grote stad behoeft te trekken om iets
chiques of aparts op modegebied te kunnen
kopen.

RATTI-NIEUWS
J.l. Zondag was het voor alle Ratti-elf-
tallen een goede dag. Het eerste elftal
beëindigde de competitie met een verdiende
3—2 overwinning op D.E.O. te Borculo.
Nadat in het begin geen van beide ploegen (
een beduidende meerderheid aan de dag
wist te leggen, kon Ratti na circa een half
uur spelen, de score openen O—1. Na de
thee domineerde Ratti eveneens, al scoorde
Deo na enige tijd de gelijkmaker l—1. Met
twee fraaie schoten voerde Ratti de stand
op tot 3—l en kon de thuisclub nog net
voor het einde haar achterstand verkleinen
door een onhoudbare kogel 2—3.
Het reserveteam won van Ruurlo3 met
2—1. De junioren behaalden theoretisch
bezien al het kampioenschap door S.V.B.V. a
(Barchem) met 8—2 aan de zegekar te bin-
den. Wanneer de eerstvolgende match ge-
wonnen wordt zullen de A-jongens zich
definitief kampioen kunnen noemen.
De senioren-elftallen zijn a.s. Zondag vrij.
De A-junioren spelen een vriendschappe-
lijke ontmoeting tegen 't Medler-jeugdelf-
tal en de B-junioren tegen een team van
de O.L. Dorpsschool.

NAAR DE FLORA
De buurtschap Linde organiseerde weer
haar jaarlijkse autotocht. Ditmaal ging de
reis door de prachtige bollenvelden naai-
de internat, bloemententoonstelling „Flora''
te Heemstede. Met 45 deelnemers werd er
in alle vroegte gestart bij café van Asselt
en ging de tocht per touringcar via Zut-
phen, Apeldoorn en Barneveld naar de
kleurrijke bollenstreek. Na dit prachtige
schouwspel ging de reis voort naar de
Flora, het eigenlijke hoofddoel. Hier werd
volop genoten van dit lentefeest in Neer-
lands tuin met zijn millioenen bloembollen
en bloeiende heesters, het Bloemenpaleis.
de grote kassen en waterpartijen en de
l'eeërieke verlichting. Ook werd nog een
bezoek gebracht aan Europa's grootste
rotstuin en de bloemenveiling.
Moe, doch zeer voldaan over deze on-
vergetelijke dag, arriveerde het gezelschap
tegen 11 uur 's avonds weer aan de finish.

-TAFELTENNIS
Om een nauwer contact te bevorderen tus-
M-n buurtverenigingen, die de tafeltennis-
sport beoefenen, speelden Dio2 en 3 een
vriendschappelijke ontmoeting in Zaal
Schoenaker tegen het vierde en vijfde drie-
tal van „De Toekomst" te Lochem. Het
werd een zeer spannende strijd, welke
voor het tweede Dio-team in een 9—l
overwinning eindigde, terwijl het derde
Dio-team met 7—3 in „De Toekomst" haar
meerdere moest erkennen. In het kader
van deze wedstrijden zullen binnenkort het
tweede en vijfde team van „De Toekomst"
naar hier komen om twee gelijkwaardige
partners van Dio te bekampen.

BOERINNENBOND
De Boerinnenbond „St. Martha" hield haar
laatste ontwikkelingsavond o.l.v. Mej. G.
Mokkink-Seesing. Mej. Huberts, directr ice
van de R.K. Huishoudschool te 'sHeeren-
berg behandelde op interessante wijze de
fijne keuken, in hoofdzaak de koude scho-
tel, als hors d'oeuvre, paste i t j rs e.a.
De voorzitster deelde mede. dat de Boe-
rinnenbond zal deelnemen aan de bede-
vaart naar het genade-oord Kevelaer (Dld).
welke tocht door de Contact-commissie is
georganiseerd. Besloten werd, dat de leden
beurtelings een brief zouden schrijven aan
het zieke lid Mevr. Weenink-Pentennan
te Apeldoorn.

BESTEL VROEGTIJDIG

voor Moederdag
UW GEBAK

bij H* J, ter Huerne
Ruim gesorteerd in dozen bonbons en
chocolade.

Telefoon 293 Aanbevelend.

Werkhuizen gezocht
voor Dinsdag,Woens-
dag en Donderdag.
N. Roozendaal,

Zwarteweg 46.

Gevraagd flink meisje
voor d. of d. en n. of
enkele dagen per week.
E. Brummelman,
Kruisweg, Vorden.

B. z. a. als dagmeisje
Hermien Vlogman

Zandheuvel, Vorden.

Mooie jonge konijnen
te koop bij Henk Gr.
Jebbink, 't Haller.

Te koop 2 zwart bon-
te pinken 11 mnd, en
een r.b. vaarskalf.
G, M. Jansen B 94,
Vorden.

Te koop Ariël motor,
500 c,c. zij-kl. 1936.
Br. onder no 28. Bur.
v. d. blad.

Landbouwers!
Wij betalen steeds de
hoogste prijs voor kip-
pen en hanen. Vraagt
prijs en u verkoopt.
Porto- en telf. worden
vergoed en ze worden
gratis uitgezocht.

W. ROSSEL
Plu imveehandel

Telef 283 Vorden

Toom beste biggen te
koop. H. Gr. Obbink
„Dekkershuis" Linde.
2-pers. ledikant te koop
m. spiraal.
Wed. Snelooper,
Burg. Galléestraat 17.

Te koop z. g. a. n.
schrijfmachine, (grote
wagen,) Merk ,.Bar-
lock." en petr. kachel
W. Wolbert, Kranenb.
Toom zw. biggen te
koop. H. Waenink

bij 't zwembad

Vergeet niet
uw jonge hennen te enten tegen
diphterie en pokken met

Nodiphterit
de meest betrouwbare entstof
(van Lab. Dr de Zeeuw)

Verkrijgbaar bij
Drogister i j De Olde Meul le

J. M. van der Wal



kandidaten voor de a. s.

^ emeenteraadsuerltiezing
H. Wcssclink (dorp)

H. S. J. Albers

Mr. A. Bar. v Westerholt
v. Hackfort

H. Bannink (Wicrssc)
Mevr» M. C. v. Mourik-Spoor
H. Wesselink (Hakkerije)
G. Rossel
J, H. Schappers
W, F. Eskes
H, Bargeman

Onze lijstaanvoerder, die getoond .heeft grote kennis van
zaken te hebben.
Het probleem v. d. Middenstand opgelost. Middenstanders,
hier is UW kans. De enige vrije Middenstander als candi-
daat op een verkiesbare plaats. Hij kent uw belangen.
Een specialist op het gebied van de landbouw. Reeds jaren-
lang een belangrijke figuur in Vordens Raad. Een man
met uitzonderlijke bekwaamheden.

Nevenstaande personen, bij u wel bekend, bevelen boven-
staande candidaten ten zeerste aan.

Langs dezen weg be-
tuigen wij onze har-
telijke dank aan allen
en bijzonder aan Dr
De Vries en zuster
Gemmink, die ons hulp
betoonden bij de ziek-
te en het overlijden van
onze geliefde Vrouw
Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder

Heintje Heuvelink
Uit aller naam,
Fam. EGGINK,
,,Leunk"

Vorden, Mei 1953.

l. R. Vorstman
Spraakl.esse

Te spreken vanaf 4
Mei elke Maandag

10.30 in het Groene
Kruis-Gebouw Vorden

Enige

flinke JONGENS
gevraagd, leeft. 14 a
15 jaar.
Fa Jansen & Heuveling

Vorden.

Ukun t iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug
Wasserij „Stijgoord"

Vraagt inl icht ingen.
U denkt toch ook aan
uw stoomgoëd ? ?

Mollendood

Drogislerij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gedipl. Drogist

met dïn goede

uciïtêtiüj van

j$££e modedten uit

voorraad en onder

garantie teverêaar

Heden nam God tot zich, geheel onver-
wacht, ons innig geliefd zoontje en
broertje

JAPI

op de jeugdige leeftijd van bijna 4 jaar.
Job l : 21.

J. KORENBLIK
R. KORENBLIK-NORDE

Riki, Beppi, en Nardi.

Vorden, 28 April 1953.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op Vrijdag l Mei op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

•̂ *̂

Wenst u
uw stoelen opnieuw te laten bekleden?
Vraagt u ons dan eens stalen en prijzen.

7 Valt üMer mee!

Joh. Heerink
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

GEEF MOEDER
K

met IlLoederdag w
* een stofzuiger, gasstel, straalkachel of
\ een kleiner geschenk (kotfiekan, theepot n
\ kop en schotel, enz.

.....
Kom eens een kijkje nemen,
het is zeker de moeite waard

Fa. PONGERS
! Nieuwstad 10 Vorden

'X'

1120 gezinnen in Vorden zijn op Contact geabonneerd

HIEUW N I E U W

Verkade's Biscovite
gevitaminiseerde biscuits

smakelijk, r i jk aan vitamines, voedzaam
en tevens vegetarisch.

Vitamines A Bi, Bi>, C en D.i

Is vaker Te!. 350

KISTEMAKER

Zoekt u
goedkope scnoolscnoenen:

A L B E R S heeft voor u:

bruine meisjes- en jongens molliéres,
Iets verkleurd, tegen extra lage prijs.
No. 28-31 f 9.75 no, 32-35 f 11.45
No. 36—40 f 12.75 en diverse koopjes!!

Aanbevelend,

H. G. Albers - Schoenhandel

Kiezers van Vorden,
De gem^iteraads-
verkiezii^ps aanstaande»
Hebt u zich al beraden?
Zo ja!
U kiest toch P,v,d,A*7

DUS LIJST

Het consultatiebureau voor zuigelingen ie
Linde wordt voortaan gehouden te Dolden
p.'a. Familie Wolters en Ie beginnen op
Donderdag 7 Mei des namiddags 3 uur
en verder steeds de laalsle Donderdag van
de maand (ook op 28 Mei) 3 uur n.m.

W. N. LULOFS

Bezoekt voor de Pinksteren

Lettink's Rijwielhandel
Almenseweg Vorden, Tel. 472

Ruime voorraad in
Etnpo- en Gazelle rijwielen
in Tour en Sport in kleur.
Kinderrijwielen

m/20 en 24 * l '/-• wielen
Autopeds en Driewielers
Duozitjes, jasbeschermers enz.

Zie etalage Zie etalage

C en nieuw cocostapijt f
Komt u dan onze mooie collectie eens
zien, of vraagt stalen. Mooie dessins,
100 breed. Prijzen p. M vanaf f 4.25

Joh. Heerink
StofFeerderij - Zutphenseweg - Vorden

Net meisje gevraagd,
plm. Juni.

Bakkerij Schurink

VOOR, 0LLE ZIEKENFONDSt N

VOKDEH TEL: 27?

Groot Enzerink
Magnetiseur

Elke Zaterdag
spreekuur v. 5-6 u.
Zutph.weg 58 Vorden

tl rtu is net tijd

Bij wijze van proef
enige rijtjes vroege
stamslabonen, 3e keer
doperwten, allesoorten
bloemzaden.

Zaadhandel Derksen

Heden

SLAGROOM GEBAK
Bakker S C H U R I N K

Telefoon 384

Alle Sportartikelen
Alle kampeerartikelen
Tenten, luchtbedden,
enz. enz.
Aanbevelend

6. W. Luimes Vorden

Heden een pracht
sortering

KOEKJES
Bakker SCHURINK

Telefoon 384
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Gemeentebelang Vorden

Vordense Bad- en Zweminr,
..IN DE DENNEN"

Algemene vergadering
op WOENSDAG 6 MEI a.s.
om 8.30 uur in Hotel Bakker.

Het Bestuur

E n toch... e r is maar één CONTACT

Geef GEMEENTEBELANG vertrouwen

Dat zal geen kiezer OOIT berouwen

Gemeentebelang Vorden

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
TARVO BROOD
GEZONDHEIDS

BROOD

SCHURINK
bakt het voor u !
Telefoon 384

Ólaolie f 1.60 p. fles en 20 et statiegeld

250 gr. koffie
100 gr, thee
100 gr. ham

gr

172 et
56 et
50 et

100 gr. rookvlees 50 et
100 gr. paarden-

rookvlees 40 et
100 gr. plockworst 50 et
100 gr. drogemetw. 45 et

Heden Zaterdag
500 gr. vet spek 90 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et
200 gr. gev. ontb.spek 55 et

100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. gekookt

ontbijtspek 38 et
100 gr. tongeworst 25 et
100 gr. bloedworst 18 et

leverworst 18 et
hoofdkaas 20 et

gr. preskop 18 et

als extra reclame:
200 gr. ham 80 et
200 gr. ontbijtspek 50 et
200 gr. boterhamw. 55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Vakschool voor Meisjes
Vispoortplein 16, Zutphen

*INSCHRIJVING VAN
NIEUWE LEERLINGEN

Elke Dinsdag in Mei van 14-16 uur
Woensdag 6 en 13 ,, „ 14-16 uur
Donderdag 7 en 21 „ „ 10-12 uur

Voorbereidende klassen
2 jr opleiding - na 6e klas Lag. School

Vormingsklas, Huishoudkunde
Na 3 jr H.B.S., gym., lyc. of Ulo diploma

Hulp in de Huishouding
Na 2 jaar U.L.O.

Opl. voor nuttige Handwerken
(Staatsakte K) Na U.L.O. diploma

Opl. voor vrouw. Handwerken
(Staatsakte U) Na akte K)

Lerares Naaldvakken
(Staatsakte Na) Overgangsbewijs 4e klas
H.B.S., Gym., Lyc. of U.L.O. diploma A

Voor verdere bijzonderheden
zie aanplakbiljetten

Als nieuw worden uw matrassen
wanneer wij ze voor u overtrekken en bij-
vullen. Ook van oude verenbedden maken
wij prima matrassen. Vraagt stalen en prijzen.

JOH. HEERINK
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

Verstandig is diegeen

Wanneer — r: stemt

Gemeentebelang Vorden

Schoorsteen vegen!
Laat uw schoorsteen nu vegen met

onze electrische veegmachine
Stofvrij Lage kosten

Demonstratie a.s. Maandag
om 2 uur in Hotel Bakker

G. Weulen Kranenbarg - Vorden
Brandstoffenhandel Telef. 217

Vereniging „Het Groene Kruis"
Afd. Vorden

JUedenuergadering
op Donderdag 7 Mei 1953
nam. 8 uur in het Wijkgebouw

A G E N D A :
Opening door de Voorzitter
Notulen
Jaarverslag Secretaris
Jaarverslag Penningmeester
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

Pluimveehouders
N
E
E
M
T

P
R

u Lest fuukens
Engelse Sussex xReds zeer zwaar
van eigen vermeerderingsbedrijf,
witte stoppel. Stam Ten Hoopen,
f 45.— per 102 st. levert u

N
E
E
M
T

P
R

o A. J. DENKERS o
Gedipl. erkend kuikenbroeder no 9568
Warken B 107 - Warnsveld

E
F

l

U merkt 't ten langen lest,
Wullink's reparatie is opperbest

H. G. W U L L I N K
Schoenreparatie-inr. - Dorpsstraat 4

De zaak voor de betere schocnrepanitie

PAS-AAN serviezen voor nu en later
leder onderdeel afzonderlijk verkrijgbaar.

Een grote sortering heeft:

NICO KEUNE
Tel. 289
Vorden

Uw PAS AAN leverancier

Zonneschermen
en

maken wij in alle maten.

Vraagt stalen en prijzen.

Stoffeerderij

Zutphenseweg - Vorden

CentraKoopt bij de UUIIll U kruidenier

net scheelt stukken l

Deze week:

Fiecalilly per pot . . . . 32 <•(
Zilveruitjea p:-r pol . . . . 47 et
Augurken per pol 49 rt
Groot blik leverpastei . . . 55 <•(
Grote po t appelmoes . . . . 55 et
Bij 200 gram vruolitengries . . 39 ot
een leuke springkikker of f lu i t g r a t i s
Bij 2 pak Radion ivu prachtige k i n -
derzakdoek gratis
l blik dopenvten 69 et
l blik spereiebonen . . . . 89 et

EXTRA BULLETIN:
250 gram verrukkelijke zandkoekjes

(Kreijenbroek) van 73 cent voor

slechts 59 cent

PARDIJS
heeft het voor u

H.H. Landarbeiders
Voor-inlevering vacantie zegels op
Woensdag 6 Mei tussen 7 en 8 uur
bij de penningmeester A.N.A.B.:

G. J. Martinus, Almenseweg.

Stemt de lijst van het G.B.

Dan is Vorden straks tevrce

Gemeentebelang Vorden


