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PRACHTIG RESULTAAT
De financiële resultaten van de openstelling
van het landgoed „De Wiersse" op tweede
Pinksterdag zijn, zoals te verwachten was, uit-
stekend geweest.
De ontvangsten waren ƒ 2407,18, de uitgaven
ƒ308,.''»/, zodat er een batig saldo rest van
ƒ2098,81, waarvan het Groene Kruis en de
R.K. Gezinszorg te Vorden beide ƒ 1049,40
krijgen.

Een schitterend resultaat! Het comité „De
Wiersse", samengesteld uit leden van de Con-
tactcommissie te Kranenburg en het bestuur
van het Groene Kruis te Vorden, dankt hier-
b i j alle bezoekers voor hun bijdragen, en de
grote staf van medewerkers, die geheel be-
langeloos hun onmisbaar werk hebben ge-
daan.
Docli bovenal gaat hun grote dank uit naar
Major en mevrouw W. E. Gatacre-de Stuers
die hun park voor het goede doel openstelden
en daarbij alle medewerking hebben verleend
en deskundige adviezen verstrekt. Bovendien
hebben ze zich vele financiële offers getroost.
Nogmaals, onze hulde en warme dank!

PROVINCIALE FOKVEEDAG
De Provinciale Fokveedag zal niet gehouden
worden op 21 September, maar op Donderdag
15 September 1955.

JAARVERGADERING M.E.D.O.
De Coöp. Werktuigenvereniging M.E.D.O.
(grote vereniging) hield in café van Asselt,
buurtschap Linde, haar jaarvergadering on-
der leiding van cle heer A. F. J. Waai Ie. Uit
het verslag van de secretaris-penningmeester,
de heer F. H. Bouwmeester bleek, dat het
boekjaar 1954 voor de vereniging een gunstig
j a a r was geweest. Het ledental bedroeg thans
83. Van de heer Engberts uit Ede was een
tweede tractor aangekocht tijdens het alge-
lopen boekjaar. Met de machines was gewerkt
n.l. met de tractor 11501/2 uur, met de dors-
machine 6451/2 uur, ploegen 245 uur en de
graanmaaier 1421/j, uur.
Met de aardappelmachine waren 5 H.A. 70
Are aardappels gepoot, terwijl van de aard-
appelsorteerder 6 dagen gebruik was gemaakt.
Met de rugsproeier was, ter bestrijding van
het onkruid, 181/2 H-A- bewerkt. De totale
boekwaarde van de machines bedroeg per l
Mei 1955 ƒ15.927,-. Het overschot'zijnde
ƒ 3.902,88 was besteed voor afschrijving op de
activa der vereniging. Bij de gehouden be-
stuursverkiezing werden de aftredende be-
stuursleden t.w. de heren F. H. Bouwmeester,
Joh. Wesselink en H. M. A. Helmink her-
kozen. De heer A. Lichtenberg, die wegens
andere drukke werkzaamheden in de loop van
het boekjaar 1954 als machinist der vereniging
ontslag had genomen, werd dank gebracht
voor cle bewezen diensten. In diens plaats was
als machinist in vaste dienst benoemd de heer
E. J. Voskamp.
De aankoop van een balenpersbinder op de
dorskast zal door het bestuur overwogen wor-
den. De machinisten de Gebr. Voskamp deden
een beroep op de leden om het maaien van
rogge en haver alsmede het grasmaaien vroeg-
ti jdig op te geven, zodat dit werk zo goed
mogelijk kan worden geregeld. Deze vergade-
ring was matig bezocht.

DE C.B.T.B. OP STAP
Begunstigd dooi p rach t ig weer maakten de
leden van de C.B.T.B. Maandag een excursie
naar de Noord-Oost Polder. Eerst werd het
museum op Schokland bezocht, waar verschil-
lende voorwerpen uit het stenen-, bronzen- en
ijzeren tijdperk z i jn tentoongesteld, evenals
meerdere van later tijd. Het zware dijbeen
van de Mammoeth maakte wel de grootste
indruk.
Op Urk werden twee boerderijen bezichtigd
en paling gegeten, die zich hier uitstekend liet
smaken. Op de terugtocht werd in Giethoorn
gepunterd. Zeer voldaan arriveerde men tegen
10 uur weer in Vorden.

GESLAAGD
Aan de Technische School te Zutphen slaag-
den voor het practijkdiploma Broodbakken
onze plaatsgenoten J. Hartman en W. J . Sa-
rink.

KERKDIENSTEN Zondag 12 Juni.
IRENE

9 uur Ds J. H. Jansen. Jeugddienst.
Onderwerp: „Roeping??"

10.30 uur Ds J. Langstraat.
Medlerschool

10.30 uur Ds J. H. Jansen.
Geref. Kerk

V.m. 9.30 en n.m. 7.15 uur Ds A. Schippers
van Vaassen

R.K. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 11 Juni van 5 uur t.e.m.
Zondag 12 Juni Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 3 t.m. 9 Juni.
Geboren: d. van W. A. Lichtenberg en W.
H. Lichtenberg-Elsebroek.
Gehuwd: H. Leetnkuil en H. G. ter Haar.
Overleden: C. H. Maaldrink, vr., 84 jaar;
G. H. Camperman, vr., wed. van H. Klumper,
71 jr.; H. J. Bielderman, vr., wed. van E.
J. Harmelink, 91 jr.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 82 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42.— tot f 50.—

Handel tamelijk vlug.

FMT U ZONDAG NAAR DE JEUGDDIENST?
Om 9 uur spreekt in Irene: Ds J. H. Jansen, over het onderwerp:

« rtoeping» f f

VORDENS MANNENKOOR
Onder voorzitterschap van de heer A. Biel-
derman kwam het Vordens Mannenkoor
Maandagavond j.l. in jaarvergadering bijeen.
Na een kort welkomstwoord door de voorzit-
ter werd het woord verleend aan de secretaris,
de heer H. Oonk. Uit z i j n jaarverslag bleek
dat het ledental weer in stijgende richting
gaat. Er werd een 5-tal nieuwe leden inge-
schreven en het bedraagt momenteel 30.
De penningmeester, de heer A. van Zuilekom,
mocht van een batig kassaldo gewagen.
In de kascommissie werden benoemd de heren
D. de Boer en G. W. Eijerkamp.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de bestuursleden t.w. de heren A. Bielderman
en P. de Rijk met algemene stemmen her-
kozen.
Vervolgens werden de te houden concerten
besproken. Besloten werd in de maand No-
vember a.s. weer een uitvoering te geven met
medewerking van de Toneelver. D.E.V. al-
hier. In de maand Januari a.s. zal wederom
een contactavond worden georganiseerd, waar-
voor enkele grote koren zullen worden uitge-
nodigd.
Nada t nog enkele interne zaken waren afge-
daan werden de Directie, bestaande uit de
heren D. Wolters en Scholten dank gebracht
voor hun uitnemende leiding.
De voorzitter dankte tenslotte allen voor deze
prettige vergadering en wees de leden er nog-
maals op om toch vooral de repetities trouw
te bezoeken, waarna sluiting volgde.
OUDSTE INWOONSTER OVERLEDEN

Alhier is overleden wed. H. J. Harmelink geb.
Bielderman, in den ouderdom van 91 jr. Zij
was cle oudste inwoonster dezer gemeente.

SCHIETWEDSTRIJDEN TE VORDEN
Op de schietbaan „Hameland" van de fa Mar-
tens te Vorden werden Zaterdagmiddag de
jaa r l i j k se schietwedstrijden gehouden. Van
heinde en ver waren de schutters naar Vorden
gekomen.
De heer Lucassen uit Drempt gelukte het de
wisselbekers voor de vaste en de vrije baan
voor dit jaar in de wacht te slepen. Er werd
geschoten op vijf banen.
De uitslagen waren:
Inkomend: 1. H. A. Jalink, Goor; 2. A. H.
Jalink, Goor; 3. W. Lucassen, Drempt; 4. J.
Kaal Jr., Wehl; 5. Reussink, Zutphen.
Rabbits: 1. W. Peters, Laag-Soeren; 2. A.
Heinen, Varsseveld; 3. W. Lucassen, Drempt;
4. A. H. Colenbrander, Silvolde; 5. Reussink,
Zutphen.
Doubletten: 1. Poortman, Goor; 2. Colenbran-
der, Silvolde; 3. Reussink, Zutphen; 4. Hof-
stede, Utrecht; 5. W. Lucassen, Drempt.
Ha/en baan: 1. W. Peters, Laag-Soeren; 2. Ten
Dam, Neede; 3. Doedijn, Deventer; 4. Klum-
pers, Markelo; 5. Lucassen, Drempt.
Dwarsvliegers: 1. Lucassen, Drempt; 2. Brug-
man, Gendringen; 3. Immink, 'Heino; 4. H.
Kaal, Wehl; 5. Poortman, Goor.
Vaste baan: 1. Lucassen, Drempt (tevens Wis-
sclbeker) 225 pt.; 2. Reulink, Wehl, 180 pt.;
3. Hofstede, Utrecht, 175 pt.; 4. Reinders,
Heino, 170 pt.; 5. Poortman, Goor, 1(>5 pt.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

F» U ROL
En puistjes verdrogen door P u r o l p o e d e r

MELKEXAMEN
Uitgaande van cle Coöp. Zuivelfabriek ,.De
Wiersse" te Linde, behaalden de volgende
candidaten het diploma: mej. A. Tennissen;
de heren A. Boeijink, H. J. Leferink, G. }.
Leusink, F. G. Meulenbrugge en E. W. Ten-
nissen, allen te Barchcm.

DORSVERENIGING HACKFORT
Woensdagavond weid in Bosmanshuis de
ledenvergadering gehouden van de Coöp.
Dorsvereniging Hackfort en omstreken, onder
voorzitterschap van de heer G. J. Rietman.
Van de 21 leden waren er 19 aanwezig!
In het afgelopen boekjaar werd de binder
door een nieuwe vervangen en een inlegger
aangeschaft met snijmessen en bandensnijder.
Kr waren ( > 5 ( > dorsuren gemaakt.
Het verslag van de financiële commissie werd
goedgekeurd. De heer G. J. Rietman werd als
bestuurslid herkozen en de heren Joh. de
Greeff en H. J. Reerink als commissaris. De
route voor het dorsen in het a.s. seizoen is als
volgt vastgesteld: Hackfort, Vierakker, Wich-
mond en Delden.

VORDENSE ZWEMVERENIGING
Het heren waterpolo-zevental van V.Z.V. dat
vorige week de eerste competitiewedstrijd
tegen Nep tunus I I I uit Zutphen met 3—1 won,
gaat heden Zaterdagavond op bezoek bij het
tweede zevental van Whee uit Goor. Deze
ploeg heeft reeds enige jaren in de competitie
gespeeld en is een vr i j sterk team. Gezien het
goede spel tegen Neptunus kan de jonge Vor-
dense ploeg in Goor echter wel een behoorlijk
re su l t aa t bereiken.

OM DE ZWAARSTE VIS
In de competitiewedstrijden om de zwaarste
vis, uitgeschreven door de Hengelaarsvereni-
ging „De Snoekbaars" heeft thans in de afd.
witvis de heer H. Visser de leiding met een
zeelt van 3 pond en in de afd. Karper de heer
G. Sloot met een karper van 2ï/> pond.

COLLECTE MILITAIRE FONDSEN
De jaarli jkse huis-aan-huis-collecte voor het
Comité der Gezamenlijke Militaire Fondsen
zal in de/e gemeente worden gehouden ge-
durende het tijdvak van 13 t/m 18 Juni 1955.
De heer F. J. Dekker zal zich daartoe bij de
ingezetenen vervoegen.
De collecte wordt in de belangstelling van de
ingezetenen aanbevolen.

0-f>



DE O.L.S. VIERDAAGSE
Vorige week Woensdagmorgen startten de
tr i l l ingen» van de 5e, 6e en 7e klas der o.l.
dorpsschool voor hun jaar l i jkse trektocht, on-
der k-iding van het onderwijzend personeel.
De hoogste klassen gingen via Beekbergen
over de Veluwe naar Putten. Donderdag werd
een bezoek gebracht aan Harderwijk. Hier
werd een prachtige boottocht gemaakt over
het IJsselmeer, waarna men naar hartelust
kon roeien en zwemmen. Na een prima ver-
xorging in de jeugdherberg „'t Plankenhuis"
namen allen deel aan een onverwachte speur-
tocht, waarbi j grote activiteit aan de dag werd
gelegd. Vrijdag werd een bezoek gebracht aan
het natuurreservaat „De hoge Veluwe" met
het slot Hubertus, visvijvers enz. 's Avonds
belandde men in de jeugdherberg „Altevcn"
te Arnhem, waar ook de jongste groep Vorde-
naren aanwezig was.
De/.e groep, de 5e klas, ging Woensdagmor-
gen via Baak en Doesburg naar de Posbank,
voor de „grote rust". Daarna naar de bedrie-
gertjes bij het kasteel Roozendaal, waar men
grote pret beleefde.
De tweede dag werd gereisd door Wolihe/e
en over de heide, waar in de Septemberdagen
van 1944 de luchtlandingstroepen neerkwa-
men. In Oosterbeek werd onder leiding van
de koster de geheel gerestaureerde kerk be-
zichtigd, waarna een bezoek volgde aan het
Airbornkerkhof. De dag werd besloten met
een kijkje in een viskwekerij. Moe van het
klimmen en dalen waren allen tenslotte weer
bli j de jeugdherberg te hebben bereikt. De
derde dag werd het kalm aan gedaan. Per trol-
leybus ging men naar de markt in Arnhem en
het Burgersdierenpark. De vierde dag werd
via Terlet en de Loenense waterval naar Vor-
den terug gereden. Bij de boerderij „het
Schimmel" kwamen de toeristen weer tezamen
met de leerlingen van de hoogste klas, die
Zaterdagmorgen eerst een bezoek bracht aan
het Openluchtmuseum.
's Avonds om half zeven kwamen de jeugdige
reizigers, voorafgegaan door Concordia, ons
dorp weer binnen. Namens de oudercommis-
sie sprak de heer joh. Norde hartelijke dank-
woorden aan de onderwijzers(ressen) voor de
goede zorgen aan de kinderen besteed.
Met een dankwoord aan Concordia en een'
rondedans op het marktplein werd de/e pret-
tige en leerzame tocht, die door u i tzonder l i jk
goed /ome* ueer werd begunstigd, besloten.

VOSSENJACHT
Voor leden van de Deldense buurtvereniging
was Zaterdagavond een /g. Vossenjacht geor-
ganiseerd. Door bos en weide was een prach-
tig parcours uitgestippeld. De sluwe vos wist
t i j dens de speurtocht, waaraan •!() personen
deelnamen, het uitgangspunt weer te berei-
ken. Bij de heren waren prijswinnaars: J. Jan-
sen, I; G. Vruggink, 2 en W. Zuurveld, .">.
Van de deelnemende dames was me j. Jo Gos-
selink winnares. Allen waren hoogst voldaan
over de/e prachtige speurtocht.

RATTI-NIEUWS
J.l. Zondag waren al le e l f ta l len vrij.
Het programma voor a.s. Zondag vermeldt de
zeer belangrijke promotiewedstrijd: Vios B. I-
Ratti I, te Beltrum. De Rattianen zullen zich
thans voor de volle 100% moeten geven, want
het al of niet bereiken van de Ie klas G.V.B,
kan hier van afhangen. Verliest Ratti, dan
hebben ze nog een kleine kans in de thuis-
wedstr i jd tegen Vios. Winnen de groen-witten
dan is in ieder geval deze kans beduidend
groter. Vooralsnog dient Ratti er terdege reke-
ning mee te houden, dat Vios een niet te
onderschatten tegenstander is en hun voor-
hoede enkele prima schutters herbergt. Niet
treuzelen, vlug positie kiezen, goed combi-
neren en een vurig enthousiasme, zullen de
grote l i jnen moeten zijn, waaraan de spelers
zich moeten houden.
Ongetwijfeld zullen vele supporters met het
e l f t a l mee willen om hen aan te moedigen.
Het derde elftal krijgt thuis bezoek van Baak-
se Boys I en zal wel aan het kortste eind
trekken.

COMITE'S VOLKSFEESTEN BIJEEN
Onder l e i d i n g van de heer f. Vreeman werd
in café van Assel t een gecombineerde vergade-
r ing belegd van de ( lomité 's der Volksleesten
te Medler en Linde. Het doel h iervan was om
door onderlinge samenwerking een ju is te
regeling te verkrijgen ter vaststelling van de
t i j d , waarop de/e Volksfeesten zullen worden
gehouden. Men kwam spoedig tot een over-
eenkomst en er werd besloten om telken j are
in de 1ste en 3de week van September deze
Volksfeesten te houden, met dien verstande,
dat er beurtelings gewisseld zal worden. De
voorlopige data voor dit jaar werden vastge-
steld t.w. 3 en 15 September.

GESLAAGD
De heer B. G. Vlogman is geslaagd voor het
diploma Rijksklerk ter Griffie en Parkette.

ie ons in de ousse
deur Max Holt
FERIENBLUT

V
„Zo, komt dat jongmens uit Vorden. Die
streek ken ik heel goed; toen ik pas was
afgestudeerd ben ik daar plaatsvervanger
geweest voor de oude dokter. Dat is al heel
wat jaartjes geleden; wat nu de jonge dokter
is, was toen nog maar zo'n broekje."
„Dan zö'j d'r nog wel es kommen," meent
vrouw Goorkate.
„Nee, zo goed als nooit. Ik heb hier een
heel drukke praktijk en dan schiet er niet
veel tijd over om uit te gaan. Alleen in de
vacantie, en dan moet je er eens echt tussen-
uit. We gaan dan meestal naa/ het buiten-
land. Maar, van vacantie gesproken, laat
Gradus maar eens bij me komen".
Vrouw Goorkate geet Gradus roepen en effen
later zit e tegenover den dokter in de grote
kokken. He hef de klumpe veur de deure
laoten staon en zich et moksel van de sokken
af'eschud. 't Hatte bonkst um in de keel:
wat zol den dokter met um van plan wean?

't Geet nog ivieter.

SGHOOLREISJE 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
Woensdag hun jaarlijkse schoolreisje. On-
danks de bewolking was het droog weer, toen
het jeugdige gezelschap (71 in getal) 's mor-
gens startte in 2 moderne touringcars. De
tocht ging via Vorden naar Almen, waar even
werd gestopt, om het Sanatorium te bezichti-
gen. Full-speed stak men hierna het Twenthe-
Ri jnkanaa l over en ging het over Laren naar
Holten. Op de Holterberg bezocht men het
prachtige museum van Piet Bos, die de kinde-
ren zelt rondleidde. Men raakte hier niet uit-
gekeken. Vooral de opgezette dieren waren
/eer mooi. Hierna weid een bezoek gebracht
aan het Canadezen kerkhof. Vandaar ging het
langs prachtige bossen via Rijssen en Enter
naar Hengelo (O.) en Enschede, het eigenlijke
doel van de reis. In deze grote textielstad werd
allereerst een k i j k j e genomen in het waren-
huis de „Hema". Vervolgens stond een be-
zoek aan de Synagoge op het programma.
In de „Hema" werd hierna het diner alle eer
aangedaan en ging men aldus gesterkt op pad
naar het Natuurhistorisch Museum. Hier wa-
ren vele oudheidkundige voorwerpen van vele
eeuwen her te bewonderen. Nadat men op de
markt de machtige St. Jacobuskerk had be-
zocht, werd vlug de terugreis weer aanvaard.
Via Haaksbergen, waar het begon te stort-
regenen en Neede bereikte men Borculo. Het
was gelukkig weer droog geworden, zodat in
de Dijkhoek een speeltuin werd bestormd,
waar de jeugd zich naar hartelust amuseerde.
N a t u u r l i j k ontbrak het tijdens deze reis, niet
aan de nodige consumptie, ijsjes enz.
Moe, doch zeer voldaan over de opgedane er-
varingen op deze interessante tocht arriveerde
men tegen 8 uur weer op de Kranenburg.

SACRAMENTSPROCESSIE
Naar wij vernemen zal a.s. Zondag op de Kra-
nenburg weer de jaarlijkse Sacramentsproces-
sie plaats vinden, mits het weer goed is. De
processie trekt evenals verleden jaar, via het
kerkplein door de pastorietuin en vandaar
via kerk- en kloosterplein weer kerkwaarts.

Hamove - Henpelo-GId.
MORGtN (Zondag 12 Juni)

Oriënteringsrit
voor Auto's, Motoren en
Bromfietsen.

Start n.m. 2 uur bij v.d Weer.
Inschrijvingen vóór 2 uur aan de
start.

Een Opticiens Zonnebril
is toch maar je ware. Ruime keus tegen
lage prijs.

FA. MARTENS,
l de opticien die altijd voor u klaar staat! ̂ ^^H

Openbare Lagere School Dorp
AANGIFTE van nieuwe leerlingen liefst
voor 20 Juni bij 't Hoofd der School,
de Heer J. G. Vedders.
De leerlingen moeten vóór l Oct. de leef-
tijd van 6 jaar bereikt hebben.
Voor leerlingen, die later een U.L.O., of
middelbare school hopen te bezoeken, be-
staat gelegenheid tot het volgen van een
cursus, na schooltijd, in de Franse taal en
andere vakken.

De Openbare School stelt zich boven de gods-
dienstige en politieke verdeeldheid in ons land.
Dit onderwijs, waar een ieders mening en ge-
loof gerespecteerd wordt en dat onze jeugd
opvoedt tot de ware christelijke en maatschap-
pelijke deugden, kent slechts één leuze:

Onverdeeld naar de Openbare School!
Afd. Vorden-Linde. Ver. V.O.

Gevraagd:

prima verkoopster
in courante manufacturen, liefst
zo spoedig mogelijk.

IJLAND, Markt - Zutphen

Gastvrouw!
Uw gasten zien graag
'n keurig gedekte tafel.

Wij hebben voor U:
Kop en Schotels»
Borden, Lepels,
Vorken, Messen

KEUNE
Pas-aan-winkelier

U kunt ook zind'lijk koken op Shell Butagas,
Een rommelige vuile keuken geeft geen pas.

H.H. Veehouders.
Gaat u uw stal ver-
anderen en is u van
plan hangriemen of
hangkettingen te ne-
men, bestel ze dan he-
den, om teleurstellingen
te voorkomen. Wij
hebben het agentschap
van De Boer, Leeu-
warden. Komt met ons
praten en 't komt in
orde.

Aanbevelend
G. W. LUIMES

ROGGESTRO te
koop bij H. W. Brum-
melman, B 6 Vorden.

Te koop nucht. vaars-
kalf, zw.b., van goede
prod. bij G. H. Vis-
schers, Veldwijk

C 118

Westerwolds
RAAIGRAS te koop
bij J, W. Denkers,

Hackfort.

Te koop alle soorten
KOOLPLANTEN.
Wed, Heuvelink,

Kranenburg

Te koop 40 are prima
gemaaid hooigras.
B G. Lenselink,

Kerkhofweg

Gevonden een langh.
bruin teckeltje. Terug
te bekomen bij Mevr.
v. Lennep, „de Kiwi"
Vorden.

EETAARDAPPELS
te koop (populair en
libertas). H. te Veld-
huis, Medler D 156.

Te koop een toom
BIGGEN bij E. van
Zuilekom, Veldwijk
C 82. N.o.z.

Te koop een toom
BIGGEN bij G. A.
Wesselink, Noordink.

Bij inschrijving te koop
! 40 are HOOI-

GRAS. Briefjes in te
leveren voor Dinsdag-
avond 7 uur bij A. J.
Wentink, Linde, E 2.

Te koop een z.g.a.n.
DAMESRIJWIEL.
H. G. Oltvoort, Al-
menseweg, C 153 K.
N.o.Z.

Alle soorten kool- en
koolraapplanten te
koop. Tevens 'n z.g.a.n.
butagasstrijkijzer
wegens aanschaf elec-
tra bij H. Ch. Kette-
lerij, Hengeloseweg B
25 Vorden.

Te koop 50 jonge
HENNEN, W.L. x
Reds, tegen de leg.
G. Klein Geltink, C
20, Hackfort.

Te koop 75 are hooi-
gras. Briefjes inleve-
ren tot a.s. Dinsdag-
avond 14 Juni 8 uur
bij Joh. Boers, C 35,
Hackfort Vorden.

BIGGEN te koop bij
G J. Eijerkamp,

Delden, B 35



Voor de talrijke feli-
citaties, bloemen en
andere geschenken, die
we mochten ontvan-
gen bij de herdenking
van onze 40-jarige echt-
vereniging, betuigen
we hierbij onze harte-
lijke dank.

H. Wijchman
G. Wijchman-

Schuitemaker
Vorden. C 152 E

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijks-
feest ondervonden,be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.

H. J. Teunissen
S. Teunissen-

Gotink
Vorden, Juni '55.
„'t Ongerif" Medler.

Wegens huwelijk ge-
vraagd tegen l Aug.
een net MEISJE, voor
3 halve dagen in de
week. Kieskamp,
Nieuwstad 14.

Gevraagd tegen l Aug.
NET MEISJE, voor
de morgenuren.
Sigaren magazijn

Eijerkamp

Gevraagd magazijn-
knecht, in bezit rij-
bewijs vrachtauto.
Fa D. A. Roelofsen
D.J.zn., Berkelkade 15
Zutphen.

Gevraagd 120 gebruik-
te CEMENTPAN-
NEN. H. Weekhout,
Wachtpost 21.

Gevraagd

net dagmeisje
Coöp. Boerenleen-
bank, Vorden.

Te koop gevraagd
Hang- of staande
klok, defect geen be-
zwaar. Brieven onder
letter A Bureau Con-
tact.

Te koop een prima
STOFZUIGER. -
Nieuwstad 21.

Te koop 2 kasten,
één zo goed als nieuw;
2 tafels; wand-koffie-
molen; 2 pers. ledikant
met spiraal-matras;
bascule met gewichten;
theekast met inhoud.
A. Visschers, Veld-
wijk C 88,

Te koop EETAARD-
APPELEN, (noorde-
ling). D. Bargeman,
C 21 Hackfort.

Te koop BIGGEN.
EETAARDAPPELS
(noordel.) en KNOL-
RAAPPLANTEN.
Eggink, „Hooge

weide"

Te koop BROM-
FIETS, Mosquito Ita-
lia, z.g.a.n.
H. Voskamp, Warken
Warnsveld.

' Maandag 13 Juni hopen onze lieve Q
Ouders

Z. Regelink

en y
U H. Regelink-Winkel w
W hun 25-jarige echtvereniging te her-
y denken. Dat ze lang gespaard mogen
u blijven is de wens van hun dankbare
Q Kinderen en Verloofden.
Q Vorden, Juni 1955.

„Nieuw Gazoor". y
Receptie van 3—4.30 uur in W
Hotel Bakker. Q

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Maandag 13 Juni D.V. hopen mijn
geliefde Ouders

H. J. Begieneman

en

J. M. Begieneman-Oosterink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat ze nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun
dankbare Zoon GERRIT.

Vorden, Juni 1955.

Gelegenheid tot feliciteren van
3.30—5 uur in zaal Lettink.

Op Donderdag 16 Juni hopen onze
lieve Ouders

H. Winkels
en
D. Winkels^pngeveld

hun 30-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat ze nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun Kinderen en
Kleinkind.

Winkels
Winkels-Peters

Dilly
Vorden, Almenseweg C 151.

Heden overleed, na een geduldig ge-
dragen lijden, onze lieve Moeder, Be-
huwd- en Grootmoeder

GRADA HENDRIKA
CAMPERMAN

wed. van H. Klumper
in de ouderdom van 71 jaar.

E. G. KLUMPER
A. M. KLUMPER-WISSELS
Gradie
H. G. VAN TIL-KLUMPER
W. VAN TIL

VORDEN, 6 Juni 1955.
Dorpsstraat 17.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op Donderdag 9 Juni, op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, na een geduldig ge-
dragen lijden, onze lieve Zuster en
Schoonzuster

GRADA HENDRIKA
CAMPERMAN

wed. van H. Klumper

in de ouderdom van 71 jaar.

W. C. ASSINK-CAMPERMAN
G. J. ASSINK

Vorden, 6 Juni 1955.

Heden overleed onze geliefde Tante
en Behuwdtante

HENDRIKA JOHANNA
BIELDERMAN

wed. van E. J. Harmelink

in de ouderdom van ruim 91 jaar.

Uit aller naam:
Fam. B J. ZWEVERINK

VORDEN, 8 Juni 1955.
Zutphenseweg 61

De teraardebestelling zal plaats vinden
op Zaterdag 11 Juni om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis om 12.30 uur.

Niet lopen,
maar ga bij GROOTENBOER kopen,

250 gr. macaroni 21 et
500 gr. pannekoekmeel 29 et
500 gr. havermout 29 et
en grote fles gezoete bessensap 61 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze BON een

grote fles prima slaolie voor 133 et
Als extra reclame:
Ontbijtspek, lunchworst en rookvlees

samen 150 gr. 63 et

Leuensmiddelenbedrijf

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

erensandalen
in moderne^^itten,
die werkelijk!
zitten, bij

cht gemakkelijk

Wullink's Sdioenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4 — Telefoon 342

Heren armbandhorloges
aardig aandenken voor overgangsexamen,
21 st. anker, waterdicht, schokvrij, anti-
magnetisch, met onbreekbare veer voor
f 57.50.

FA. MARTENS
heeft ze, met een garantiebewijs, voor
U in voorraad.

Aanvragen van

Hooigrasbonnen
Woensdag 15 Juni
's namiddags 6-9 uur
kantoor „Rasinkhof"
Vordenseweg 19,
Warnsveld.
Donderdag 16 Juni
's voorm. 10—12 uur
Volkshuis, Zutphen.

De P.B.H.
J. W. Addink

Volgende week
kunt u uw roestige
ketels en teilen weer

brengen.
U krijgt ze als nieuw

weer terug.

K E U N E
De zaak die uw voor-

deel zoekt.

H.H. Landbouwers.
Kom met uw
dekkerswerk
voor uw zaadberg zo
spoedig mogelijk.
Nu kan het nog.

G. Nijenhuis l Zn.
Dekkersbedrijf, Wil-
denborch Vorden.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H. Pluimvee!).!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen.
Worden van huis af-
gehaald en contant be-
taald.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

if Let op het juiste adres

Gaat U kamperen?
Wij verhuren tenten
en luchtbedden.

Aanbevelend
G. W. Luimes

Tel. 421 ~ Vorden

Geachte Inwoners van Delden, ai now ijs wilt kopen
Ho'j neet meer noa 't darp te lopen,
As de hinder um een ijsjen goat rearn,
Stuur ze noa 't Zwaantje, doar goat ze ijs serveren,
De prima kwaliteit van Lonnekers verpakt ijs is overal bekend,
Het is te kriegen in de pries van 10 - 15 - 25 en dartig cent.

Beleefd aanbevelend G. ZUUR VELD

ADVERTEERT IN CONTACT

Vandaag extra reclame

2 pakken vet
500 gr. spek
200 gr. boterhamw.

Beleefd aanbev.

98 et 200 gr. leverworst 30 et
80 et 200 gr. tongeworst 50 et
55 et 200 gr. gek. ontbijtspek 60 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32



Luxe Auto-verhuur
met of zonder
chauffeur.

•A. G. T R A G T E R

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

15 Juni

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Zo juist
wederom ontvangen een nieuwe
zending

Damesjaponnen en
Blouses

G. H. STRUIK
v.h. Wed. H. H. Looman

Ex

De Fok- en Controlevereniging
„De Samenwerking" Delden-Vorden
vraagt ongeveer l Juli 1955 een
monsternemer voor 3 dagen per w

Inlichtingen en aanmelding bij de Secr. H'
J. Jansen, „Scheurweide" Wichmond.

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

l Zaterdag 18 Juni, 8 uur

De levensroman van
Riciianl Tauber

(Du bist die Welt für mich)

met: Rudolf Schock - Annemarie
Duringer.

Hoort de beroemde liederen : O Müdclien,
mein Müdclien ; Leise f leliën nieine Lieder;
Dein int mein ganzes I/erz; Es mnss toas
wunderbares sein; Bekende Opera-aria's.

De mooiste melodiën van Franz Lehar

Toegang alle leeftijden
v.
Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Dansmuziek
zaal Langeler

HENGELO-GLD.
Zaterdag 18 Juni
Aanvang 7 uur

r J L J L J L

3I^j
Familiefeest

op Zondag "26 Juni a.s. 's
middags 1.30 uur te Lochem
in het Openlucht Theater.

Medewerking verlenen o. a.;

Accordeola,

Olga Lowina,

Willy Alberti, enz.

Kaarten a f 1.— pi. bel. ver-
krijgbaar bij het afd. bestuur

J
De Allgaier Tractor

Er zijn nog een paar loten voor de Allgaier
Tractor.
H.H. Landbouwers koopt nog heden een
lot a f l.~
Ook U hebt dan kans voor dit luttele be-
drag in 't bezit te komen van deze waarde-
volle tractor, of - indien op 't bezit van
een tractor geen prijs wordt gesteld - kunt
U tot een waarde van f 7000.— goederen
aanschaffen.
En . . . . U helpt hiermede het Kon. Wil-

^^helminafonds. Doet U mee?
•Polleen bij deze adressen zijn nog loten

verkrijgbaar:
De Eendracht, Vorden
A. Beerning, kapper
G. Heersink, kapper

^^ }. Hassink, sigarenmaga/ijn
^P G. W. Eijerkamp, sigarenmagazijn

Afd. Vorden v.h.
Koningin Wilhelmina Fonds

Oranjefeest Wildenborch
Heden Zaterdagavond
opvoering door de Barchemse
Toneelvereniging van het
dialectstuk
„Urn den olden Beerenschot"

Entree f 1. — . Aanvang 7.30 uur.

Wij wensen U een fiets die licht zal lopen,
Hebt U die niet? U kunt die bij ons kopen!
A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Chem. reinigen Verven

Juni-aanbieding
ZOMERMANTELS

chemisch reinigen
van 4.50 NU slechts 3.50

Alles verzekerd tegen transport, diefstal
en brand

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
WEGENS DE DRUKTE zijn wij niet in
staat u regelmatig te bezoeken, daarom
verzoeken wij u beleefd 's Maandagsmor-
gens voor 9 uur bericht te zenden, dan

wordt het dezelfde dag gehaald.
Stoppage Enz. enz.

k Danscursus
{̂  voor gevorderden

hedenavond
half acht In
zaal Lettlnk.

DanSSChOOl M. J. Kroneman

IN BROMFIETSEN
laveren wij U de beste merken.

Sparta
zonder en met versnellingen,
krachtbron de bekende J.L.O.-
motor.

Locomotief
met 2 versnellingen.
Inbouw Sachs-motor van de
bekende Sachs-fabrieken.

Groene uitvoering.

Prijs, geheel compleet f 611.50

ZIE ETALAGE.

R. G. J. Kuypers, Tel. 393

Wegens vacantie gesloten
van 20 lm. 25 Juni

SLAGERIJ KIESKAMP

is zeker iets voor hem

Gedurende een week
geven wij bij aankoop
van 2 zelfbinders of
knopdassen de tweede
voor de halve prijs.

Ruime keuze, in elke prijs.

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26, Vorden

TOETS HET NUT

dat Shell Butagas in Uw huis
zal afwerpen: minder werk, 'n
schoner huis, een voordeliger
leven en grotere gezelligheid.

SHELL BUTAGAS
in de bekende blauwe
fles.

Wordt overal bezorgd
op elk gewenst adres!

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt enige

flinke werkkrachten


