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INGEZONDEN MEDEDELING

Mijnheer de Redacteur.
Beleefd verzoek ik u gastvrijheid in do
kolommen van uw orgaan om enige mede-
delingen te doen naar aanleiding van de
verkiezingspamfletten van de V.V.D.-raads-
leden van Westerholt en Wesselink.
Het ligt niet in mijn bedoeling mij te men-
gen in de verkiezingsstrijd, doch waar hier
de naam van de Nederlandse Heidemaat-
schappij in het geding wordt gebracht, meen
ik toch enkele opmerkingen te moeten
maken.
Na kennis genomen te hebben van de in-
houd van de pamfletten heb ik de indruk
gekregen, dat deze niet anders dan ver-
warrend zijn voor de lezers.
Teneinde geen al te grote aanslag te doen
op de gastvrijheid in uw blad, meen ik te
moeten volstaan met zeer in het kort dr
ware gang van zaken hieronder weer te
geven.
1 De stenen zijn gekocht op monsters, aan-

wezig op het Gemeentehuis te Vorden,
welke monsters goedgekeurd zijn door
de Haad, Ir Rieuwerts de Vries van de
Prov. Waterstaat en de Cultuurtechnische
Dienst.

2 uit houdt in, dat de stenen, die in de
weg worden verwerkt aan het monster
moeten voldoen.

3 Dit betekent, dat datgene, wat ter plaatse
door de leverancier wordt aangevoerd en
wat niet aan het monster voldoet, moet
worden afgevoerd voor rekening van de
leverancier.

4 jNadat hoofdopzichter Francke van onze
Maatschappij reeds op 8 December 1952
had geconstateerd, dat een aangevoerde
partij niet aan het monster voldeed, be-
zocht hij het gemeentehuis om e.e.a. aan
de gemeente-architect te rapporteren,
doch hii trof deze niet aan.

f) Op 11 Dec. d.a.v. heeft hii met de ge-
meente-architect en de leverancier de
stenen ter plaatse gekeurd, waarbij men
unaniem tot de conclusie kwam, dat de
op dat ogenblik geleverde partij niet aan
het monster voldeed, hetgeen uiteraard
tot gevolg had, dat de afgekeurde ste-
nen weer door de leverancier zouden
worden afgevoerd.

6 Blijkbaar hebben kort daarop ook dr
heren van Westerholt en Wesselink ge-
constateerd, dat de aangevoerde stenen
aan het monster niet voldeden.

7 /ij hebben hierin blijkbaar aanleiding ge-
vonden over deze kwestie aan het College
van B. en W. in de Raadsvergadering
vragen te stellen.

8 De voorstelling van zaken als zou de
V.V.D.-f ract ie de gemeente hier vooreen
groot onheil hebben behoed is ten enen-
male onjuist. De maatregelen tot u i t -
sorteren waren reeds lang genomen.

9 Het geschrijf over .,slappe" straatklin-
kers heef t Wellicht enige propagandis-
tische betekenis voor de heren van Wcs-
I c r h o l t en Wesselink, voor de zaak waar
het hierom gaat evenwel geen enkele.
De /aak is nl. de/e, dat de partij onder
verschillende benamingen, waaronder ook
„ship" werd gekocht met goedkeuring
ook van bovengenoemde heren, doch hoe
de namen ook luiden slechts het monster
is maatgevend.

10 Op het verdere geschrijf zal ik hier maar
niet ingaan. In de verkiezingsstrijd
schijnt objectiviteit en oprechtheid nu
eenmaal een schaars artikel te zijn.

U dankend voor de verleende plaatsruimte,
hoogachtend,

B. W1JNBERGEN
Inspect. Ned. Heide Mii

Kerkdiensten Zondag 31 Mei
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds E. B. Rijnders
10.15 uur Ds E. B. Rijnders

Medler
10 uur Ds J. H. Jansen

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

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

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

Zondagsdienst Doktoren
30 Mei Dr Lulofs van 8 uur 's morgens tot
10 uur 's avonds afwezig, daarna vervult
hij de Zondagsdienst.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 117biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 35.— tot f 40.—
per stuk. De handel was traag.
Schottelingen f 49,— f 51,—

Burgelijke stand van 22 Mei—28Mei 1953
Geboren: z. v. H. Pelgrum en R. Pelgrum-
Rietman; z. v. H. J. Tiessink en M. H.
Tiessink-Harmsen.
Gehuwd: B. H. Fokkink en A. J. Rossel;

èFokkink en J. R. Wensink; J. Beren-
en G. Bouwmeester.

OPROEP AAN HERVORMD VORDEN

Ds Rijnders, '11 vroegere Vordense predikant,

«zoekt om opname v a n het volgende.

* *
Amsterdam is te klein voor haar bevolking.
20.000 woningzoekenden zijn er. De stad
gaat uitbreiden in het Westen met 46.00Ü
woningen. Volgens de statistieken zullen
er dan 44.000 hervormde mensen komen te
wonen, d.w.z., van de 46.000 gezinnen
18.000 hervormde gezinnen. De wijk van
Ds Rijnders telt momenteel al 9.000 her-
vormden, waar nog 1400 woningen bij-
komen. Doch . . . . geen kerkje, en geen
gelegenheid om de jeugd op te vangen.
Een schctsplan voor een kerkje (450 zitpl.)
en jeugdcentrum is gemaakt. En de finan-
cieen zijn op 80.000 gulden na voor elkaar.
Nu komt het dringend verzoek aan alle
hervormden in Vorden: Help onze stad
Amsterdam aan een jeugdcentrum in een
wijk, die het grootst aantal kinderen telt .
De nood van Amsterdam is de nood van
het hele land. Hoeveel Amsterdammers,
vereenzaamd en ontkerkelijkt, bevolken het
platteland en helpen weer daar mee aan
de ontkerkelijking.
Als het platteland de stad helpt, helpt ze
in de toekomst zichzelf . Ik doe een beroep
op Vorden, omdat ik Vorden ken. Vorden
heeft altijd weten te geven als het wist hoe
groot de nood was. En ik weet dat Vorden
Amsterdam-West nu niet in de steek zal
laten. A.s. Zondag hoop ik in Vorden te
preken en dan zal een collecte voor dit
prachtige doel worden gehouden. Voor hen
die niet ter kerke kunnen gaan geef ik
gaarne mijn gironummer 336057. ten name
van E. B. Rijnders, Bloemgracht 91, Am-
sterdam-Centrum.
Als ik schrijf op 80.000 gulden naj be-
tekent dit dat de Synode ons voor een
gedeelte rente en aflossing garandeert, de
rest bijeenverzameld werd door de Ge-
meente zelf, en het ontbrekende op een of
andere m:inier bijeen gecollecteerd moet
u1 orden. Helpt de Jeugd van onze Stad.

BUURTFEEST DELDEN
De buurtschap Delden heeft het traditionele
buurtfeest gevierd. De eerste avond sprak
de voorzitter, de heer M. H. Gotink, hel
openingswoord. De toneelgroep D. E. V.
voerde op het blijspel: „Een zeeman ging
passagieren.'' Het werd heel goed gespeeld.
Zowel decor als de toneelaankleding waren
uitstekend. De regie berustte bij de heer
J. Harmsen.
De tweede dag werd geopend door burge-
meester Van Arkel. Deze wees er op dat
dit feest een symbool is van eenheid en
saamhorigheid in Delden.
De uitslag van de volksspelen is:
Vogelschieten: l H. Winkelman1 2 B. Bes-
selink. 3 J. Eulink, 4 A. Lettink, 5 M. H.
Gotink.
Schijf schieten vrije baan: l B. Steenman,
2 H. Rietman, 3 W. Breukcr, 4 E. Steenman.
Flobertschieten: l M. H. Gotink, 2 Th.
Mullink, 3 B. Steenman, 4 J. Eulink, 5 B.
Wentink, 6 G. Vruggink.
Dugcarrijden dames: l D. Gotink, 2 R.
Flamma, 3 J. Schouten.
Balgooien: l J. Eggink, 2 J. Reerink,' 3 H.
Heutink.
Vogelgooien dames: l M. Groot Roesink,
2 R. Grotenhuis, 3 Mi Besselink.
Fietsrijden met hindernissen: l B. Wentink,
2 H. W. Brummelmaii, 3 M. Regelink.
Besloten werd met een gezellig samenzijn.

f RIJWJEL- EN MOTORSHOW
hotel Bakker werd een Rijwiel-, Motor-

en Bromfietsshow gehouden, georganiseerd
door de f i rma Kuypers alhier.
In navolging van de modeshow, waar de
nieuwste voorjaarsmode in rokjes enblous-

t door lieftallige en slanke mannequins
,_, Dond worden, waren hier de n ieuws te
snufjes op rijwiel- eri motorgebied te be-
wonderen. Wij hebben ons hart opgehaald
aan de schitterend tentoongestelde produc-
ten, maar betreurden de afwezigheid van
mannequins.
Naast de vele fietsen als Empo, Gazelle,
Locomotief, zagen wii hulpmotorrijwielen
als Berini, Gycle Star. H.M.W. en wereld-
beroemde motoren van Engels f ab r ikaa t .
zoals Matcliless, Arië l , Royal Enf i e ld , B.S.A.
en het bekende Hollandse merk Sparta.
Hier op de geboortegrond van de Empo-
rijwielen verwonderde het ons n ie t een
pracht collectie Empo-rijwielen aan te t r e f -
fen. Deze fabriek levert, naast gewone
tourri jwielen, sport rijwielen in vele model-
len en kleuren.
Als aller-nieuwste model zagen wii een
Empo Highvvay. Deze f ie ts is van zeer
moderne constructie, een vlot kort model
met 26 \ l:5/s inch wie len , een oliehad ke l -
tingkast, een ingebouwd frameslot en vaste
nokken ter bevestiging van de bagagedrager.
Verder demonstreerde men een kolossaal
sterk Empo autopedje, dat gemakkelijk
een zware man kan dragen, belangrijk als
pa eens met de jongens speelt.
Via aardige kinderfietsjes en de onvol-
prezen Empo rijwiellamp kwamen w i j bii
een collectie mooie Gazelle r i j w i e l e n en
sierlijke kleurrijke Locomotief sportfietsen.
Hierna belandden wij in het belangrijke
gebied der hulpmotoren. Voor diegene, die
een goedkoop, degelijk en gemakkelijk ver-
voermiddel zoeken, zagen wij een keur-
collectie van rijwielen met hulpmotor.
Een collectie motorkleding vormde de sluit-
steen van deze show.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!



Uitslag van de diverse stembureaux te Vorden
Gemeenteraadsverkiezing 1953

LIJST Nutsgeb. Chr. school

Gemeentebelang

P. v. d. Arbeid

V.V.D.

C.H.-A.R.
K.V.P.

Ongeldig

53

191

220

197
35

15

49

200

230

190
55

6

O.L.S.

37

153

167

197

81
8

Kranenb.

23

69

60

176
180

5

Medler

67

62

106

147
105

4

1953 TOTAAL 1949

229

675

783

907

456

38

—646

—

—413

52

Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen 3050.
In 1949 kwamen Gemeentebelang en V.V»D. met een gemeenschappelijke lijst uit en kregen
toen 758 stemmen. De C.H. behaalde destijds 563 stemmen en de A.R. 413.
De nieuwe Raad zal bestaan uit de heren: H.B. Emsbroek (Gem.belang) G. J. Wuestenenk
en J. C. Rengelink (P.v.d.A.) H. Wesselink, H. S. J. Albers en Mr. A. Baron van Wester-
holt (V.V.D.) W. Morde, A. J. Lenselink en G. J. van Roekei (C.H.-A.R.) J. G. H. Heerink
en A. J. Meijer (K.V.P.)

NAAR HET CONCOURS
Het Vordens Dameskoor zal Zondag 31 Mei
i u Laren (G.) aan het zangconcours deel-
nemen en uitkomen in de afdeling Uit-
muntendheid.

„STERREN STRALEN OVERAL"
Hedenavond wordt in het Nutsgebouw deze
bekende Nederlandse film vertoond. In alle
grote plaatsen van ons land trok deze volle
zalen. De film „Sterren stralen overal"
heeft de emigratie tot onderwerp. Zij wil
echter niet naar één algemene reden voor
de emigratie zoeken; wil geen probleem-
film zijn, doch slechts het verhaal vertel-
len van enkelen der tienduizenden, die ons
land voorgoed vaarwel zeggen. Dit verhaal
is geen drama en ook geen klucht; het is
een comedie die ook haar tragische momen-
ten kent, zoals het leven nu eenmaal v
velen van ons is in deze bewogen tijd.

BENOEMING
Onze vroegere plaatsgenoot de heer W.
Spanhaak, thans jachtopziener op het
Kroondomein 't Loo, is benoemd als tc^
zichthouder voor verwaarloosde kinderen
te liekken, met ingang van 15 Juni a.s.

CENTRALE VARKENSFOKDAG
Op de te Zutphen gehouden centrale var-
kensfokdag behaalden de volgende personen
een prijs.
Beren: J. A. Eijkelkamp 2e, H. Verstege
la en 2e; Dr. zeugen: B. Wagenvoort 3e,
J. A. Ki jkelkamp Ie; Zeugen niet biggen:
J. B. Voskamp 2e, Wed. Lettink Ie; Twee-
tal loopvarkens: Wed. D. Lettink 2e en 2a.

BRAND
Vannacht brandde bij de heer Wasseveld
ecu schuur af. 14 varkens kwamen in de
vlammen om benevens wat landbouwge-
reedschappen.

De kookdemonstratie, georganiseerd door
het Levensmiddelenbedr. Smit, welke Dins-
dagavond in zaal Bakker gehouden werd,
W'as door bijna 100 dames bezocht. Een
v i e r t a l f i r m a ' s demonstreerden hier hoe
van hun producten lekkernijen in de vorm
van pudding, dranken, soepen e.d. vervaar-
digd kunnen worden. Dat de vele dames
volop van al dit heerlijks konden proeven,
spreekt vanzelf. Het was een zeer ge-
slaagde demonstratie.

25-JARIG JUBILEUM
Dezer dagen herdacht de heer G. Nijland
uit Varssel het feit, dat hij 25 jaar werk-
zaam is geweest bij de fam. Thate op de
huize „Den Bramel',' alhier. De heer Thate
dankte hem voor zijn trouwe dienst in al
die jaren en overhandigde hem een enve-
loppe met inhoud. Van familie en kennis-
sen ontving hij nog eadeaux en velen kwa-
men hem de hand drukken.

NUTSB1BLIOTHEEK
We verwijzen naar een advertentie in dit
blad, waarin vermeld wordt dat in de Nuts-
bibliotheek gedurende de zomermaanden
Dinsdagmiddags geen boeken uitgegeven
worden. Op Zaterdag natuurlijk wei.

KUIKENS DOODGEBETEN
In de Wiersse onder deze gemeente nabij
de grens Ruurlo hebben ratten een grote
slachting aangericht onder de kuikens op
de boerderij Wessels van de fam. Lich-
tenberg. De Rijksdienst uit Wageningeri
die onmiddellijk werd gewaarschuwd, heeft
de situatie geobserveerd bij nacht met
medewerking van een fotograaf. Van 250
kuikens waren ruim de helft gedood wat
een grote schadepost betekent voor de
eigenaar.

EEN TWEEDE PRIJS Q
Op de te Zutphen gehouden Rallye-rit over
72 km behaalde onze plaatsgenoot de heer
B, Aalderink met motor een tweede prijs
met 63 strafpunten.

Het seizoen met attracties georganiseerd
door de Vordense Ver. v. Vreemdelingen-
verkeer is Zaterdagavond geopend met een
demonstratie van de Vordense Boerendan-
sers ,,De Knupduukskes" op het Marktplein.
Voor een groot aantal toeschouwers voerden
zij een aantal oude Achterhoekse boeren-
dansen uit, die zeer in de smaak vielen,
getuige het hartelijk applaus van de toe-
schouwers.

CONCOURS HIPPIQUE TE LAREN
Op het te Laren (G.) gehouden concours
Hippique behaalde de heer G. Wuestenenk
met Famisa in der dressuurproeven een
eerste prijs en F. Toorneman met Lenriy
in open klasse eenspan warmblocdpaarden
een eervolle vermelding.

UITSTAPJE R.K; SCHOOL
Onder leiding van het hoofd der school, de
heer H. Folmer, maakte een 22-tal leer-
lingen van de hoogste klassen der St. Anto-
niusschool alhier een fietstocht, 's Morgens
om 9 uur werd er gestart en ging het via
Vorden en Wichmond naar Baak, waar een
bezoek werd gebracht aan het hertenkamp
en Huize „Baak" werd bezichtigd. Ver-
volgens peddelde men lustig langs de
groene boorden van de kronkelende IJsel
op Zutphen aan. Alvorens men hier arri-
veerde werd in de bekende uitspanning
,}de Groene Jager", een boterham opgepeu-
zeld. Nadat in de oude vestingstad Zutphen
diverse oude bouwwerken en monumenten
waren bezichtigd, ging het naar Eefde.,1

waar een kijkje werd genomen bij de grote
sluizen in het Twente-Rijnkanaal. Hierna
kon de jeugd zich naar hartelust vermaken
in de speeltuin 't Jachthuis te Warnsveld,
waarna men tevreden over dit leerzame
uitstapje huiswaarts keerde.

R.K.S.V. „RATTF
Onder voorzitterschap van de heer R.
Schoenaker hield „Ratti" een goed be-
zochte ledenvergadering. De voorzitter sprak
een hartelijk welkomstwoord en memoreer-
de de opname van de penningmeester, de
heer J. Gerritsen in het ziekenhuis te Zul-
phen en wenste hem een spoedig algeheel
herstel toe. Voorts memoreerde hij het
kampioenschap van de A-junioren en hoopte
dat dit een stimulans zou blijken te zijn
voor de beide senioren elftallen in het
komende seizoen. Meegedeeld werd, dat
het eerste elftal zal deelnemen aan het
jubileum-tournooi van Fax te Hengelo-G.,
terwijl de vereniging op 12, 19 en 26 Juli
weer de jaarlijkse seriewedstrijden zal or-
ganiseren voor Ie-, 2e en 3e klas senioren.
Tot lid van verdienste werd benoemd de
heer H. Huitink vanwege diens jarenlange
opofferende werk in het belang der ver-
eniging. Voor de zornertraining zal zo spoe-
dig mogelijk een regeling worden getrof-
fen. Het voorstel van het bestuur om de
contributie van f 0,75 te verhogen tot f 1.—
per maand per persoon, werd met alge-
mene stemmen aangenomen. Bij de rond-
vraag werden nog diverse interne vereni-
gingsaangelegenheden en acties besproken
en zegde elk lid zijn medewerking toe.
De geestelijk Adviseur wees nog eens op
het belang van een intensieve training,
waardoor naast technische beheersing ook
sportiviteit en zelfbeheersing wordt ge-
kweekt. Hierna bleef men nog enige t i j d
gezellig bijeen.

RATTI-NIEUWS
Op tweede Pinksterdag waren beide seni-
oren-elftallen vrij. De A-junioren speelden
hun eerste wedstrijd om het kampioen-
schap 1ste klas Junioren voor Gelderland
tegen Eib. Boys A. Zij konden het tegen
de sterkere Boys niet bolwerken en moesten
met een 7—3 nederlaag genoegen nemen.
Ondanks de verzengende hitte hebben beidr
ploegen hun beste krachten gegeven, al viel
Ratti in het begin wel iets tegen. Alvorens
de match begon overhandigde de leider der
Ratti-junioren, de heer C. de Wild, een
ruiker bloemen aan de aanvoerder der rCib.
Boys i.v.m. het behaalde kampioenschap en
hoopte, dat de ontmoeting op fiere wijze
zou worden gestreden. De leider der Boys-
junioren dankte voor deze aardige a t t e n t i e
en feliciteerde ook de Ratti-junioren mei
hun kampioenschap.
Na de aftrap golfde het spel gedurig heen
en weer en vuurde de Boys-middenvoor na
15 minuten een houdbare bal op de H a t t i -
keeper af, welke deze juist ontglipte O—I.
De bezoekers demonstreerden nu een veld-
meerderheid terwijl ook technisch hun spel
beter verzorgd was. Zij wisten van dit
overwicht gebruik te maken en hadden met
rust reeds een 4—O voorsprong.
Na de ranja werd in de eerste m i n u u t de
stand reeds op 5—O gebracht en toen de/t-
eerst tot 7—O was opgevoerd, begon er
enige tekening in de Ratti-ploeg te komen.
Vooral de kleine Ratti-rechtshalf was in
deze periode de ster van het veld en was
een stuwende kracht voor de voorhoede.
Na een half uur wist Hatti's middenvoor
na mooi samenspel het leder a c h t e r de
Boys-keeper te deponeren. Nog 2 maal
wist de thuisclub de doelmond te vinden en
kwam het einde van deze op behoorlijk peil
staande ontmoeting met een verdiende?—3
overwinning voor de gasten.

\Jveral in net land,

in Scheemda of Heerlen, in Goes
of Zaandam, overal waar maar
een oud-Vordenaar woont, wordt
Contact 's Zaterdagsmorgens met
gejuich begroet.

Contact,
het nieuws- en adv.blad voor Vorden
Abonnementsprijs slechts f 1.25 per halfjaar



ie on s in c/e ousse
deur Max Holt

Potjes Derk

lVt

Vcurzichti^ snee de zage deur et metaol,
nop; efkes . . . . . en een verfomfaaiden
jongenskop kwam uut et omhulsel as een
kuuken uut et ei. Ken L'el-rooie strecpe
gal' nop; an woor de rand had ezetteii.
„Hoe heb je dat ding toch zo stevig op je
hoofd gekregen?" vroeg de dokter.
Jao, hoe was dit in zien werk egaon?
Kiek, dat zat zo: Derk was met een paar
van zien kameraödjes an 't alibanteii ewes
bie Willem Grèven zien huus, toen Jan van
Knippers Beernd door onder de vaarlooze
een paar verroeste duutsc helmen vond.
S jonge, jonge, dat was wat! Ze waren met

eur vieren en allemaole wollen ze netuur-
lijk zo'n helm hebben. Dan nog moor weer
an l.t zuuken. De hele vaarlooze wodden
't onderste boven ehaald, moor volle lever-
den 't neet meer op. Nog eenen helm
konden ze vinden. Toen hadden ze d'r dus
drie en kwammen ze d'r nog net eene te-
kort. Goeie raod was duur : ; .' . !

Moor opens krig Derk een helder ogenblik.
„Jonges, wacht es, ik wet wat!',' zeg e. He
op een draf naor huus. Effen later kwam c
weer . . . . een mooien blinkenden helm
sierden zien heufd. Tenminsten, door most
et veur deur gaon, moor een paar menuten
eleejen ston den bewasten helm nog onder
een kinclerledikantjen. Och, dat moch em
toch neet hinderen. Derk zin fantasie was
wel zo groot, dat e zo trots as een pauwe
bie de jongens terugge kwam. Toen zien
kameraojeii em zaggen ankommeii, heelen
ze zich den boek vaste van 't lachen! Wil-
lem Grèven was et uutbundigstc van alle-

maole. He had zich in de gauwigheid een
holten sabel emaakt en van klaorloeter
weelde gaf e Derk d'r een flinken slag
met boven op zien geïmproviseerde helm!
Derk zag niks meer . : . . den helm zakten
em over de oorne en hoe de jonges okj
mierden, hè wol d'r neet meer af. Toen
ging et lachen over en met z'n allen brach-
ten ze het slachtoffer naor huus. Nee, toch
neet met z'n allen. Willem Grèven bied'
bie naoder inzien toch moor liever achter.
Geliek had e!
Moeder Grade had et pötjen al emisl en
toe ze em weer zag, oervaste op Derk zien
heufd, kregen de jongens d'r deu i i ig van
langs, dat kö'j begriepeii. De r^est van et
drama he'k al verteld.
„Potjes Derk", zeg de luu naoderhand, at
ze em tegenkomp. Plezierig is et neel,
moor och, dat geet ok wel over, net zo
goed as de rooie streepe um zien kop!

Ende

Ondertrouwd:

G. J. LUBBERS
en

A. M. BENNINK
Huwelijksvoltrekking op
Dinsdag 2 Juni om 11.30 u.
ten Gemeentehuize, Vorden.

Burg. Gallèestr. 57
Vorden

Molenweg 11

Receptie van 3—4.30 uur
in Hotel Bakker.

H. T. BENNINK
en

G. BENNINK-
Gr. Jebbink

hopen op Dinsdag 2 Juni
hun zilveren huwelijksfeest
te vieren.
Vorden, Mei 1953.

Molenweg 11
Receptie van 3 — 4.30 uur
in Hotel Bakker.

Huls-Bibliotheek
Vorden

Gedurende de zomer-
maanden is de Nuts-
bibliotheek
Dinsdagsmid. gesloten
Wegens familiefeest

Dinsdag 2 Juni
de gehele dag

gesloten
H. T. BENNINK

Kleermaker

J. H. W. LUBBERS
Timmerman

Gevraagd :
enige flinke jongens
Houtwarenbedrijt
Klein Kranenbarg

WICHMOND

Leerjongens
gevraagd

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

GEMS Metaalwerken
Vorden

Hardboard-platen
122 x 122 cm

f 2.10 per plaat

Beltman, Warnsvelii

n

G. JANSEN
en

f\ Op 15 Juni hopen D.V. onze gel iefde n
X ouders en grootouders
X
X
X
O H. L. JANSEN-HEUVINK v

X IHIII 2">-jarige rrli l vereniging te her- X
X denken . X
X J. Jansen X

X K. M. Jansen- X
X Roozenboom X
X Ki»
^ MEI 1953.

Wullink*9 schoenen

Kwaliteiterschoenenüfc!

Uw schoenreparatie
brengt u natuurlijk ook naar WULLINK

U weet het:
DAAR WORDT Z'ORG AAN BESTEED

Autotocht v. Ouden van dagen
Evenals andere jaren organiseert de Oranje-
commissie een autotocht voor ouden van
dagen op Zaterdag 13 Juni a.s. Gezien de
hoge onkosten, verwacht het bestuur, dat
zij voor wie dit geen bezwaar is l 2,50 per
persoon in de kostenJnjdragen.

Aanmelding met opf^rve van leeftijd van
30 Mei tot 6 Juni bij H. G. Poesse.

Mocht het aantal aanmeld ingen groter zijn
clan de beschikbare p laatsen, dan val len de
jongst e n af.

V.V.D. We danken U voor het vertrouwen in
onze candidaten.

Zij zullen dit vertrouwen
niet beschamen.

Een bijzondere verrassing!

l'jloeinensnoiv
in de parken van Kasteel de Wiersse

Zondagmiddag 31 Mei v. 2—5 uur

M i n i m u m entree 25 cent

Opbrengst ten bate van „Het Groene Kruis" te Vorden

kunnen wij u leveren.

Graag vroegtijdig bestellen. Drukkerij

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters, Nieuwstad

Bij gunstig weer te
koop alle soorten
koolplanten. Beleefd
aanbevelend
Gebr. Kettelerij,

Zutphenseweg

Te koop r.b. dr. maal
bijna a.d. telling, A-
bedrijf. G. W. Mom-
barg, E 16 Linde

Weggelopen
een jonge zwarte hond
naam Reddy. Gaarne
bericht aan W. A.
Wonnink, Hoge 44

Te koop: toom biggen
bij G. J. Eijerkamp,

Delden B 35

Toom zware biggen
te koop. G. Rossel,
Delden

Te koop mooie to-
maten plan ten. Bestel-
ling voor alle soorten
kool-en koolraapplan-
ten. Tevens een toom
biggen te koop.

Wed. B. A. Heuve-
link, Kranenburg

Mevr. Haring ,,Bui-
tenzorg" vraagt per l
Sept. of eerder een
flinke hulp boven 20
jr voor d. of d. en n.
zelfstandig kunnende
werken.

Net meisje biedt zich
aan voor de zomer-
maanden, ook voor
hotel. Inl. bur. Contact

Biggen te koop.
J. F. W. Mokkink.

Mossel, D 90

Te koop twee paar
pumps maat 37'/«.
A. Stieding-Nijhuis,

B 22

2 tomen biggen te koop
Wed. D. Lettink

Linde E 15

Kalkoenkuikens te koop
plm. 100 eend. kuikens
tegen 6 Juniaf te geven.
P. Baron v. d. Borch
Kasteel Vorden.

Dennenhout te koop
rikpaaltjes en slieten,
alsmede een partij kla-
verruiterstokken. Zich
te vervoegen bij hout-
hakkers Berendsen en
Rietman, in het bos
bij het zwembad te
Vorden.

Te koop bij gunstig
weer, alle soorten
kool- en knolraap-
planten.
Beleefd aanbevelend,
H. C. Kettelerij
Hengeloseweg B 25
Vorden.

Te koop een zw. b.
maalkalf. J. W. Vle-
mingh E 63 Hengelo-G

Toom mooie biggen te
koop. B. Klumpenhou-
wer, D 56 Wildenborch

Te koop 10 zware
biggen. J. Brummelman
B 61

is en r? jt.^n&er

garantie vanaf fzz-

- 7°orden
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staan aan de top!

Oriënteringsrit per rijwiel, Linde
op Zaterdagmiddag 6 Juni a.s.
voor dames en heren vanaf 12 jaar.
Start om 2 uur bij café van Asselt.
Inschrijfgeld 75 et per deelnemer

Het belooft een pracht rit te worden!
De commissie.

Nutsgebouw - Vorden
Expl. Jac. Miedema - Deventer

ZATERDAG 30 MEI, 8 UUR
de vrolijke Nederlandse film

stralen overal
met Johan Kaart, Kitty Janssen, Hetty Blok,
Jan Musch en Willy Walden en Piet Muyselaar
Een Nederl. film, die u gezien moet hebben!

Toegang alle leeft. Entree: Balcon f l ,20;
Ie rang fO,90; 2e rang f0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 1 1

Dansmuziek
HENGELO (G.)

*
Zaterdag 6 Juni

Aanvang 7.30 uur n.m

Vergeet niet
uw jonge hennen te enten tegen
diphterie en pokken, met

Nodiphterit-Habé
de e rits f of van Lab. Dr de Zeeuw 4

•> •
t Drogisterij De Olde Meulle <

£ J. M. van der Wal - Gedipl. Drogist «

U gooit het geld niet in de sloot,

Adverteren maakte zakenmensen groot.

Ijloemeiisnow
Kasteel de Wiersse te Vorden,
ten bate van Het Groene Kruis

Y'oor diegene, die uit principiële over-
uegiugeii niet in de gelegenheid zijn aan
de/e bloemenshovv a.s. Zondag drel Ie
nemen (/ie c i rcula i re) , is door de welwil-
lende medewerking van de fami l i e Oatacre-
de StiK-rs gelegenheid tot bezichtiging dei-
t u inen gegeven op Maandag l Juni om
7 uur des avonds. Verzamelen precies 10
minuten voor zeven bij de Boterfabriek de
AViersse. Opgave van diegene, die hieraan
wensen deel te nemen bij G. Koerselman,
»t Hoekje en A. Plomp. Zutphenseweg.

Honden worden niet toegelaten. Kinderen
onder geleide.

Ólaolie i 1.60 p. fles en 20 et statiegeld
D.E. thee 65 koffie 1.81 thee 58 alles verpakt
Liebig kippensoep van 50 voor 40 et p. pak

100 gr. ham 50 et
100 gr. rookvlees 50 et
100 gr. paarden-

rookvlees 45 et
100 gr. plockworst 50 et
100 gr. drogemetw. 45 et
100 gr. gekookt

ontbijtspek 38 et
Heden Zaterdag als extra reclame
vet spek 90 et 200 gr. ham
gebr. gehakt 60 et 200 gr. boterhamw

100 gr. gevuld
ontbijtspek 38 et

100 gr. tongeworst 25 et
bloedworst 18 et
leverworst

100 gr
100 gr
100 gr. hoofdkaas
100 gr. preskop

500
200

gr-
gr.

18 et
20 et
18 et

90 et
55 et

200 gr. gev. ontb.spek 60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

ia-

Dank zij Uw liulp!
Toen storm en vloed onze kusten teisterden, stond
het Rode Kruis op de bres. OpJ^t eerste alarm
schoten Rode Kruis-colonnes toe. ^Ken en nachten
en weken was het Rode Kruis in touw. Maar daar-
door ontstond een andere bres - een bres in de
middelen van het Rode Kruis. Die zijn nu vrijwel
uitgeput. Toch moeten we verder! Het Rode Kruis
moet weer paraat zijn bij nieuw onheil - waarvoor
de hemel ons behoede - maar waarvan dreiging
op en om ons is... Wat het Rode Kruis deed, kon
het doen dank zij veler daadwerkelijke hulp. Stel
hét in staat nóg doeltreffender dan voorheen, zijn
taak te blijven vervullen. Help die fiere Rode Kruis-
vlag „in top" houden; laat hij uitwaaien als symbool
van menslievendheid, moed en offervaardigheid.
Geef!
Het Rode Kruis vraagt geen offer, slechts een bij-
drage. Laat het, daar waar 't kan, een milde bij-
drage zijn.

De activiteit van het Rode Krult 11 flnds
t Februari J.l. voor een zeer belangrijk
gedeelte gericht geweest op de hulpver-
lening In de noodgebieden. Het heeft zijn
middelen vrijwel uitgeput ten behoeve van
de aan zijn zorgen toevertrouwde «lacht
otler». Ter tegemoetkoming In een gedeelte
der gemaakte kotten heeft het Rampen-
fondt een belangrijk bedrag vergoed, ter-
wijl veel doeltreffende hulp kon worden ge-
boden mede dank zij de offervaardigheid
van zutter-organltatle* In het buitenland.
O« rampendepöts van het Rode Krult moeten

echter zo tpoedlg mogelijk worden uitge-
breid. Het kostbare materieel, dat door
het Intense werk In de afgelopen maanden
tterk heelt geleden, eist herstel of ver-
nieuwing. Het uitgebreide dagelijkse werk
van het Rode Kruis mag geen vertraging
ondervinden. Bloedtransfusledienst, Wel-
lare-werk. Rode Kruis-colonnes, Hoornvllet-
transplantatiedlentt en al die vele ander*
humanitaire werkzaamheden moeten blijven
lunctionneren. Het Rode Krult wat paraat,
maai moet paraat bl i jven.. . . Dat kan -
dank zij Uw daadwerkelijke hulp.

Dit It een publicatie van het
»£entra-al Campagne Comité

Maak ons

RODE KRUIS
wéér paraat

Adverteren is duur, zegt men,
maar NIET adverteren betekent vergeten worden, en dat
kost u ui te indel i jk veel meer!!

Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. treikans.

CHARME
met een qlasbril van

VOOR. 0LLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL 272

Gaat u kamperen?
Wij leveren u alles
Tenten, rugzakken,
hangmatten, luchtbed-
den, plunjezakken,
veldflessen, kook-
apparaten, stormlan-
taarns, alarm- en start-
pistolen, messen enz.
Aanbevelend

G. W. Luimes
H.H. Pluimveehouders

Wij vragen kippen
en hanen.

ROSSEL is het die u
[veel biedt,

Dus aarzel langer niet

ROSSEL'S
Pluirnveehandel

Telef 283 Vorden

NOXALINE
Het aangewezen mid-
del ter voorkoming
en genezing van coc-
cidiosis bij pluimvee.
e en product van hih.
Dr De Zeeuw.

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gedipl. Drogist

<Atte nadeden uit
voorraad en onder

garantie feverêaar

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Bil l i jke pri j /en
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Solied, Sierlijk
en 't meest belangrijke
spot goedkoop, me-
vrouw, zijn onze kin-
derwagens, u hebt al-
tijd f 20.— verdiend,
door bij ons te kopen

Aanbevelend
G. W. Luimes


