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INGEZONDEN MEDEDELING

Mijnheer de Redacteur.
Bij voorbaat onze oprechte dank voor de
geboden gelegenheid tot antwoord op het
ingezonden stuk vanwege de Heide Mij in
uw blad van 30 Mei j.l.
a .Waarom geeft de Heide Mij geen uitleg

van haar wegenbouwbeleid, dat voor be-
strating denkt te kunnen gebruiken
mondklinkers, kelderklinkers en klinker-
keien „slap".
De omstandigheid, dat de Heide Mij in
de ware zin des woords geen wegen-
bouwer is, is hiervan misschien de
oorzaak.

b Waarom geeft de Heide Mij geen uitleg
van het feit, dat zij van de Havikker-
waard „slap" koopt, terwijl de Havik-
kerwaard met de grootste nadruk ont-
kent ooit in welke vorm ook sortering
„slap" te hebben aangeboden.

c Waarom verklaart de Heide Mij niet, dat
de stenen, staande langs de zandweg naar
Delden nabij de woning van de heer
W. Dijkman, Mr metselaar, aan redelijke
eisen voldoen om voor bestrating te
dienen.
Zijn soms de navolgende redenen hier-
van de oorzaak V Deze stenen vallen niet
te rangschikken onder de sorteringen ge-
noemd in de A.V. 1939 en in de Eisen
door de Rijkswaterstaat gesteld aan
Bouwstoffen voor de wegenbouw 1950.
Zoals blijkt uit een rapport van 2 Juni
1953 over deze stenen van het Proef-
station voor Bouwmaterialen en Bureau
voor Chemisch onderzoek „Koning MI
Bienfait" te Amsterdam.
Commentaar is hierbij overbodig!

tl Waarom schrijft de Heide Mij, „dat de
maatregelen tot uitsortering reeds l'ing
waren genomen".
Hoe rijmt zich dit met het feit, dat langs
de kilometers lange wegzijden in Linde
450.000 van die fraaie mondklinkers wer-
den aangevoerd.

e' Waarom tracht de Heide Mij bij punt
4 en 5 van haar ingezonden stuk, haar
eigen volledige verantwoordelijkheid
(regie en uitvoering en direct ie- heeft zij
toch volledig in haar eigen hand) af t •
wentelen op gemeente!, functionnarissen.
Gezien bovenstaande willen wij u toch
niet onthouden kennis te nemen van
volgende schrille tegenstelling,
l let is ons namelijk bekend dat een func-
tionnaris van de Heide Mij een uitlating
van de navolgende strekking heeft ge-
bezigd.
„Op het gemeentehuis in Vorden zitten
domoren, en als zulke domoren stenen.
waarvan zij geen verstand hebben, gaan
kopen, begrijpt men wat er van komt."
Ons werd gebrek aan oprechtheid dooi-
de Heide Mij verweten. Met alle beschei-
denheid wi l l en wij opmerken dat oprecht-
heid bij de Heide Mij ook een schaars
artikel schijnt te zijn.

Vorden, 13 Juni 1953.
WESSELINK
v. WESTKRHOLT

NIEUWE AANWINST
De fokvereniging 't Kiefs tkamp h e e f t een
donker rood-bonle stier „Nico", 15 maan-
den oud, aangekocht van de Landbouwer A.
H. te Koppele te tëihergen. De/e is ook
goedgekeurd voor de K.I.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot, de heer G. J. Hallers,
is benoemd tot Monteur in vaste dienst bij
de P.G.E.M., standplaats Lochem.

o.
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Kerkdiensten Zondag 14 Juni
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. H. Jansen.
10.15 uur Ds J. Langstraat.

Medler
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 13 Juni van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 14 Juni Dr De Vries

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 82 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 44.—
per stuk. De handel was vlug

Burgelijke stand van 5 Juni—11 Juni 1953
Geboren: d. v. D. H. te Slaa en T. te Slaa-
v. d. Kooi; d. v. R. Rouwenhorst en G.
Rouweiihorst- Wissels.
Gehuwd: M. J. Wansink en J.H.Gerritsen;
P. G. H. van Asselt en W. A. Verstecge.

r FEESÏWEEK IN VORDEN
Van Zaterdag 25 Juli t/m Zaterdag l Aug.
heeft de Vordense Winkeliersvereniging een
U est w eek georganiseerd" in de irant van
het vorig jaar. Het bestuur is er in ge-
slaagd weer een attractief programma in
l Ikaar te zetten, zodat de vacantiegangers
n pensiongasten in Vorden en omgeving

wel iets bijzonders te wachten staat.
Zaterdagavond wordt het feest officieel ge-
opend door de burgemeester, waarna de
Strodorpers uit Zutphen voor de muzikale
ronclwandeling zullen zorgen. Maandag-
avond optreden van de Boerendansers, die
tevens een boerenbruiloft ten beste geven.
Dinsdagavond wedstrijd in het touwtrekken
om het kampioenschap van Vorden.
Woensdag is het een belangrijke dag, want
dan wordt er 's middags een bloemeneorso
gehouden, terwijl na afloop de motor-
kozakken uit Zenderen op het terrein van
de Voetbalver. Vorden zullen optreden.
Donderdagavond is er feest voor de kinde-
ren met film en tractatie. Vrijdagavond
openluchtdansen met draaiorgelmuziek.
Zaterdagavond wordt er een bonte avond
gegeven, waarbii vele radio-artisten zul len
optreden. Vanzelfsprekend wordt een en
ander opgeluisterd door muziek van de
plaatselijke muziekcorpsen.

ORIENTEKINGSR1T LINDE
Door de commissie volksfeest Linde werd
Zalerdag een oriënteringsrit voor wielrijders
georganiseerd. De rit, die een lengte had
van 19 km leidde langs pracht ige bos- en
zandwegen, zodat ook van het natuur-
schoon kon worden genoten. De start en
finish waren bij café van Asselt, waar ook
de prijzen, bestaande uit waardebonnen,
\ \erden uitgereikt door de secretaris van
de volksf'eesteommissie, de heer D. Lense-
l i n k , die de heer A. Plomp har te l i jk dank
kracht voor de; keur ig uitgezette rit.
De pr i j swinnaar s wa ren : l H. Wcenk op
„Weenk" 71 strafp. , 2 H. v. cl. Wcy,
Vorden !>4 slrafp., 3 J. J. van Dijk, Vor-
den 87 s l rafp . , 4 A. Korenb l ik „Boshoekje"
Linde 89 s l rafp . . 5 A. Memelink, Linde
154 strafp.

VISPLAATSEN v. d. IIENGELAARSVER.
Van de Rijkswaterstaat te Lochem ontving
het bestuur der hengelaarsver. „De Snoek-
baars" alhier het verheugende bericht dat
ten behoeve van de leden aan de zuidzijde
van het Twente-Rijnkanaal tussen de Al-
inense Brug en het pontveer Dochteren
16 stuks vispaden zijn gemaakt. Deze paden
zijn kenbaar door afrastering en voorzien
van het bordje „Vispad".
Buiten deze paden, die door het riet zijn
gemaakt, mag onder geen voorwaarde ge-
vist worden op straffe van proces-verbaal.
Vanzelfsprekend is beschadiging of veront-
reiniging van Rijkseigendommen verboden.
De hengelaars worden verzocht hiervan
goede nota te nemen en er wordt in deze
vertrouwd op de sportiviteit der leden.

.VOLKSFEEST W1LDENBORCH
Vrijdag werd in de Wildenborch het jaar-
lijkse oranjefcest gevierd. In de morgen-
uren werd bij het kasteel de Wildenborch
onder leiding van het personeel van de
Julianaschool en de feestcommissie, be-
nevens ouders en vele belangstellenden het
schoolfeest gehouden. De kinderen deden
spelletjes en werden ruimschoots onthaald,
's Middags werden diverse volksspelen ge-
houden.
De uitslagen luiden:
Vogelsehieten: l J. Plaatcrink, 2 D. Stok-
kink, 3 J. Wiltink, 4 J. Kettelarij, 5 A.

eemau.
chijfschieten: l D. Stokkink, 2 D. Leusink.

3 F. Klein Brinke, 4 D. Pardijs, 5 A. Ni jen-
huis. 6 H. Wil t ink.
Dogcarrijdfii dames: l J. Nijenhuis, 2 G,
Bennink, 3 G. Breuker, 4 mevr. Oplaat .

D. Lindenschot, 6 mevr. Groot Nulend.
lingrijden per fiets gemengd: l \V. A r f -

maii, 2 mej. T. Hazewinkel, 3 II. Ol tvoor t .
4 A. Wilt ink, 5 mevr. Vreman, 6 J. W i l t i n k .
Ringrijden te paard voor heren: l A. Horst-
man, 2 E. Pardijs, 3 B. Bennink. 4 D.
Pa rel ijs, 5 A. Knoef.
llücelslaan gemengd: l mej. A. Regelink,
2 J. Oplaat, 3 E. Teunissen, 4 G. Leusink.
5 A. J. Oltvoort, 6 mevr. Vreman.
B (aanslaan: l A. Horstman, 2 J. Linden-
schot, 3 B. Bargeman, 4 J. Ke t t e la r i j . 5 B.
Braakhekke.
Briefposten gemengd: l mej. Benn ink ,
2 W. Jansen, 3 mevr. Kreunen, 4 W. Bou\\ -
meester, 5 G. Bouwmeester, 6 J. Heu t ink ,
7 mej. G. Bennink.
's Avonds werd in het verenigingsgebouw
onder regie van ele heer Haneveld uit
Lochem door de toneelclub T.A.O. op uit-
stekende wijze het toneelstuk ,,De haan
kraait victorie'- voor het voetlicht gebracht.
In dit vrolijke stuk speelde e lke speler
zijn rol ongedwongen. Het gebodene werd
door het talrijke publiek met een daverend
applaus beloond. Bij de aanvang deravond-
samrnkomst bracht de voorzitter, de heer
Hoogstadt dank aan de fa m. Staring en
heette inzonderheid op deze avond welkom
mevr. Staring, beschermvrouwe van T.A.O.
De avond werd besloten met het W i l h e l m u s .
Het muzikale gedeelte van deze dag werd
verzorgd door ele muziekvereniging Sur-
sum Corda. Zaterelagavond vond voor een
goed bezette zaal een heropvoering van het
toneelstuk plaats.

VOOK HET RAMPENFONDS
Door de Gymnastiekvereniging „Sparta" is
f 145,93 overgemaakt aan het Rampen fonds
zijnde het batig saldo van de revue .."( Is
feest"1, \ \ e l ke hier 19 en 20 Maart is op-
gevoerd.



GESLAAGDE VEILIG VERKEERSRIT
Onder auspiciën van de auto- en motorclub
„De Graafschapsrijders'' en met medewer-
king" van de Rijkspolitie werd Woensdag-
avond de jaarlijkse veilig verkeersrit ge-
houden. Aan de rit namen 27 auto- en
motorrijders deel.
Na de start bij de O.L. school leidde de rit
aan de hand van tal van verkeersborden,
aangevuld met een korte routebeschrijving
door tal van Vordense straten. Vervolgens
werd over Wichmond en Leesten naar
Warnsveld gereden, waar de deelnemers
wederom terecht kwamen in een labyrinth
van verkeersborden. Na deze moeilijkheden
al of niet te hebben overwonnen werd
teruggereden naar de finish bij Hotel
Bakker.
Hierna volgde een schriftelijk examen van
10 vragen. Naast meerdere controles in de
route waren ook een aantal politie-controles
in de route opgenomen.
Bij de einduitslag: bleek wel dat deze lang
niet gemakkelijk geweest was. Enkelen had-
den de strijd onderweg gestaakt en velen
liepen vele strafpunten op.
Bij de motoren werden de prijzen gewon-
nen door Bergsma, Almen 17 straf p., 2 Jan
Bakker, Zutphen 65 strafp., 3 F. Gies,
Warnsveld 77 strafp., 4 M. W. Enzerink,
Eibergen 108 strafp., 5 G. Enscrinck,1 Almen
124 strafp.
Auto's: l H. W. G. Haverkamp, Vordeo
63 strafp., 2 H. Groot Brainel, Vorden 73
strafp., 3 Martcns, Amsterdam 166 strafp.,
4 A. J. Plagman, Zutphen 198 strafp.
De bekers voor de beste auto- of motor-
rijder van de Vordense club werden resp.
gewonnen door de heren Haverkamp en
Bakker.
In Hotel Bakker reikte de groepscomman-
dant der Rijkspolitie, de heer v. d. Peijl,
met een toepasselijk woord de prijzen uit
< M I bracht de organisatoren, van deze rit, de
heren Wolf en J. v. d. Peijl, dank voor het
vele werk dat zii voor het welslagen van
deze rit hadden verzet. Namens het bestuur
en de deelnemers sloot de heer Haverkamp
/ich volledig bii deze woorden aan.

KAMPIOENSFEEST RATTI-JUNIOREN
Op feestelijke en waardige wijze hebben
de A-junioren van de R.K.S.V. „Ratti" het
te i t gevierd, dat zij voor enige weken ge-
leden kampioen waren geworden in hun
afdeling. In café It Wapen van t' Medleri
waren alle jongens 's avonds present en
wees de leider, de heer G. de Wild in zijn
openingswoord er op, dat het ongeslagen
record bereikt was door training, vriend-
schap en saamhorigheid. Hij sprak de hoop
uit, dat in de toekomst aan deze punten
vast zou worden gehouden, daar men hier
door een sterke vereniging zou krijgen.
Nadat de inwendige mens versterkt was,
werd er een kampioensfoto verloot' waar-
bij de aanvoerder der ploeg, de heer Th.
Eijkelkamp, de gelukkige werd. Op vro-
lijke en intieme wijze werd hierna de avond
doorgebracht. Tegen het einde van de
avond uitte de juniorenleider de wens, dat
de kameraadsehappelijke geest ook in de
toekomst zou mogen blijven bewaard wor-
den en het doel van de Ratti-jeugdbewc-
ging nl. om de sportminnende jeugd tot
18 jaar hierin op te vangen zou worden
verwezenlijkt. Tot slot bracht hij nog dank
aan de jeugd voor de prettige sfeer en het
van hen genoten vertrouwen.

SACRAMENTSPROCESSIE
Zondagmorgen na de Plechtige Hoogmis in
de parochiekerk op de Kranenburg trok
trgen 11 uur weer de jaarlijkse Sacraments-
processie uit, ditmaal via het kerkplein en
lan^s het klooster door de pastorietuin,
waar bij het rustaltaar de zegen werd ge-
geven. In de devote stoet werden o.m. de
banieren van verenigingen en organisaties
meegedragen, terwijl een grote schare
bruicljes meetrokken. Teruggekeerd in de
kerk werd de plechtigheid met de zegen,
Te Deum en een lied van Lof en Dank
besloten.

f
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VOETBAL
Op het Ratti-terrein vond eei) ontmoeting-
plaats tussen het schoolelftal van de O.L.
Dorpsschool en Ratti-B. Met rust wist de
thuisclub een 2—O voorsprong; te ver-
krijgen, doch na halftirne liepen de gasten
Jiun achterstand geleidelijk in, doch kort
voor het einde scoorde Ratti haar vierde
doelpunt en won zodoende met 4—3.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer F. H. A. Wol-
bert, behaalde te Almelo het diploma Zie-
kenverpleging A.

COOP. WERKTUIGENVER. M.E.D.O.
Onder voorzitterschap van de heer A. F.
J. Waarle hield de coöp. werktuigenver.
M.E.D.O. haar algemene ledenvergadering
in café 't Wapen van 't Medler. Uit het
jaarverslag van de secretaris-penningm., de
heer F. H. Bouwmeester, bleek, dat de
balans per 30 April 1953 sloot met een
bedrag van f 1577,25. Het ledental van de
vereniging bedroeg op die datum 42. In het
afgelopen boekjaar werd een nieuwe zaai-
machine aangekocht voor f79,75, bestemd
voor het zaaien van fijnere zaden.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden
de aftredende bestuursleden, de heren F.
H. Bouwmeester en J. Wesselink herkozen.
De huur v. d. mestverspreider werd voor
leden vastgesteld op f 1.50 en voor niet-
leden op f 2 p. uur. Óp een vraag der leden
om een vee-scheerapparaat aan te schaffen
wees het bestuur er op dat dit door de
coöp zuivelfabriek reeds was gedaan. Be-
sloten werd bij het graanmaaien het touw
voor rekening van de opdrachtgever te
brengen. Voor het boekjaar 1953—1954
zal de kleine weidesleep worden gestation-
neerd bij A. Wentink (Bergkappe).

FOEI; JONGENS!
Op de Vordcnse beek zwemmen in de
zomer steeds eenden niet hun talrijk kroost.
Veel ouders met kinderen maken daar hun
wandeling heen en voor de kleintjes is het
een grote attractie, als ze de eendjes mogen
voeren.
Het schijnt echter, dat opgeschoten jongens
de dieren niet met rust kunnen laten; ze
gooien er zelfs met stenen naar. Zo is een
dezer dagen een moedereend met stenen
doodgegooid. De politie heeft deze zaak in
onderzoek en het is waarlijk te hopen dat
de deugnieten opgespoord worden.
We willen hier een dringend beroep doen
op de ouders, er op toe te zien wat hun
kinderen uitvoeren. Wil hen toch ernstig
waarschuwen dat een dergelijke handels-
wijze niet te pas komt. Als het zo doorgaat
kan het gevolg wel zijn, dat de wandeling
daar verboden wordt en dat zou toch zeer
jammer zijn.

EERSTE PRIJS
„Zang en Spel" behaalde tijdens het natio-
nale zang- en muziekconcours te Doetin-
chem een eerste prijs met 329 punten.
„Zang en Spel',' gaf onder leiding van de
heer D. J. Somsen een concert in de tent
op het coneoursterrein; dit viel bij de vele
toehoorders zeer in de smaak.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Van 19 t.m. 23 Juni

wegens vacantie gesloten
A. de Jonge, Petroleumhandel
Boodschappen bij W. VOSKAMP Sr

Wilhelminalaan

Attentie! Attentie!
Zeer belangrijke mededeling

voor fietsrijders
Om onze grote omzet van fietstassen nog
groter te maken geven we u vanaf heden
een schriftelijk garantiebewijs, dat ge-
durende een half jaar alle reparaties die er
aan mochten voorkomen,

door ons gratis worden verricht.
Aanbevelend,

G. W. LUIMES - VORDEN

U gooit liet geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.

Gen vlot japonnetje
in leuke modellen

en frisse dessins.

ÜMpT Ook in heupmaten

En de prijzen . . . .
vallen u mee!

H. LUTH N I E U W S T A D
Y O R D E N

Knolzaad,
.H. H. Landbouwers, w i l t u er van ver-
Rfiekerd /ijn dat u knol/aat l o n t v a n g t ?
Bestel ze nu. Wij kunnen u dr beste k \ \ u l i -
teiten leveren o.a.
No680Org. „Jobe" p. kg. f3,75
No 682 Geld. Half l . Blauwkop p. kg. ., 3.-
No683 Aridijvioblad „Brabo" p. kg. „ 3,30
No688Org."„Gelria" and.bl. p. kg. „ 7.-
Beleefd aanbevelend,

B. R. Eijkelkamp, SmidsstraatK, Vorden
P.S. Bestelling per briefkaart, dan wordt

de briefkaart vergoed.

Wie niet adverteert wordt vergeten
Te koop 50 jonge
hennen, 8 weken, bij
A. Haverkamp B 65
Warken

Te koop eetaardappe-
len, noordeling, Wed.
B. Wagenvoort Grote
veld

Te koop 6 zware
biggen bij J. Brum-
melman, Alderkamp,
B 61

Te koop zware big-
gen. B. Klumpenhou-
wer D 56 Wildenborch

Te koop
alle soorten kool-

planten
Wed. Heuvelink

Kranenburg

Biggen te koop.
A. de Greef,

Leesten C 62.

Te koop vl. neurende
F.H. vaars, melklijsten
moeder ter inzage.
W.A.- bedr.
A. J. Aalderink, C 85

Biggen te koop.
D. Nijenhuis bij Zwem-
bad.

Te koop 5 zware big-
gen, G. A. Wesselink
Noordink.

Biggen te koop.
H. J. Veenhuis B 78

Te koop dr. b.b. zeug
en ingeschr. fokzeug-
jes v. beste afst.
B. Wagenvoort,

„Timmermanshuis"
B 92

Te koop beste r.b.-
vaars, beste melklijsten
A- stal, 15 Juni a. d.
telling. G. J. Pardijs,
B 84 Hackfort



Dicky heeft een zusje
gekregen. We noemen
haar

roei

De dankbare ouders:
D. TE SLAA
T. TE SLAA-

v. d. Kooi

Vorden, 9 Juni 1953
Schoolstraat 1 1

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

G. J. LUBBERS
A. M. LUBBERS-

Bennink

Vorden, Juni 1953

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijk
ondervonden.

H. T. BENNINK
G. BENNINK-

Groot Jebbink

Vorden, Juni 1953

Bolletje
eierbeschuit

Steeds vers voorradig
T

Bakker SCHURINK
Tefefoon 384

Kroningsfilm
Zaterdag 20 Juni

Kaartverkoop en
plaatsbespreking vanaf
heden Zaterdag half
vijf bij J. H. Schuppers
Dorpsstraat 11

„Submarine"
badmutsen

m. garantie, v.a. f 1.05
Drogisterij

De OldeMeulle
J. M. v. d. WAL
Gedipl. Drogist

Brengt Uw adver-
tenties VROEG. Wij
kunnen er dan meer
zorg aan besteden.

Uiterlijk Donderdags

Voor een lekker

KOE*KJE
*N A A R

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

X X
u Maandag 15 Juni hopen, zo de Heer y
u wil en zij leven, onze geliefde Ouders
u en Kinderen

H. G. BREUKER
en

T. B. BREUKER-NIJLAND

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven ^
is de wens van

WIM en DINIE Q
OPA

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 5 uur

U Vorden, Juni 1953
„'t Enzerinck" C 126

Gotische woonkamers
Dressoir met luifel
Uitschuiftafel Pnmn|ppi
7 ri „u. } met verende zitting l 1iUIII|IIGGI
*̂ v~Jl ULJo t c i * m —- •»• •*• -\ stof naar keuze ( f OQO Cfl

4 Stoelen] eigen stoffeerwerk j lü3ü.lJU

Beleefd aanbevelend,

JOH. HEERINK Zutphenseweg Vorden

Turkstra's Fryslan beschuit
Let wel, geen 13, maar 14 grote

beschuiten voor 29 et en
cadeaux

Alleen bij

Bakker Schurffk, Telef. 384
Die de waarde van adverteren heeft ontdekt

zegt openhartig: HET IS PERFECT!

U weet het allen wel,

wat maakt

slijt niet snel!

Thans kunnen wij u leveren:

emaille keukenuitzetten
merk „ANKER" (een Kat product)

f 59.50voor

Verder:
Nylon sponsen

„ pansponsen
afwaskwasten

voor 75 et
90 et
98 et

Zie etalage GEBR. BARENDSEN

Bij aankoop van

250 gr. K.A. Koffie f 2.04
100 gr. Thee „ 0.62

een gummibal cadeau!

Tel. 350(.'.jteetls vaker

KISTEMAKER

C$PECIALE AANBIEDING

C
H.

Grote 2-pers . graslinnen lakens 1 80 x 240 0 . 9 O

Prima graslinnen sloop 1 . / O

Zolang de voorraad strekt _ o O /\ f\O
baddoeken l.OO - 0. 98

Prima heel linnen theedoeken 1 .OO

Komt gauw eens kijken, voor
voor zijn geweest!

LUth - Nieuwstad -

anderen u j

Vorden

• Verenigingen,
• Buurtschappen,
• Zakenmensen
• en Particulieren die deel wensen te nemen aan het

loemencorso
te houden op Woensdag 29 Juli a.s.
gelieven zich ten spoedigste op te geven
bij de comm. de heren H Luth en G. J. Schurink.

Mooie prijzen zullen worden beschikbaar gesteld
Vordense Winkeliersver.

Bekendmaking

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op de
secretarie dezer gemeente vanaf Maandag
15 Juni tot en met Dinsdag 23 Juni 1953,
van des v.m. 9—12.30 uur en des n.m. van
2 tot 5 uur, ter inza^^ligt het verzoek
van de Gelderse Ghr. I^^ren- en Tuinders-
bond, gevestigd te Arnhem, om vergunning
tot het bouwen van een landbouwhuishoud-
school op een aan Het Hoge gelegen terrein,
kadastraal bekend; gemeente Vorden, sectie
K nr. 1678.
De beoordeling van het bouwplan voor deze
landbouwhuishoudschool, uitgaande van de
plaatselijke afdelingen van de G.M.v.L. en
de C.B.T.B., zal gesehieden met toepassing
van artikel 20 der Wederopbouw w et (wet
van 16 Juni 1950, Stbl. nr. K 236).
De eigenaren der aangrenzende en nabij-
gelegen gronden worden tot en met Dins-
dag 30 Juni a.s., des namiddags 5 uur, in
de gelegenheid gesteld schriftelijk h uu
eventuele bezwaren tegen deze voorgenomen
bouwplannen aan het College van Burge-
meester en Wethouders te doen toekomen.

Vorden, 10 Juni 1953..

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
AJ E. van Arkel, burgemeester
J. V. Plas, secretaris

Gotische slaapkamers
Prachtige modellen met 3- en 4 deurs
kasten.

Geheel compleet L jL^jL+iJ
met garantie certificaat, iets bijzonders.
Wij leveren alles franco.

Beleefd aanbevelend

JOH. HEERINK Zutphenseweg Vorden

Leerjongens
gevraagd

van 14 t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G EMS Metaalwerken
Vorden

Mevr. Rombach,
Zutph.weg 22, vraagt
voor spoedige indienst-
treding een MEISJE,
v. d. of d. e. n. of werk-
ster v. 's morgens.

Gevraagd net meisje,
flink loon. J. Derksen,
Jr, Zutphenseweg 13.

Biggen te koop.
J. B. Voskamp, Vor-
den.

Gratis een klein ka-
merhondje in goed
kosthuis. J. Kettelerij,
't Hoge 35

Wegens verhuizing
aangeboden goed on-
derhouden kinderwa-
gen, Ruurloseweg 35

Te koop 4 jonge gan-
zen, te bevragen:
A. M. Jörissen,

Zutphenseweg
Te koop l perceel

hooigras. E. J. Woes-
sink, b.d. Bramel.
Te koop een neurende
vaars, van zeer goede
productie, t.b.c.-vrij
H. W. Eijkelkamp

,,de Weerd" Linde

Adverteer in Contact
het blad voor Vorden

Zondag 21 Juni „VADERDAG" - SigarendagidWWWCB^* •••Ml M ^MBIMBH

Sigarenmagazijn 't Centrum „<T)e ópedaalzaalt" G. W. Eijerkamp, Tel. 386



Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Zie in onze
Etalage en Toon-
zaal de pracht

sortering

Empo, Gazelle
en Burgers

Sport-, Tour-
en Kinder-

RIJWIELEN
in diverse kleuren
en modellen. Uit
voorraad lever-

baar.

E.UETTINK
Almenseweg

H.H. Pluimveehouders

Wij vragen kippen
en hanen.

K O SS EL is het die u
[veel biedt,

Dus aarzel langer niet

ROSSEL'S
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

neemt advertentiën en
abonnementen aan

voor alle couranten
zonder prijsverhoging.

Heden

roombotergebak
Bakker SCHURINK

Let op de prijs en kwaliteit!
Van Nelle's thee 65 et koffie 181 et
Douwe Egberts thee 65 et Andere thee 58 et
Delftse slaolie f l .60 p. fl. Reinders slaolie f l .60 p. fl.
Liebig kippensoep van 50 voor 40 et
Margarine van 44 voor 39 et p. pak
Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen.

Extra reclame voor Zaterdag:extra ret-ianu

200 gr. lunchworst 50 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et
200 gr. gev. ontb.spek 60 et

200 gr. ham
200 gr. boterhamw.

90 et
60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

EXAMENTIJD:
PRISMATIJD!

Geef Uw zoon of dochter een
Prisma Anker horloge.

Het mooiste examen-cadeau!

Fa Wed. A. B. Marlens
Vorden

Profiteert van deze aanbieding

Eve<J|aze dames blouses
in de nieuwste dessins everglaze _
wit en andere kleuren, slechts

RAADHUISSTR., VOROEN

£/ eslaagd!
Geef dan een blijvende
herinnering.

*

Een bock of 'n vulpen

FA. H1ETBR1NK
Telefoon 253

WULLINK
onbetwist

de schoenenspecialist

Graanmaaien
s.v.p. even opgeven en het komt in orde.

J. W. Seesink - 't Hoge . Vorden

Neem geen risico,
maar ent uw jonge hennen tegen

diphterie en pokken
met entstof van Lab. Dr de Zeeuw

Verkrijgbaar bij

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal - Gedipl. Drogist

Tevens NOXALINE,
het aangewezen middel tegen
dunne- en dikkedann coccidiosis

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

Woensdag
17 Juni

te Hengelo (Gld).
De Marktvereniging

HEDEN

HEROPENING
van onze vernieuwde zaak

*
Ons devies is als altijd:

Degelijke waar tegen billijke prijzen.

Wij nodigen u vriendelijk uit tot een bezoek
aan onze zaak. ledere bezoeker, ook kinderen,
ontvangt een kleine attentie.

Beleefd aanbevelend,

Levensmiddelenbedrijf T. v. d. Lee
Het Hoge 56

Te koop gevraagd tegen f l i n k e contante
betaling, alle soorten Meubels, gehele en
gedeeltelijke Inboedels, Mahonie stoelen
en tafels, Radio's, Naaimachines, Vloer-
kleden, Antiek enz.

ROEMERMAN, Polsbroek 45, ZUTPHEH
Tel. 3701

Steeds in voorraad prima gebruikte Meu-
bels ^gen zeer lage prijs.

Oude Levens-
en Volksverzekeringsmij.

vraagt

een agent
voor uitbreiding organisatie.

Vakmensen die hogerop willen
gelieven te solliciteren.

Wij bieden vast salaris plus
provisie, sociale verzorging,
pensioen enz.

Zij, die beginnen willen voor
bijverdienste, kunnen ook solliciteren.

Brieven onder No 37, Bureau Contact

En toch ...er is maar één CONTACT

H.H. Bromfietsrijders!
Wij hebben voor u in voorraad:
Olie voor elk inerk, Banden alle maten.
Bougies in de merken: Bosch, K.L.G.,
Champion en Lodge.
Spiegels, chroom en zwart
Zware motortassen
Kilometertellers en Snelheidsmeters in
prima fabr., ook ingebouwd in koplamp
Standaards en Juffi stand.
Grote Sponsdekken, Reservetanks
Gereedschapkastjes, Gelaatschermen en
Stofbrillen, Kettingen, Bougieslcutels
en Borstels, Trechters, enz. enz.
Koop bij de man, die ook repareren kan,

Beleefd aanbevelend,

A. G. ÏRAGTER, Zutphensew.

Krimpvrije BADCOSTUUMS en BADBROEKEN tegen billijke prijzen.

Badmutsen f L45 H. LUTH - Vorden


