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INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)
Een kort antwoord aan de heer KI. Bleumink
Geen haar op mijn hoofd heeft er aan gedacht
het Bestuur van ,,Ons Belang" met een verwijt
te treffen. Ik meen dat het wel algemeen be-
kend zal zijn dat dat Bestuur op zeer royale
wijze heeft bijgedragen aan het behoud en het
herstel van de Lindense Molen.
Mijn waarschuwing was gericht tot de Ge-
'meentelijke instantie die moet waken voor het
behoud van ons dorps- en landschaps-schoon
en die wel aanmerking maakt op de afmetin-
gen van een plee—raampje in een, nauwelijks
van de openbare weg af zichtbaar, landhuis,
maar, zoals uit de woorden van de heer Klein
Bleumink blijkt, bevordert dat, in het betref-
fende geval, landschapsschoon zonder nood-
zaak wordt geschonden.

W. A. van den Wall Bake.

EVANGELIEVERKONDIGING
Op verzoek vestigen wij de aandacht op de
advertentie van de evangelieverkondiging,
welke heden, Zaterdagavond op de hoek van
de Juliannlaan gehouden wordt.

VEILIG VERKEER
Dat onze plaatselijke afdeling van het Ver-
bond voor veilig verkeer niet stil zit moge
blijken uit de elders in dit blad opgenomen
advertentie.
Het jaarlijkse verkeersexamen (practisch)
voor de jeugd, zal a.s. Donderdag gehouden
worden. De traditionele veiligverkeersrit voor
auto's en motoren, waarvoor de beide wissel-
bekers voor de leden van de Vordense Motor-
club de hoofdschotel vormen, wordt Woens-
dagavond gehouden. Voor de best geplaatste
deelnemer, niet-lid van de V.A.M.C., is dit
jaar eveneens een wisselbeker beschikbaar
gesteld.
Daarnaast heeft het bestuur gemeend in het
vervolg ook voor de plaatselijke wielrijders
sen rit te moeten organiseren, zowel voor
dames als voor heren en voor beiden de beste
prestatie te belonen met een prachtige wissel-
hejcer, die 'iriemaal achter elkaar of v i j l '
in totaal gewonnen moet worden. De rit voor
wielrijders wordt Dinsdagavond gehouden.
Het bestuur wekt u allen op aan deze zo leer
zame en nuttige verkeersritten mee te doen
en verwacht dat er dit jaar voor beide ritten
een grote belangstelling zal bestaan.

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grote rol.
Een rustig examen doet U met

Mijnhardt Zenuwtabletten

AUTOTOCHT BEJAARDEN
De Vordense bejaarden hebben Zaterdagmid-
dag goed weer getroffen bij hun jaarlijks uit-
stapje, hun, onder auspiciën van de Oranje
vereniging door de autobezitters aangeboden.
Omstreeks kwart over één vertrok de stoet
van 46 auto's in de richting Zutphen, om via
Brummen naar Eerbeek en de Woeste Hoeve
naar Arnhem te rijden. Hier ging men langs
Sonsbeek e n door Oosterbeek naar de Wos-
terbouwing, voor de grote rust.
Het tweede deel van de tocht leidde door de
Valkeniersbossen naar Kievitsdel en van-
daar weer naar Arnhem, waar bij de poffer-
tjeskraam op het Velperplein weer werd go-
rust. De deelnemers werden getracteerd op
wafels. De terugweg leidde over Doesburg, de
Bremer en Wichmond naar Vorden, waar de
muziek klaar stond. In zaal Bakker w e r d e n
broodjes met koffie geserveerd.
De voorzitter van de Oranjevereniging, de
heer J. Huurneman, had voordien de muzikan-
ten bedankt voor hun medewerking. Aan het
eind dankte de heer Huurneman allen, die.
mee hadden gewerkt om deze tocht wo>
goed te doen slagen en ook voor de belegde
broodjes, gratis geschonken door diverse bak-
kers en de vleeswarenfabriek.
Er namen 135 oudjes deel met een gemiddelde
leeftijd van 74 jaar.

INSCHRIJVING DIENSTPLICHT
Voor de lichting 1956 werden in deze ge-
mot nte 42 personen ingeschreven.

UITSLAG STIERENKEURING
Blijkens het rapport van de keuringscommis-
sie van de Commissie ter bevordering van de
rundveefokkerij in Gelderland, werden uit
deze gemeente 9 stieren goed- en 2 afgekeurd.
Goedgekeurd werden de stieren van de na-
volgende eigenaren: l stier van de heer D.
Wagenvoort en 8 stieren van de K.I. Vereni-
ging (K.I.-stal) alhier.

Kerkdiensten Zondag 20 Juni
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen
In de dienst van 10.30 uur Bed. H. Doop

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

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

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

R. K. Kapel
7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 19 Juni van 5 uur t.e.m.
Zondag 20 Juni Dr De Vries, telf. 288,

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 70 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 53.— tot f 63.—

Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 11 t.m. 17 Juni
Geboren: z.v. J. C. ten Pas en H. W. ten Pas-
Harmsen; d.v. J. H.TjallinksenL. B. Tjallinks-
Duller; d. v. E. J. Klein Haneveld en J. H. Klein
Haneveld-ten Have
Gehuwd: C. W. Eijkelkamp en M. E. Stapel-
broek

Wrijf Kou en Pi j ti
IH£l-DAMPO

VORDENS ZAKENLEVEN
j>oor de Kamer van koophandel en fabrieken
t Zutphen is aan de heer B. A. Mombarg,
fieuwstad, vergunning verleend voor de de-

tailhandel in heren mode artikelen als ui t-
breiding van zijn bestaand maatkledingbedrijf.

VOORJAARSINSPECTIE N.R.S.
ij de gehouden voorjaarsinspectie voor het

Ned. Rundvee Stamboek door de inspecteur,
de heer Lucassen, werden in het stamboek
opgenomen 2 koeien van M. A. Helmink,
Delden met 77 en 78 pnt.; 2 van A. J. Jansen,
Wichmond met 77 en 78 pnt. en l van G.
J. Pardijs, Hackfort met 76 pnt.

OPENBARE LES NUTSZANGSCHOOL
Onder leiding van mej. Uyterschout werd
Dinsdagmiddag in het Nutsgebouw alhier, in
het bijzijn van vele moeders en belangstellen-
den, een openbare zangles gehouden van de
Nutszangklasse. Hieraan namen plm. 40 kin-
deren deel.
Er werd een demonstratie gegeven in hand-
zingen, dirl .ee (MI ladders. Diverse liedjes wer-
den ten gehore gebracht. Ook het 11 uitspel
was prachtig. Vervolgens deden de k i n d e r e n
aardige volksdansjes. Het was interessant te
zien hoe de l iedjes en spelletjes werden u i t -
gevoerd. Na elk s tukje werden de kinderen
dan ook met een daverend applaus beloond.
Aan het slot bracht de lieer Wesselink, voor-
val k - r van het Nutsbestuur, mej. Uyterschout
dank, mede namens de ouders, voor hetgeen
zij de kinderen had weten in te prenten. Als
blijk van waardering overhandigde spreker
m e j . Uyterschout een mooi boek.
Me j . Uylerschout , die 2 jaar lang de leiding
over de Nutszangschool heeft gehad, gaat
t h a n s Ier verdere studie naar het conservato
i i n i n Ie Amsterdam.

GESLAAGD
Voor det onderwijzersdiploma slaagde Don-
derdag aan de Rijkskweekschool te Doetin-
chem onze plaatsgenoot G. Lenselink.
Op een te Utrecht, onder medisch toezicht ge-
houden examen, afgenomen door H.H. dok-
toren, slaagde mej. Fien Jansen als med. ge
diplomeerd voetkundige en pédicure (chiropo-
diste).
Mej. M. Kip slaagde te Eindhoven aan het
Modevak-instituut Cuppens-Geurts als cou-

. peuse. Zij ontving haar opleiding bij mevrouw
Seesing—Niessen.
De heren J. W. Buunk en J. W. Polman, leer-
lingen van de Handelsavondschool te Zut-
phen, slaagden voor het Rijksdiploma 5-jarige
cursus.

ORANJEFEEST WILDENBORCH
Onder grote belangstelling werd Vrijdag, on-
der leiding van feestcommissie en schoolper-
soneel, in de buurtschap Wildenborch het
jaarlijkse Oranjefeest gevierd.
In de morgenuren vond het kinder- en school-
feest van de Prinses Julianaschool aldaar
plaats. Met de muziekvereniging „Sursum
Corda" aan het hoofd ging het in optocht van-
af de school naar het prachtige landgoed „het
Kasteel de Wildenborch". Op de weide voor
het kasteel werden allerlei kinderspelletjes
gedaan. Hiervoor waren mooie prijsjes be-
schikbaar. Mede door het feit dat de feest-
commissie aldaar haar 25-jarig bestaan her-
dacht, werden de kinderen op ruime wijze
getracteerd. Alle leerlingen mochten een
cadeautje in ontvangst nemen.
Onder leiding van „Sursum Corda" werd ons
Volkslied gezongen en keerden de kinderen
hoogst voldaan huiswaarts.
In de namiddag werden diverse volksspelen
gehouden op de oprit nabij het kasteel. Met
een kort openingswoord van de landeigenaar
Mr. Staring, vingen deze spelen aan.
De diverse uitslagen waren als volgt:
Vogelschieten:
Ie pr. T. Leunk; 2e. Jan Kettelarij; 3e. A.
Knoef; 4e. A. Horstman en 5e. G. Oplaat.
Stoelendans:
Ie pr. J. Oplaat; 2e. Heintje Bijenhof; 3e. An-
neke Berenpas; 4e. Gerrie Bijenhof; 5e. Joh
Pardijs en 6e. Wim Jansen.
Briefposten:
Ie pr. W. Jansen; 2e. mej. Berenpas; 3e. Gr.
Bennink; 4e. J. Regelink; 5e. G. Hissink en 6e
G. Mennink.
Dogcarrijden:
Ie pr. mevr. Klumpenhouwer; 2e. mej. Nijen-
huis; 3e. mevr. G. Nuelend-Eggink; 4e. mej. G.
Hissink; 5e. mevr. Bennink-Oltvoort en 6e.
mevr. Korenblik.
Ringrijden per fiets:
l o pr. J. Oplaat; 2e. Joh. Pardijs; 3e. H. Nijen-«jis; 4e. mevr. Bennink-Oltvoort; 5e. Alb.

ijenhuis; 6e. mej. J. Nijenhuis en 7e. D. Par-
is.

rjecostumeerd voetballen:
1e pr. W. Jansen; 2e. ( ' . e t l l l a / ewinke l ; 3e. J.
O p l a a t ; 4e. W. Groot Nuoland en 5e. H. Par-
dijs.

t^hijfschieten lichte baan:
pr. J. Eggink; 2e. H. Olthuis; 3e. G. Nijen-

ils; 4e. G. van Ark; 5e. M. Gotink en 6e. G.
Leusink.
Zware buks:
Ie pr. E. Bennink; 2e. Joh. Kreunen; 3e. A.
Horstman; 4e. D. Horstman; 5e. B. Bargeman
on Go. G. Berenpas.
Wonderfiets:
Ie pr. E. Langeler; 2e. G. van Ark; 3e. G.
Hazewinkel; 4e. J. Lindenschot en 5e. J.
Kettelarij.
Nadat de prijswinnaars do behaalde prijzen
met een toepasselijk woord ter hand waren
gesteld, bracht de heer Hoogstadt, hoofd der
school, de Fam. Staring dank voor het wel-
willend afstaan van het terrein.
Des avonds werd in het verenigingslokaal na
opening door de heer Hoogstadt, door de Wil-
denborchse toneelclub T.A.O. het blijspel
„Een baby van 1000 weken" op succesvolle
wijze opgevoerd. Bij dit zeer komische stuk
met zijn grote studie-eisen, bleek wel dat olko
medespeelster en speler haar/zijn rol goed had
ingestudeerd. Dat een en ander zeer op p r i j s
werd gestold bij do talrijke aanwezigen (het
gebouw was tot in alle hoeken gevuld) bleek
wol uit het voortdurend oplaaiend lachen. De
regie van hot stuk berustte in handen van de
heer A. Haneveld uit Lochem.
Aan het slot van do avond bracht do hoor
Hoogstadt do medespelenden alsmede de heer
Haneveld dank voor het gebodene, waarna
met het zingon van het Volkslied deze alles-
/ ins geslaagde avond werd besloten.
Zaterdagavond werd het toneelstuk, nu voor
de jeugd, nogmaals opgevoerd.

JONGE KIPPEN DOODGEBETEN
Toen de landbouwer M. uit de Wiersse alhier
Woensdag bij zijn koloniehuis (soort kippen-
hok) kwam, waarin hij 40 jonge hennen had
ondergebracht, bleken er van dit aantal 30 te
zijn doodgebeten.
Naar alle waarschijnlijkheid is hier oen hond
of zijn er honden aan het werk geweest. Do
schade bedraagt ruim ƒ 100,—.

NUTSBIBLIOTHEEK

(lodurende de zomermaanden worden op Dins-
dagmiddag geen boeken meer uitgereikt, doch
alleen 's Zaterdags van 4 tot 5.30 uur.
Zie advertentie.



SACRAMENT-PROCESSIE
A.s. Zondag zal op de Kranenburg weer de
jaarlijkse Sacraments-processie plaats vinden,
mits het weer goed is. De processie trekt
evenals verleden jaar, via het Kerkplein door
de pastorietuin en vandaar via kerk- en kloos-
terplein weer kerkwaarts.

Op de te Didam gehouden eindles van de
cursus Boerinnenleergang, uitgaande van het
ontwikkelingsinstituut van de Kath. Nederl.
Boeren- en Tuindersbond (Werkgemeenschap
Doetinchem), behaalden de dames A. Eijkel-
kamp en L. Hartman, Kranenburg, 't diploma.

PUROL
Bij zonnebrand, doorzit-
ten, schrijnen, smetten

SCHOOLREISJE R.K. SCHOOL
Onder leiding van het hoofd der school, de
heer H. Folmer en het onderwijzend personeel,
maakten de leerlingen van de hoogste klassen
der R.K. Lagere school op de Kranenburg hun
jaarlijkse schoolreisje. Gelukkig was het
droog en stralend weer, toen het jeugdige ge-
zelschap 's morgens startte per moderne
touringcar. Via Vorden ging het full-speed op
Zutphen aan en heerste er direct reeds een
prettige stemming aan „boord". In de IJssel-
stad werd allereerst gepauzeerd om de IJssel-
brug te bezichtigen, waarna de tocht verder
ging naar Voorst en Apeldoorn. Vandaar ging
het langs prachtige bossen via ,,de Woeste
Hoeve" op Arnhem aan, waar men tegen 12
uur arriveerde. Natuurlijk stond hier een be-
zoek aan Burger's Dierenpark op het pro-
gramma, waar vooral de apen en papegaaien
de grootste belangstelling van de jeugd had-
den. In snel tempo ging het via Eist naar
Nijmegen, waar een kostelijk diner wachtte in
hotel ,,Erica", dat alle eer werd aangedaan.
Voorzien van nieuwe krachten amuseerde
men zich hierna in de bij het hotel aanwezige
speeltuin met lachspiegel, motorbootjes etc.
Vervolgens ging de reis naar Berg en Dal,
waar 'n ki jk je werd genomen bij de Duitse
grens. Via de ,,Weg der zeven heuvelen" be-
reikte men het Canadese militaire kerkhof te
Groesbeek, dat hoog op een heuvel gelegen,
tot ver in de omtrek zichtbaar was. Weer te-
rug in de Keizer Karelstad werd nog even een
kijkje genomen bij het Valkhof en langs de
Waal.
Op de terugreis werd in Arnhem een bezoek
gebracht aan V. & D. en een automatiek, waar
de jeugd zichzelf van een of andere lekkerni
mocht voorzien. Even buiten Arnhem wen
ei n ogenblik gepauzeerd bij het zweefvlieg-
centrum Terlet, waar juist een vijftal zweef-
vlioaluigen stonden geparkeerd.
Tenslotte smaakte men het genoegen om in
Dieren de ophaalbrug in werking te zien, ter-^
wijl ook de sluis in ogenschouw werd
nomen. Natuurlijk ontbrak het tijdens
tocht niet aan de nodige consumptie, ijsjes,
etc. Moe, doch zeer voldaan over de opgedane
ervaringen op deze interessante reis arriveer
do men tegen 10 uur weer op de Kranenburg.

SCHOOLREISJE LANDB. HUISH. SCHOOL
Donderdag 10 Juni vertrokken de leerlingen
van de hoogste klas van de Landbouw Huis
houd School voor een driedaagse fietstocht
naar de Jeugdherberg te Ubbergen by Nyme-
gen. Om ± 8 uur 's morgens nam de reis een
aanvang, en wel onder leiding van 3 lerares-
sen en l leraar.
Het weer viel bijzonder mee, en de stemming
was opperbest. Via Bronkhorst-Dieren ging
de stoet naar de heuvels bij Roosendaal. Van
hieruit hadden we een prachtig uitzicht over
de heuvels van de Veluwe. Even voorbij
Roosendaal werden we opgewacht door de
Arnhemse Verkeerspolitie die de hele groep
veilig door het drukke verkeer bracht. Alleen
was de verkeerspolitie niet in staat ons te be-
schermen tegen de regenbuien, zodat we juist
op de Rijnbrug bij Arnhem drijfnat regenden.
Na dit onpleizierige oponthoud werd de reis
voortgezet naar de Jeugdherberg, waar we
tegen 4 uur arriveerden. Na een korte avond-
wandeling te hebben gemaakt, begaven we
ons om plm. 10 uui ter ruste.
Na een nacht van weinig rust begaven we
ons de volgende dag met nieuwe moed per
fiots naar Beek. Hier bestegen we de Duivels-
berg, vanwaar we een schitterend uitzicht
hadden over Duitsland.
Na eeu wandeling door de bossen, vereerden
we het Wijlermeer met een bezoek, waar we
kennis maakten met een badmeester, die niet
alleen verstand bleek te hebben van water-
sport maar ook van het scheppen van gezellig-
heid. Om plm. 4 uur arriveerden we weer in
de Jeugdherberg, waar we de tijd tot het
avondeten vulden met enkele balspelen.
's Avonds brachten we per bergspoor een be-
zoek aan Berg en Dal, terwijl de vader van de
Jeugdherberg bij onze terugkomst een film-
strook vertoonde over Nijmegen.
Zaterdagmorgen aanvaardden we de terug-
tocht via Huizen, Zevenaar, Doesburg, waar-
na we tegen zes uur 's avonds weer in Vorden
terugkwamen.
We kunnen op een goed geslaagd schoolreisje
terugzien.

Willemien en Gonny.

NUTSKLEUTERSCHOOL
Wij maken belanghebbenden attent op de ad-
vertentie van de Nutskleuterschool, betreffen-
de de aangifte van nieuwe leerlingen.

ONDERLINGE HENGEL WEDSTRIJD
Ondanks de regen hebben 31 leden van de
hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars" Zon-
dagmorgen aan de onderlinge hengelwedstrijd
in het kanaal bij Eefde deelgenomen. Om vijf
uur werd in café De Zon geloot, waarna om
zes uur de wedstrijd begon. In overeenstem-
ming met het weer was de vangst ook slecht.
In totaal werden drie bovenmaatse vissen ge-
vangen.
In café De Zon geschiedde de prijsuitreiking
door de voorzitter, de heer Bello, die dank
bracht aan de controleurs A. Wentink en Eek-
hart Jr. Hij wekte de leden op om deel te
nemen aan het nationaal visconcours op 25
Juli in Brummen, waarvoor men zich tot 10
Juli bij het bestuur kan opgeven.
Op verzoek van verscheidene leden werd de
volgende onderlinge hengclwedstrijd vastge-
steld op Zaterdag 17 Juli en niet op 24 Juli,
zoals aanvankelijk was besloten.
De prijswinnaars waren: 1. J. v. d. Linden,
(Electr. rijwiellantaarn); 2. G. Hellewegen; 3.
A. Meenink (hengels).
Nog werd medegedeeld dat in de competi-
tie zwaarste vis van het seizoen tot nu toe
de heer J. Papperse aan de kop staat met een
witvis van 1150 gram.

O.L. DORPSSCHOOL OP REIS
Woensdagmorgen startten de leerlingen van
de O.L. school in het dorp in twee groepen
per rijwiel voor een vierdaagse trektocht.
De vijfde klas trok naar de Jeugdherberg
„Heemhoeve" te Emst-Epe, van waaruit dage-
lijks tochten werden gemaakt; de zesde en
zevende klas maakten een trektocht langs ver-
schillende jeugdherbergen.
Na een voorspoedige tocht bereikte de tweede
groep al tijdig het IJsselmeer zodat er volop
gelegenheid bestond nog voor de avondmaal-
ti jd heerlijk rond te plassen.
Enkele flinke regenbuien konden Donderdag
de stemming niet bederven toen de jeugd de
tocht via Zwartsluis en Giethoorn naar Mep-

voortzette. Na een heerlvke tocht over
prachtige fietspaden arriveerde men in Giet-
hoorn waar naar hartelust werd gepunterd en
een boottocht gemaakt. Na 't corvee in Mep-

1 werd in de Jeugdherberg, waar ook vele
buitenlandse trekkers verbleven een gezellige
avond georganiseerd. De Vo'rdense jeugd!
oogstte met „Driekusman" en de „Riepe Riepe
garste veel succes.

Wordt vervolgd.

Bij ons direct voordeel
Havermout 500 gram
Puddingsaus per flesje
Tomaten-puree per blikje
Lucifers 2 pak
Huishoudzeep dubbel stuk
Gazeuse per grote fles
Gazeuse kleine fles
Limonade per fles vanaf
Schildpadkoekjes 250 gram

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

T. van der Lee
Het Hoge

22 et
25 et
35 et
38 et
15 et
28 et
18 et
85 et
58 et

VADERDAG
Geef vader een

boek
of een ander nuttig geschenk.

Firma HIETBRINK

Nutskleuterschool Vorden
Aangifte van nieuwe leerlingen
op Maandag 21 Juni 1954 van 3.30
uur tot 4.30 uur in de Kleuterschool.

De kinderen moeten l Sept. 4 jaar zijn.
Kinderen van 3 jaar kunnen wij, op advies
van de Inspectrice v.h. Kleuteronderwijs,
niet meer toelaten, doch zodra deze kinde-
ren in de loop van het jaar de leeftijd van
4 jaar bereiken, worden zij tot de Kleuter-
school toegelaten.
Trouwboekjes meebrengen. De ouders van
de kinderen moeten donateur van de Kleuter-
school zijn.

VADERDAG?
Surprisedag.

Grot ekeuze uit practische geschenken

Overhemden - Zei f binder s - Glacè's
Rnopdassen - Sokken - enz.

Stel hem niet teleur, en breng daarom
een bezoek aan onze zaak.

Een veilige nebril

alleen bij de opticien!

Kijk door A-Rovil zonneglazen
• Anti Infrarood
• Anti Ultra violet
• Optisch geslepen

Fa. MartenS heeft ze voor u

DE M. K O N I N K L I J K E
NEDERLANDS;
WEGTUIGEHfWIEK
FOKKEÏ

vraagt:

Bankwerkers

Plaatwerkers
Draaiers
Fraisers
Slijpers

VI i eg tui g monteur s

Niet volledig geschoolde bankwerkert
kunnen in ons bedrijf een aanvullende op-
leiding tot Plaat-bankwerker ontvangen.
Gedurende deze opleiding wordt het
volle loon betaald.

Inlichtingen worden verstrekt door de
Arbeidsbureaux inde prov.Gelderland, al-
waar tevens gelegenheid is te solliciteren.

Voor belangstellenden houden wij zitting
op het Gewestelijk Arbeidsbureau te:

ARNHEM: Dinsdag 22 Juni van 19-20
uur, Utrechtsestraat 10-12.

APELDOORN: Donderdag 24 Juni van
l 9 20 uur, v. d. Houven van Oordtlaan 8.

DOETINCHEM: Vrijdag 25 Juni van
l 9-20 uur, Plantsoenstraat 5.

Mondelinge sollicitaties van 9-12 uur
y.m., uitgezonderd des Zaterdags, aan
de Afdeling Personeelszaken

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Graanmaaien*
Gaarne opgave
H.A enz.

van aantal

Tevens een handig persoon
op de graanmaaier gevraagd.

J. W. SEESINK
't Hoge 5, Vorden



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen die hun me-
deleven en deelneming
hebben betoond tijdens
de ziekte en bij het
overlijden van onze ge-
liefde Man, Vader, Be-
huwd- en Grootvader

J. W. Bijenhof

Uit aller naam:
Wed. A. Bijenhof-

Weulen Kranenbarg

Vorden, Zutph.w. 62

Aan allen die van hun
belangstelling hebben
blijk gegeven bij ons 25-.
jarig huwelijksfeest, be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.

G. J. Wuestenenk
W. A. Wuestenenk-

Tjoonk

Vorden, „'t Addink"

Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij mochten ondervin-
den bij ons 25-jarig hu-
welijksfeest, betuigen
wij onze hartelijke dank

D. Lindenschot
W.H.Lindenschot-

Lensink

Wildenborch, Juni '54

„GEHA" n.v. Vorden

Jaarlijkse aandeelhou-
ders vergadering

op Maandag 28 Juni
'54, nam. 6 uur ten kan-
tore der N.V.: Burg.
Galléestr.48, alwaar de
agenda ter inzage ligt.

De Directie

Fietstassen
in Schotse ruit,

mooie kleuren.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en Pedicure-inr.

„MARIE-LOUISE"
*Gratis voetonderzoek

Pijnloos en steriel pedi-
curen

Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO
Mcd. gedipl. voetkundige-

Chiropodist

A.J.B.SIEMERINK
't Hoge 47 Vorden

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Bestellingen voor
Doperwten

voor de weck, worden
weer aangenomen.
Beleefd aanbevelend,
Gebr. Kettelerij

Zutphenseweg

:nM Maandag 21 Juni a.s. hopen onze ge- X
liefde ouders M

A. Dimmendaal X
en X
W. H. Dimmendaal-Pardijs X

w U
" de dag te herdenken waarop zij voor Q

25 jaar in de echt zijn verbonden.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen

Jan
Stien
Rein
Gerhard

X Gerda
X VORDEN, Juni 1954.

Evangelieverkondiging
op de hoek Enkweg-Julianalaan
op HEDEN Zaterdagavond
19 Juni om 8 uur.

f

20 l
Juni Vaderdag

Verwen Vader een keertje
dan is hij morgen het heertje!

Met een mooi

Overhemd
Zelfbinder
Sokken
Sportkousen
enz., enz.

met
spaarkaart

Luth heeft het voor u in voorraad
in elke kleur en maat.

H. LUTH N,EuwsTAD VORDENSTOI

J
Neem geen rï;

Ent nu uw hennen tegen
dipherit en pokken
met de beste entstof

Nodiphterit-Habe
van Lab. Dr. De Zeeuw,
't Is nu de beste tijd.

Verkrijgbaar (altijd vers) bij

Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL

Het is een voldongen feit,
van der Wal verkoopt u kwaliteit.

Woonhuis te koop
Woonhuis met tuin, bev. beneden 2 kamers,
keuken, gang en bijkeuken; boven 3 slaapk.
en badkamertje, voorz. van koud en warm
water.
Grote garage, ook geschikt v. werkplaats.
Te bezichtigen na afspraak.
E. Jansen, Ruurloseweg D 19b Vorden

Deze week voordelige

Limonade
onze grote fles 98 cent
Proeven en overtuigen

Lunchschotel
Snijworst l 150 gr.
Hamworst 65 cf
Beniner leverworst J

Steeds v ah< vaker Tel. 350

KISTEMAKER

Hiermede bericht ondergetekende, dat zij
wegens vertrek naar elders, haar

verkoop van kalenders
heeft overgedaan a. d. heer LOUIS G. CH.
v. d. NOL, Hengeloseweg 9, die zij beleefd
aanbeveelt.

WED. BRINKS, 't Hoge 3

*Hiermede bericht ondergetekende dat hij de

verkoop van kalenders
van de WED. BRINKS heeft overgenomen.
Hopende door coulante bediening de gunst
van de cliënten waardig te worden.

De kalenders worden aan huis bezorgd.

Beleefd aanbevelend,
LOUIS G. CH. v. d. NOL
Hengeloseweg 9

Mella Va-vite
het meest ideale onderhoudsmid-
del voor uw schoenen.

Houdt uw schoenen in de oor-
spronkelijke kleur. Verwijdert
vlekken. Verkrijgbaar in elke kleur.

Natuurlijk bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Jongensclub „Vorden'1

Opgave voor deelname Zomerkamp
(7—14 Aug.) tot Maandagavond
21 Juni 8 uur bij D. Luichies, Insu-
lindelaan 29.

Verbond voor Veilig Arkeer
Afdeling Vorden
•

Dinsdag 22 Juni a.s. 's avonds
7 uur, marktple^J

Veilig Verkeei^it voor
wielrijders,

leeftijd 15 jaar en ouder.
Inleggeld 25 cent per persoon.

Woensdag 23 Juni a.s. 's avonds
7 uur, marktplein

Veilig Verkeersrit voor
auto's en motoren.

Deze rit geldt tevens voor 't
clubkampioenschap V.A.MC.
„De Graafschaprijders".
Lengte van de rit i 45 km.

Wegens VACANTIE

GESLOTEN
van 21 tot en met 26 Juni

Slagerij K I E S K A M P

Zelfbinders, ruime keuze, vanaf 1.75
Knopdassen 1.98
Anklets, 100% nylon 3.45
Interlock dames directoirs en camisoles

per stel 3.78 en 3.38
„ heren singlets 2.15 en 1.95
„ „ sportbroeken 1.85
„ ,, pantalons 3.45

Damesregenmantels,
moderne kleuren 25.75

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 Vorden

Bent u moe en
prikkelbaar

eet TARVO-BROOD

en u bent zo weer klaar!

SCHURINK bakt het voor u.

V^ LEVERANCIER.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

TEL: 27 2VOKDEH

Net meisje gevraagd
als hulp in de huish.
Zelfstandig werken en
koken vereist, niet be-
neden 18 jaar. Brieven
o. no 28 bur. Contact

Gevraagd:
een net meisje

voor d. of d. en n.
fa Martens horlogerie

Gevraagd :
flinke jongens
leeftijd 14—17 jr

Fa Jansen & Heuveling
Vorden

Te koop bij inschrijving
±60 are h ooi g r as,
in 2 perc. of massa, lig-
gende nabij het Kervel
onder Hengelo-G.
Briefjes in te leveren v.
a.s. Dinsdagavond 8 u.
bij J. W. Abbink
„'t Nijland" Vorden

Te koop meisjesrijwiel
en 10 7-weekse hennen
W. X R. Radstake,
Burg. Galléestraat 23

4 biggen te koop.
halfbloeds. H. Weenk
B 20

Te koop zeug met vier-
weekse biggen, keuze
uit twee bij H. J. M.
Memelink, E 18 Linde

2000 oude blauwe
Holl. pannen te koop
F. Uenk, Almenseweg
winkel.

Te koop jonge hennen
bij H. Bannink,

Kranenburg

Te koop 500 kg rog-
gestro. A. Visschers.
Veldwijk C 88

Te koop 50 jonge hen-
nen WitxReds en 50
jonge hennen, Sussex
xReds, 10 weken oud.
G. H. Janssen,

Hengeloseweg B 4

l toom biggen te koop
bij A. Lichtenberg,

Kiefskamp.

Te koop een z.g.a.n.
kinderwagen, bijna niet
gebruikt. Stationsweg l

een

734X7

Bel op telef, 256

A. Tragter
Zutphenseweg



HARTENS
Vorden

H u t s b i b l i o t h e e k
VORDEN

Dinsdagmiddag is de
bibliotheek gedurende
de zomermaanden ge-
sloten. Zaterdags blijft
de bibliotheek van 4-
5l/z uur geopend.

„ liu is net tijd
voor het zaaien van:
winterandijvie, watlate
pompwortelen en wat
late boontjes.
We zijn nu weer voor
dit jaar aan 't eind van
ons latijn.
We wensen u veel suc-
ces en lekkere verse
groente uit eigen tuin.

FirmaJ.DERKSEH
Zutphenseweg 13

Kamperen ?
Wij verhuren tenten.
Zorgt dat u er bij bent

Aanbevelend

G. W. Luimes, Vorden

ONZE MONTEURS WETEN 'T...
U MERKT 'T ...
De nieuwe MOSQUITO
49 cc, rechtstreeks uit Italië
geïmporteerd, maakt van uw
eigen flets de beste brom-
fiets ter wereld. Een jaar ge-
garandeerd tot 30.000 km l

De nieuwe MOSQUITO
start pittig, loopt geruisloos,
Is vederlicht en laat U zelfs
In het moeilijkste terrein nooit
in de steek. Verbruikt daar-
bij 1 op 80! En uw lamp
brandt erop)

NU MBQ.'Vrgaglnlichtingen
over de zeer gemakkelijke
betalingsvoorwaarden bij:

Zutph.weg Vorden

Telefoon 256

COCCIDIOSIS
is een gevaarlijke darminfectie bij
uw pluimvee.

Voorkom of genees dit met

Noxaline
van laboratorium Dr De Zeeuw

Verkrijgbaar bij

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal, gedipl. drogist

Het is een voldongen feit,
v d. Wal verkoopt uw kwaliteit

OP VADERDAG

TEL. 381

Voor Vader
een mooi overhemd

een aardige das

een paar mooie sokken of

fantasie zakdoeken

Daar verwent u
hem mee

VISSER*

Gevraagd v. spoedige indiensttreding:

een vrouw, leerl. of aank. bediende
voor de winkel

Eventueel voor 3 dagen per week.

Schrift, aanm. uJÉurlijk Zaterdag 26 Juni e.k.
ten kantore vaHfie Coöp. Verbruiksver.
„De Samenwerking" te Linde, E 110.

Geef Vader een

Philips of Braun

Scheerapparaat,
een welkom en nuttig

cadeau

Tech. Bur. P. Dekker
Electra-radio- televisie

Denkt U hedenavond
aan de

oriënteringsrit
van de

Buurtver. D e l d e n ?

Laat uw oude
gestikte deken

door ons overtrekken,
ze worden als nieuw

Aanbevelend

G. W. Luimes

Voor een CADEAU

voor Vader naar;

KEU N E
Beter! Goedkoper!

Telefoon 289

met een goede
ucAt6u&j van

*A££e modeleen uit
voorraad en onder

garantie teverêaar

Contact., paff!

Voor
Voor

dern maatwerk uoor heren
ue maatwerk uoor dames

En nu ook voor
heren
modeartikelen

B. fl. MOMBÜRG
Nieuwstad 3
Telefoon 480

Wij etaleren coupons voor costuums voor dames

heren tegen abnormale lage prijzen.en

Vaderdag - Sigarendag
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
„DE SPECIAALZAAK"
is ruim gesorteerd.

kunnen wij u leveren.

Graag vroegtijdig bestellen. Drukker i j

Voor Zaterdag
EXTRA R E C L A M E

150 gr. ham 75 et
150 gr. hamworst 45 et

150 gr. boterhamw. 30 et
500 gr. spek 95 et

Van 21 tot 26 Juni 's morgens om half acht
en Zaterdag om 7 uur geopend.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Wij brengen u deze week een

prettige attractie!

Kinderbadpakjes in verschillende
kleuren en maten 1.98

Pracht baddoeken flinke maat 2.30

Prima kat. dames-nachthemden
met garn. 5.98

Nylons reeds vanaf 2.60

Zolang de voorraad strekt

H. LUTH Tel. 396 VORDEN

Ook voor uw

tennisschoenen
kunt u terecht bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Gevraagd:

een nette jongste bediende
om opgeleid te worden in de Motor-
en Hulpmotoronderdelenhandel.
Bij voorkeur met enige jaren Mulo.

Fa J. KROESE
Motoronderdelen Engros

Laarstraat 24, Zutphen. Tel. 2212

Aanmelding dagelijks te Zutphen of
's avonds aan het privé-adres:

Burg. Galléestraat H, Vorden

Geen stroom
op heden Zaterdagmiddag 19 Juni

van 2 tot 4 uur in de buurtschappen

L I N D E - MEDLER en WIERSSE

'n Cadeautje
voor Vaderdag ?

Bij ons slaagt u altijd

R. J. Koerselman
Telefoon 364, Burg. Galléestraat 12

••••••••••••••••••••••••••••••V*

GEMS-Metaalwerken Vorden
Voor direct gevraagd:

enige flinke arbeiders,

een magazijnbediende,
leeftijd 18—22 jaar,

enige leerjongens,

plaat- en bankwerkers.

De mogelijkheid bestaat om bij ons bedrijf
opgenomen te worden in een leerlingstelsel
voor opleiding, o.a. voor het diploma N.V.L.
De aanmelding liefst zo spoedig mogelijk.
Cursussen voor beginners, gevorderden en
N.V.L. (aanvang cursus uiterlijk half Sept.).
Wanneer u dit diploma in uw bezit hebt,
wordt u geacht een prima vakman te zijn,
hetgeen u vooral, indien de werkgelegen-
heid eens minder mocht worden, overal
sterk doet staan.
Deze cursussen, welke vrij kostbaar zijn,
worden door ons onder bepaalde voorwaar-
den GRATIS aangeboden onder deskundige
en bevoegde leiding.
De volledige cursusduur bedraagt 3 jaar.
Volledige inlichtingen hierover in te winnen
bij onze werkmeester de heer H. Lissenburg,
Molenweg 18 te Vorden, Telefoon 363.


