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G. KOERSELMAN GEDECOREERD
Onder grote belangstelling heeft de heer
G. Koerselman Woensdag het feit her-
dacht, dat hii 50 jaar in dienst is geweest
op het Vordense notariskantoor,
's Morgens werd de jubilaris in intieme
kring gehuldigd door notaris Rombach, die
hem mede namens zijn echtgenote en kin-
deren geluk wenste. Hij wees op de grote
toewijding en plichtsbetrachting, waarmede
de jubilari0 steeds zijn werk verrichtte en
noemde hem de juiste man op de juiste
plaats. Hii bood de heer Koerselman een
schilderstuk aan. Ook burgemeester van
Arkel toonde acte de présence en felici-
teerde hem namens het gemeentebestuur
en wees op de grote plaats welke de heer
Koerselman inneemt op verenigingsgebied.
Namens H.M. Koningin Juliana spelde hij
de jubilaris de zilveren medaille verbonden
aan de orde van Oranje Nassau op de borst.
De heer Koerselman dankte beide sprekers
voor hun waarderende woorden en in het
bijzonder H.M. de Koningin voor de hem
verleende eervolle onderscheidingen.
's Middags bestond er gelegenheid in zaal
Bakker om de jubilaris te komen geluk-
wensen, waarvan een druk gebruik werd
gemaakt. Het was een komen en gaan
van notabelen, bestuursleden van diverse
verenigingen, collega's en andere belang-
stellenden. Tal van bloemstukken en andere
geschenken werden hem hierbij overhan-
digd. Namens het oorlogs-monumenten-
comité werd hem bij monde van de heer
Lammers een boekwerk aangeboden. De
heer W. Westrink,' notarisklerk in Eefde,
bood hem namens de Ned. Bond van
Notarisklerken, afd. Zutphen, een wandel-
stok aan. De jubilaris is sedert de oprich-
ting van de bond,' dus vanaf 1917, lid van
de afd. Zutphen, waarvan hij ook al enige
tijd voorzitter is geweest.
Verder gaven o.a. nog van belangstelling
blijk de inspecteur van het Registratie-
kantoor en Domeinen uit Zutphen, de heer
Kater, dir. van de Zutphense Midden-
standsbank, het hoofd en personeel van de
Bijz. School Baakse weg, bestuur van het
Groene Kruis, waarvan de jubilaris pen-
ningmeester is. de Wilde, rentmeester van
het Bornhof,' de predikanten Duursema en
Jansen, jhr van Haaften onder wiens vader
de heer Koerselman destijds werkzaam was,
en burgemeester van Arkel met de beide
wethouders. De Chr. muziekver. Sursum
Gorda bracht een serenade.
Het was voor de jubilaris een onvergete-
lijke dag.

SCHOOLREISJE WILDENBORCH
Dinsdag trokken de lagere klassen dezer
school er een dag met twee autobussen op
uit. Gereden werd naar de Holterberg,
waar een uurtje bij Piet Bos werd door-
gebracht. De kleintjes genoten zeer van
het dierenmuseum, vooral de vertelling vaii
de heer Bos viel in de smaak,
's Middags werd nog de Waarbeek bij
Hengelo bezocht. Al met al een geslaagde
dag, waarvan verscheidene ouders, die de
reis meemaakten, eveneens hebben genoten.

GESLAAGD
Voor het toelatingsexamen tot het Gem.
Lyceum te Zutphen slaagden o.m. Anneke
Urbanus,1 Nienke de Vries, Karin Tilenius-
Kruvthoff, Jan Kuiper en Henk Meulen-
brugge, allen leerlingen der O.L.S. Dorp
alhier.

Voor het toelatingsexamen van het Baudar-
tius Lyceum te Zutphen slaagden Jo Gos-
selink, Myra Haring en Jenny Norcle,
leerlingen van de school met de Bijbel.

Kerkdiensten Zondag 5 Juli
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. H. Jansen
10.15 uur Ds }. Langstraat, Jeugddienst
Onderw.: „De Grenzen uitgewist."

Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds H. Bouma van Barchem.

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

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

f komt allenioi m-,}
JEUGD

DIENST
Ds J. LANGSTRAAT spreekt over:

„De Grenzen uitgewist"
op 5 J U L I des voorm. 10.15 uur.

Zondagsdienst Doktoren
Zaterdag 4 Juli van 5 uur t. e. m.

Zondagavond 5 Juli Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt

«aren aangevoerd 9 l biggen, waarvan de
ijzen varieerden van f 38.— tot f 42.—

per stuk. De handel was redelijk.

Burgelijke stand van 26 Juni—2Juli 1953
Geboren: d. v. A. >W. A. Helmink en W.
H. M. Helmink-Horsting; d. v. A. Meije-
rink en H. A. Meijerink-Korenblek.
Ondertrouwd: H. J. Vreeman en A. B. W.
Ovink; P. Breekaart en A. Wentink.
Gehuwd: W. D. Breuker en E. Schouten;
J. Rietman en J. G. Ruiterkamp.

EXCURSIE
BIJZ. LANDB. HUISHOUDSCHOOL

De meisjes van de Bijz. Lagere Landbouw
Huishoudschool hebben een bezoek ge-
bracht aan de manufacturen- en meubel-
handel van de fa Visser. De dames toonden
grote interesse voor al dieze artikelen,"
waarmee zij straks in de huishouding te
maken krijgen. Het hoofd der school dankte
tenslotte voor het gebodene, terwijl de leer-
lingen namens de firma elk een aardige
surprise werd aangeboden.

Begunstigd door buitengewoon pra'chtig!
weer maakten een 40-tal leden van de
Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse" en de
C.L.V. „Ons Belang? te Linde en hun!
dames per touringcar van de fa Vlaswinkel
te Zutphen een excursie naar de tentoon-
stelling „De Melkweg',' te Den Haag.
Op deze tentoonstelling trokken o.a.' een
kaasmakerij, een groots weidediorama,' de
„sprekende koe'.' en diverse andere be-
jenswaardigheden, zeer de aandacht,
a een tocht door de stad werd een be-

zoek gebracht aan Scheveningen en het
strand aldaar. Vandaar werd gereden naar
Rotterdam, de Maastunnel werd bezichtigd
en een prachtige boottocht werd gemaakt
door de havens van Rotterdam.

JlHoewel het warm weer was, is het een
Teerzame excursie en een mooi uitstapje
voor de deelnemers(sters) geweest.

OVERZICHT BIJZ. LAG. LANDB.SCHOOL
Met ingang van l Januari 1953 trac1 de
heer Ellenkamp als vaste leerkracht in
dienst der school. De heer Ki G: Rouwen-
horst, smid uit Almen,' verzorgde dit cur-
susjaar het vak Landbouwwerktuigenkennis
voor de leerlingen van de vierde klas. De
lessen konden dit jaar voor het eerst ge-
geven worden in een modern ruim gebouw.
Dit nieuwe schoolgebouw werd 10 Sept.
1952 onder grote belangstelling in gebruik
genomen:
Van klas la konden 23 leerlingen worden
bevorderd; 2 moesten er blijven zitten. Van
klas Ib werden 19 leerlingen bevorderd.
De pvergangsles voor deze klassen werd
gehouden in tegenwoordigheid van de heer
Nakken namens het Rijkstoezicht, van
enkele leden van de G.v.T. en van enkele
leden van het Schoolbestuur.
In Aug. 1953 wordt er met deze klassen
een excursie gemaakt naar Arnhem (Open-
luchtmuseum) en naar Harderwijk (Zui-
derzeewerken).'
Van de 2e klas werden 25 leerlingen ver-
hoogd; l moest blijven zitten.
Woensdag 17 Juni 1953 maakten deze
leerlingen een excursie naar Wierden
(Exportslachterij) en naar Schoonebcek
(N.A.M.)
De 3e klas telde 27 leerlingen, waarvan
26 overgingen naar de vierde.
Het practische werk bestond uit: Een les in
Veeverpleging op het bedrijf van de heer
Wassink te Vorden; en practische les in
Aardappelselectie terwijl er in de maand
Augustus nog een bezoek gebracht zal
worden aan de boerderij van Groot Graf-
fel te Warnsveld.
Klasse 4 telde bij het begin van het cur-
susjaar 21 leerlingen. Er is met ijver ge-
werkt. Op 28 April (Eindles) kon dan
ook aan alle jongens een diploma worden

uitgereikt. De namen v^n de geslaagden zijn:
A. Knoef, H. W. Wesselink, A. Steenblik,
J. Brinkerhof, G. Kreunen, L. Klein Win-
kel, W. Wagenvoort en P. Vliem uit Vor-
den. J. ten Have, G. J. Grotenhuis, A.
Broekman, G. Lebbink, A. Luesink en B.
Harmsen uit Hengelo-G. H. R. J. Hiet-
kamp, H. J. Dijkerman en H. Regelink
uit Eefde. M. Hissink uit Steenderen. G.
J. Eggink uit Brummen, G. Wagenvoort
uit Warnsveld en G. Wiegman uit Zutphen.
's Avonds werd van deze jongens afscheid
genomen in Irene te Vorden in bijzijn van
de ouders.
Met het maken van een driedaagse excur-
sie (l, 2 en 3 Juli) naar Zeeland eindigden
deze jongens hun leertijd op de school.
Bij het begin van het schooljaar waren
123 leerlingen ingeschreven. Door verhui-
zing moesten twee leerlingen afgeschreven
worden, zodat de school aan het einde van
het cursusjaar 121 leerlingen telde.
Voor de nieuwe cursus, die per l Sept a.s.
begint hebben zich 34 jongens opgegeven.
Na gehouden toelatingsexamen zijn alle 34
toegelaten. 21 leerlingen zijn wegens het
behalen van het diploma ^an de school
afgegaan, 34 leerlingen zijn voor de nieuwe
cursus ingeschreven, zodat de school per
l September a.s.' 134 leerlingen telt, ver-
deeld over vier klassen met vier parallel-
klassen.
De leerlingen van dit cursusjaar waren af-
komstig uit de volgende gemeenten:
Vorden 40, Hengelo 18, Gorssel 17, Warns-
veld 13, Brummen 12, Laren 6, Steenderen
5, Zutphen 4, De Steeg 3, Lochem 2, Voorst
2, Angerlo 1.
Gebouwen en inventaris zijn in goede con-
ditie. De leermiddelen zijn regelmatig aan-
gevuld. Aangeschaft zijn, behalve wat
natuur- en scheikundemateriaal enkele
opgezette dieren ea .vogels.



RESTAURATIE N.H. KERK

Dinsdag 30 Juni werd in hotel Branden-
barg- een vergadering: gehouden van er n
groot comité uit alle lagen van de Vor-
dense bevolking in verband met de nood-
zakelijke restauratie van de kerk.
Ds Jansen opende deze bijeenkomst, waar-
bii hii alle aanwezigen dank bracht voor
hun bereidheid om zitting te nemen in het
comité. De heer Zeevalkink gaf een over-
zicht van de werkzaamheden van een klein
comité. Dit comité had zich al spoedig in
verbinding gesteld met Monumentenzorg.
Toestemming werd gevraagd aan de Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schap om aan de architect, de heer 'J. G.
A. Heineman te Velp opdracht te verlenen
een plan voor de restauratie op te maken.
Deze toestemming werd verleend. De ar-
chitect heeft de plannen tot herstel van
gevels,' het dak en de ramen gemaakt. De
kosten zullen ongev. f 80.000.— bedragen.
De heer Zeevalkink gaf ook nog een kort
overzicht van de geschiedenis der kerk. Het
oudste gedeelte dateert reeds uit de 12c
eeuw. Na deze uiteenzetting heeft het
comité de kerk van buiten en van binnen
» ekeken, terwijl de leden van het kleine
comité een uiteenzetting gaven van de
plannen.
Na deze rondgang deelde de voorzitter mede
dat van de f80.000.— iets meer dan de
helft uit de subsidies van Rijk. provincie
en gemeente verwacht mag worden. De
Kerkvoogdii kan f 10.000.— beschikbaar
stellen. Blijft een f25.000.— a f 30.000.-
die bijeengebracht moeten worden.
Het kleine comité stelde voor dat de 50
leden van het grote comité ieder 3en 20
gezinnen in September bezoeken zouden
voor een bijdrage. De nadere uitgewerkte
plannen zullen in een volgende ve
ring op Vrijdag 28 Augustus aan het
comité worden voorgelegd.
De voorzitter deelde mede, dat drie ge-
meenteleden spontaan een bijdrage van
f 1.000.— ieder ter beschikking hadden
gesteld. Dat was al een mooi en bemoedi-
gend begin. Door de aanwezigen we
nog enige vragen gesteld. Er werd o.a.
vraagd of de restauratie van de kerk van
binnen ook niet van groot belang was. Het
kleine comité had de wenselijkheid daar
ook van ingezien en zou gaarne zoveel
geld bijeenzien, dat zij de restauratie van
binnen ook ter hand kon nemen. Maar
nummer één op het programma blijft de
restauratie van buiten.
Ds Jansen sloot deze vergadering met zijn
dankbaarheid uit te spreken voor de aan-
gename besprekingen en voor de spontane
bereidheid van allen tot medewerking aan
het herstel van onze kerk.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
Enige leden van de afd. Vorderi maakten
per touringcar van Vlaswinkel een tocht
naar de fruitteeltcentrale in Geldermalsen.
Het gezelschap werd door enkele heren
ontvangen en kregen er uitleg van de ver-
schillende fruitsoorten en ziekten. Daarna
werd onder leiding van een der heren een
tocht gemaakt door de Betuwe, naar o.a.
het weeshuis te Buren werd bezichtigd. In
een kersenboomgaard werd gesmuld van
de heerlijke kersen. Hierna werd in Tiel de
veiling bezocht. Vandaar ging het over
Arnhem, waar koffie werd gedronken, naar
huis. Het is voor allen een zeer prettige
en leerzame dag geweest.

40-JARIG HUWELIJK
Onder grote belangstelling van famil ie ,
buren en vrienden heeft het echtpaar B.
Woerts en H. B. Woerts-Marsrnan in
Linde zijn 40-jarig huwelijk gevierd.

BENOEMING
Met ingang van l September is tot onder••
wijzeres als 7de leerkracht aan de Clu.
school op -t Hoge benoemd mcj. G. de Boer
te Ovcrveen.

25-JARIG JUBILEUM
Woensdag herdacht de heer D. J. ten
Broeke, procuratiehouder in dienst van de
fa Wed. J. Wesselink en Zn, Bouwmateri-
alenhandel, de dag dat hij 25 jaar geleden
in dienst trad.
Het is voor de jubilaris en diens echtge-
note een prettige dag geworden, 's Middags
werden zij per auto opgehaald en op het
kantoor te Zutphen door de firmant H.
Wesselink toegesproken in zeer waar-
derende woorden. Hij overhandigde de
jubilaris namens de firma een geschenk.
Voor het personeel, dat voltallig aanwezig
was, sprak de heer J. Wesselink en over-
handigde eveneens een geschenk. Van de
Mii voor Handel en Nijverheid, afdeling
Zutphen. ontving de heer ten Broeke een
getuigschrift en van de H.I.B.l.N. (Hande-
laren in Bouwmaterialen in Nederland)
een zilveren medaille met lauwerkrans.
Zijn echtgenote werd in de bloemetjes
gezet.
Gezamenlijk bleei men hierna nog ge-
ruime tijd bijeen en ook 's avonds ten
huize van de jubilaris kwamen vele ken-
nissen en familieleden hem gelukwensen.

DOOR DE BLIKSEM GETROFFEN
Bij het onweer,' dat Woensdagavond boven
Vorden woedde, is de bliksem ingeslagen
in de oude boerderij van de landbouwer
G. J. Sloetjes op de Menkhorst, achter
Huize Vorden. De boerderij brandde ge-
heel af, waarbii een hond, twee dragende
varkens en een grote hoeveelheid hooi, dat
juist geoogst was, verloren ging. Het nieuw e,
woonhuis, waarvan vorig jaar het dak ver-
brandde en dat vlak naast de oude boer-
derij staat, bleef ditmaal gespaard, dank
zij de gunstige wind en het optreden van
de Vordense brandweer, welke reeds en
minuten na het ontstaan der brand
wezig was. Aan blussen van de brand viel
niet te denken, daar de brand direct een
grote omvang nam en in het hooi gretig
voedsel vond.

OPENBARE LES NUTSKLEUTERSCHOO
Vrijdag 10 Juli 's middags om 2 uur wor(
er een openbare les op de Nutskleuter-
school gegeven. Niet alleen de ouders zijn
welkom, maar ook de ouders van de kin-
deren, die met September a.s. op schoof
komen en degenen, die er over denken om
hun kinderen naar de school te zenden. U
kunt zien hoe de kleintjes hier spelender-
wijs les krijgen. Ouders komt dus allen
kijken, u doet er niet alleen uzelf een ple-
zier mee, maar ook uw kinderen en om
vooral niet te vergeten het onderwijzend
personeel! Het is voor de dames, die zich
zoveel moeite voor uw kinderen geven, erg
prettig als de ouders belangstelling tonen
voor hun werk. Houdt deze middag dus
vriï en reken er met uw huiswerk van te
voren op. Allen zijn hartelijk welkom!

ZOMERAVOND-CONCERT
De Chr. Gem. Zangver. „Excelsior", de
Chr. Muziekver. Sursuni Corda en Vordens
Dameskoor zouden gezamenlijk Zaterdag-
avond in de muziektent een concert geven.
Zoals het doorgaans met deze concerten is,
was het weer ook thans van dien aard, dat
er maar zeer weinig; toehoorders waren.
Publiek en koren zochten allen een droog
plekje in de tent. Sursum Corda speelde
op verzoek enkele marsen en het Dameskoor
zong een drietal nummers. Burgemeester
van Arkel sprak een dankwoord.
A.s. Zondag zullen Concordia en het Man-
nenkoor in de muziektent concerteren.
Hopenlijk zal het dan droog zijn.

KERKERAADSVERKIEZING
Bii de gehouden kerkeraadsverkiezing dei
Geref. kerk werden in plaats van de heren
J. B. Scholten en A. J. Lenselink als ouder-
ling gekozen de heren M. G. Hogenwey en
M. M. Haring. In plaats van de heer G.
Dijkman werd als diaken gekozen de heer
G. J. Harmsen (Hengelo-G.).

R.K. JEUGDIIERBERG
Gedurende de maanden Juli en Aug. zal
zaal Schoenaker op de Kranenburg wor-
den ingericht tot Jeugdherberg van ,de
Kath. Vacantiehuizen en Jeugdherbergcen-
trale (K.V.C.) De betekenis hiervan spreekt
duidelijker, gezien in het raam van de
tegenwoordige vacantiebesteding voor het
grootste percentage doorgebracht met rei-
zen en trekken van de jeugd langs velden
en wegen. Het is daarom ten zeerste toe
te juichen dat ook Vorden thans een
K.V.C.-jeugdherberg bezit, om hierdoor de
jeugd een zinvolle vacantiebesteding te ver-
schaffen, in een stijl, die past bij hun
levensbeschouwing.

RATTI-NIEUWS
Rattil nam Zondag deel aan het Jubi-
leum-tournooi welke de V.V. „Pax" te
Hengelo-G. had georganiseerd ter gelegen-
heid van haar 25-jarig jubileum. Rattil
kwam uit tegen Sociï I uit Vierakker. On-
danks de tropische nitte trokken beide
ploegen in het begin vlot ten aanval. Na-
dat Sociï aanvankelijk veel tegenstand bood
moesten zii toch uiteindelijk een 7—O
nederlaag incasseren. Door deze overwin-
ning komt Ratti in de volgende ronde en
zal a.s. Zondag tegen Wolversveen I ook
haar beste beentje voor moeten zetten.
De Ratti-junioren hebben voor Zondag op
eigen terrein een onderlinge jeugd-sport-
dag georganiseerd o.a. met wedstrijden in
hardlopen over 100, 200 en 500 meter.
Voorts 1000 meter estafette, doeltrappen,
kogelstoten, speerwerpen. hoog- en v e r -
springen etc. De winnaars van groep A en
B zullen als kampioenen voor 1953 wor-
den uitgeroepen.

THEO VAN DER PAS
Woensdag 22 Juli zal de beroemde pianist
Theo van der Pas weer'n recital geven in
Hotel Bakker. We komen hier volgende
week nader op terug.

Jeugdmiddag
Gymnastiekver. Sparta
Zaterdag 11 Juli aanv. half drie

op de sportweide achter café de Zon.
Diverse spelletjes en wedstrijden

GRATIS TOEGANG

rLozenprackt
Het Groene Kruis Bestuur maakt be-
kend, dat de fam. Gatacre-de Stuers
a.s. Maandag 6 Juli nogmaals de tuin,
nu met bloeiende rozen, ter bezichtiging
openstelt, uitsluitend voor die groep,
welke op Maandag l Juni afgezegd
moest worden wegens het slechte weer.
Aangezien de bezichtiging groepsgewijze zal
plaats hebben, gelieve iedereen om precies
1 uur aanwezig te zijn bij het smeedijzeren hek
in de oprijlaan van de Wiersse.

Opbrengst ten bate van Het Groene Kruis.
Minimum entree 25 cent.

Attentie!
Het komt nog steeds voor dat cliënten
's Maandags na 9 uur bestellingen
opgeven.
Wij verzoeken u echter beleefd doch
dringend uw bestellingen 's Maan-
dags V O O R 9 uur op te geven,
dan komen wij het dezelfde dag nog
halen en hebt u het eventueel 's Zater-
dags weer in uw bezit.

Chem. Stoomververij en Wasserij
N.V. HOEKSEMA

Sprongstraat 10, Zutphen, Telef. 3191



Hiermede zeggen wij
hartelijk dank aan allen
voor de zeer vele blij-
ken van belangstelling
op 15 Juni bij de her-
denking van ons 25-
jarig huwelijk betoond,
waardoor deze dag tot
een onvergetelijke is
geworden.

H. G. BREUKER
T. B. BREUKER-

NIJLAND

Hiermede zeggen wij
hartelijk dank aan allen
voor de zeer vele blij-
ken van belangstelling
op 26 Juni bij ons hu-
welijk ondervonden,
waardoor deze dag tot
een onvergetelijke is
geworden.

W. D. BREUKER
E. BREUKER-

SCHOUTEN
Vorden, Juli 1953

't Enzerinck

Heden:
vruchtengebak

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

Leerjongens
gevraagd

van 14 t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G EMS Metaalwerken
Vorden

Net meisje, 18 jaar,
biedt zich aan voor
hele of halve dagen.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

Gevraagd tegen Aug:
net zelfst. dagmeisje.
G. J. Heersink, kapper
Vorden.

Te koop hooigras op
de bermen bij huize
de Wiersse, zich te
vervoegen bij G.J. Kok

20 jonge hennen te koop
(Reds), 11 weken oud
J. Doornink, Veldwijk
C 142.

Te koop 2e hands da-
mesrijwiel f 25.—, l
meisjesrijwiel, 24 x l Vs
en 2e hands herenrij w.
Rijwielhandel Lettink.

Te koop een perceel
gemaaid hooigras.
A. Bargeman, Heide-
park B 83 Warnsveld.

Perc. rogge te koop.
Bevr. H. Harmsen,
't Hoge 55

Te koop nuchter zw.-
bont vaarskalf.
G. Visschers, Veldwijk.

Te koop ongev. Y-' ha.
hooigras. J. A. Eykel-
kamp, Café, E 108

Wij leveren ook:

Baltex zon-gordijnen
Aanbevelend,

G. W. Luimes

Met diepe droefheid geef ik hiermede
kennis van het overlijden in het zie-
kenhuis te Rotterdam, van mijn zoon

Hendrik Anne Harwig
in den ouderdom van 43 jaar.

J. F. HARWIG Sr

VORDEN, 30 Juni.

D
Op Maandag 6 Juli hopen onze lieve Q
ouders

W. JANSEN
en

L J. JANSEN-SCHUPPERS

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren
Dat ze nog lang voor elkander en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen

ANNIE en WIM

Gelegenheid tot feliciteren in hotel Bakker van
2.30 tot 4 uur.

Vorden, Juli 1953.
Burg. Galléestraat 59.

V.V.V. PROGRAMMA
Zaterdag 4 Juli Oriënteringsrit

voor wielrijjers. Vertrek 3 uur
vanaf het SBnrktplein.

Zaterdag 4 Juli Gelderse avond
met medew. van de folkl. dans-
groep „de Knupduukskes". Vertr.
voor een korte wandeling naar
de boerderij om half acht van het
Marktplein^fceelname 25 et p. p.
(krentenweg^, koffie enz.)

Zondag 5 Juli Concert
in de muziektent, door de muziek-
ver. Concordia en Vordens Man-
nenkoor. Aanvang 7 uur.

Maandag 6 Juli Avondwandeling
onder leiding v. de heren Norde
en v. Roekei. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Woensdag 8 Jul i Achtkastelentocht
per rijwiel. Vertrek half twee van
het Marktplein.

Woensdag 8 Juli Oriënteringsrit
v. automobilisten en motorrijders.
Vertrek 7 uur bij café De Zon.

Uitbreidingsplan
De Burgemeester der gemeente Vorden brengt
ter openbare kennis, dat de Raad dezer ge-
meente in de openbare vergadering van 29
Juni 1953 heeft bepaald, dat de herziening
van het gehele plan van uitbreiding voor
de gemeente Vorden wordt voorbereid.

Vorden, 30 Juni 1953
De Burgemeester voornoemd,

A. E. van Arkel

TEL. 381VISSER

Grote Paarden-, Vee-
en Varkenftnarkten

WOENSDAG
8 JULI

Kermis

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Openbare les Hütskleuterschool
Op Vrijdag 10 Juli namiddag 2 uur
worden de ouders van leerlingen der
Nutskleuterschool uitgenodigd deze les
bij te wonen. Ook ouders van nieuwe
leerlingen, die met September op school
komen, zijn hartelijk welkom!

Gratis
zien

Hoera!!!
Zij is er.
W I E ? ? ?

^raula

Gratis
proeven

99

Bij Kistemaker met een speciale aanbieding van Paul
C. Kaiser.

Pelikaantjes 250 gr. f 0,49
'n heerlijk zandkoekje

vaner

KISTEMAKER

VOOR
IEDEREEN

EN VOO& ELkl
DOEL BU
NICO KEUNE
Best brood,
dat brood van

SCHURINK

EXAMENTIJD:
PRISMATIJD!
Geef Uw zoon
of dochter een

Prisma horloge als
examen-cadeau l

Fa Martens
Vorden

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 ? ?

Alle soorten pluim-
vee gevraagd. Zoekt
Uw voordeel. Het van
ouds bekende adres:

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Heden een
kwart liter ijs
voor 25 cent

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

Te koop zeugen met
8 en 9 biggen, l tot
4 weken oud en gevr.
roggestro.
H. J. Heuvelink Dzn.
Warken B 61
Biggen te koop.
H. A. Pellenberg
Veld wij k
R. b. maalkalf te koop
8 d. oud, wit bedrijf.
A. Elsman, Delden,

B 57
Te koop 2 tomen zw.
biggen.,G. J. Eijerkamp
B 35 Delden.
Te koop jonge hennen
Patr. Legh. x Reds, 12
weken oud, bij
H. J. Memelink,
Linde E 8, Vorden.
Te koop

knolraap-, spruit-
kool- en boerenkool-

planten
Gebr. Kettelerij

Zutphenseweg 49.

Zware biggen te koop
J. B. Voskamp

„Voskuil"

verzoeken wij aan onze
klanten om hun schoenreparatie zoveel mo-
gelijk op Maandag of Dinsdag te brengen.

Wullink's Schoenhandel
«Onbetwist de schoenenspecialist»



met dan góéde

Jk££e modedden -uit
voorraad en onder

garantie teverêalfF

Voor heerlijk

K R E N T E B R O O D
naar
•

Bakker Schurink
Telefoon 384

Let op de prijs en kwaliteit!
Van Nelle's thee 65 et koffie 181 et
Douwe Egberts thee 65 et Andere thee 58 et
Delftse slaolie f l .60 p. fl. Reinders slaolie f l .60 p. fl.
Liebig kippensoep van 50 voor 40 et
Margarine van 44 voor 39 et p. pak
Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen.

Extra reclame voor Zaterdag:

500 gr. spek 100 et
200 gr. lunchworst 45 et
200 gr. gev. ontb.spek 60 et

200 gr. ham 90 et
200 gr. boterhamw. 60 et
200 gr. hamspek 70 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Schüdershuis Blaauboer - Vorden
Tentoonstelling
van 4 Juli tot l October 1953

Werken van:
R.deBalbianVerster-Bolderhey
Amsterdam.

Geopend alle werkdagen v. 10-17 u.
Zondags van 14-17 uur.

De Hollandse nieuwe zijn er weer!
Laat uw aardappelen weer
SCHRAPPEN
het kost u niets meer. Ook wortel-
tjes laten zich op dezelfde manier
mishandelen.

* SPAART TIJD EN GELD.

Fa Derkseii & Zn
Geslaagd ?

Een gewaardeerd cadeau: een

Empo of Gazelle Sportrijwiel
Lettink's Rijwielhandel

Almenseweg Telef. 472

Volksfeest Linde
Donderdag 3 Sept. 1953

Inschrijvingen gevraagd
voor ijsco, vanaf l uur
voor rijwielstalling, vanaf 8.30 uur

Inlichtingen te bekomen en briefjes in te
leveren voor 11 Juli bij

D. LENSELINK, E 20, Linde

-LUXOR ZUTPHEN-
Telefoon 2116

Van Vrijdag 17 Juli af brengen wij
met gerechtvaardigde trots de ENIGE
en VOLLEDIGE HOOFDFILM in
KLEUREN van de Engelse Kronings-
plechtigheden

Een Koningin wordt gekroond
Duur: Anderhalf uur
Kleur: Technicolor
Spreker: Albert lYlilhado

•̂  Dit is de enige film over de Kronings-
plechtigheden, die vereerd werd met een bezoek
van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins
Bernard. Anderhalf uur zult u geboeid zijn door
dit grootste en plechtigste schouwspel ter wereld.

Let op onze nadere mededelingen betreffende
voorverkoop en aanvangstijden.

INKOMSTENBELASTING
Definitief 1951

Laat deze aanslagen door mij controleren

l
J. W. M. GERRITSEN
Lid Ned. coll. v. Belastingconsulenten

Ruurloseweg D 127, Vorden - Tel. 485

^Pindaliefneooers

in Vorden

Vanaf heden elke dag WARME
mooie grote pinda's in voorraad door
aanschaffing van een electrische ver-
warmer.

(^30 et p. 100 gr.)

Dus ook voor pinda's

PARDIJS
P.S.

heeft het voor u

A.s. Dinsdag: en Woensdag
wegens vacantie gesloten

••••••••••••••••••••••••••••••••

$ MAAK ZELF UW
• •

Jams en Geleien met *

OPEKTA
(vloeibaar en droog)
gemakkelijk en goedkoop
succes verzekerd

Verder: Opekta inmaakvlies
Vaste parafine — inmaakkruiden
FERIA druppels
voor hét vlug en veilig sluiten van weckflessen

Drogisterij „De Olde JVleulle"

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

H.H. Landarbeiders!
A.s. Donderdag 9 Juli laatste in-
levering van vacantiezegels met
geldigheidsduur tot 30 April 1953,

De Penningmeester A.N.A.B.:
G. J. MARTINUS, Almenseweg

iiLoeilijk lopen f
Ga dan bij

WULLINK
uw schoenen kopen!

„Onbetwist de schoenenspecialist"

Ter gelegenheid van de trekking der
loterij van de Vordense Damclub op

Zaterdag 11 Juli 1953 in de zaal
van Hotel Bakker, zal tevens

een grote bazaravond met veel
attracties worden gehouden.

Nader bericht volgt nog.

KOMT U OOK!

'Rozetta'

een

pracht"

servies.
De sierlijke lijn en de fraaie decoratie brengen

iedere vrouw in vervoering.

Ook dit P A S - A A N s e r v i e s is van edel
porselein.

U kunt met één of enkele onderdelen beginner»

en de rest successievelijk bijkopen, terwijl (J

gebroken onderdelen altijd kunt vervangen.

Gaarne tonen wij U
onze grote collectie
P A S - A A N serviezen.
Prospectus verkrijgbaar

NICO KEUNE
Tel. 289 - Vorden

Uw PAS-AAN leverancier

Gemeentelijke Obligaties
Lening B

De Gemeente-ontvanger te Vorden
verzoekt aan houders van bovenver-
melde obligatiën de op l Juli '53 ver-
schenen coupons zo spoedig mogelijk
in te wisselen.
De coupons kunnen aangeboden worden
op de zitdagen Donderdags en Vrijdags,
Zutphenseweg 46.
Desgewenst kunnen de coupons aan
Bankinstellingen worden aangeboden,
in welk geval een kleine provisie in
rekening wordt gebracht.


