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ONDERPLOEGEN/GROENMAAIEN
TARWE OOGST 1954

Telers, die tot onderploegen/groemnaaien van
tarwe oogst 11)54 overgaan na de d a t u m waar-
op de Mei-telling heelt plaats gevonden, / i j n
verplicht hiervan schriftelijk mededeling te
doen aan de P.B.H. Opgegeven moet worden
welke oppervlakte werd ondergeploegd/groen-
eemaaid.
Wordt geen opgave verstrekt, dan wordt t.z.t.
de leveringsverplichting gebaseerd op de b i j
dr Me i - t e l l i ng opgegeven oppervlakte.
Vorenstaande verplichting geldt niet indien 'iO
are of minder tarwe werd verbouwd.
VERKOOP VAN TE VELDE STAANDE

TARWE OOGST 1954
Het verkopen/kopen van te velde staande tar-
we is verboden. Ontheff ing van dit verbod
wordt verleend indien:
1. de teler/verkoper niet in staat is zelf te oog-

sten en/o! op te slaan;
2. de koper /elt teler van akkergewassen is;
3. de verkoop plaats vindt in percelen van

tenminste 30 are.
Telers, die tot verkoop van te velde staande
tarwe wensen over te gaan, dienen vóór 17
J u l i 1954 on the f f i ng van het betreffende ver-
bod aan te vragen bij hun P.B.H.

De Prov. Voedselcommissaris
voor Gelderland,
Ir W. Kooy.

Mei H R m ER Gelei
handen om trots op te zijn

BELANGRIJK VOOR BIJENHOUDERS
Volgende week /aterdag wordt dooi de im-
kersvereniging oen excursie georganiseerd naai
de b i j e n s i a l van de heet |. W. kneuen in het
Galgengoor alhier. Hei bestuur hoop! dai veel
b i jenl iefhebbers aanwe/.ig /u i len y. i jn , daar hun
een in teressante middag te w a c h t e n s l a a t .
Voor bijzonderheden ve rwi j / en we u naar een
a d v e r t e n t i e in d i t blad.

V.V.V. PROGRAMMA
Maandagavond /a l de eerste wandel ing in dit
sei/oen plaats vinden onder leiding van de
heren van Roekei en Morde. We kunnen de
vreemdelingen niet genoeg aanraden de/e toch-
ten mede te maken, want genoemde heren /.ijn
echte natuurl iefhebbers, / i j brengen u op tal-
r i jke plekjes die u anders /eker niet /ou vin-
den.
Woensdagmiddag heeft de achtkastelentocht
plaats voor r i jw ie l en , dus niet voor b romf ie t -
sen. Ook de/e tochten lonen /eer de moeite. U
doorkruist dan de hele gemeente Vorden en
kunt genieten van haar a fwisse lend landschap
van korenvelden, weilanden en bossen.
Woensdagavond wordt op het Marktplein een
demonstratie van fo lk lo r i s t i s che dansen ge-
geven door de Vordense dansgroep „De Knnp-
duukskes". Een vernie l /waaier uit . Linde /al
laten /ien hoe bedreven hij in de/e lang niet
gemakkelijke kunst is. We verwachten voor
deze demonstratie veel belangstelling.

GESLAAGD
Voor het eindexamen gymnasium A slaagde
aan het B a u d a r t i u s Lyceum te /ntphen de
h rei f . W. A l bei s.
Voor het toe l a t ingsexamen aan de/e school
slaagden Grethi Plomp, J a n s j e Muis , J Luis
J a n s e n , Dick M a a t k a m p en Wim Seesink, a l l e n
leer l ingen van de Chr. School aan Hel Hoge.
Aan het S t ede l i j k Lyceum te /u lphen slaagde
voor hel e i n d e x a m e n G y m n a s i u m A de l ieer
( i . Th. Kolmcr.
Hier slaagden voor het t o e l a t i n g s e x a m e n (.er-
rit Emsbroek, Hans Groene en J o h n Stork ,
leerlingen van de O.L. Dorpsschool.
De heer J. H. Kuype r s slaagde in Den Haag
voor het pat roonsexamen vakbekwaamheid
voor het Motorrijwielbedi i j l .
Aan de Ainbachtsschool te Doe.tinchem werd
een diploma behaald voor e lect r isch lassen ge-
vorderden door ( i . H. Slagman en voor auto-
geen lassen gevorderden dooi A. H. }. Besse
link.
Voor het Mulo-diploma slaagden de dames P.
C. Nipius en E. Huisman en de heren A.
H. Polman, G. Remmers en H. J. Schiphorst.

Kerkdiensten Zondag 4 Juli
Gebouw Irene

9 uur Ds E. B. Rijnders
10.30 uur Ds E. B. Rijnders, Jeugddienst.
Onderwerp „Is je geloof wel echt geloof?"

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

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

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

R. K. Kapel l en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 3 Juli van 5 uur t.e.m.
Zondag 4 Juli Dr De Vries, telf. 288,

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

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

Handel was traag

Burg. stand van 24 Juni t.m. l Juli
Geboren: d.v. W. Rietman en G. C. Riet-
man-Hiddink; z.v. L. A. A. Seesing en J. M.
B. Seesing-Niessen.
Overleden: H. Nijenhuis, m. oud 86 jaar.

COUPONS GEMEENTELENINGEN
Houders van Cemeente-obligatien der B-le-
ning, waarvan de coupons per l f u l i 195-1 be-
t a a l b a a r / i j n , worden dringend verzocht de/.e
coupons ten spoedigste ter ve r / i l ve r ing aan te
bieden.
De coupons kunnen /owel op het kantoor van
de G e m e e n t e - o n t v a n g e r als aan de l l anken
worden aangeboden.

De Gemeente-ontvanger
te Vorden.

BIOSCOOP
De f i l m ,,Thuiskomst" welke heden /aterdag-
avond in het Nulsgebouw te / ien is, is ecu /eer
spannende en aangrijpende f i lm.
Als de oorlog uitbreekt tekent Dr Johnson
voor een Medisch corps. Bij het harde werken
v lak a c h t e r de slagvelden komt hij tot de
ontdekking dat / i j n werk thu i s vaak /onder
doel was. Hier krijgen) als assistente L u i t e -
nant Mc Ca 11, ('en weduwe met een zoont je
van /es jaar , die een hele ommekeer in z i j n
levensbeschouwing teweeg brengt, / i j is /u Ik
een f a n t a s t i s c h e hu lp , dat hi j 'zich een nul
voelt als z i j niet in z i j n n a b i j h e i d is. Dr
volgen bl i jven niet uit en z i j bekennen elkaar
hun grote liefde. Kort daarna wordt de dap-
pere- verpleegster gewond en sterft aan haar
wonden.
Als de oorlog voorbij is keert Dr Johnson als
een gebroken man terug. Hij vertelt z i j n
vrouw de geschiedenis van l u i t e n a n t McCall
en smeekt haar hem te helpen z i c h z e l f te
hervinden. De/e liefdevolle vrouw is hiertoe
in staat en zo komt er aan de/e bewogen f i l m
een gelukkig einde.

CONCERT DAMESKOOR
De rij van zomeravond-concerten werd Zon-
dagavond geopend met een concer t , aangebo-
den door Vordens Dameskoor. Zoals gewoon
l i j k was hel ook t h a n s weer geen aangenaam
\e rpo /en rondom de m u / i e k i e n i wegens liet
ongure weer. N i e t t e m i n was er nog v r i j veel
belangstel l ing. Onder le id ing van de- heer D.
Wol t e r s werden t i e n nummers ten gehore ge-
b i a c h t , w.o. de twee c oncomsnummers , waar-
mee onlangs de superieure a f d e l i n g bereikt
we id . Met , ,An der schonen b laue i i Donau"
werd dit concert , dat op hoog n iveau stond,
besloten. Hel /e l fde pogramma /al Vordens
Dameskoor a.s. Zondag' l J u l i op het f e s t i v a l
in Antwerpen ten gehore brengen. Ter af-
w i s s e l i n g speelde Karel Wolters 'enkele l l u i t -
sol i , d a a r b i j begeleid op de piano door / . i jn
vader. De /u ive rhe id en de t e c h n i s c h e v a a t
d ighe id van de jeugdige f l u i t i s t waren te pri j -
/en. Ken h a r t e l i j k a p p l a u s beloonde' /owel de
dames als de f l u i t i s t . De heer I I . l',. Knisbroek,
bestuurslid van V.V.V. b r a c h t dank voor dit
goed geslaagde openingsconcert.

V.V.V. LICHTWEEK
Om de Vordense lichtweek, welke van 2 t/m
7 Augustus wordt gehouden, zo goed mogelijk
te doen slagen komt een verlichtingsdeskun-
dige van Philips volgende week in ons dorp,
om een ieder die er prijs op stelt van advies
te dienen aangaande mogelijkheden, ontwer-
pen en prijzen van f eestverlichtingen. Het uit-
voeren van de plannen wordt aan de instal la-
t eurs overgelaten. Het is te hopen dat, evenals
kort na de bevrijding, ook nu weer verschil-
lende straten met iets origineels voor de dag
/ u i l e n komen, /odat Vorden inderdaad „licht-
dorp" zal worden.

OPNAMEN ZONSVERDUISTERING
Te Vorden kon het verloop van de zonsver-
duister ing op 30 Juni goed gevolgd worden.
Al leen na het maximum kwam een dichte be-
wolking opzetten. Gelukkig verdwenen de wol-
ken tegen het einde der verduistering, zodat
na het eerste contact, óók het laatste contact
werd waargenomen. De heer f. F. d'Aumerie
te Vorden, maakte een zestal geslaagde opna-
men van de verduistering door de kijker van
/ i j n observatorium. Eerste contact werd geno-
teerd om VZ uur 25 min. 11.8 sec. Laatste con-
tact om 14 u. 57 m. 18.6 sec.

Enige belangstellenden hebben de verduis-
tering mede door de kijker kunnen waarne-
men.

DE JULIANASCHOOL OP REIS
Op L ' l , 22 c-n 2-5 Juni j . l . maakten de leerlin-
gen van de hoogste klassen van de Chr. school
m de Wildenborch, een driedaagse fietstocht
over de Veluwe.
Reeds op de reis erheen viel er veel te leren
en veel te genieten. N a t u u r l i j k had de brug
m /utphen en de scheepvaart op de I (ssel al-
ler be l angs t e l l i ng , 't Was wel moei l i jk , om bij
'l / i e n van zoveel n ieuwe beelden ..heer in
het verkeer" te b l i jven!
l u \peldoorn genoot de jeugd van het fraai
aangelegde ,,Herg en Bos". Langs het Udde-
le i inee r , u i t radio-lessen bekend vanwege het
bodemonderzoek, koersten de klassen via El-
speel op Nnnspeet aan.
Van h ie ru i t kon de volgende dag Elburg wor-
den be /ocht , t e r w i j l v a n u i t K lburg per boot
kenn i s werd gemaakt met het l Jsselmeer.
Ieder kon, al varende , indrukken opdoen van
de v e r s c h i l l e n d e werkzaamheden, die thans
m uitvoering / i j n , om straks een nieuwe pol-
der aan ons land toe te voegen. Na deze ge-
slaagde boottocht werd Oldebroek en omge-
ving bekeken. Dit ruwe, sterk glooiende ter-
r e i n s t a k , ook in de ogen der leerlingen, wel
erg af bi j on/e Achterhoek.
De derde dag ging het weer huiswaarts. Met
voldoening kan op deze prettige reis worden
teruggezien.

VORDEN JUNIOREN OP STAP
Zondagmorgen tegen ha l l negen vertrokken
per l i e t s de jun io ren van de voetbalvereniging
Voiden naa r Apeldoorn om hier een wed-
s t r i j d te spelen tegen A.G.O.V.V. d.
De/e weds t r i j d werd een 5-2 overwinning
voor de Apeldooi ners, die een technisch veel
beter spe l lieten /ien. In het clubgebouw
werd daa rna gegeten en nog enige tijd ge/el-
lig doorgebracht. In verband met het slechte
weer werd besloten om van een u i l s tap je naar
« • ( • n u i t s p a n n i n g a l te / ien en ging het gehele
gezelschap een bioscoopvoorstelling in Apel-
doorn bi jwonen. Vervolgens werd weer per
f i e t s de t e r u g t o c h t aanvaard. Het uitstapje
stond onder le id ing van de jeugdcommissie,
die met voldoening op de/e dag kan terug/ien.

RATTI-NIEUWS
A.s. Zondag beginnen weer de traditionele
sene-wedst r i j d e n van Ratti. De deelname van
verenigingen is vanwege de zeer late compe-
titie niet /o groot als andere jaren, zodat een
en ander in (wee Zondagen kan worden afge-
wikkeld.
Voor a.s. Zondag staan er enige aantrekkelijke
ontmoetingen op het programma o.a. Socii I
legen Haakse Boys I, Ratti l tegen Deo I e.a.
De- wedstrijden beginnen om 12 uur. Hopen-
l i jk / u i l e n hei weer aan t rekke l i jke en sportie-
ve ontmoetingen worden, welke zowel het pu-
bliek als de spelers voldoening zullen geven.



Schoolreisje O.L. Dorpsschool (slot)
De laatste dag voerde de tocht via 't Paleis
„Het Loo" en Ugchelen naar de „Wapenberg"
te Beekbergen waar ,, gerust" werd. Daarna
werd de Waterval bezocht en toen ging het
via 't veer te Bronkhorst snel op Vorden aan.
En zo waren voor de meeste jongens en meis-
jes helaas de vier fietsdagen voorbij. Dagen
waaraan zij later zonder twijfel nog met ge-
noegen terug zullen denken.
Precies op de afgesproken tijd ontmoetten de
beide groepen elkaar en ging het op Vorden
aan. Hier werden de 74 jongelui verwelkomd
door „Concordia".
Na een rondedans op het marktplein bracht
< ! < > heer Norde, namens de oudercommissie,
het personeel der school dank voor de bij-
zondere zorg aan de kinderen besteed, in wel-
ke dank hij ook „Concordia" betrok.

VARA-LEDEN OP REIS
Zaterdag hebben 40 leden van de Vara met
hun dames per bus een uitstapje gemaakt naar
Vakenburg en omstreken. Ofschoon het weer
uu-t aangenaam was hebben allen toch van
cle/.e mooie reis genoten.

Zonnebruin
crème en olie

R.K. BOERENLEENBANK
Onder voorzitterschap van de heer A. J.
Meijer hield de R.K. Boerenleenbank in café
Schoenaker haar algemene ledenvergadering,
welke goed bezocht was. Na een openings- en
welkomswoord van de voorzitter, bracht de
kassier de heer J. Hartman, het financiële
jaarverslag. Aan spaargelden waren in het
afgelopen jaar ontvangen ƒ 122.134,70 en
terugbetaald ƒ114.196,22. Aan voorschotten
werden verstrekt ƒ38.000,— en terugbetaald
werd ƒ 5.488, — . De ontvangsten in lopende
rekening bedroegen ƒ 156.638, — en de uit-
gaven in lopende rekening ƒ 178.764,28. In om-
loop waren 482 spaar-, 26 voorschot- en 11
lopende rekeningsboekjes. Het ledental be-
draagt momenteel ca. 55.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het
aftredende lid, de heer A. H. J. Zents met al-
gemene stemmen herkozen. De voorzitter be-
sprak vervolgens de grote mogelijkheden, die
het girale geldverkeer biedt. Ook legde hij
nog de nadruk op het sparen, waarmee op
school reeds een begin werd gemaakt.

WANDELDAG K.O.G.
Vorden-Kranenburg beleefde Zondag een
hoogtijdag in de wandelsport, want voor het
t c i s t werd hier een K.O.G. Wandeldag ge-
houden, welke begunstigd werd door ideaal
w a i idel weer.
Bij de start, die plaats vond op het Kerk- en
Kloosterplein, gaven vele ingezetenen van
hun belangstelling blijk.
Het openingswoord werd gesproken door de
heer J. B. Werner, voorzitter van de afdeling
Wandelsport, Kring Oost-Gelderland.
Vervolgens sprak Pastoor H. Ponsioen een
kort woord, waarin hij er op wees, dat het
werkelijk de moeite waard was om deze aan
natuurschoon rijke omgeving te gaan bewon-
deren. Tot slot sprak de voorzitter van Ratti,
de heer F. R. Schoenaker, die het een geluk-
kige gedachte noemde om Vorden-Kranen-
burg voor dit sportfestijn uit te kiezen.
De natuur is hier prachtig en dat er door deze
propagandatocht nier een afdeling zou wor-
den opgericht, daaraan twijfelde hij niet. Hij
/egde alvast de steun van Ratti toe.
Leden van de Tafeltennisvereniging Dio en
van R a t t i hadden iu samenwerking met de
V. V. V7. Vorden het traject uitgestippeld, dat
over 't Medler en de Schoneveldsdijk naar de
Dollehoed liep en vervolgens over de „Luchte"
en de VViklenborch terug naar de Kranen-
burg, waar een h a l l uur rust werd gehouden.
Er was in café Schoenaker gezorgd, dat er
voldoende accommodatie was om de wande
laars behoorlijk te ontvangen.
1 1 rt tweede gedeelte van de tocht voerde via
de Konijnenbult en Huize Vorden langs de
Lindcnse molen en door 't Onstein weer naar
ilc Kranenburg. Voor dames en junioren wa-
ren ile routes korter dan voor heren.
B i j de p r i j s u i t r e i k i n g om 7 uur, verwelkom-
de de heer Werner in het bijzonder de heer
( i r o o i - B r u i n d e r i n k uit Groenlo, kringvoor/.it-
ic i N.K.S., die vol lot was over deze geslaagde
dag en de organisatie. De heer Werner was
bi jzonder tevreden over cle/.e succesvolle tocht
en d a n k t e verschillende medewerkers.
De wisselbaker werd gewonnen door de „Lon-
ga-girls" uit Lichtenvorde.
Aan deze tocht werd door ca .">f>0 tippelaars
deelgenomen. Radio Eijkelkamp verzorgde de
geluids-installatie.

R.K. TONEELVERENIGING „INTERNOS"
De R.K. Toneelvereniging „Internos" hield
een goed bezochte ledenvergadering tot be-
sluit van het seizoen in café Schoenaker onder
leiding van de heer A. Mombarg. Deze memo-
reerde bij de opening nog de uitstekend ge-
slaagde jubileumfeesten in October 1.1., waar-
na het woord werd verleend aan de secreta-
ris, de heer A. Heuveling voor het jaarverslag.
Hieruit bleek, dat het afgelopen seizoen voor
„Internos" alleszins geslaagd mag worden ge-
noemd. Vooral bij het 25-jarig jubileum in
October 1953, was gebleken, dat de vereniging-
bij velen sympathiek is. Voorts werden er en-
kele uitvoeringen gegeven o.a. het stuk „An-
neke" en werd ook de jaarlijkse, door de ver-
eniging georganiseerde vastenavondviering een
groot succes. Verder gaf de R.K. toneelvereni-
ging uit Brummen ook nog een succesvolle op-
voering van het stuk „de Vreemdeling". Het
financieel verslag van de penningmeester, de
heer H. Wiggers, vermeldde een batig saldo
Meegedeeld werd, dat zich een 3-tal nieuwe le-
den hadden opgegeven, die m.i.v. het nieuwe
seizoen lid worden, zodat het ledenaantal dan
17 bedraagt. De vereniging zal weer een jaar-
lijks uitstapje maken en wel op 30 Juli a.s.
per moderne touringcar. Er is een prachtige
route uitgestippeld via Arnhem, Wageningen,
Zaltbommel en den Bosch naar Kaatsheuvel,
waar de bekende sprookjestuin het einddoel
zal zijn. De terugreis gaat over Tilburg, langs
de Oisterwijkse vennen en Grave naar Nijme-
gen. Reeds verschillende leden gaven zich voor
deelname op. Voorts kwam nog tersprake het
Werkverband Katholiek Amateurstoneel. Naai-
de vergadering van het W.K.A. welke bin-
nenkort in Arnhem wordt gehouden zal een
algevaardigde worden gezonden. Bij de rond-
vraag kwam nog ter sprake om dit zomer een
openluchtspel op te voeren. Vanwege de hoge
kosten, de tijd etc. bestond hiervoor weinig
animo.

en veilige nebril

alleen bij de opticien!
Kijk door A-Rovil zonneglazen

• Anti Infrarood
• Anti Ultra violet
• Optisch geslepen

Fa. MartenS heeft ze voor u

GROENE KRUIS VORDEN

Kinderuitzending
5 Augustus—14 September

Degenen die hiervoor in aanmerking
wensen te komen gelieven zich voor
a.s. Donderdag 8 Juli op te geven

bij hun huisarts.

Zonneschijn of Regen

SCHOENEN
van WULLINK die kunnen er tegen

Doe als zovelen en ga ook uw schoenen
kopen bij

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

met een goede

jflartenj-

j$££e modest en uit
voorraad en onder

garantie teverêaar

Imkersvereniging M.V.K. Vorden
*
EXCURSIE
op Zaterdag 10 Juli 's middags half
drie bij J. W. Kuenen, Galgengoor
C 114.

Leden worden dringend verzocht deze
leerzame bijeenkomst te bezoeken.
Na deze excursie wordt de honingprijs
vastgesteld en bespreking bijen naar de heide.

Niet-leden van harte welkom.

Volop Weckglazen
verkrijgbaar

O.a

Vegla — Heye
met platte ring

Steriliseerketels
Thermometers
Veren — Beugels
Alle soorten ringen
Morsringen

Gebr. Barendsen

Hypotheekgelden
beschikbaar

Rente 3 Va desgewenst
na 10 jaar renteloos
•

HYPOTHEEKKANTOOR
„DE GRAAFSCHAP"

Ds van Dijkweg 45, Tel. 3 9 7 3
DOETINCHEM

t Blauwe Overalls

Voor al uw

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

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

• 'n Prachtig sterke kwaliteit,
blauwe keper

• Alle naden dubbel gestikt
• Zakken met versterkte bodems,

extra afgetrensd
• Met twee borst- en steekzakken
• Een ruime achter- en duimstokzak
• Solide afgewerkt met doorsteken
• Kwaliteit „Sanfor", krimpt dus niet.

vanaf ff 11.75
in de maten 46—58.

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 — Vorden

„Empo" Rijwielfabriek
nodigt gegadigden uit voor de functie's

van :
STOKERS,

LASSERS (autogeen),
RIJ WIELMONTEURS,

B1EZERS.
Ook plaats voor:

ONGEOEFENDEN
en

LEERJONGENS.
Inwerktoeslag voor meerderjarigen.

Eigen pensioenfonds.
Aanmelding schriftelijk of persoonlijk

bij de fabrieksportier.

Die. de waarde van adverteren heeft ontdekt
zegt openhartig: HET IS PERFECT f



Aan allen die ons hun
gelukwensen aanboden
bij de herdenking van
onze 25-jarige echtver-
eniging,betuigen wij bij
dezen onze hartelijke
dank.

A. Dimmendaal
W. H. Dimmendaal-

Pardijs
Vorden, Juli 1954.

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

J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-

Regelink
Vorden, Juni 1954
„'t Wuestenenk"

Hiermede betuigen wij
onze hartelijkedankaan
allen die hun medele-
ven en deelneming heb-
ben betoond tijdens de
ziekte en bij het overlij-
den van onze geliefde
Man en Vader

Berend Nijenhuis
Uit aller naam:

Wed. B. Nijenhuis
Vorden, Hengeloseweg B 3

Hierbij betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen die met ons
hebben meegeleefd tij-
dens de ziekte en na
het overlijden van onze
lieve Vrouw, Moeder
Dochter en Oma
Johanna Berendina

Wahl
Uit aller naam:

E. J. Eskes
Vorden, Juni 1954

Dorpsstraat 42

K. H. DE VRIES
Arts

Met vacantie
AFWEZIG

vanaf Zondagavond 4
Juli t/m. Woensdag 21
Juli.
Dr Lulofs neemt waar

Vacantie-woningruil
Aangeb. in Schevenin-
gen een Herenhuis,
slaappl. 8 volw. enkind;
gevraagd gezellig huis
in bosrijke omgeving,
met 5 slaappl.
Van Aerssenstraat 62
Scheveningen,

Telefoon 558254

Leden van de Henge-
laarsvereniging

De Snoekbaars
die mee willen gaan
naar het concours in
Brummen kunnen zich
tot 10 Juli bij een der
bestuursleden opgeven.
Inleggeld moet tevens
worden voldaan.

Drastische
prijsverlaging

Leren jassen
Kom eens met ons
praten!
Aanbevelend

G. W. Luimes

.
Maandag 5 Juli a. s. hopen onze ge- ^
liefde ouders U

G. J. HILFERINK O

en X

A. HILFERINK-WOLSINK H
A

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

Mien en Gerrit
Gerrit en Toos
Alie
Harry
Jan

VORDEN, Juli 1954.
X 't Hoge 46.

En wilt u zeker zijn dat het pakt

Adverteer dan week' l ij ks in Contact !

Voor aanleg
of plaatsen van uw

•
Waterleiding installatie's
Automatische weidepompen
Sanitair of electrische
installatie's
•

Fa PONGERS - Vorden

r
ló. IlLomoarg

Nieuwstad 3

Manchester broeken
Overalls - Khakihemden
Blauwe keper broeken
Werksokken - enz. - enz.

j

£.0.
Zoals u reeds bekend zal zijn is het van ouds
bekende schildersbedrijf van de Fa Greuters, welke
in de voorafgaande jaren gedreven werd door de
heer W. Rosendahl met ingang van 15 Maart j.l.
op gelijke voet voortgezet door ^k
G. J. UITERWEERD & ZN.

Door het bezit van het diploma Mr. Schilder
der Nationale Schildersschool en onze jaren-
lange ervaring als zodanig zijn wij volkomen
in staat u op het gebied van

Schilder-, Behang-, Reclame- en
Decoratiewerken
tegen concurrerende prijs vakkundig te
bedienen.

Wij hopen dat deze advertentie u er toe zal brengen uw
schilderwerk eens na te gaan. Vaak zult u verbaasd zijn hoe-
veel schilderwerk er aan bederf onderhevig is. Wij geven dan
ook zonder enige verplichting prijsopgave en alle gewenste
inlichtingen.

Ons in uw gunst aanbevelend tekenen wij,

Hoogachtend

6. J. UITERWEERD i ZN.
Schildersbedrijf,
VORDEN

Geen opdracht te klein, geen moeite te groot!

Een waterdicht
dekkleed

voor de graanmaaier.
Bindertouw voor

graanmaaien
Het adres :

G. W. Luimes Vorden
Te koop 20 are rogge
E. J. Woessink

bij de Bramel

Te koop jonge hennen
leeftijd 7 weken tot 4
maanden. Verschillen-
de rassen.
E. Brummelman

„Kruisweg" B 46

Biggen te koop
H. Lijftogt bij kerkhof

Te koop prei- en sel-
derijplanten en grote
partij slakroppen, 4 et
per krop, goed voor de
weck.
H. BroijlB/lWarken

Te koop een z.g.a.n.
donkerblauw heren-
maatcostuum, maat 52
bij G. J. Bouwmeester,
E 101 Medler

Te koop een partij eer-
ste soort dakriet. Spe-
ciaal geschikt v. zaad-
bergen.

G. Nijenhuis D 52

Partij straatbrokken te
koop. J. Woltering.

Het Hoge 23

Toom biggen te koop
H. J. Pardijs

„'t Meulenbrugge,,

Te koop prima onderh.
motor Jawa 250 cc,
bouwjaar 1950. Alleen
Zaterdag na de middag
anders niet thuis
bij J. Boersbroek,

Veldwijk C 53
Te koop toom zware
biggen. G. H. Besselink
bij de Boeze Linde
Te koop r.b. vaars of
zwarte koe, a.d. telling
melkl. ter inzage.
J. W. WEENK
E 34a Linde, tel. 509

A.s. week weer voor-
radig :

Boerenkool- en
Preiplanten

Bestellingen voor dop-
erwten kunnen nog ge-
plaatst worden. S.v.p.
zo spoedig mogelijk.
Nog in voorraad een
partijtje KNOLZAAD
oogst 1953. Gelderse
Halflange en Jobe.
Beleefd aanbevelend
Gebr. Kettelerij

Zutphenseweg

Te koop sussex jonge
hennen, geb. l Mei,
mogen vrij aangehou-
den worden.
J. W. Weenk E 34a

Linde Tel. 509

Gevraagd flink meisje
voor enkele dagen per
week. Norde,

Stegeman



Koopt Uw
tassen, koffers enz.
bij de man, die ze ook

repareren kan

Aanbevelend

G. W. Luimes

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"
Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed??

Te koop

Boerenkoolplanten
en Spruitkool

D. Klein Geltink
Klein Garmel

^ LEVERANCIER
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEN TEL: w

Adverteer in Contact
het blad voor Vorden

Gaat U Kamperen?
Wij kunnen op dit ge-
bied U van alle be-
nodigheden voorzien
Tenten
Kampeertassen
Luchtbedden
Plunjczakken, enz.
Aanbevelend,

G. W. Luimes

Bakkersvacantie
De vacantieregeling voor de Vordense bakkersver, (waar-
bij aangesloten alle Vordense bakkers behalve Koers) is als
volgt vastgesteld:

12—17 Juli:

Schuppers, Schurink en Hoornenborg
23—28 Augustus:

Voskamp, Ter Huerne en Scholten
Het publiek wordt er aan herinnerd, dat in deze weken
door alle aangesloten bakkers geen brood wordt bezorgd.

De medewerking van de clientèle wordt beleefd doch
dringend verzocht en wel speciaal op Z A T E R D A G , door
het brood vroegtijdig te halen, dit voorkomt teleurstelling.

DEZE

WEEK Coupons
Coupons

DEZE
WEEK

Coupons
Coupons
Coupons

TEL. 381

T TT C? O T"1 T"lVISSER

Voor Zaterdag
EXTRA RECLAME

500 gr. rundvet "̂ 0 et
150 gr. boterhamw. 30 et

Beleefd aanbev.

150 gr. hamworst 45 et
150 gr. ontbijtspek 48 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

J'rofiïeert nu
Door omstandigheden kochten wij
een partij goederen ver beneden de
normale waarde

Zware Blauwe drilwerkjasjes
Krimvrije kwaliteit,
in de maten 48 — 58,
normale prijs 10.75 nu slechts 6.95

Manchester mouwvesten
in de maten 50—56,

, normale prijs 27.50 nu slechts 17.50
Poplin Overhemden

Kleuren blauw en grijs,
normale prijs 7.25 nu slechts 4.50

^ Speciale attractie

Nylonkousen voor slechts 1.98

RAADHUISSTR., VORDEN

Voor goed verzorgd DRUKWERK

tegen billijke prijzen
naar

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Als U 't soms nog niet wist,
Ook noor Uw REPARATIE is:

WULLINK
r DE SCHOENENSPECIALIST J

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

A. J. B. S I E M E R I N K
Ziekenfondsleverancier O.G.Z.O.

OMBARG
aatkleding voor dames en heren

ode-artikelen voor heren

Nieuwstad 3 - Vorden

v.v.v.
Maandag 5 Juli

Avondwandeling.
Vertrek half acht van het
Marktplein.

Woensdag 7 Juli
Achtkastelentocht per rijwiel.
Vertrek half twee van het
Marktplein.

Woensdag 7 Juli
Boerendansen en
Vendelzwaaien. 's Avonds acht
uur op het Marktplein.

na
onderhoudsmiddelen voor elke
schoen.

Verkrijgbaar bij

WULÜNK's Schoenhandel
iW 342 „Onbetwist de, schoenenspecialist"

A.s Zondag
Ratti-series

Aanvang 12 uur.
O.a. 1.05 uur

Sociïl-BaakseBoysl
2.10 uur

Ratti l - Deo l

«• Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Heden Zaterdag 3 Jul i , 8 uur

De prachtige en
aangrijpende speelfilm

Thuiskomst
met: Clark Gable - Lana Turner -

Anne Baxter

Het verhaal win ecu stoere kerel en
een ddjipere vrouw. Zij beleefden
een arote liefde in een tijd min

f/ewiar.

Spanning - Romantiek - Sensatie

Toegang 14 jaar.

Kaartverkoop en plaatsbespreken
bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat 1 1


