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UITSTAPJE.

Een 30-tal dames van de Herv. Vrouwen-
vereniging heeft Dinsdag per bus een uitstapje
gemaakt naar Enschede. Daar werd eerst de
Synagoge bezichtigd, die zeer mooi werd be-
vonden; daarna het museum van oudheden
e.a. De tocht naar Vorden ging over Neede,
Eibergen, Lichtenvoorde, Varsseveld en Doe-
tinchem. Allen waren zeer voldaan.

INBRAAK IN COÖP. LANDB. VERENIGING
„DE EENDRACHT" OPGEHELDERD.

Politie te Boxtel arresteerde vier daders.
De politie heeft een goede vangst gedaan door
de hand te leggen op vier personen uit Heer-
len, de 25-jarige A. M., de 33-jarige R. S., de
23-jarige J. B. en de 39-jarige J. L. Dit viertal
heeft n.l. een groot aantal inbraken op zijn
geweten, o.a. in de Coöp. zuivelfabrieken te
Wierden en Colmschate en in het gebouw van
de Coöp. Landbouwvereniging ,,De Eendracht"
te Vorden.
De eerstgenoemde drie zijn op heterdaad be-
trapt bij een inbraak in de zuivelfabriek te
Boxtel. Zij brachten reeds voor de derde maal
een be/oek aan deze fabriek. De politie te
l!c;xtel had een op korte afstand geparkeerde
auto, waarmede de inbrekers gekomen waren,
onbruikbaar gemaakt, zodat zij niet de vlucht
konden nemen.
Welk een goede vangst de politie gedaan
heeft blijkt wel uit de grote lijst van mis-
drijven, waaraan deze lieden zich schuldig
hebben gemaakt. O.a. werd ingebroken in
Munstergeleen, Mechelen, Witthem, Nieuwen-
hagen, Nuth, Boxtel, Cuyk aan de Maas,
Sprang-Capelle, Heusden, Colmschate, Wier-
den en Vorden.
Meestal gold hun bezoek een zuivelfabriek.
De heren gingen overal op dezelfde wijze te
werk. Zij stalen bij een smid in de omgeving
snijapparaten e.d. om binnen te kunnen komen
en de brandkast te openen.
De hoofddader was de 39-jarige J. L. uit
f l ee r ion .
In Vorden werd niets anders vermist dan wat
klein geld.

VORDENS MANNENKOOR.

Het Vordens Mannenkoor heeft zijn jaarver-
gadering op 31 Mei j.l. gehouden, waarbij de
voorzitter, vooral de ere-voorzitter, de heer
A. J. Scholten, hartelijk welkom heette.
Na de voordracht en arrestering van de ver-
slagen over het afgelopen verenigingsjaar
door de secretaris en de penningmeester vond
bestuursverkiezing plaats, waarbij de heren
Klein Selle herkozen werd en in de plaats van
de heer Siemerink, die wegens drukke bezig-
heden zijn bestuurstaak tijdelijk moest neer-
leggen, de heer P. de Rijk werd gekozen met
de gebruikelijke dank en gelukwens van de
voorzitter.
De mededeling van de vriendelijke geste van
de Beschermheer, de heer H. B. Emsbroek,
omtrent de beschikbaarstelling van de com-
plete partituur en partijen van meerdere fraaie
zangnummers, werd met applaus begroet.
De voorzitter deelde hierna mede, dat de deel-
name aan de wekelijkse repetitie ingrijpende
verbetering behoeft, wil het Mannenkoor zijn
oude reputatie handhaven. Het standpunt van
het Bestuur, dat wegblijven van de oefenings-
avonden noodzakelijk ontzegging van het
recht l.ot deelname aan verdere oefeningen en
uitvoeringen ten gevolge moet hebben, werd
door de directeur toegejuicht, die wees op de
stagnatie, welke het telkens en telkens weer
bijwerken van de wegblijvers meebrengt. Dit
is oorzaak, dat slechts zeer weinig vorderin-
gen gemaakt kunnen worden en de trouwe
werkers geen bevrediging vinden.
Unaniem sloten de leden zich aan bij het be-
stuursvoorstel: voortaan slechts twee maal
verzuim zonder geldige redenen te tolereren.
Het koor moet aantrekkelijk zijn voor oude
en nieuwe leden, die werkelijk liefde voor de
goede zang hebben en daarvoor offers willen
brengen. Zij, die menen het gemakkelijker te
kunnen opnemen, zullen zich moeten aanpas-
sen en als zy ernstig nadenken, dat ook graag
willen doen; zij zullen géén rem op de ver-
eniging willen zijn en naderhand — als zij be-
schaamd Ier zijde staan — zouden moeten er-
kennen : There 's the Glory. Neen, de trageren
zullen hierin een stimulans vinden tot grotere
activiteit.
Na nog enkele punten bij de rondvraag uit-
voerig onder de loupe te hebben genomen, zo-
als aantrekking van nieuwe leden, die zich on-
fj< Iwijfeld — gezien de frisse wind, die door
de vereniging waait — in de vereniging thuis
zullen gevoelen, en de memorering, dat de
heer A. A. Scholten als adjunct-directeur is
aangetrokken, besloot de voorzitter, met de
beste wensen voor de toekomst, deze geani-
meerde vergadering.

Kerkdiensten Zondag 6 Juni
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. Langstraat
2e Pinksterdag dienst in de Geref. Kerk

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

Maandag 7 Juni 2e Pinksterdag
Geref. Kerk

10 uur Ds K. G. Kwint, Herv. Pred.
te Hengelo-G.

Zondagsdlenst Doktoren
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.

Weekmark t
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 85 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 52.— tot f 60.—

Handel was tamelijk vlug.

Burg. stand van 28 Mei t.m. 3 Juni
Geboren: d.v. B. J. Brinkman en B. F. Brink-
man-Kuijpers; z. v. A. Enzerink en M. Enzerink-
Weenk; z.v. A.Salomons en B. Salomons-van
Zeist.
Overleden: J. W. Bijenhof, oud 63 jaar.

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

Mijnhardt Zenuwtable t ten

^ EXCURSIE
Op ^Plïei maakten de jongens van de hoogste
klasse van de openbare lagere school te Vor-
den onder leiding van het hoofd der school, de
heer -Vedders, een excursie naar de Empo
Rijwielfabriek.
Nadat de jongens de fabriek uitvoerig be-
kekei^hadden, gingen zij naar school terug
om éHJopstel over de fabriek te maken, waar-
voor een prijsje uitgeloofd was. De prijs-
winnaars werden: G. Schuppers, F. Meijer-
man, A. Berkelder.

OPENSTELLING POSTKANTOOR.
Belanghebbenden maken wij er op attent dat
het postkantoor alhier voortaan op de volgen-
de uren is geopend, .1. van 8.30—12.30 uur,
van 14—l G uur en van 17—19 uur. Des Zater-
dags alleen van 8.30—13 uur n.m.
De buslichtingen worden thans als volgt ge-
houden: Richting Ruurlo, Borculo en Winters-
wijk te 4.45 uur; Richting Hengelo (G.) te 6.25
uur ; alle richtingen te 7.10 en 11.55; richting
Ruurlo en Borculo te 14.20 uur ; richting
Hengelo (G.) te 14.55 uur; alle richtingen (al-
leen des Zaterdags) te 17.40 uur; alle richtin-
gen (niet op Zaterdag) te 19.40 uur.

EERSTE H. COMMUNIE.
Naar we vernemen zal de Eerste II. Communie
drr kinderen dit jaar plaats vinden op Zondag
4 Juli a.s., terwijl de Plechtige H. Communie
en Hernieuwing der Doopbeloften is vastge-
steld op Zondag 18 Juli a.s., eveneens in de
parochiekerk op de Kranenburg.

RATTI-NIEUWS.
De j.l. Zondag vastgestelde competitiewed-
strijd Ratli II—Socii II (Vierakker) ging niet
door, daar de Socii-reserves niet waren opge-
komen en zij hierdoor 2 punten in mindering
kregen.
De overige elftallen hadden vrijaf.
Voor Tweede Pinksterdag staat er een belang-
r i j k e b e k o r w o d s t r t j d op het programma. Ratti I
k r i j g t thuis bezoek van Steenderen I, dat on-
langs kampioen werd van de 2e klasse G.V.B.
Dit is dr 3e ronde van de 2e afdeling en het
l i j d t , 'ji en twijfel of het zal er geducht gaan

i ' e n . De Rattianen zullen hun tegenstan-
ders heus niet behoeven te onderschatten en
/ui len /ich voor de volle 100% moeten geven,
willen / i j een eervol resultaat behalen. De
m o g e l i j k h e i d hiervoor is o.i. niet uitgesloten,
indien alle spelers een homogene ploeg vor-
men, die elkaar volledig verstaan. Steende-
ren beschikt echter over een zeer snelle ploeg
en een voorhoede; die weet wat doelpunten
maken is. De Ralti-voorhoede zal dan ook de
geboden kansen beter moeten benutten dan in
Lochem 1.1.. Misschien ligt er dan een kleine
overwinning voor de hand.
Voor de overige elftallen is geen wedstrijd
vastgesteld.

INGEZONDEN MEDEDELING.
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Onnodig verknoeid natuurschoon.
Een dezer dagen reeds ik langs de nieuw ver-
harde weg van de Bergkap naar de Viersprong
langs de Veengoot in de buurtschap Linde.
Tot verleden jaar was deze weg in deze tijd
van het jaar een genot voor het oog door de
prachtig bloeiende brem langs de berm. Deze
pracht is helaas verdwenen. Onder het motto
„weg is weg" hebben onze wegverbeteraars
zorgvuldig deze brem met wortel en tak uit-
geroeid. Maar daarvoor mogen wij dan ook
onze wegenbelasting betalen. Zonder reden
wordt natuurschoon vernield door lieden die
daar geen oog voor hebben.
Wanneer zullen onze bestuurders, die nog zo
kortgeleden kwade ondervinding hebben op-
gedaan met de ontsierende schuur, die het
vroeger zo mooie kijkje op de, juist met veel
kosten opgeknapte Lindese molen, totaal heeft
bedorven, leren dat waakzaamheid in deze
nodig is.

W. A. van den Wall Bake.

Huidgenezing
Huidzuiverheid -Huidgezondheid

RUROL
BENOEMING.

Op de 177ste jaarvergadering van het Provin-
ciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en
wetenschappen is de benoeming tot lid bekend
gemaakt in de sectie van Letterkunde, Wijs-
begeerte en Geschiedenis van Mr. A. Staring
van de Wildenborch.

BUURTFEEST „DELDEN".
Begunstigd door prachtig zomerweer vierde
de buurtvereniging ,,Delderi" Dinsdag en
Woensdag j.l. haar traditionele jaarlijkse
buur^est. De belangstelling hiervoor was dan

DinscSrgavond gaf de toneelvereniging D.E.V.
't Hoge alhier, een uitvoering van het mooie
toneelstuk ,,Het meisje met de- rode strik". Er
wen lot gespt • iwezige;
noten kennelijk. De Tiroler Kapel (van de
muziekvereniging Concordia) verleende mu-
zikal^nedewerking.
Wo^^Pagmiddag l uur opende de burgemees
ter dè^ïeestelijkheden met een korte toespraak
waarin hij o.m. zei dat de buurtschap Delden
niet door de gemeente werd vergeten in ver-
band met het feit, dat in deze buurtschap
diverse zandwegen werden verhard.
Hierna werden volksspelen gehouden waar-
voor grote animo bestond. De burgemeester
loste ook dit jaar weer het eerste schot bij
het vogelschieten. Hierbij werd de heer R.
Groot-Nuelend koning en zijn echtgenote
koningin. De 2e prijs (kop) verkreeg de heer
E. Steenman, de 3e prijs H. Huetink (rechter-
vleugel), de 4e prijs G. Brummelman en de
5e prijs B. Rossel.
Schijf schieten: 1. H. Huetink, 2. M. H. Gotink,
3. G. Vruggink, 4. H. Rietman en 5. J. Eulink.
Vrije baan: 1. H. Gosselink, 2. B. Steenman, 3.
M. H. Gotink, 4. J. Eulink.
Dogcarrijden (dames): 1. J. Verstegen-Eskes,
2. M. Groot Roessink-Norde, 3. M. Wassink-
Besselink, 4. Riek Flamma, 5. Gerritje Zweve-
rink, 6. G. Groot Nuelend-Nijenhuis.
Balgooien (dames en heren): 1. mevr. Gosse-
link, 2. Derkje Tiessink, 3. Gerrit Zuurv^ld, 4.
Dinie Rerink, 5. W. Breuker en 6. W. Bos.
Vogelgooien (dames): 1. Bertha Rietman, 2. M.
Steenblik, 3. R. Grotenhuis, 4. B. Weenk-
Scholten en 5. D. Breuker-Scholten.
Fietsrijden: 1. T. Nijenhuis, 2. R. Groot Nue-
lend, 3. A. Brummelman, 4. W. Zuurveld en 5.
B. Rossel.
Voor de kinderspelen, waarvoor grote deel-
name bestond, waren mooie prijsjes beschik-
baar gesteld.
Op de boerderij van de heer M. H. Gotink,
waar dit feest werd gehouden, bleef men des
avonds nog gezelig bijeen.
De leden der buurtvereniging alsmede de or-
ganisatoren, kunnen dan ook met voldoening
op dit feest terugzien.

OPNIEUW 125 KUIKENS DOOR RATTEN
GEDOOD.

Bij de landbouwer G. J. Lichtenberg in ,,De
Wiersse" zijn thans 125 kuikens door ratten
doodgebeten. Enige weken geleden waren bij
de landbouwer KI. Lebbink 150 kuikens het
slachtoffer.
De ratten schijnen in deze streken nogal veel-
vuldig voor te komen, reden waarom men de
afd. Rattenbestrijding van de Plantenziekten-
kundige Dienst uit Wageningen ingeschakeld
heeft. Er zijn door deze dienst reeds enkele
maatregelen genomen om aan deze plaag een
einde te maken.



LEDENVERGADERING COÖP. ZUIVEL-
FABRIEK „DE WIERSSE".

Onder leiding van de heer G. J. Kok, kwamen
de leden van bovengenoemde fabriek in café
Eijkelkamp in ledenvergadering bijeen.
In zijn openingswoord werden de aanwezigen

h d [ l e l i j k welkom toegeroepen. Uit het
jaarverslag dat door de directeur werd voor-
gelezen bleek, dat het jaar 1953 in het teken

M gestaan van investeringen.
Verschillende werktuigen werden aangeschaft
en volgens mededeling zijn de bestelde werk-
tuigen thans geplaatst en is eveneens een
betere opslagruimte gekregen voor de melk
welke doorgeleverd dient te worden naar „De
Berkelstroom" of het Westen des lands.
Voor het plaatsen der melktanks werd een
lx ' s taand gebouw ingericht.
De kwaliteit der aangevoerde melk was het
afgelopen jaar goed geweest. Van de gelever-
de melk door de leden werd geplaatst in
klasse I 83%, klasse II 13°/o en klasse III 4%
Reageerders kwamen bij het jaaronderzoek
niet naar voren.
Van de 2600 onderzochte dieren bleken er bij
het eerste jaaronderzoek 79 dubieus te zijn,
waarvan later er 50 vrij gegeven konden wor-
den. Voor de eindles van het Gelders melk-
examen slaagden in 1953 4 cursisten.
Uit de exploitatie bleek dat van de leden
werd ontvangen 4.731.815 kg melk met een

liddeld vetgehalte van 3.565%) hetgeen
t.o.v. het vorig boekjaar een vermeerdering
betekent van 13.37'Vo terwijl het vetgehalte
oveneens een stijging vertoonde.
Geproduceerd word 134.634 kg boter welke
opbracht ƒ 530.737,96. Doorgeleverd werd
1.572.109 kg volle melk en 1.815.531 kg onder-
melk. De totale opbrengst hiervan was ƒ 473.
501,46.
Betaald werd aan onkosten inclusief afschrij-
ving, omzetbelasting en heffingen bedrijfschap
voor zuivel ƒ 151.637,20 hetgeen neerkomt op
een totaal kostencijfer van ƒ 3,20. Aan we-
gensubsidies werd verstrekt ƒ 10.341,26.
Door de fabriek werd de mond- en klauwzeer-
entingen betaald tot een bedrag van ƒ 5.397,
()0. Besloten werd om 2°/o van het. melkgeld
na te betalen en het restant van het saldo ad
ƒ ,''5.002,51 voor afschrijving te benutten.
Pij de bestuursverkiezing werd de heer G. J
Kok herkozen. Als commissaris werd herko-
zen de heer Joh. Weenk en in de vacature
van de heer D. Wentink werd benoemd de
heer W. J. Esselink (Barchem). De heer Wen-
t i n k , die een lange reeks van jaren
saris is geweest, meende thans te
d n n k o n wegens gevorderde leeftijd.
Bij wijze van dankbaarheid wegens het steeds

.v go/et vervullen van zijn bestuurslid-,
i schap werd hem door de leden een

wandelstok aangeboden.
Nadat bij de rondvraag verschillende vjj
waren beantwoord, sloot de voorzitter
dankzegging voor de opkomst de vergadt

Voor gezonde regelmaat
MIJNHARDT's LAXEERTABLETTEN
Werken vlug, zacht en pijnloos

JAARVERGADERING HENGELAARS-
VERENIGING.

Onder leiding van de heer A. Bello, werd in
rnl'ó De Zon de jaarvergadering gehouden van
de Hengclaarsvereniging ,,De Snoekbaars".
Zoals gewoonlijk was deze vergadering weer
goed bezocht.
Uit: het jaarverslag van de secretaris, de heer
H. Burger, kunnen we melden dat het aantal
loden thans 77 bedraagt. Er waren drie hengel-
wedstri jden gehouden met een zeer matige
vangst. Dit jaar waren de vergunningen van
Hilgers vroegtijdig uitgereikt en ten slotte
werd nog dank gebracht aan do heer J. Vlog-
n i n n vo«r het innen van de contributie.
Uil l i o l . verslag van do penningmeester, de
heer H. Vlogrmui, werd medegedeeld, dat do

bedrogen ƒ 556,85 en de
/ ( ' , !>7 r .S2 . Er restte nog een kassaldo

v , M I ƒ D7,26.
w o r d om aan het nationaal viscon-

coun immer) moe te doen, dat op 25 Juli
n wordt. Men kan zich voor deelt

h i"r ;u in hij he l . i n - : luur opgeven, hoewel t.z.t
wel h e r i n n e r d /al word<

. i l l i o d e m l o b e s h i u i s l e d e n , do l i e r e n H
Vlogman en H. Burger, werden herkozen.
In do k n s r t . m m i s s i o werden benoemd do heren
H. Bergman, B. Pouwonhorst en als reserve J
Besselink.
Besloten werd vier onderlinge hengelwedstrij-
i l i - i ! t e houden (MI wel op Zondag 13 Juni iu
het Twente-Rijnkanaal in Eefde, op Zaterdag-
avond 24 Juli eveneens in het Kanaal, op Za-
i " i d a g 21 Aug. in de IJssel bij de Groene
Jager en op Zondag 19 September eveneens in
do fJssel. Hiervan krijgen de leden nog nader
bericht.
Besloten werd om de overblijvende prijzen
niet meer te verloten onder de deelnemers,
die niets hebben gevangen, doch deze te be-
waren voor een volgende wedstrijd.
Ook dit jaar zal er oen feestavond gehouden
worden, waarvan de datum werd vastgesteld
op Zaterdag 20 November. Hiervoor zal weer
20 cent per week ingelegd worden. Men kan
zich hiervoor opgeven hij oen d < r bes tuurs -

leden tot 30 October.
De voorzitter stelde voor om do contributie
te laten lopen vanaf l Juni t/m 31 Mei en niet
meer van Januari tot Januari, waarmee men
accoord ging.
Bij de rondvraag kwam een voorstel om een
competitie te houden in het vangen van de
zwaarste roofvis en in de overige vis. Deze
wedstrijd duurt tot 19 November.
Zij, die menen een vis gevangen te hebben,
die hiervoor in aanmerking komt, kunnen zich
met hun buit vervoegen bij de heer H. Vlog-
man, waar de vis gewogen zal worden. De
leden zullen van de stand regelmatig op de
hoogte gehouden worden. De prijswinnaars
zullen tijdens de feestavond hun prijs in ont-
vangst kunnen nemen.
Tenslotte deelde de voorzitter nog mede, dat
het bestuur doende is een eigen viswater te
krijgen, ui tsluitend voor leden van de vereni-
ging. Dit water zal in de buurt van Vorden
liggen. De plannen zijn echter nog in een be-
ginstadium, zodat er dit seizoen nog wel niets
van zal komen.

LAAGSTE INSCHRIJVER
Onze plaatsgenoot de heer J. Dostal was met
een som van ƒ 42.043 de laagste inschrijver
voor het vernieuwen van het wegdek met
klinker- en betonkeien op een gedeelte van
de Martinetsingel en de IJsselkade te
Zutphen.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenote, mej. N. Sessink, slaagde
te Apeldoorn voor het diploma machine-
schrijven.
Aan de R.K. Modevakschool v. d. V.G.L.C.
van de Eerw. Zrs. te Zutphen, behaalden onze
plaatsgenoten, de dames A. Lichtenberg, G.
Schoenaker, L. Woltering en L. Arendsen, het
diploma lingerie-naaien.

EXAMEN VOORMELKERS
Bij het gehouden voormelkers-examen rayon
De Wiersse slaagden de heren G. J. Arfinan,
D. J. Walgemoed en J. W. Boeiïnk.

Leuke Zomerschoentjes
in flat- of open teen en hielmodel
natuurlijk beter bij

WULLINK's Schoenhandel
Tel. 342 „Onbetwist de schoenenspee^^f'

Voor uw VACANTIE hebben wij

Kaarten en Atlasjes
van Binnen- en Buitenland,

Lectuur
om mee te nemen.

Oudste adres voor Ansichten en Souvenirs
Boekhandel

Fa. HIETBRINK

Tweede Pinksterdag
Bekerwedstrijd
Ratti l -

Steenderen l
Aanvang 2 uur

Zeer bijzondere

Seizoen aanbieding j
Evenals voorgaande jaren kunt u
uiterlijk tot 30 Juni a.s. uw oude
versleten gestikte dekens inleveren

Met bijbetaling van f 22.50 ontvangt u dan
een geheel nieuwe 2-pers. gestikte deken
weer terug, gevuld met Ie kwaliteit watten,
dus geen wolvlok!

Kleuren: rood, terra, groen en goud.

Woninginrichting Joh. Heerink
Telef. 383, Zutphenseweg, Vorden

g .̂ Deze prijzen aelden dus alleen
vooj' de maand JUNI

Het zonnetje gaat bij U schijnen
met die leuke en vlotte

welke LUTH voor u heeft!

Steeds iets nieuws, en toch nimmer dezelfde

*Ook in meisjesmaten iets keurigs en de
lage prijs is een verrassing!

H. LUTH Nieuwstad Vorden

l Fv,

Nutsgebouw -i
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 12 Juni, 8 uur

Een fel-realistisch verhaal van
staalharde kerels

Daar komen de tanks
met: Steve Cochran - Philip Rarey -

Mari Aldon

Het heroïsch verhaal van een
tankarocp, die - steeds vooraan
in de strijd - doorstootte uan
Normandië uit dwars door de

Siegfried Linie/
\

Toegang 14 jaar.
Entree f 1.20, 0.90 en 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11

"Voetbalver* „Vorden
De veldtraining

voor senioren begint a.s. Dinsdag
8 Juni om 7 uur nam. op het terrein.

Elke speler wordt verwacht!
Het Bestuur

Een veilige nebril

alleen bij de opticien!
Kijk door A-Rovi l zonneglazen

• Anti Infrarood
• Anti Ultra violet
• Optisch geslepen

Fa. MartenS heeft ze voor u

2e Pinksterdag

Dansmuziek
Feestgebouw „Concordia"

Hengelo-GId.
Aanvang 6 uur.

Ook aan uw Schoenreparatie
wordt de meeste zorg besteed

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 ^Onbetwist de schoenenspecialist»

Jubogangersi
Vertrek extra bus G.T.W.
8.20 uur vanaf tramstation



H.H. Graanmaaiers.
Kijkt Uw binderdoe-
kenevenna. Indienstuk
breng ze ons dan even
We leveren ook bin-
dertwine.

Aanbevelend,

G. W. Lui

F*Toorneman
Dierenarts

AFWEZIG van
Zaterdag 5 Juni des
middags 12 u. tot Dins-
dag 8 Juni 's morgens 8
uur.
Dr Meyers, Zutphen

neemt waar

Uw roestige

wasketel of teil
kan weer nieuw worden

Volgende week
brengen bij

Nico Keune

Gevraagd zo spoedig
mogelijk een
coupeuse of naaister
G. H. Lenselink-ten
Have, coupeuse lerares
Pr. Bernhardweg 19

Mevr. Rombach,
Zutph.weg 22, vraagt

e e n w e r k s t e r
voor het schoonhouden
van de kantoren elke
ochtend van 7%-9 uur

Leerjongen gevraagd
voor het rijwiel- en
motorvak. G. J. Barink
in rijwielen en motoren
Nieuwstad 24 Vorden

Gevraagd:
fl inke jongens
leeftijd 14—17 jr

Fa Jansen & Heuveling
Vorden

Te koop alle soorten

koolp lanten
Beleefd aanbevelend,
Gebr. Kettelerij ,

Zutphenseweg 49

Karrevrachten vol

kopriemen
voor koeien verkopen
we. Zeer economisch
en gemakkelijk

Aanbevelend

G. W. LUIMES

Voor al uw

familiedrukwerk
o.a. vis i tekaar t jes , ^e-
boortekaartjes, o n d c t -
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

e#ofierin 'Uw tuin
met een goede

^Atte modeleen uit.
voorraad en onder

garantie feverêaar

f\ r\
Heden Zaterdag, 5 Juni, hopen onze ^
geliefde ouders

D. Lindenschot
en

W. H. Lindenschot-Lensink X
hun 25-jarige echtvereniging te her- H
denken. Dat ze nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven,
is de wens van hun dankbare kinderen
en verloofde,

WILLEMIEN en HERMAN
JAN

Gelegenheid tot feliciteren van 4—5 uur
in hotel Bakker

VORDEN, Juni 1954.
„Zonnehoek" D 75

A n
^ D.V. hopen op Maandag 7 Juni onze
M geliefde ouders, behuwd- en grootouders

X J. B. Wuestenenk
en

A. Wuestenenk-Regelink

^ hun 25-jarige echtvereniging te her- ^
V denken. Dat zij nog lang voor elkaar W
w en voor ons gespaard mogen blijven

X
X
X
X

tic

is de wens van hun dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren op Dinsdag 8 Juni
van 3 — 4.30 uur in hotel Bakker.

VORDEN, Juni 1954.
„Wuestenenk"

Heden overleed onze lieve Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader

JAN WILLEN BIJENHOF

in de leeftijd van 63 jaar.

Uit aller na^fl|
Wed. A. BIJENTOF-

WEULEN KRANENBERG

VORDEN, 30 Mei 1954.
Zutphenseweg 62

De teraardebestelling h^^t plaats ge-
had op Donderdag 3 ]̂ B op de Al-
gemene Begraafplaats te voorden.

Heden overleed onze geachte Patroon
de heer

J. W. BIJENHOF

Wij zullen hem dankbaar blijven
gedenken.

HET PERSONEEL

VORDEN, 30 Mei 1954.

EXTRA
PINKSTER-AANBIEDING

KAAS
belegen, iets extra's
1.40 per 500 gram
JONG V.V. 1.25 per 500 gram

LUNCHSCHOTELS
Bacon
Cervelaat
Lunchworst
150 gr. 62 et.

Rookvlees
Boterhamworst
Boerenmetworst
150 gr. 74 Ct.

KOEKJES
5 soorten 49 et. per 250 gram

ALLEEN VANDAAG

Steeds ra K Tel. 350

KISTEMAKER

frank
rekbare

AL-PAS
overall

Lonnekerj

nieuwste

', vinding __

bij de gerenommeerde special ist; A. WOLSING, RaadhUJSStr. 26,

A.S. ZONDAG 6 JUNI

Evangelie-verkondiging
op het Marktplein, te Vorden
Aanvang 7.30 uur.

Spreker: de Heer Bouman uit Hilversum

ffiFN
G

l-€ O r§-TUKijp
Jngolia

ÏLijlo IIS//

Deze zijn van hoog getwist
„Enkalon" garen, grotere weer-
stand en betere pasvorm!

Oranjemerk

Enkalon met gewone naad
reeds voor 2.60

Groenmerk
Elastische boord en keerbare naad,
met mindering 3.60

Blauwmerk
Elegante middagkous, met keer-
bare naad, prima pasvorm 4.50

Bordeaumerk
Prima getwist garen 51 gauge
30 dern., met fantasie hiel 4.60

Zwartmerk
Een zeer bijzondere nylon, super
getwist, waardoor grote ladder-
weerstand 4^ 5.10

Wij brengen u een grote keuze in
pracht kleuren.

Denkt u om uw kousenkaart?

Kousenreparatie A
vlug en voordelig

H.LUTH
NIEUWSTAD 4, VORDEN

Pijnlijke voeten zijn een kwelling!
Wij behandelen u steriel en pijnloos
in ons naar de eisen ingericht voet-
verzorgingsinstituut.
Medisch gedipl. voetkundige en chiropodist
A. J. B. Siemerink

Ziekenfondsleverancier O.G.Z.O.

Vrijdag 11 Juni a.s.

ORANJEFEEST
in de WILDENBORCH
•

's Middags vanaf l uur:

VOLKSSPELEN
Vrijdag- en Zaterdagavond

opvoering van het zeer komische stuk

„Een Baby van 1000 weken"
•
Aanvang beide avonden
half acht.
Entree f 1.—

G E MS Metaalwerken Vorden
vraagt voor spoedige indiensttreding
een f l inke

magazijnbediende

Eetaardappelen
te koop (noordeling) en
jonge konijnen (witte
VI. reus) J. Oosterink
Almenseweg C 98

Toom biggen te koop
G. J. KI. Ikkink, Blok-
huisWildenborch

n.o.Z.

Te koop jonge hennen
en een meisjesfiets

J. Oudsen Wilhelmi-
nalaan

Te koop een beste r.b.
dr. maal aan de telling
10 Juni, wit bedrijf
A. J. Aalderink C 85

Te koop 2 tomen biggen
G. Rossel „Vroessink"

Te koop 50 jonge hen-
nen wit X rood, 15 w.
oud en 120 stuks van
7 weken oud.

J. W. Weenk,
„Vosheuvel" E 34a,
Telefoon 509

Te koop 3 beste big-
gen, 4 dakramen voor
holle pannen en 4 gla-
zen pannen bij
G. J. Maalderink,

Almenseweg C 139

Vaarskalf te koop r. b
5 mnd oud, t.b.c.-vrije
stal, wed. G. J. Ligten-
barg, Zutphenseweg,

C 72 Vorden

Te koop vlot neuren-
de vaars, beste afst.
wit bedr. W. Oort-
giesen C 83 n.o.Z.

Te koop dr. vaars, a.d.
telling, t.b.c.-vrij. Gra-
tis 2 jonge hondjes.
B. Groot Jebbink,

Galgengoor C 110

Adverteer in Contact
het Mad voor Vorden

Te koop 2 volbl. drag.
vaarzen, l r.b. en l zwb
21 Juni en 3 Juli a.d. teil
m. goede melkl., wit be-
drijf , H. Gosselink
Wichmond, Tel. 228-
Baak,

Te koop 2 of 4 schot-
telingen. Lenderink,

Hengeloseweg B 8

Te koop jonge guste
r.b. koe en een ponny-
dresseerkarretje.
J. W. Heersink Linde
E 23

Te koop ± 40 12-w.
jonge hennen (Reds) en
een z.g.a.n. pompkast
G. J. Wunderink,

Kranenburg

Advertenties
en

Abonnementen
voor alle kranten

worden zonder prijs-
verhoging aangenomen

door:

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484



Fantastisch,
zo wij wat doen in onze
afdeling stoffeer d e rij.
En geen wonder, de-
genen die we leverden
zijn dik tevreden.
Goed en niet duur.

Aanbevelend,
G. W. Luimes

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDHN
's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"
Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoonigoed ? ?

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

HARTENS
Vorden

Een nieuwe kap

op een kinderwagen
kost bij ons maar f 15.-
Wc leveren ook nieuwe
en niet duur!

Aanbevelend

G. W. Luimes

Contact., pakt!

DEZE WEEK:
Waardebon 16

40 jaar inconé 1914-1954

^Pinkster koopje waar u wat aan heeft!

VOOR DAMES:

NYLONS
Een Enkalon van de bovenste
plank ' 51 gauge - 30 dernier

Eerste paar l r»

Tweede paar . . Half geld

EEN UNIEKE AANBIEDING!

VOOR HEREN:

OVERHEMDEN

Waardebon 16
40 jaar inconé 1914-1954

Een uitstekend overhemd
met vast boord
poplin kwaliteit en sanfor
in groen - beige - wit - grijs

Jubileumprijs f O.

TEL. 381 VISSER

Haal de wereld in uw huis
met

Radio en Televisie
Philips - Erres - Blaupunkt

Electro-Technisch Bureau P. DEKKER
Telefoon 253 - Vorden

Voor Pinksteren
EXTRA RECLAME

150 150 bloedworst 27 et
ham w

_. _. . boterh
500 gr. spek, mooi droog, 95 et

yi. uoui i *i \,i j.uv yr. uioeuworsi f i ei

gr. plockworst 75 et 150 gr. hamworst 45 et
150 gr. leverworst 27 et 150 gr. boterhamw. 30 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

l A.S. WEEK

BROEKEN-WEEK
Keuze uit meer dan 150 verschillende pantalons

De modernste kleuren
in alle maten en prijzen

Onze grote sortering en kwaliteit
is onze kracht!

VLOT en MODIEUS

die Ochoentjes

Wullinkvan

,V>V, Vorden
Algemene Ledenvergadering
op Woensdag 9 Juni, 's avonds 8
uur in de zaal van Hotel Bakker.

AGENDA:
1 Opening.
2 Notulen.
3 Mededelingen en ingekomen stukken.
4 Jaarverslag secretaris.
5 Jaarverslag penningmeester.
6 Verslag Kascommissie 1953.
7 Verkiezing Kascommissie 1954.
8 Verkiezing bestuursleden.

Aan de beurt van aftreden x i j n : A. E. v a n
Arkel, M. Terpstra en J. F'. M. G. d' Auinc-
rie, (allen herkiesbaar).
Voor voorziening in de vacature Rengelink
stelt het Bestmn ca iu lu l .u r (a lphabe t i sche
volgorde): IVfr A. Meyjes, G. J. Schurink,
J. Vrugterman. ( ' , :<ndidaten voor deze ver-
k i e / i ng k u n n e n tot de aanvang der ver-
gadering bij het bestuur worden ingediend.

9 50-jarig Jubi leum V.V.V.
10 Zomerprogramma 1954.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.

M. TERPSTRA, secr.

Onze steeds stijgende omzet bewijst het:

It slaagt voordeliger
bij

WULLINK'S Schoenhandel,
„Onbetwist de schoenenspecialist"

Telef. 342

Haal het brood bie de bakker,
de koffie bie de kruidenier,
Het vleis bie de slager,
maor de DRANK bie de harbargier.

Café 't „Zwaantje"
is in alle dranken ruum gesorteerd,
Het levert oe alles, zonder dat er iets

an mankeert.
Probeer onze

erre,
een extra fijne WIJN

En ie zult zeggen:
veur DRANK naor de
DELDENSE KASTELEIN!

Beleefd aanbevelend
G. ZUURVELD.

Wegens dienstplicht GEVRAAGD

een flinke leerjongen

Fa. PON6ERS
Loodgietersbedrijf Nieuwstad

GEVRAAGD
op Administratiekantoor
te Vorden
voor spoedige indiensttreding

Kantoorbediende (vr.)
Kunnende typen en enigszins op de
hoogte met boekhoudingen.
Br. No. 7 Adv. Bur. te Slaa Vorden

Gevraagd:

een flinke Kruideniersbediende
J. H. W. ESKES

Kruidenier Vorden

Rijwielfabriek „EMPO"
biedt een prettige werkkring aan

Rijwielmonteurs
Lassers, autogeen en electrisch
Framebiezers
Leerjongens voor opleiding tot biezer,
ongeoefenden.

Inlichtingen, zowel 's avonds als overdag, bij
de fabrieksportier.
Hoe wij onze productie ook uitbreiden, aan <Je
geweldige vraag kunnen wij niet voldoen.
Verklaarbaar : Eznpo rijwielen lopen toch
lichter.

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt
zegt openhartig: HET /S PERFECT/

Cfu f i i Èiifine cjekli'eu yaan . . . i
en toch niet duur •

Heren overhemden
vast boord - moderne kleuren

f 5.95

Pracht collectie Zclfbillders
passend bij ieder costuum - in
alle kleuren.

Komt u vandaag eens /{ijken, j
dan bent u morgen het lieert je! j

H. LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN


