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W A A R S C H U W I N G
De Groepscommandant der Rijkspolitie vestigt
er do aandacht op dat streng controle zal wor-
den gehouden op de verkeersvoorschriften,
b.v. het tijdig richting aangeven, rechtshouden
speciaal in bochten, voorrang verlenen op
voorrangswegen, geen drie wielrijders naast
elkaar, op tijd de verlichting aandoen, geen
alcohol in het verkeer enz., ook het roekeloos
en met grote snelheid rijden van bravour-
motorrijders, dat dikwijls een gevaar op de
weg is. Bromfietsers niet beneden 16 jaar,
maar ook geen ouden van dagen of gebrekki-
gen.
Laai iodor toch medewerken en wees Heer in
het Verkeer, dat is ons aller levensbelang.
I U - t grote aantal aanrijdingen is nog steeds in
s t i jgende- l i jn en de gevolgen zijn vaak ont-
zettend.

GEVAARLIJKE HONDEN
Het is de laatste tijd reeds herhaaldelijk voor-
gekomen dat des nachts, speciaal bij de boer-
derijen, vele kippen, kuikens en konijnen op
beestachtige wijze werden verscheurd door
honden.
Honden mogen des nachts niet loslopen en do
Rijkspolitie zal de nodige maatregelen nemen
tegen loslopende honden.

GESLAAGD
Voor het eindexamen H.B.S. (B) van het Bau-
dartius Lyceum te Zutphen slaagden onze
plaatsgenoten de dames L. J. van Hoek en G.
1 1 . Jansen.
Mej. A. Jansen slaagde op een te Hengelo (O.)
gehouden examen voor Stenografie Neder-
lands.
Voor het practijkexamen Broodbakkers-pa-
troon slaagde te Zutphen de heer H. van As-
selt.
De heer J. Arfman, den Bramel, behaalde het
einddiploma Middelbare Handelsschool te
Deventer. Op een te Arnhem gehouden
examen slaagde de heer A. Streppel, kappers-
bediende bij de fa. Wiekart, voor het gezellen-
diploma dameskappen.

V.V.V. ZOMERPROGRAMMA
Morgenavond zal de zomeractie van V.V.V.
worden ingezet met een concert van het Vor-
dens Dameskoor onder leiding van de heer
D. Wolters. Zondag 4 Juli geeft dit koor een
concert in Antwerpen en het optreden van
morgenavond kan men als een soort generale
repetitie beschouwen. De beide concoursnum-
mers, waarmede onlangs een eerste prijs is
behaald, zullen ook worden uitgevoerd. Ter
afwisseling speelt de jeugdige Karel Wolters
enkele fluitsolo's, aan de piano begeleid door
zijn vader.
De wekelijkse avondwandelingen zullen Maan-
dag 5 Juli weer beginnen. Hierover geven we
volgende week nadere bijzonderheden.

UITSTAPJE VORDEN-JUNIOREN
A.s. Zondag gaan de junioren van de Vorden
A en B elftallen een uitstapje maken naar
Apeldoorn. Bij slecht weer gaat de reis per
trein, doch in het andere geval gaan de jonge-
lui per fiets. In Apeldoorn wordt een wedstrijd
gespeeld tegen een junioren-elftal van A.G.O.
V.V. Vervolgens staat er nog een bezoek aan
een ontspanningsoord op het programma,
waarin in Apeldoorn keuze genoeg is. De lai-
ding van do/r. reis berust bij de jeugdcommis-

l'innenkort gaan de jongelui ook een één-
daags uitstapje maken naar Baarn, 'waar een
ontmoeting tegen een Baarns-juniorenelftal zal
plaats vinden.

Kerkdiensten Zondag 27 Juni
Gebouw Irene

9 uur Ds P. W. van Arkel van Ruurlo
10.30 uur Ds J. H. Jansen

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds E. J. Duursema.

ƒ?./(. Kerk
7 uur Vr. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 26 Juni van 5 uur t. e. m.
Zondag 27 Juni Dr Lulofs, TeleL .255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236
Weekmarkt

Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 65 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 53.— tot f 59.—

Handel was redelijk
Burg. stand van 18 t.m. 24 Juni
Geboren: z.v. J. C, van Langen en A. van
Langen-Lagerweij; z.v. A. E. J. Hartelman en
E. A. jÉk Hartelman-Schuurman; z.v. M. Rue-
sink CT^. H. Ruesink-Arfman.
Ondertrouwd : A. H. van Langen en E. M. C.
Eijkelkamp.
Gehuwd: G. Heeriak en J. Rietman

L
De Ideale Gezinszalf

Door de keurmeesters Slijkhuis en Van Bins-
bergen is een merriepaard van de heer D.
Eskes goedgekeurd voor het Gelders Stam-
boek.

ZOMERINSPECTIE N.R.S.
Bij de alhier gehouden zomerinspectie N.R.S.
werden door Inspecteur W. G. Lucassen uit
Wehl de dioren van de navolgende eigenaren
ingeschreven, t.w. van J. Groot Wassink, E 125
Corrie I met b—78 pt.; van W. G. Ruiterkamp,
D 86 Gusta met b—78 pt.; van C. D. Jansen,
D 59a Dina 12 met b—78 pt. K.S., Dina 23 met
b—77 en Gonny met bc+ 76 pt.; van B. Beren-
pas Hanna 13 met b— 78 pt. en Koosje met
b— 78 pt.; van G. J. Arfman, D 77 Juliana met
b—79 pt. K.S.; van H. Bargeman, C 93 Trees
met bc+ 76 pt.; van G. Bogchelman, C 46 Cor-
rie met bc + 76 en Nellie met b— 77 pt.; van
M. J. Weustenenk, C 28 Gonda met b— 77 pt . j
van D. Pardijs, C 31 Corrie b— 78 pt.; van G.
J. Pardijs, B 84 Martje met bc+ 76 pt.; van
H. J. Jansen ,,de Scheurweide" Marie b— 78
pt. en Toontje met b— 77 pt.; van M. A. Hel-
mink, B 105a Annie met b— 77 en Riekie met
bc+ 76 pt.; van A. Wassink, Nieuwstad 59
Rientje met b— 78 pt.; van de Wed. G. A.
Regeïink, B i l Boutje met b— 77 pt.; van de
Erven Groot Jebbink, E 9 Martha met b— 77
pt.; van E. J. Knoef, E 32 Liesje met bc+ 76
pt. ; van H. J. Eggink, E 10 Dina III met b— 78
en Dina met b— 77 pt.; van H. Memelink,
L i n d e < , Sarina met bc4 76 pt.; van J. B. Vos-
kamp, D 166 Dika met bc + 77 en Jans met
bc l 75 p t . j van J. Bosch, D 163 Elza mH b
77 en Jo mei. br ! 7(i p t . ; van H. J. Pardijs,
D 113 stier Martin met b— 78 pt. (def.).

JAAROVERZICHT BIJZONDERE LAGERE
LANDBOUWSCHOOL

Bij de aanvang van het cursusjaar telde de
eerste klasse van de bijzonder lagere land-
bouwschool 32 leerlingen, die gesplitst waren
in twee groepen. In de loop van het cursus-
jaar verlieten twee leerlingen de school. Bij
de overgangsles op 15 Juni j.l. konden alle
leerlingen worden bevorderd. Deze leerlingen
zullen in Juli een excursie maken naar de olie-
velden van Schoonebeek. De resultaten van
do/c klas zijn goed te noemen.
De tweede klas startte met 45 leerlingen. In
de loop van de cursus verliet één leerling de
school, terwijl één leerling werd toegelaten.
Bij de overgangsles werden 44 leerlingen be-
vorderd. De jongens maakten een excursie
naar Rotterdam.
De derde klas begon met 26 leerlingen die bij
het overgangsexamen werden verhoogd. In
deze klas werd veel aandacht besteed aan het
vak veevoeding. De rantsoenen werden thuis
gewogen en op school berekend. Excursies
werden gemaakt naar de bedrijven van de
heren WassinU en Tjoonk, waar een prac-
tische les in veeverpleging werd gegeven. Ook
zal nog een bezoek aan de zuivelfabriek wor-
den gebracht.-
De viercMfclas begon met 27 leerlingen, die bij
het eindUfomen alle het begeerde diploma
kregen, t.w. G. J. Rietman, B. Oosterink, D. J.
Brummelman, W. J. Harmsen, J. Eskes, D. G.
VVcssolink, M. Klein Bramel en A. J. Pardijs
uit Vorden, A. J. G. Rossel, A. J. Heuvelink,
M. Makkink, D. J. Kappert en P. A. J. War-
naar uit^^rnsvéld, P. H. Pelgrum, G. A. Leb-
bink, H.^ffoot Roessink en L. W. Zeevalkink
uit Hengelo, A. J. Voortman, W. J. Eggink, W.
Gotink en G. Aalderink uit Eefde, W. Heijenk,
J. W. Maalderink en J. Wagenvoort uit Brum-
men, W. M. Oltvoort en E. W. Teunissen uit
Barchem en Chr. Schouten uit Voorst.
Deze jongens maakten een excursie naar
Friesland. Bezocht werd o.m. de N.O.P., Sneek,
Harlingen en Stiens. In de laatste plaats wer-
den de bedrijven van de heren Boer en Draaier
bezocht. Op de terugreis werd een bezoek ge-
brach t aan Koopman's meelfabrieken te
Leeuwarden en een dekstation te Gudeschoot.

GELDERS MELKEXAMEN
Uitgaande van de Coöp. Stoomzuivelfabriek
,,Vorden" 'werd het Gelders melkexamen ge-
houden op de boerderijen van de landbouwers
G. J. Wuestenenk , , ' t Addink" en van J. B.
Wuestenenk „Hackfort". 24 candidaten namen
h i i r aan deel, van wie er 20 het diploma be-
haalden. De namen der geslaagden zijn: A. J.
Antink,' L. H. Klein Winkel, G. Kreunen, D. J.
Slo^e, G. J. Berendsen, W. J. Harmsen, L. H.
Willink, G. H. Slootjes, A. J. Pardijs, F. B. G.
Hissink, A. G. Regeïink, D. G. Wesselink, A.
J. ter Maten, A. J. Veenhuis, H. Berenpas, H.
G. Wentink, A. W. F. ten Have, J. W. Groot
Eramei, M. D. C. Plug en H. Schoneveld.
De cursussen werden gegeven door de voor-
melkers, de heren W. J. Wuestenenk, „Hack-
fort" , A. Lichtenberg, ,,'t Waarle" en D. Biel-
dorman, Almen. De jury bestond uit de heren
J. Mulderije, Wiersse, Geerlings, Ruurlo en
M i j o r k a m p , Lochem.

GEREF. KERK
Als o u d e r l i n g der Geref. kerk is gekozen, de
l IVor H. J. Berenpas in plaats van de Heer J.
W. Luiten en tot diaken de Heer G. Schouten
in plaats van de Heer D. J. Jansen.



SCHOOLREISJE BIJZ. SCHOOL „HET HOGE'

De leerlingen van de hoogste klassen hebbei
vorige week een driedaagse fietstocht ge
maakt. Woensdagmorgen acht uur vertrok de
groep in de richting Almen. De verkeerspoli
l.ie in Deventer zorgde voor een veilig geleide
door deze stad. In Vaassen werd een bezoek
gebracht aan de viskwekerij van de Ned
Heidemaatschappij. Wat zouden de jongens
daar graag een uurtje hebben willen ,,henge
len"!
Het aloude kasteel de Cannenburch, waar de
bekende Maarten van Rossum gewoond heeft,
maakte grote indruk op de kinderen. Tegen
5 uur werd het doel van de reis, n.l. het Chr
vacantieoord „De Bijenkorf" te Nunspeet, be
reikt. De warme maaltijd smaakte best na zo'n
lange tocht.
Het duurde 's avonds nogal voordat allo
,,bijen" in rust waren en de andere morgen'
waren ze reeds vroeg weer actief. Een vossen-
jacht werd gehouden door het prachtige ter-
rein rond Nunspeet. 's Middags pakten ze de1

fiets weer en ging het naar Harderwijk. Hier
stond een rondvaart langs Me Zuiderzeewer-
ken op het programma. Aan deze interessante
en leerzame tocht zullen de kinderen nog vaak
terugdenken. Bovendien mochten ze zwemmen
in het IJsselmeer en konden ze genieten in
de speeltuin.
Vrijdagmorgen moesten de koffers gepakt
worden en ging het via het Uddelermeer naar
de Echoput. Toen allen deze gezien hadden en
uitgerust waren trok men naar „Berg en Bos"
in Apeldoorn. Wat heeft men genoten in de^e
prachtige omgeving.
Maar ze moesten weer verder. In de buurt
van Voorst kregen ze van een dankbare fami-
lie een ijsje. Via Zutphen bereiktefljjfcf" tegen
7 uur ons dorp, waar Sursum Coro^Pien bij
Tragter stond op te wachten. In optocht ging
het nu naar de Schoolstraat, waar nog een
extra nummer ten beste werd gegeven. Met
een driewerf hoera! brachten de kinderen dank
aan de muzikanten. Een ieder zocht daarna de
ouderlijke woning op: het uitstapj^fe^as ten
einde. ^f
Rest nog te vermelden dat dit reisje begunstigd
werd door bijzonder mooi weer.

SCHOOLREISJE O.L.S. MEDLER
Begunstigd door fraai weer hield de O.L.S. te
Medler haar jaarlijks schoolreisje, met als
einddoel Den Haag en Scheveningen. Via Zut-
phen ging de tocht naar Dieren, waar de kop-
pelsluizen werden bekeken. Vóór Arnhem
werd nog even gestopt bij het bekende Bron-
beek. In Rhenen werd halt gehouden bij het
Grebbekerkhof. Daarna werd de reis vervolgd
naar Utrecht, waar o.a. de Dom, het Jaarbeurs-
gebouw en het grote postkantoor van binnen
werden bezichtigd. Vervolgens ging het op
Den Haag aan.
Hier kon de jeugd allereerst haar hart ophalen
in de speeltuin. Bezocht werden nu Maduro-
dam, Panorama van Mesdag en Ridderzaal.
Een unicum was wel het bijwonen van een
zitting in het gebouw der Tweede Kamer.
Een ware ontspanning was tenslotte het strand
te Scheveningen, waar de kinderen geruime
tijd konden genieten van het zilte nat. Vol-
daan en dankbaar voor het genotene werd de
terugreis aanvaard.

UITSTAPJE PERSONEEL Fa. WELLING
Uitgaande van de Reisvereniging der fa. Wel-
ling uit Borculo, maakten ook diverse perso-
neelsleden van de Eerste Gelderse Vleeswa-
renfabriek, alhier, een uitstapje per touring-
car. Deze tocht werd begunstigd door stralend
zomerweer. De heenreis ging over Arnhem,
Nijmegen en Venlo naar Maastricht, waar di-
verse bezienswaardigheden werden bezich-
t igd . Verder werd Valkenburg nog aangedaan,
het 3-landenpunt Vaals en 'n forellenkwekerij
in Gulpen.
Het was een zeer geslaagde dag.

WANDELSPORTDAG
A.s. Zondag 27 Juni zal Kranenburg—Vorden
in het teken van de Wandelsport staan. Uit-
gaande van de Ned. Kath. Sportbond, Kring
„Oost-Gelderland" zal er die dag een wan-
(klsportdag worden gehouden en werd het
achtkastelendorp voor dit sportfestijn uitver-
koren. De belangstelling voor deze wandeldag
is zeer groot en ca. 300 tot 400 wandelaarsters
en wandelaars zullen hieraan deelnemen. Ook
diverse parochiële jeugdverenigingen o.a.
,,Ratti" en de Gidsen zullen acte de présence
geven.
De start en de finish zijn bij café Schoenaker,
waar ook na afloop de prijzen worden uitge-
reikt. Er wordt gewandeld in 3 groepen nml.:
Groep A 30 K.M. (voor heren); Groep B 25
K.M. (voor dames) en Groep C 20 K.M. (voor
junioren).
De route, welke leidt langs de mooiste plek-
jes van ons dorp is als volgt: Aanvang 12.30
uur Kranenburg, daarna via 't Medler naar de
Dollehoed, Lochem—Wildenborch en weer
terug naar Schoenaker, waar de rust wordt
gehouden. Daarna richting Vorden—via Ko-
nijnenbult, Huize Vorden, Kieftenkamp, Linde
en Onstein weer terug naar de Kranenburg.
Voor dar winnaars zijn prachtige prijzen be-
schikbaar gesteld. Als het weer meewerkt zal
het ongetwijfeld een geslaagd sportevenement
worden.

TONEELVERENIGING D.E.V. VERGADERDE
De toneelvereniging D.E.V. hield haar jaarver-
gadering. De voorzitter Joh. Harmsen uitte
zijn tevredenheid over het afgelopen jaar.
Voor het a.s. jaar riep hij alle hens aan dek.
Dan wordt het tienjarig bestaan gevierd. De
secretaris, de heer G. Jansen bracht een vol-
ledig verslag over 1953 uit waarna
ciële zijde door de heer J. Rozendaal
werd.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de Joh. Harmsen, G. Jansen en J. Rozendaal
herkozen. Mevr. Schuppers kreeg ook een
plaats in het bestuur. De voorzitter noemde de
goede harmonie onder de spelers de ̂ |otste
kracht in de vereniging. Hij hoopte ^p nog
dames en heren als lid zullen toetreden.'

NUTS-FLORALIA VORDEN
De Heer de Waal uit Zutphen heeft zich
wederom beschikbaar gesteld om deze zomer
de cursus in bloemschikken te geven. Men zal
niet alleen leren hoe men bloemen in vazen
moet steken om hun schoonheid uit te laten
komen, maar ook bakjes leren opvullen en
verzorgen van kamerplanten. De eerste drie
lessen worden gegeven eind Juli en de laatste
twee in September.
Er worden speciale wedstrijden voor de cur-
sisten gehouden, waarvoor mooie prijzen be-
schikbaar worden gesteld. Maak van deze
unieke gelegenheid gebruik om voor slechts
twee gulden vijftig iets moois te leren, waar-
van men zijn hele verdere leven plezier heeft.
Geef u daarom zo spoedig mogelijk op! Zie
advertentie, ledere Vordenaar ouder dan 14
jaar kan er aan meedoen!

ORIËNTERINGSRIT
Uitgaande van de buurtvereniging Delden
werd Zaterdagavond aldaar een oriënterings-
rit per rijwiel gehouden. Het is een mooie
tocht geworden. Deze had een lengte van 12
km en was uitgezet door de heer A. Verstege,
de Bolderhorst.
De start van de 40 deelnemers was bij de boer-
derij van de heer M. H. Gotink, de finish bij
café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg. De
rit voerde door de buurtschap Delden, Noor-
dink en Linde. Er waren zes controleposten,
waaronder één valse. De heer G. Brummelman
Dzn. kwam met de minste strafpunten (26) als
eerste binnen. De tweede prijs kreeg de heer
J. Brummelman Dzn met 29 strafpunten. De
dames T. Brummelman en R. Flamma en de
heer W. Zuurveld hadden elk 30 strafpunten.
De heer G. Zuurveld had de meeste strafpun-
ten t.w. 165. Hij kreeg de poedelprijs.

SACRAMENTSPROCESSIE
Zondagmorgen na de Plechtige Hoogmis in de
parochiekerk op de Kranenburg trok tegen
11 uur weer de jaarlijkse Sacramentsprocessie
uit; ditmaal via het kerkplein en langs de
pastorie door de tuin, waar bij het rustaltaar
de zegen werd gegeven. In de devote stoet
werden o.m. de banieren van verenigingen en
organisaties meegedragen, terwijl een grote
schare bruidjes meetrok. Teruggekeerd in de
kerk werd de plechtigheid met de zegen, het
Te Deum en een lied van Lof en Dank be-
sloten.

Voor gezonde regelmaa^
MIJNHARDT s LAXEERTABLETTEN
Werken vlug, zacht en pijnloos

GESLAAGDE VEILIGVERKEERSDAGEN
TE VORDEN

De door de afd. Vorden v. h. verbond voor
veiligverkeer in samenwerking met motorclub
en plaatselijke politie georganiseerde ver-
1 < ( M rsritten en verkeersexamens voor wielrij-
d c i s , automobilisten, motoren en schoolkinde-
ren zijn een onverdeeld succes geworden wat
betreft de prestaties, al had de deelname wel
wat groter kunnen zijn.
Dinsdagavond was voor de fietsers in het dorp
een parcours uitgezet dat uitsluitend op ver-
keersborden moest worden gereden. Na terug-
komst moesten de deelnemers in de zaal van
hotel Bakker een schriftelijk examen afleggen.
De door het veiligverkeer beschikbaar gestel-
de wisselbekers werden gewonnen door Mej.
E. Albers en de heer J. L. van Houte. Bij de
dames waren de overige prijswinnaars: 2. Mw.
Aal'derink, 3. Mw. Groot Bramel—van de
Schans, 4. Mej. G. Rouwenhorst, 5. Mej. A
Rouwenhorst. Bij de heren: 2. Th. Eijkelkamp,
3. F. Schmitz, 4. K. Oudsen, 5. J. Klein Brinke.
Woensdagavond was de beurt aan de automo-
bilisten en motorrijders. Ook deze reden eerst
een parcours op verkeersborden, waarna een
oriënteringsrit volgde door de gemeente Vor-
den, over een afstand van 42 km. Deze rit was
tamelijk zwaar en de meesten arriveerden dan
ook te laat aan de finish, hetgeen echter aan
de goede stemming niets af deed. De wissel-
beker motoren, voor het beste geklasseerde
lid van de motorclub werd gewonnen door de
heer G. W. Eijerkamp, 2. W. de Rijk, 3. D. J.
Rouwenhorst, 4. B. G. J. Olthof. Wisselbeker
voor de beste geklasseerde rijder geen lid, ge-
wonnen door de heer G. Westenbrink, uit
Meppel. De heer Plomp, lid van de motorclub,
won de wisselbeker voor de beste geklasseer-
de autorijder, 2. werd de heer H. W. C. Haver-
kamp. De wisselbeker voor niet-leden werd
gewonnen door de heer G. J. Elbrink. De beste,
kaartlezeres was Mw. Aalderink en de beste
kaartlezer de heer J. Sloot. Beide avonden
reikte de voorzitter van Veilig Verkeer, de
heer Folmer de prijzen uit.
Donderdagmorgen deden de kinderen van de
diverse Vordense scholen examen. Van de 100
deelnemenden slaagden er 85. Aan 15 kon het
diploma niet worden uitgereikt.
HENNEN EN KONIJNEN DOODGEBETEN

In de buurtschap Mossel zijn bij J. H. 37 jonge
hennen, bij T. B. 11 en bij W. H. M. 10 ko-
nijnen doodgebeten, waarschijnlijk door een
hond of een vos!
Kippen- en konijnenhouders doen verstandig
de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen
door de hokken behoorlijk af te sluiten. In dat
geval kunnen dan onaangename verrassingen
tot een minimum beperkt worden.

VLUCHTELINGE AANGEHOUDEN
Zaterdagmorgen vervoegde zich bij het taxi-
bedrijf van de heer T. een dame met het ver-
zoek haar naar Borculo te brengen. In Ruurlo
werd de auto echter door de politie aange-
houden. Deze ontfermde zich over de dame.
Zij was nl. ontvlucht uit Groot Graffel te
Warnsveld.



Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij mochten ondervin-
den bij ons 50-jarig hu-
welijksfeest, betuigen
wij onze hartelijke dank

G. J. Poorterman
H B. Poorterman-

Wigherink

Vorden, Juni 1954
„'t Hilverdink"

Gevraagd:
flinke jongens
leeftijd 14—17 jr

Fa Jansen & Heuveling
Vorden
B.z.a. een meisje voor
de dag. Te bevr. bur.
Contact.

Net kosthuis gezocht,
geen beroeps. Br. no 7
bur. van dit blad.

Gevraagd een
flinke werkster

voor enkele dagen per
week. Br. letter B bu/.
Contact

Verloren:
een gouden broche,
(aandenken) in Henge-
lo-€. of Vorden, of
weg Hengelo-Vorden.
Tegen bel. terug te bez.
Boekhandel Arnold,
Hengelo-G.

Bromfiets te koop.
„Batavus" met J.L.O.
motor. Te bevr.

Hengeloseweg 9
Te koop toom biggen.
G. A. Wesselink

Noordink E 59
Te koop beste r.b. dr.
vaars, van goede af-
stamming, a.d. telling
7 Juli. Joh. Wesselink,
Kranenburg
Hooipersen

in 't weiland
betekent minder

werk ! Baaltjes van 20-
25 kg stofvrij hooi.
Beleefd aanbevelend,
J. W. Seesink Vorden
Aan 't zelfde adres
een helper gevraagd
op de graanmaaier.

HOOIGRAS te koop in
de weide bij H. Knoef
Briefjes inleveren bij
Wed. G. J. Masselink
Onstein E 83 Vorden
voor of op l Juli.

Te koop r. b. vaars-
kalf, 2 mnd oud en 5
biggen. J. W. Vrug-
gink B 52
Te koop nuchter vaars-
kalf, zw.b. goede prod.
G. H. Visscheis

Veld wij k

l Er wacht u een verrassing!
* Ziet onze etalage naast

de ingang van onze zaak.
Wanneer u ook overtuigd is
van deze
abnormale aanbieding
wacht dan niet langer
maar stapt onze zaak binnen . . .

Maar . . . . komt u eerst maar eens kijken.

WEGENS

inventarisatie
zijn A.S. WOENSDAG 30 Juni
winkel, pakhuis en kantoor de
GEHELE DAG
GESLOTEN

Fa J. W. ALBERS

Voor Jam's en ̂ leien:
Opekta
Ferja druppels
Parafine
FlessenlartV
Kurken
Inmaakvlies
Perkamentpapier

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal Gedipl. drogist

Opsporing!
Wil de automobilist, die in Mei
1940 een briefje van een krijgs-
gevangene gebracht heeft naar
Staphorst zich s.v.p. vervoegen
bij de heer F. J. DEKKER,
Schoolstraat H, Vorden?

Hiermede berichten wij, dat de
schoenreparatie's
als gewoonlijk worden
aangenomen en uitgevoerd.

J. W. HISSINK
Schoenhersteller — Zutphenseweg

Geef thans reeds
opdracht voor uw

Feestverlichting
voor de a.s. feesten;
er is dan meer tijd alles
goed in orde te brengen.

Techn. Bur. P.
Electra — Radio

DEKKER
Televisie

Denkt u om de inruil van
Philips Scheerappajtften!

Een veilige

alleen bij de opticien!
Kijk door A-Rovil zonneglazen

, • Anti Infrarood
• Anti Ultra violet
• Optisch geslepen

Fa. MartenS heeft ze voor u

School r els j e O.L.S. Dorp (vervolg)
Vrijdagmorgen trok men verder via Oud-
Averecst naar Ommen en omgeving, waarbij
ook „Junne" met de bekende waterval in de
Vecht, waar men onderdoor kan wandelen,
niet werd vergeten. Via de Bestemerberg werd
naar de jeugdherberg „Doevenbrug" gereden,
waar de leerlingen als oude bekenden door de
vader en moeder werden welkom geheten.
Na nog een flinke avondwandeling over de
berg te htebben gemaakt, kon de jeugd heel
goed slapen.
De laatste dag ging via de Holterberg, waar
het natuurhistorisch museum van de heer Piet
Bos werd bezocht en de Herikerberg, waar de
jeugd i.v.m. de training voor de motorwed-
strijden jammer genoeg niet kon spelen. Daar-
om werd de speeltuin te Lochem bezocht.
De vijfde klas reed via Zutphen in de richting
Apeldoorn, en toen met een stevige bries in
de rug langs 't vliegveld Teuge naar de
florellenkwekerij te Vaassen, waar onder des-
kundige leiding een leerzame rondgang ge-
maakt werd langs de diverse vijvers. Daarna
werd de tocht vervolgd tot dicht bij de Jeugd-
herberg de „Heemhoeve" waar de grote „rust"
gehouden werd.
De eerste avond in de jeugdherberg was vpor

allen natuurlijk een grote gebeurtenis en voor-
al het slapen een sensatie.
De tweede dag werd kcers gezet naar Nuns-
peet aan zee, waar hevig gekanood en in de
speeltuin gespeeld werd. Na een verblijf van
een paar uren werd het „Plashuis" de rug toe-
gekeerd en met een stevige wind in de rug
werd over de prachtige Veluwse wegen en
fietspaden naar de jeugdherberg terug ge-
fietst, waar het eten zich goed liet smaken.
De derde dag was 't Uddelermeer 't hoofddoel
van de rit. Door de prachtige stille beuken-
bossen was 't een genoegen om te rijden,
helaas deden een paar stukjes scherpe kei-
slagwegen een drietal banden sneuvelen, die
echter weer gauw geplakt waren.
In Vaassen werd 't kasteel de ,,Cannenburg"
bezichtigd en'na een ogenblik op 't marktplein
gepauzeerd te hebben werd terug gekeerd
naar de „Heemhoeve". Dank zij de prachtige
avond werd er een flinke par t i j rovertje ge-
speeld, waartoe zich het beboste terrein rond
de jeugdherberg prachtig leende. Het duurde?
dan 's avonds ook niet lang of toen eenmaal
het bed opgezocht was, de hele schare was
spoedig in een diepe rus t verzonken.

Slot volgt.

Bakker SCHURIHK
Te koop z.g.a.n. kin-
derwagen, laag model
en kinder-fietszitje.

Bevr. Bur. Contact
Te koop een r.b. nieuw-
m. koe, 24 l melk p. d.
wit bedr. H. W. Mul-
link. Medler D 155
Te koop een toom big-
gen bij T. H. Woltering
Onstein
Te koop ongebruikte
gegalv. teil i 50 l inh.
Zutphenseweg 47
Te koop 35 are hooi-
gras bij G. Zuurveld
Café 't Zwaantje

DIT is de nieuwe MOSQUITO

49 cc, rechtstreeks uit Italië

:nporteerd. 's Werelds

bc' j ic hulpmotor. Een jaar

gegarandeerd totSO.OOO km.

U maakt er van uw eigen fiets

in cor> wip de beste brom-

fiot: ter wereld mee.

Deze motor t rekt U door

het moeilijkste terrein, het

mulste rand, over de hoogste

heuvels... Iedere zonnige

dag wordt een feestel i jke

vacantledag.

NU 1280.- maar mef ! 30.-
voor de eerste betaling kunt
U uw kostelijke bezit al mee-
nemen bij:

A.G.TRA6TER
Zutph.weg Vorden



Komt a.s. Zondag kijken
naar het

WAN DEL FESTIJ N
op de Kranenburg.

Vertrek 12.30 uur; rust ± 4 uur; einde
i 7 uur.

Beleefd aanbevelend

P. B. H. Schoenaker
Gezellig zitje. Goede consumptie

U loopt als op rozen
met zo'n paar

Schuimrubber-inlegzolen
afwasbaar, voetmasserend,
met luchtcirculatie

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

J Voor iedere jongedame
* een

RIMPELROK
Als reclame voor onderstaande

spotprijzen
3.95 - 4.95 - 5.95 - 6.95 *

Profiteer van dit koopje

uw dochter of dochtertje met zo'n leuk

japonnetje van Luth
frisse kleuren en vlotte modellen.

En r/p iH'iTdsHing voor u is . . . . etc lage prijs!

Van vandaag tot en met 3 Juli
Interl. Kinder directoires 78 et.
Interl. Kinder hemdjes 78 et.
Interl. Dames slips 125 et

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindelijk veel meer l!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. trefkans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad uoor Vorden

-w
Voor Zaterdag

E X T R A R E C L A M E

150 gr. ham
150 gr. hamworst

Beleefd aanbev.

75 Ct £:

45 et 500 gr.

M. KRIJT

boterhamw. 30 et
spek 95 et

Dorpsstraat 32

Buikbanden
Breukbanden

Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius, Zutphen

ÏLuts~ Jloralia l/orden

Cursus in
bloemschikken
door de heer de Waal,
(fa Westendorp) Zutphen

Opgave van deelname voor 1 Juli '54
bij Mevr. van Mourik, Mevr. Ems-
broek-Steenman, Mej. Steenman en
Mevr. Albers, Zutphenseweg.

5 lessen voor f 2.50.

• • *• • +

VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEN m 272

Algem. Ned. Agr. Bedrijfsbond

LAATSTE INLEVERING
VACANTIE-ZEGELS
met geldigheidsduur tot 30 April '54

op Woensdag 30 Juni 's avonds tussen 7 en
8 uur bij de Penningmeester G. J. Martinus,
Almenseweg.

DANSSCHOOL

DANSLES?
Wij geven

snel-privé-les
Vraagt
inlichtingen
*

M* J. Kroneman

V'.V.Ï.V.V.V.

Openingsconcert
te geven door het Vordens
Dameskoor op Zondag 27 Juni
's avonds half acht
in de muziektent.

ITer afwisseling speelt Karel Wolters
enkele fluitsolo's.

Voor alle soorten DRUKWERK naar

DRUKKERIJ WOLTERS

Mag ik de heren en
dames, die de collecte
v.h. Ned. Rode Kruis
op zich genomen heb-
ben, en mij deopbrengst
nog niet hebben afge-
dragen vriendelijk ver-
zoeken, dit voor l Juli
te willen doen. Bij voor-
baat dank.

Mevr. Van Lennep
„de Kiwi" Vorden

Laat uw oude

gestikte dekens
door ons overtrekken
ze worden als nieuw
Aanbevelend

G. W. Luimes

't Is ons gebak-
dat verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-ÏHBANKETBAKKERU

G.J.SCHURINK

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

Aanbevelend

G. W. Luimes Vorden

•met een goede

jQWe moetenden uit
voorraad en onder

garantie £ ever ê aar

Klaverruiterstokken
in lengten van 2 en 3
meter te koop. Prijzen
resp. 20 en 30 et per
stuk, afgehaald van het
bos te Vorden. Te bevr.
bij :

J. ROELVINK
achter 't Zwembad
VORDEN

HEDEN

Krentenkoekjes
30 et. p. 100 gr.

Bakker» Schurink


