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VORDENS DAMESKOOR NAAR DE
SUPERIEURE AFDELING

Het Dameskoor heeft te Huissen op het zang-
concours in de Ere-afdeling een Ie pr i js be-
haald (,'51M punten) /odat het nu gepromoveerd
is naar de Superieure afdeling. Voorwaar een
prachtige prestatie voor dit koor, dat nog geen
/es jaar bestaat.
Daar de heer Bakker het koor en de toege-
stroomde Vordenaren de toegang tot zijn feest-
zaa l ontzegde, begeleidde Concordia de dames
naar café De Zon.
De heer E. Klumper feliciteerde namens Con-
cordia het koor en de dirigent met hun schit-
terend succes en bood een enveloppe met in-
houd aan. Daarna bracht de heer A. Bielder-
man namens het Mannenkoor de dames en
dirigent hulde eveneens onder aanbieding van
een enveloppe.
Mevr. Klein Brinke, presidente van het Da-
meskoor, dankte de verenigingen voor hun
huldebetoon en was verheugd dat de verstand-
houding der koren onderling zo goed is. Ver-
der dankte /.ij de koorleden voor de inspan-
ning welke / i j zich de laatste maanden getroost
hadden, en de dirigent, de heer Wolters voor
z i j n onvermoeide ijver en prima leiding. Ook
de heer van Til, die enige vr i je avonden voor
de dames opgeofferd had, kreeg woorden van
dank. Beide heren werden een doos sigaretten
aangeboden en Mevr. Wolters deelde in de
hulde van haar man, met een prachtig bou-
quet tulpen. Hierna bleef men nog enige tijd
gezellig bijeen, waarbij Concordia nog menig
nummert je ten beste gaf.
Het bestuur van V.V.V., dat Zondagavond ver-
hinderd was, zond Maandagmorgen een sch r i f -
t e l i jke gelukwens in, eveneens vergezeld van
een gevulde enveloppe.

EERSTE DIESEL IN VORDEN MET
SIGAREN VERWELKOMD

Het was voor de bestu m Bieden van VA' .V.
en de winkeliersvereniging Zondagmorgen
vroeg dag. / i j hebben de eerste Dieseltrein d i e -
om 7.1>0 uur in Vorden uit Zutphen arriveerde,
<>p enigszins o f f i c i ë l e en feestelijke wijze wel-
kom geheten. De voorzitter van V.V.V., burge-
meester van Ai kei, sprak nadat de trein was
gearriveerd, tot de directie van de N.S., ver-
tegenwoordigd door de hoofdinspecteur ir.
Beunke, en het personeel, enkele welkomst-
woorden en hoopte dat de diesel, vele vreem-
delingen en Vordenaren van en naar Vorden
zou vervoeren. Het verheugde spr. zeer dat er
voortaan een uurdienst in beide richtingen is.
Als kleine blijk van waardering werden aan
Ir. Beunke en het personeel van de trein si-
garen aangeboden. De heer Schurink, voor-
zi t ter van de winkeliersvereniging sprak ook
z i j n vreugde uit over de belangrijke verbete-
r ing en bood enkele lepeltjes met het wapen
van Vorden aan . Nadat Ir. Beunke de spre-
kers dank had gebracht voor hun welkom, no-
digde hij het gezelschap uit met de trein de
reis naar Winterswijk voort te zetten.

NUTSFLORALIA VORDEN
l loewel het weer tot voor kort zo was, dat de
Vordenaren z i c h nog graag bij de kachel
wai inden, is de l i j d toch daar, dat Nuts l ïora l ia
weer z i j n werk ter hand moet nemen! De stek-
p l a n t e n z i j n anders niet klaar met September
om tentoongesteld te worden. Vri jdag l J u n i
worden de p lanten uitgereikt. Zoals a l l e j a r e n
kri jgen de kinderen de planten op de scholen
en de volwassenen en de kinderen, die in
Zuiphen o j> school gaan kunnen de stekplan-
len Vrijdagmiddag l J u n i in het Nutsgebouw
ophalen van ha l f vier tot v i j l : uur. De stek-
p la i i t en voor de schoolkinderen z i jn een ge-
r a n i u m c ' i i een aga lum en kosten 'i5 cent per
stel. De volwassenen en de kinderen, die naar
Zu tp l i en gaan krijgen een Fuchsia en een Be-
gonia samen voor -15 cent. De prijs kan dus
geen beletsel z i j n om mee te doen!
Ook zal er weer een cursus in bloemschikken
door de heer de Waal (Fa. Westendorp) uit
Zutphen gegeven worden. De cursus omvat 5
lessen, de eerste drie eind Juni en de laatste
twee in September, voor ƒ ^.50 per cursus.
De bloemententoonstelling heef t p l a a t s op
Vri jdag en Zaterdag 17 en 18 September.

Kerkdiensten Zondag 30 Mei
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

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

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 29 Mei van 5 uur t. e. m.
Zondag 30 Mei Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Voor Pinksteren;
Van Vrijdag 4 Juni 's middags van 4 uur t.e.m.
Maandagav. 7 Juni Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 79 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 53.— tot f 57.50
Schottelingen 69. 72. —.

Handel was tamelijk vlug.

Burg. stand van 21 t.m. 27 Mei
Geboren: d.v. A. H. Dolphijn en H, M. Dol-
phijn-vanBerkel; d.v. H. W. A. Bruilen H. M,
Bruil-Haverkamp; z.v. J. A. Berentsen en J. M.
Berentsen-Hummelink.
Ondertrouwd: H. Heerink en J. Rietman, C.

Eijkelkamp en M. E. Stapelbroek,
mwd : J. G. RuiterkampenC. E. Harmelink

H. W. Knol en W. Wijbenga.
O verleden: B. Nijenhuis, oud 73 jr, e. v. Ha.
Ga. Gosselink; H. Grotenhuis ten Harkel, m.
ongeh. 85 jr oud.

mjlM 1000 WANDELAARS IN VORDEN
D^^rote rust van de wandeltochten, welke cle
Zutphensc Wandel Luie ieder jaar op Hemel-
vaartsdag organiseert, werd di t j a a r in Vor-
den gehouden. De Ver. voor Vreemdelingen
Verkeer had gezorgd dat. er in cle cale's en l lo-
tels voldoende- accomodatie was om cle wan-
delaars, die aan de 25 kin tocht deelnamen,
behoorlijk te ontvangen. Ook het Nutsgebouw
was ingeschakeld. Tegen l uur kamen de- eer-
ste individuele wandelaars via de Almense
weg Vorden binnenwandelen, weldra gevolgd
door grotere groepen, meestal gestoken in f l e u -
rige wande lk led i j . Vooral cle po l i t i emannen
en de militairen maakten, ondanks cle d r u k -
kende hitte, een keurige indruk. De pol i t ie
had gezorgd voor een uitstekende verkeer.s-
regeling, zodat alles vlot verliep. Een en ander
brach t honderden kijkers in Vorden op de
been, die nog eens extra genoten van het in
Schotse kledij gestoken tamboer- en p i jpers -
corps uit Arnhem, dat hier ecu rondwande-
ling door de straten maakte om daa rna weer
met een bus in de richting /u tphen te- v e r d w i j -
nen. Tegen drie uur vertrokken de- l a a t s t e
deelnemers weer uit Vorden om via cle Haakse:
weg over Wichmond en Baak naar / u t p h e n te-
rug te wandelen. De voorzitter van V.V.V.,
burgemeester van Arkel , hield in Vorden
voortdurend contact met cle leiders van deze
tocht, zodat ook op het gebied der o rgan i sa t i e -
al les naa r wens verlopen is.
Een aantal hotels, café's en andere nering-
doenden in Vorden hebben, dank zij de
V.V.V., een extra goede dag gemaakt.

4e PRIJS
Op e-en te Loc hem gehouden o r i ën te r ings r i t
over een lengte: van (>2 km behaalde onze
plaal.sgenoot de- heer 11. O l t h o f met z i j n motor
c - c - i i I e p r i j s met slechts 12 s t i a l p u n t e n .

GESLAAGD
De dames A D i j k m a n e-n A. }. Limburg be-
haa lden hc't d ip loma s l e n o t y p i s t e - N e - e l .
De l i c - e - r ( i . J . Bonk slaagde te U i r e c h l voor
het d i p l o m a p l u i m v e e seledeur.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)
Vordens Dameskoor ging Zondag naai Huisen
om e i e - c - l te nemen aan het z.angconcours. Dooi-
de eerste pi i js , d ie z i j behaalde p laa t s te - z i j z ich
in de- superieure afdel ing. Begrijpelijkerwijze
leefde- de Vorclense bevolking mee-. Lvenals in
voorgaande jaren zon het koor ook nu weer
ontvangen worden in één van de- daartoe in-
ger ichte zalen in ons dorp. Het vorig j a a r was
dit het Hotel van de heer Bakker geweest en
volgens toezegging kon men ook nu hier weer
terecht. Doch men had ondanks afspraken
b u i t e n de waard gerekend. De heer Bakker
wenste het Dameskoor niet te ontvangen en
zowel het koor als de muziekvereniging Con-
eorc l i a stonden voor een gesloten deur. Op
een vraag van het bestuur of men hier b in-
nen mocht, kwam een antwoord dat volgens
begrippen van een eerbaar burger de gre-ns
van het fatsoen overschreed.

Wat was het gevolg? Op straat blijven staan
kon men niet. Men besloot om naar café „De
Zon" te gaan. Met hoopte daar zowel voor het
Dameskoor als voor de gelukwensende vereni-
gingen en de supporters een plaats te vinden.
En inderdaad, deze zaak stond wel open voor
een plaatsel i jke vereniging.
Hier kregen, nadat de / aa l was volgestroomd,
de voorzitters van enkele verenigingen de ge-
legenheid hun gelukwensen met een passend
c a d e a u aan te bieden. Een der aanwezigen
vroeg het woord en wees hierbij op het feit dat
hetgeen het Dameskoor deze avond bij het Ho-
tel van de heer Bakker was overkomen, meer
dan beledigend was. Het weigeren van een te
voren aangevraagd bezoek en de toegezegde
ontvangst zou men al leen aan een stel dronken
mensen kunnen weigeren. Volgens de- spreker

*
t dit niet alleen het koor en dirigent m a a t
de d a a r b i j betrokken verenigingen veel

pijn gedaan en z i j zu l len z i ch zeer zeker bera-
den voordat zij het risico lopen opnieuw e-c-n

;ü jke belediging te ondergaan.
Ondergetekende wenst met nad ruk te ver-

klaren dat het de heer Bakker niet opnieuw
(jg^elegenheid zal geven om hun op een der-
^rke manie r te beledigen.

Het Vordens Dameskoor.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO

TERREIN WEDSTIJDEN
OOST GELDERLAND

Morgen, Zondag •'>() Mei, zal op het landgoed
't Zand onder de gemeente Hengelo (G.) de
s t r i j d om he t t e r re inkampioenschap van ( i e ' l -
e l e r l a n c l voor motoren worde-n beslist.
Vor motorsportliefhebbers is dit cm b i j /onde-
re gelegenheid om te g e - n i e t e n v a n e le ener-
verende sport die een terreinwedstrijd kan
z i j n . Het landgoed 'L Zand met. z i j n l u - u v e - l s ,
/and en bospaden is hiervoor uitermate ge-
schikt.
Wij vernemen van de organisatoren dat nu
/eer spannende races te verwachten z i j n , ge-
zien het zeer grote a a n t a l inschr i jv ingen in
a l l e - klassen voor junioren en senioren Hoofd-
klasse. De i n s c h r i j v i n g ove r t r e f t die- van a l l e -
voorgaande wedstri jden. Zo hebben de- n a t i o -
nale c' i i i n t e rna t iona le terreinrijders ingeschre-
ven, die- al jaren vele l a u w c r e - n hebben ge-
oogst bi j het kampioenschap van Neder land
als Henny Rietman, Bandoin, Heukelom, W i t
berg, Sclling etc., namen die voor z ichzel f sp ie -
ken.
Een extra str i jd zal in de seniorenklasse 500 c c
worden geleverd voor de kostbare zi lveren wis-
sel beker, geschonken dooi' cle eigenaresse- van
het landgoed, mevrouw Di t l l i nge r . De- beker
zal worden verdedigd door de kampioen van
verleden j aa r Henny Rietman.

Dank zi j een luidspreker i n s t a l l a t i e zal men
de wedstrijd op a l l e - pun ten van he:t c i r c u i t u i t -
stekend k u n n e n volgen en zo op cle hoogte
blijven van de positie en cle verr icht ingen van
de toprijders. De weg naar het c i r cu i t is alge-
p i j l d met MOTUL- en witte K.N.M.V. pi j len.
Vlak bij het circuit z i j n uitstekende parkecr-
gelegenneden welke zich op het landgoed be-
vinden . De t ra ining, een der i n t e r e s s a n t s t e - de--
len van dit motorevenement zal ee-n uur voor
cle wedstr i jd , dus om l '5 uur beginnen.



EEN HUWELIJK DAT BELANGSTEL-
LÏNG TROK

Woensdagmiddag werd het huwelijk voltrok-
ken tussen mei. W. Wijbenga en de heer H.
Knol. Daar de ' b ru id lid is van het Dameskoor
had het gehele koor z i c h in de ha l l Van het
Gemeentehuis opgesteld en werd na de vol-
t r e k k i n g van het huwelijk hel Bruidskoor uit
Lohengrin gezongen. Vanzelfsprekend trok de-
ze ' bijzondere gebeurtenis op deze stralende
zomeielag grote belangslelling.

SCHIET WEDSTRIJDEN OP
„HAMELAND

Dal de fa. Marlens mei haar jaarli jkse schiet-
wedstrijden op „Hameland" vele jagers een
genoeglijke en levens leerzame middag kan
bezorgen bleek ook Zaterdagmiddag, toen ve-
len van heinde en ver, naar Vorden waren ge-
togen om eikaars krachten te meien op hel ge-
weer. De wisselbekers voor de vrije en vas te
baan werden dit j a a r gewonnen door de heren
Portman uit Goor en Ordelman uit Zutphen.
De uitslagen op de banen waren:
Inkomende duiven: 1. Lucassen; 2. Poortman.
Goor; 3. Dr Struckmann, Rolterdam; 4. Fre-
ricks, Drempt; 5. Kaal.
Rabbits: 1. A. Colenbrander; 2. Peters, Laag-
Soeren; 3. Portman, Goor; 4. W. Frericks; 5. K.
Wolf f, Arnhem.
Afgaande doubletten: 1. Poortman, Goor; 2.
A. v. Veen, Rotterdam; 3. H. v. Veen; 4. van
Lom; 5. Schachtleven sr, Doetinchem.
Ha/enbaan: 1. Klumpers; 2. Gussinklo, Wes-
tendorp; 3. A. v. Veen; 4. Heinen; 5. Kaal.
Dwarsvliegers: 1. Heinen; 2. Lucassen.
Drempt; 3. Poortman, Goor; 4. Ordelman, Zut -
phen; 5. Reulink.
Na afloop werden in hotel Bakker de prijzen
uitgereikt door de heer A. Siemerink van de
la. Marlens.

FEESTAVONDEN OUD-LEERLINGEN
CHR. SCHOOL (DORP)

In het kader van de herdenking van het 75-
ja r ig bes taan der Ghr. school aan het Hoge
alhier , werd Donderdagavond de- eerste van
ele drie feestavonden gegeven in het gebouw
Irene.
' l 'oen de voor/itter van het comité van Q^&-
leerlingen, de heer f. A. Berenpas, de verg^F-
ring opende was de zaa l tot in a l le hoeken ge-
vuld. I u z i j n openingswoord deelde spr. mede,
dat hoewel er drie avonden zu l l en worden ge-
houden er nog velen moesten worden teleurge-
steld. Verder deelde hij mee dat het (>( ) - ja r ig
bes taan der school n ie t feestelijk kon worj"
herdacht wegens de mobilisatie.
Thans is met medewerking van de heren
Kn/erink uit Medemblik en Bonihof uit Apel-
doorn het mogelijk geworden om het 75-jarig
bestaan feestelijk te gedenken,
ledere avond zou er een feestrede worden uit-
gesproken door een oud-leerling der school.
Deze feestrede werd Donderdagavond uitge-
sproken door de heer G. Klein Ikkink (oud-
leerling en oud-onderwijzer der school) te Gla-
nerbrug. Nadat hem door de voor/itter daar-
toe de gelegenheid was gegeven deelde spr.
mede, dat hij Vorden reeds meer dan 25 jaar
had verlaten. Als jongen van 8 jaar mocht hij
het 25 jarig bestaan der school medevieren,
later het 50-jarig, en thans het 75-jarig bestaan.
Spr. hoopte tenslotte dat de school met het
huidige bestuur en personeel nog rijke zegen
voor de schooljeugd van Vorden mag afwer-
pen.
De „Schpolrevue" die voor deze gelegenheid
was samengesteld werd vervolgens afgewerkt.
Beelden u ft het schoolleven van vroeger en
thans werden op geestige wijze naar voren ge-
b r a c h t , a l les afgewisseld met samenzang.
De heer A. C. Gotink uil Warnsveld bood na-
mens de oud-leerlingen een elecirische stofzui-
ger voor de school en een electrische school-
klok aan. De voorzitter van het schoolbestuur
ds [. H. Jansen dankte in hartelijke bewoor-
dingen voor deze zeer fraaie geschenken.
Tijdens de pauze en tussen de bedrijven door
\verd er ruim getracteerd.
Aan het s l e > t dankte de heer Ber.enpas allen
die te)t het welslagen van deze avond hadden
medegewerkt, liet staande een slotvers, dat
s p e e - i a a l voor deze feestavonden was gemaakt,
zingen, waarna de heer G. Klein Ikkink met
dankgebed eindigde.
De oud-leerlingen kunnen dan ook met grote
voldoening op deze alleszins geslaagde avond
terugzien.
De feestrede werd Vrijdagavond uilgesproken
door de heer I). Wonnink, hoofd ener school
ie Scheemda (oud-leerling) en Zaterdagavond
door de heer f. Oortgiesen, onderwi jzer aan de
Middelbare Tuinbouwschool Ie Boskoop, oe>k
oud-leerling der school. Op deze avonden was
he- t programma ge l i j k aan de eerste.

•|.u i g
ir^^i

i Gr.

BIOSCOOP
Hedenavond draait er weer eens een luchtige
operettefilm in het Nutsgebouw, n.l. Bloemen
van Hawaii. Hawaii, het prachtige eiland in
de Stille Zuidzee, met z i j n mooie meisjes, heeft
altijd een wondere bekoring. Wie zich dit soort
f i lms van vroeger herinnert, weel dal ze vol ro-
mantiek z i j n . Ook deze f i lm maakt hierop geen
uitzondering.

He. RODE KRUIS
helpt U wel...

maar wat doet U?
60 belangrijke vredestaken...

Kent U ze . . .?

Denk eens aan hulp bij rampen,
bloedtransfusie,

hoornvliesoverbrenging voor blinden,
moedermelk voor zwakke baby's ;

beentransplantatie,
boottochten voor invaliden,

welfare-werk in ziekenhuizen
en thuis, lectuur voor patiënten,

hulpposten langs de wegen...
Dit zijn slechts enkele van de

meer dan 60 manieren
waarop Uw Rode Kruis helpt.

U hebt die hulp nog nooit
nodig gehad ? Wees blij !

Maar dan reden te meer
Uw Rode Kruis bij te staan;

te geven! Zoveel U missen kunt...

Giro 382778, Ned. Rode Kruis
afd. Zutphen

JAARVERGADERING VOETBALVER.
Het voornaamste, wat in deze jaarvergadering
behandeld werd, was de verkiezing van een
geheel nieuwe elftalcommissie, daar de be-
staande commissie, t.w. de heren H. Vlogman,
A. Brandenberg, K. Reuvekamp en T. Buunk
zich niel meer herkiesbaar sielde.
Na een uitvoerige discussie werden tenslotie
in de nieuwe commissie gekozen de heren D.
Jansen, H. Oonk, W. van Til en H. Visschers.
Uit het verslag van de secretaris kunnen we
melden dat het ledental enigszins achteruit ge-
lopen was. De financiële toestand der vereni-
ging is gezond. De voorzitter, de heer Lam-
mers, dankte in het bijzonder de heer H. Eins-
broek, voor het vele werk, dat deze als se-
crelaris-penningmeesler voor de vereniging op
/ulk een uilsiekende wijze verricht.
De heren van de kascommissie t.w. J. Schup-
pers en H. Oonk maakten een compliment
voor de keurige wijze, waarop de boeken wa-
ren bijgehouden. In de kascommissie werden
opnieuw de beide heren benoemd met als re-
serve de heer A. Bello.
Omtrent de viering van het 25-jarig bestaan
deelde de secretaris-penningmeester nog en-
kele bijzonderheden mede.
Op Zaterdagmiddag 11 Sepiember zal er in
Hotel Bakker een receptie gehouden worden,
terwijl er 's avonds een cabaret-avond gehou-
den zal worden voor leden en donateurs mei
hun dames. Deze avond zal verzorgd worden
door hel gezelschap Confelli uit 's Hertogen-
boseh. De receptie- en dansmuziek zal ver-
zorgd worden door het orkest Masselink uit
Doetinchem. Voor spelers en oud-spelers zal
er op Zaterdag 28 Aug. een oude jaa r savond
gehouden worden in Hotel Kakker.
Verder zul len Markelo, \*.\\ en Ra t t i in het
kader van het 25-jarig bestaan een wedstrijd

spelen tegen Vorden. Voor elke wedstr i jd is
een p r i j s beschikbaar.
Bij de bes tuursverk ie / ing werden de a l t r e d e n
de heren H. Emsbroek, f. Bielderman en H.
M assen herkozen.
De jun ioren commissie, bes t aande uit de heren
de Grip, Koster en H. W. M assen werd herko-
zen.
De training van de seniorenelftallen zal dit
jaa r in handen gelegd worden van de heer
Oostindiën, die zich voor deze t a a k geheel be-
langeloos beschikbaar stelde. De v e l d t r a i n i n g
zal op 8 Juni a.s. aanvangen en vertier elke
Dinsdagavond plaats vinden.
Bij de rondvraag werd dooi verschi l lende le-
den de kwestie van de kleedkamer naar voren
gebracht. Voorzitter deelde mede dat de f i n a n -
ciën om een nieuwe kleedkamer te bouwen,
ontbreken. Nu de gemeente het sportterrein
hee l t a a n g e k o c h t hoopte h i j van de/e z i j de op
medewerking. De heer Kr. Smit zal t r a c h t e n
om een supportersclub in het leven te roepen.
Door vertrek van de heer Rengelink zit het
c l u b b l a d momenteel /onder redactie. De heren
A. Bello en B. Vlogman /u i l en t r a c h t e n hel
c l u b b l a d opnieuw te doen verschi jnen. Ten-
slotte stelde de voorzit ter voor, de heer Ren-
gelink lol erelid ie benoemen, wat onder ap-
plaus werd aangenomen.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal is Zondag v r i j , doch de reser-
ves spelen op eigen terrein een der laatste com-
peiiliewedslrijden legen Socii II uil Vierakker.
Gezien de prestaties van het 2e elftal geduren-
de de laatste weken ligt een overwinning voor
hen in het vooruitzicht. N a a r we vernemen
zullen de traditionele jaar l i jkse sei icwedst r i j -
den van Ratli worden gehouden op de Zonda-
gen 4, 11 en 18 Juli a.s.

KINDSHEIDSDAG 1954
Zaterdag werd a lh ie r de- j a a r l i j k s e Kindshe ids
dag gehouden. Om 8 uur werd in de parochie--
kerk op de Kranenburg een H. Mis opgedra-
gen met een alg. H. Communie. De /..K. l leer
Pastoor sprak de jeugdige' s c h a r e - na afloop toe-
en moedigde hen aan ve-e l te bidden voor de
Missie. Hierna werd e le Kindshcids /cgcn gege-
ven en vond de opdrach t aan hei fezuskind
plaats. Nadat men in de school de inwendige '
mens had versterkt werd de verdere- f e e - s t v i e -
ring voortgezet in z a a l Schoenaker . Door l i e - t
onderwijzend personeel werden hier een aan -
tal aardige f i l m p j e s vrr loonel o.a. over 't Ko
ninklijk Huis, e - t e . O o k e - e ' i i t e - k e - n f i l m p j e - amu-
s e c - i e l e - de jeugd naar har te lus t . De- / .K. l i e e r
Pastoor en de heer H. Folme-r , Hoofd dei
school hielden nog een korle toespraak in h e - i
kader van deze Kindsheidsdag

Haal de wereld in uw huis

met

RADIO en TELEVISIE
•k
ELECTRO-TECHN. BUR.

P. DEKKER, Telef. 253

ZORG

dat u met PINKSTEREN
er netjes uitziet.

Vergeet daarbij ook uw

C SCHOENEN

niet. Hebt u er nog een
paar nodig? Ga dan eerst bij
WULLINK kijken. U vindt
er een ruime keuze leuke en
vlotte modellen, in elke
prijsklasse.

Wullink's Sciioenliandel
„Onbclwixt d<> schoenenspecialist"

Telef. 342



Dankbetuiging
Voor de vele blijken
van belangstelling on-
dervonden bij ons 40-
jarig huwelijks-en 50-
jarig zangersjubileutn,
betuigen wij aan allen
onze hartelijke dank.

fam. H. Besselink
„Schutterij"

Wij zijn fabrikanten
van alle soorten

fietstassen
weekendtassen
motortassen
aktenmappen

We maken ze naar Uw
wens in linnen en leer
Koopt bij vakmensen.

Aanbevelend

G. W. Luimes

VordensMannenkoor
A.s. Maandag 31 Mei

jaarvergadering
Trouwe opkomst

gewenst

TROUW EN VERiov
RINGEN

iejf 00tufe/i

qcatfute fa/wen tuur
< ~ * ' -

Vx LEVERANCIER.
VOOR, RLLE ZIEKEN FONDSEN

VOKDEH rfi.272

Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt u ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

Gaat U van 't zomer
kamperen?

Bespreekt nu reeds een
TENT

bij de
Eerste Vordense ten-
ten verhuurinrichting

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vonten
Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Bil l i jke pri j /en

Drogisten] en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen

Zo de Here wil hopen wij op Don-
V derdag 3 Juni a. s. met onze Ouders,

Behuwd- en Grootouders

G. J. Poorterman
en

H. B. Poorterman-Wigherink

hun 50 jarige echtvereniging te herden-

X Hun dankbare kinderen, Behuwd-
X en Kleinkinderen.

fi VORDEN, Mei 1954
X „'t Hilverdink" E 31

Gelegenheid tot feliciteren op 3 Juni van 3.30 tot

X 5.30 uur.

r i

X

r ^

X
X

!

X
jij

X
X

X
X
u

X
U

•

G. J. WUESTENENK
en

W. A. WUESTENENK-TJOONK

hopen op Maandag 31 Mei a. s.
hun 25-jarige echtvereniging te
herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4.30 uur
in Hotel Bakker.

VORDEN, Mei 1954.
„'t Addink"

n iX Zo de Here wil hopen onze geliefde X
W ouders en kinderen V
X H. Arfman X

x
J. A. Arfman-Geltink

op Maandag 31 Mei dfedag te her-
denken waarop zij vo&K.5 jaar in de
echt werden verbonden.

J Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
X spaard mogen blijven is de wens van hun

X dankbare kinderen en ouders.

w BERTUS en ANNIE
GERRIjj^i DIN1E
JOKE ^P
E. GELTINK en echtgenote

^ Receptie van 2.30 tot 4 uur.

X VORDEN, Mei 1954.
X Brandenborch E 98

Kc

v
Q
\

/V

X
w

Op Maandag 31 Mei hopen onze ge-
liefde ouders

J. L Welsink
en

J. Welsink-Klanderman
hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van

GERRIE en ANTOON
JOKE

Gelegenheid tot feliciteren op Dinsdag l Juni
van 4 tot 5.30 uur in hotel Bakker te Vorden.

VORDEN, Mei 1954.
Almenseweg C 155a

in open en gesloten modellen
Moderne kleuren!

KIJK MAAR IN VORDEN

ansen
heef f ze en ~o uoorclclif/ f

Heden overleed na een ziekte van
slechts enkele dagen, geheel onverwacht,
onze lieve Man en Vader

BEREND NIJENHUIS

in de ouderdom van 73 jaar.

Wed. H. G. NIJENHUIS-
GOSSELINK

E. W. NIJENHUIS
J. B. NIJENHUIS

VORDEN, 25 Mei 1954.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op Vrijdag 28 Mei op de Algem.
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed geheel onverwacht
onze Oom en Oud-Oom

HARMEN GROTENHUIS
TEN HARKEL

in de ouderdom van 85 jaar.

Fam. GROTENHUIS
TEN HARKEL

VORDEN, 27 Mei 1954.

De teraardebestelling vindt plaats op
Maandag 31 Mei om half twee op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Fa J. W. ALBERS
Afdeling Brandstoffen

Bestellingen voor Brandstoffen
tegen de voorjaars-^i zomerprijzen
worden gaarne op^^bmen.

Afdeling Kunstmeststoffen
Opgaven voor levering van Slakken-
meel tegen de zomerprijzen kunnen
nog worden aangenomen.

U kunt er van verzekerd zijn oBrLI prima kwa-
liteiten ontvangt tegen de laagst mogelijke
prijzen.

Opgave voor levering van deze artikelen liefst
zo spoedig mogelijk op ons kantoor.

VOOR Zonnebrandolie
Zonnebrandcrême
Zonnebrillen
Sproetenzalf
Anti-transpiratie-
middelen, Badmutsen
enz. naar:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M, V, d. Wal Gedipl. drogist

Het /.s een voldongen f e i t ,
Van der Wal verkoopt n kwaliteit

r
Wollen Zwempakjcs

leeftijd 4 jaar f 3.90
met kleine stijging per maat

Wollen Zwembroekjes
leeftijd 4 jaar f 2.60
met kleine stijging per maat
*

Vlotte tricot
Dames Pullovers

reeds voor f 2.15

CHOOLDERMAN
VORDEN

Een Kinderwagen
nodig ?

Voor spotprijzen
leveren wij ze U

Aanbevelend,

G. W. Luimes, Vorden
Te koop

alle soorten

koolplanten
D. Klein Gel t ink
„Klein Garmel"

Gevraagd:
fl inke jongens
leeftijd 14 — 17 jr

Fa Jansen 6 Heuveling
Vorden

Te koop een gans met
7 jongen, een gent, een
fornuispot en een dres-
seerkar. G. Dijkman,
C 129 b/d Bramel

Te koop enige gazon-
maaimachines in goede
staat. Henk van Ark

Fantastisch,
zo wij wat doen in onze
afdeling stoffeerder ij.
En geen wonder, de-
genen die we lever-
den, zijn dik tevreden
Goed en niet duur.
Aanbevelend,

G. W. Luimes
Te koop een g.o.h.
Kinderwagen.

Insulindelaan 36

Biggen te koop.
G. Klein Haneveld,

Warken

Te koop toom biggen
B. H. Koning, Linde

Te koop een goed be-
vleesde jonge guste koe
bij B. W. Pelgrom,

D 138a, Kranenburg

Te koop een toom
zware biggen.
Besselink bij 't kerkhof

Voor al uw

o.a. vis i tekaar t jes , ge-
boor tekaar t jes , onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Voor
zonneschermen en

Baltex gordijnen

Aanbevelend
G. W. LUIMES

met een goede

voorraad en onder

garantie teverêaar



flutmiloclit v. Ouden van Dagen
Evenals andere jaren organiseert de Oranje-
commissie een autotocht voor ouden v. dagen
op Zaterdag 12 Juni a.s.
Gezien de hoge onkosten verwacht het be-
stuur dat zij, voor wie dit geen bezwaar is,
f 2.50 per persoon in de kosten bijdragen.

Aanmelden, met opgave van leeftijd, van
1—5 Juni bij de heer H. G. POESSE.

Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn
dan de beschikbare plaatsen, dan vallen
de jongsten af.

f
MOTOR-

terreinwedstrijden

't ZAND

HENGELO-G.

Zondag 30
Aanvang 14 u. Training 13 u

*

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

DEZE WEEK:
op

Waardebon 15
40 laar inconé 1914-1954

Dames pyama
Normale prijs f 10.50

Jubileumprijs . . . f 7.50

Heren pyama
Normale prijs f 10.50

Jubileumprijs . . . f 7.50

EXTRA op bon 15:

Rookstoel kussens
Normale prijs f 32.75

Jubileumprijs f 25.75

TEL 381VISSER

NUTS-FLORALIA
VORDEN

Uitreiking van stekplanten
Vrijdagmiddag 4 Juni van 3.30 tot 5 jjur
voor volwassenen en schoolkinderen
Zutphen op school gaan. Prijs voor
stekplanten samen 45 et.
Opgave voor deelname aan de cursus bloem-
schikken bij Mevr. van Mourik, Apotheek,
tot Woensdag 16 Juni '54. Leeftijd 15 jaar.

Voor

VILTHOEDEN
STROHOEDEN
BRUIDSSLUIERS
BRUIDSKAPJES
vervormen en moderni-
seren van oude hoeden

KRONEMAN-JÖRISSEN

Wegens dienstplicht gevraagd

een flinke jongen
voor kantoor en andere werkzaamh.

Firma J, W. ALBE R S, Vorden

In verband met ^
PINKSTEREN

vervallen as week
alle sluitingsmiddagen

VORDENSE WINKELIERSVER.

Stevige, sterke

Griekse Sandalen
voor Vader en Zoon
28-31 f 8.40 32-35 f 9.35
36-40 f 10.55 41-46 f 11.50
met gegarandeerde rubberzooi.

A. JANSEN, Schoenhandcl

Kinderfietsjes
Jongens- en Meisjesfietsjes
24 X l % en 26 X l V>

Sport- en Engelsmodel rijwielen
in de kleuren zwart, metaalgrijs,
Bordeaux rood en petrol blauw.
Met velg- of trommelremmen,
remnaaf of drie-versnellingsnaaf

Dames- en Herenrijwielen
met zwarte of chroom velgen
Prijzen voor iedere beurs!

Rijwiellampen vanaf f 12.—
Autopeds en Driewielertjes
Kindermandjes. Zitjes voor- en achterop
Windschermpjes
Tassen in alle maten, in leer en linnen
Enzovoort, enzovoort.

Eventueel betaling in overleg

Beleefd aanbevelend,

fl.G.TRAGTER,Rijwielhandel

Voor

Kinderschoentjes
natuurlijk naar

WULLINK'S Sclioeiiliandel,
„Onbetwist de schoenenspecialist"

Telef. 342

Pracht collectie

HEREN COSTUUMS
100°,, wollen kamgaren - nieuwste dessins

* Reeds vanaf f 92.

OXFORD COSTUUMS
* Reeds vanaf f 111.

JONGENS COSTUUMS
Nieuwe dessins - ruime keuze in alle maten

RAADHUISSTR., VORDEN

Wij blijven steeds laag in prijs
en hoog in kwaliteit!

Al onze vleeswaren tegen de bekende prijzen.

Extra reclame alleen voor Zaterdag:
200 gr. hamworst 60 et 200 gr. boterhamworst 40 et

500 gram spek 90 et

Beleefd aanbev. ML KRIJT Dorpsstraat 32

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

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden


