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INGEZONDEN MEDEDELING

Geachte Redactie,
Het door de Ned. Heide Mij in uw nummer
van 30 Mei 1953 geplaatste commentaar op
de V.V.D: verkiezingsstunt „Het stenen -
beleid? had uiteraard mijn belangstelling.
üe Ned. Heide Mij is inderdaad zoet ge-
voisd, maar . . . . woord en daad zijn
TWEE! Het ligt allerminst in mijn be-
doeling het wegenplan in Vorden te schaden.
Ik wil slechts enkele punten uit het be-
stratingsplan belichten; daar was ik direct
bij betrokken.
.Verleden winter kwam de heer Broek-
Hoelof s van de Ned. Heide Mij met de
vraag: „Wil je veel geld verdienen V" Na-
tuurlijk bestond daar geen bezwaar tegen
als het redelijk mogelijk was. „Je kunt de
bestrating van het Vordense wegenplan
aannemen a f 0,60 per m2."
Mijn antwoord: „Misschien wil ik het nog
wel voor minder doen; het komt er nviar
op aan wat er gedaan moet worden. Dus
graag eerst bestek."
De heer Broek-Roelofs: „Natuurlijk, mor-
gen breng ik er een mee." De heer Broek-
Koelof s moet nog met zijn bestek komen!
Was hij toen gekomen, dan hadden nu de
straten er wellicht al half in gelegen.
Na circa DRIE maanden, op 27 April '53,
ontving ik per post een inschrijvingsbiljet
dat op 29 April d.a.v. (dus TWUti dagen
later) moest worden ingeleverd. Wie noemt
dit een behoorlijke tijd om de situatie te
overzien, de arbeidsmarkt te testen zo vlak
voor het volle „wegen-seizoeri", bereke-
ningen te maken etc. V
Her bestek, dat was bijgevoegd, beva t t e
o.m. de volgende bepalingen:
a Het zandkip moet zuiver rond gemaakt

worden, zonder bulten en kuilen,
b Daarop een gelijkmatige 5 cm dikke laag

straatzand uitspreiden,
c De bestrating te leggen met een ton-

rondte van 4 cm en in de lengterichting
vlak onder de rij van 3 meter.

d De bestrating tweemaal bezandcn en het
zand invegen of inharken. Dan vast aan-
Htampen vanaf de kanten naar het mid-
den. Na het stampen moeten de onder c
genoemde maten van toepassing zijn.

e De Ned. Heide Mij zou naar goeddunken
betalen; de eindafrekening zou volgen
na oplevering van de complete bestra-
ting of eventueel een aangenomen ge-
deelte. (Ik wijs hier op een mogel i jk
renteverlies over f30.000 tot f40.000 als
de lonen maar steeds moesten worden
voorgesehoten).

i1 De bestrating moet in 1953 worden op-
geleverd.

Bii telefonische navraag bleek, dat de be-
palingen van het bestek, die zeer onduide-
lijk en verwarrend waren samengesteld, in
bovenstaande zin moesten worden opgevat,
waarbij tevens nog tot uiting kwam, dat
het onder a genoemde helemaal niet van
toepassing was.
Op deze gegevens calculerende, kwam een
prijs te voorschijn, die zich om 95 cent 'per
in2 bewoog. Dit cijfer is gebaseerd op per
ploeg: 2 bekwame straatmak.-rs, l hand-
langer, l bek nam; - baanmaker en l be-
kwame stamper (dus alle mensen die v. e ten
wat VLOT en GOUD straten bouuen be-
tekent).
Genoemd cijfer paste de Ned. Heide Mij
natuurlijk niet, die in haar begroting een
bedrag van f 0,60 had voorgespiegeld. Geen
nood: de inschrijvers werden gediskwalifi-
ceerd met de woorden: ,.ze hebben de kop-
pen bij elkaar gehad."
Dit is, wat MIJ betreft, even zo vaak ge-

Kerkdiensten Zondag 21 Juni
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. Langstraat.
10.15 uur Ds J. H. Jansen. Bed. H. Doop

Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

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

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.

logen als het gezegd wordt. Natuurlijk weet
ik niet hoeveel inschrijvers er geweest zijn.
heb daar trouwens ook niets mee te maken.
Het begrotingscijfer van 60 cent moest
gered worden! De besteksvoorwaarden wer-
den ZODANIG lichter gemaakt, dat 60
cent per m2 zelfs te HOOG is, onderge-
tekende werd GEPASSEERD en het werk
werd voetstoots gegund aan iemand, die
in zijn vuistje kan lachen, 't Is _yoor 'hem
een heel goede job.
Want wat is het gevolg van al die troebele
machinaties V Wel, de voorwaarden zijn NU
zo, dat enkel en alleen het bestratingswerk
(dus alleen het leggen van de stenen) is
aanbesteed: twee straat makers en l hand-
langer hebben nu hetzelfde productie-ver-

als onder de oude voorwaarden vijf
. Voor het bestratingszand en het

stampen (hierboven onder b en d beschre-
ven) moet de Ned. Heide Mij zorgen.
Gelooft u niet mét mij, dat nu de in-
minstens f l .— gaat kosten? Het is toch
ongetwijfeld een feit, dat een aannemer,
di^jkomplete ploegen van op elkaar ingc-
stSR vakmensen kan opbrengen, behoor-
lijk vlotter en goedkoper produceert dan
een instituut, dat voor een groot gedeelte
is aangewezen op personeel, geput uit de
iwerklozen-rese r vaten.
Om het dierbare cijfer van 60 cent te red-
den ontziet de Ned. Heide Mij zich niet
tot laster haar toevlucht te nemen.
Er is echter nog een andere kant aar de
/aak: het begrotingsbedrag van f0,60voor
het bes t raten was al lang gemeengoed,
het lag op ieders lippen en is zelfs in ver-
kiezingspamfletten te vinden. Ik kan me
niet onttrekken aan de gedachte, dat men
voor de eerste inschrijvers een val heeft .
willen opzetten.
Laten we uitlokken, dat een stommeling
de besteksvoorwaarden voor een prijs van
om en nabii f 0,60 (gezien het begrotings-
cijfer) tekent. Dan was al het bijkomende
werk (zie b en d) voor zijn rekening ge-
weest en had hij een zware strop gehaald.
Misschien handig bekeken, maar of het
ook fair is V
Ook moet de Ned. Heide Mij er op be-
dacht zijn, dat de ,,regie"-kosten niet al
te hoog oplopen en daarom . . . . moet lu-t
atampwerk maar achterwege blijven. Het
deert blijkbaar de Ned. Heide Mij niet,
dat daardoor de kosten van het straatwerk
practisch weggegooid zijn.
Als over een of twee jaar herstraat moet
worden en dan behoorlijk vlak i«n vast
aangcstampt, h e e f t de Ned. Heide Mij al
lang a fgerekend en bekommert zich niet
meer om bestrating van Vordense buurt-
wegen.
Geachte Hedactie, ik dank u voor uw gast-
vrijheid.

Vorden, 17 Juni 1953.

V. J. DOSTAL

A a n n e m e r (/rond-. Water- en
\\ egenbotw

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 20 Juni van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 21 Juni Dr De Vries telf. 288
bij g. g. dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 142 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 35.— tot f 45.—
per stuk. De handel tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 12 t.m. 18 Juni.
Geboren: z.v. A. J. B. Siemerink en W.
M. M. Siemerink-van Spronsen, z.v. G. Ban-
nink en H. Z. Bannink-Klein Bramel. d.v.
J. A. Steenblik en H. Steenblik-Pelskamp.
Ondertrouwd: W. D. Breuker en E. Schou-
ten, B. Wunderink en J. B. Rossel.

OUDEN VAN DAGEN
NAAR HARDERWIJK

Onder stromende regen begon Zaterdag-
middag de jaarlijkse tocht van Ouden van
Dagen uit Vorden. Ongeveer 45 auto-be-
zitters hadden hun wagens welwillend ter
beschikking gesteld voor de 140 bejaarden,
die aan deze tocht deelnamen.
Om l uur werd gestart bij de Boterfabriek
en vandaar langs de nieuwbouw in Vorden
in de richting Zutphen om via Eefde,
Deventer, Terwolde, Epe te gaan over de
mooie Woldberg. Ditmaal troffen het de
oudjes beter op deze route dan enkele jaren
g<^ücn, toen een hevig noodweer dit ge-
dMKe verre van aangenaam maakte. Langs
Elburg en Nunspeet ging het naar Harder-
wijk, waar in Hotel „Het IJsselmeer? ge-
pauzeerd werd en een kopje kof f ie aan-
geboden werd. Hierna volgde een tocht
met de boot over het IJsselmeer langs de
Z^^rrzee-werken, welke tocht volledie
slaagde aangezien het weer intussen geheel
opgeknapt was. Het verdere deel van
de tocht bleef het gelukkig goed. Van Har-
derwijk ging het over Leuvenum naar Berg
en Bosch in Apeldoorn, waar de prachtige
aanleg bewonderd werd en opnieuw k o f f i e
werd geoffreerd. Van hier ging de toch t
via Apeldoorn tenslotte weer naar Vorden,
waar de muziekvereniging Sursum Gorda
gereed stond om aan de kop van de stoet
het dorp met muziek b innen te marcheren.
Met het spelen van het Wilhelmus werd
deze muzikale ontvangst op het Dorpsplein
beëindigd. Hierna werden de Ouden van
Dagen in het Nutsgebouw koffie met
broodjes aangeboden, terwijl het ensemble
„Zang en Spel" voor de vrolijke klanken
zorgde. De voorzitter der Oranjever., de
heer Huurneman, dankte de auto-bezitters
en in het bijzonder de heer Poesse, de
organisator van deze tocht, voor hun mede-
werking. De heer Harwig was de tolk van
de oudjes toen hij op hartelijke wijze de
Oranjever, voor deze prachtige tocht dank
bracht.

KUWIELBEWARING
Wegens toenemend bezoek en orde bij de
rijwielen, heeft het bestuur van het zwem-
bad alhier besloten alle rijwielen onder
controle te plaatsen. De kosten zul len f 0,05
per rijwiel bedragen.
Abonnementhouders kunnen echter voor
f0,25 per seizoen hun fiets in bewar ing
geven, wat wel zeer laag te noemen is. Wij
twijfelen er niet aan of voor vele ouders
> a l dit kwartje een besparing van enkele
guldens aan reparatie betekenen.
Zie verder achterstaande advertentie.

MILITIE
Voor de lichting 1955 zijn in deze ge-
meente 32 personen ingeschreven.



JAARVERG. NUTSBIBLIOTHEEK
De Nutsbibliotheek kan met voldoening op
het afgelopen jaar terugzien, het aantal
lezers en uitgeleende boeken vertoont een
stijgende lijn. Er zijn dit jaar 8753 boeken
uitgeleend en wel 1867 kinderboeken, 184
Engelse boeken 6702 romans (1210 boeken
meer dan verleden jaar). Het aantal lezers
bedraagt 557 tegen verleden jaar 536.
Voor het volgen van de schriftelijke cursus
ingesteld door het hoofdbestuur ter ver-
krijging van een diploma als bibliothe-
ris(esseï gaven zich 3 heren en 5 dames bp.
De leesprijs werd gehandhaafd op 5 cent
per boek per week. Naar aanleiding van
een persbericht van de Plattelandsbiblio-
theek in Overijssel werd besloten in de
maanden Dec. en Jan. een enquette te
houden welk soort boeken het meest ge-
vraagd worden, zodat hiermede rekening
kan worden gehouden bij de aanschaf van
nieuwe boeken.

SCHIEWEDSTRIJDEN TE VORDEN
Zaterdag werden op de schietbaan !t Hame-
land van de fa Martens schietwedstrijden
gehouden. De uitslagen waren:
Vaste baan: Ie prijs met wisselbeker de
heer W. Lucassen uit Drempt, 2 Poortman,
Goor, 3 Frericks uit Bredenbroek, 4 Colen-
brander, Silvolde.
Op de vrije baan werd de wisselbeker voor
de hoogste schutter gewonnen door de heer
Poortman uit Goor met 215 punten.
Inkomende duiven: Ie prijs Lucassen uit
Drempt, 2 Poortman, Goor 3 Hengeveld,
Silvolde, 4 Drenth, Deventer.
Rabbits: l de Graaf f, Enschede, 2 Poort-
man, Goor, 3 Lucassen, Drempt, 4 Peters,
Silvolde.
Doubletten: l Poortman, Goor, 2 Maters,
Oosterhout, 3 Teerink, Gorssel, 4
veld. Silvolde.
Hazen: l Bruijns, Bergh, 2 Peters, Sil-
volde, 3 Lucassen, Drempt, 4 Hengeveld,
Silvolde.
Dwarsvliegers: l Hengeveld, Silvolde, 2
Maters, Oosterhout, 3 Colenbrander, Sil-
volde.. 4 Frericks, Bredenbroek. ^)

SCHOOLREISJE
CHR. LANDBOUW, HUISHOUDSCHOOL
Vorige week maakten we een drie daags
reisje naar Blaricum onder leiding van
enkele leraressen. Per trein ging de tocht
naar Hilversum waar we een bezoek
brachten aan de N.C.R.V.-studio. Daarna
met de bus naar Blaricum waar we de
nacht doorbrachten in de Jeugdherberg
„de Zonnehoeve" gelegen op de Tafelberg.
De volgende dag gingen we al wandelende
naar Oud-Valkerveen met zijn vermake-
lijkheden o.a. doolhof, kanovijver, speeltuin,
zwembad etc. Ook brachten we een bezoek
aan het IJsselmeer.
Zeer vermoeid kwamen we 's avonds weer
in de Zonnehoeve aan. Nadat we gegeten
hadden hebben we het verdere van de
avond doorgebracht met zang, spel, muziek
en volksdansjes.
De derde dag liet de zon ons in de steek.
Dat was niet erg, want we gingen in Hil-
versum winkelen en hebben toen meteen
de Kroningsfilm gezien. Op het nippertje
konden we toen de trein nog halen, die
ons weer naar Vorden bracht.
Het was een zeer leerzame en prettige
tocht.

Enige leerlingen

NIEUW RAADSLID
De heer H. B. Emsbroek heeft de be-
noeming als raadslid niet aangenomen. Door
de voorzitter van het Centraal Stembureau
is thans benoemd de heer H. Bouwmeester,
E 80 alhier.

GESLAAGD
Voor het eindexamen afd. H.B.S. A van
het Baudartiuslyceum te Zutphen zijn ge-
slaagd R. d'Aumerie en C. J. Plas, alhier.
Onze plaatsgenoot, de heer B. Derksen,
Zwarteweg, slaagde voor electro-monteur.

DE KRONINGSFILM
Heden Zaterdag draait de Engelse kro-
ningsfilm in het Nutsgebouw. Het is een
schitterende kleurenfilm, die een volledig
overzicht geeft van de kroningsdag in Lon-
den, o.a. de rit in de gouden koets naai-
de Westminster Abbey, de kroning met
zijn vele ceremoniën, de trouwbetuiging
der edelen en haar zegetocht door Londen.
Militaire detachementen uit Groot Brit-
tannië, uit het Gemene Best en de Kolo-
niën. Een schouwspel om nimmer te ver-
geten. De film is voorzien van Nederlands
commentaar.

BILJARTVERENIGING K.O.T.

De gehouden algemene vergadering van
K.O.T. was zeer behoorlijk bezocht. De
voorzitter kon in zijn openingswoord van
een gestadige groei der vereniging getuigen.
Hij memoreerde met vreugde, dat het
eerste vijftal het kampioenschap der eerste
afdeling van de Zutpherise Biljartbond wist
te behalen. Het was de eerste maal in de ge-
schiedenis dezer Bond dat de karnpiocns-
trophee naar buiten de Zutphense stads-
muren ging verhuizen. Hij wekte de leden
op door intens oefenen in het komende sei-
zoen dit succes te bestendigen waarbij hii
aan de oefenmeesters de heren Pardijs en
Heersink dank bracht voor de door hen
getrooste opofferingen, waardoor het spel-
peil van de meeste leden een verbetering
te zien had gegeven.
Het jaarverslag van de penningm. werd
zonder opmerkingen goedgekeurd evenals
het voorstel van het bestuur om de con-
tributie een kleine verhoging te doen onder-
gaan. Bij de bestuursverkiezing werd het
zittende bestuur herkozen, terwijl dit werd
uitgebreid met de heer B. Derksen die de
secretariswerkz.heden op zich zal nemen.

ZUIVELFABRIEK ,1DE WlERSSfi?*

De ledenvergadering van deze zuivelfabriek
welke gehouden werd in café Eijkelkamp,
werd bezocht door 97 leden.
Bij de opening richtte de voorzitter,
G. J.' Kok, een woord van welkom
nieuwe directeur, de heer F. Kooistra. Ver-
volgens sprak de heer van Vloten, dieren-
arts bij de provinciale gezondheidsdienst
voor dieren in Gelderland over het onder-
werp: Besmettelijke vruchtverwerping bij
runderen en de bestrijding hiervan. Met
een vruchtbare discussie waren de aanwezi-
gen het er over, eens dat deze bestrijding
er komen moet.
Uit de mededelingen, welke door de direc-
teur werden gedaan bleek dat het aantal
leden 245 bedraagt. De aanvoer der melk
over 1952 bedroeg 4.173.675 kg met een
vetgehalte van 3.565o/o.
De kwaliteit der melk onderging weer ver-
betering. Uitbetaald werd aan toeslag
f6871,75 en aan korting werd ingehouden
f341,80. Van 31 leden kon de melk het
gehele jaar door in de Ie klasse geplaatst
worden.
Bij het gehouden t.b.c.-onderzoek werden
2472 dieren onderzocht, waarvan 41 dieren
de eerste keer dubieus werden verklaard en
zich vier reageerders bevonden. Bij het her-
onderzoek van de 41 dubieuse dieren
bleek zich één reageerder te bevinden, zo-
dat in het totaal vijf reageerders bij het
onderzoek naar voren kwamen.
Gezien deze cijfers, kan men, vergeleken
bij voorgaande jaren spreken van een ge-
weldige vooruitgang. Het plan Oost-Gel-
derland begint haar vruchten thans al Ie
werpen.
Bij de bestuursverkiezing werden met al-
gemene stemmen herkozen de heren B. J.
Bannink en H. Lindenschot. Eveneens wer-
den met algemene stemmen herkozen de
commissarissen de heren H. M. A. Helmink,
R. Kamperman en W. Kamperman.
Vervolgens werd het bestuur machtiging
verleend tot aanschaffing over te gaan vin
een nieuwe karn en het credit '! bii de
Boerenleenbank te laten verhogen van
f30.000— tot f85.000.—.

R.K.< BOERENLEENBANK
Onder voorzitterschap van de heer A. J.
Meijer hield de R.K. Boerenleenbank in
café Schoenaker haar algemene ledenver-
gadering welke goed bezocht was. Na een
openingswoord van de voorzitter, bracht de
kassier, de heer J. Hartman, het financiële
jaarverslag. Aan spaargelden waren in het
afgelopen boekjaar ontvangen f 118423,47
en terugbetaald f 128546,65. Aan voor-
schotten werd verstrekt f29300.— en terug-
betaald f7258,35. De ontvangsten i n l o p e n -
de rekening bedroegen f 122758,80 en de
uitgaven in lopende rekening f112219,84.
In omloop waren 459 spaar-, 19 voor-
schot- en 9 lopende-rekeningsboekjes. Hel
ledental bedraagt momenteel 55.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van
de heer H. F. Helmink, die zich wegens
vergevorderde leeftijd niet meer herkies-
baar stelde, gekozen de heer A. Zents (Sr).
De voorz. dankte het scheidende bestuurs-
lid voor zijn liefde, opoffering en prettige
samenwerking gedurende 34 jaren verricht
in het belang van de Bank. Hij sprak de
hoop uit, dat dhr Helmink, die vanaf cL-
oprichting een actief lid was geweest, noe
vele jaren de groei en bloei van de Bank
zou mogen meemaken en benoemde hem
hierna tot ere-lid. De scheidende bestuurs-
functionaris memoreerde nog in het kort
de oprichting van de B.L. Bank Vorden in
1919 door de heer van Aken, toenmalig
onderwijzer aan de R.K. school, terwijl de
bekende meester Abeling als kassier was
opgetreden. Hij dankte de voorzitter nog
voor zijn hartelijke woorden en hoopte, dat
de R.K. Boerenleenbank tot in lengte van
dagen zou mogen floreren.
Besloten werd, dat alle leden een kleine
bijdrage zouden schenken om de heer
Helmink t.z.t. als dank voor zijn vele w e r k
een ligstoel aan te bieden.
De voorzitter besprak vervolgens de grote
mogelijkheden, die het girale geldverkeer
bieden. Ook legde hij nog de nadruk op
het sparen, waarmee op school reeds een
begin werd gemaakt.

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

Wat glunderen die
Moeders als wij hun
een kinderwagen bren-
gen. Zo sierlijk en zo
gruwelijk goedkoop,
al voor f 108.—. Doe
als velen, koop bij ons.
Aanbevelend,

G. W. Luimes
Gevraagd wegens hu-
welijk der tegenw. een
flink meisje voor d.e.n.
H. S. J. Albers,
Nieuwstad 5

Door ziekte v.d. tegen-
woordige hulp vraagt
Mevr. Rombach Zut-
ph.weg 22. een meisje
v.d. of v.d.e.n., of v.
direct een werkster v.
's morgens.

Jonge vrouw zoekt
werkhuizen. Inlichtin-
gen, bur. Contact.

Gevraagd een net
meisje v.d. en n. Mevr
Vos, Damlaan 12,

Eefde

Gevraagd
Een net meisje voor
de morgenuren bij
S. Pleizier, Molenw. 18

Te koop wegens over-
compleet een nog in
goede staat zijnde lich-
te freesmachine.
Klein Kranenbary,
Wichmond.

Alle soorten pluim-

vee gevraagd. Zoekt

Uw voordeel. Het van
ouds bekende adres:

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Aangeboden:
een goed kosthuis.
Inl. Bur. Contact

Te koop een dr. of
afgekalfde vaars, bei-
de volbl. met melkl.
wit bedr. Wed. J. A.
Berenpas „de Koning"
Mossel.

Toom zw. biggen te
koop bij G. J. Eyer-
kamp Delden

Te koop plm. 40 are
hooigras, briefjes inl.
uiterl. Dinsdag 23 Juni
n.m. 8 uur bij H. Gr.
Roessink Linde E 7

en te koop.
R. Rouwenhorst, Pep-
pelenbos Veld wijk.

Zeug met biggen te
koop, stamb. schaap m.
lam, 25 jonge kippen
en koolraapplanten.
H. J. Rietman War-
ken B 91

5 biggen te koop.
J. W. Wesselink
't Elshoff



GEHA N.V.
Vorden

Jaarlijkse

aandeelhouders-
vergadering

op Vrijdag 26 Juni '53
nam. 6 uur ten kantore
derN.V., B. Galléestr.
48, alwaar de agenda
vanaf heden ter inzage
ligt.

De Directie

Bestelling van

Doperwten en
Tuinbonen

voor de weck worden
weer aangenomen.

Beleefd aanbevelend,

Gebr. Kettelerij
Zutph.weg 35 Vorden

„ /Lu is net tijd
voor het zaaien van :
winterandijvie, nog wat
late kropsla en pomp-
wortel. Spinazie rond
zaad en voor het laatst
wat stamboontjes.

Zaadnandel Derksen

DANSEN IN HET NUTSGEBOUW
AANVANG 7.30 UUR Zaterdag 27 juni

A
Q Op Zaterdag 27 Juni hopen D.V. onze t

> geliefde Ouders en Grootouders

B. WOERTS
en

H. B. WOERTS-MARSMAN

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun kinderen en klein-
kinderen.

N
X VORDEN, Juni 1953.
A „Bonenkamp" E 43

Vordense Bad- en Zweminrichting
,IN DE DENNEN'

Vanaf heden Zaterdag 20 Juni

ALLE rijwielen onder controle
a 5 et per rijwiel

Seizoen-abonnem. a 25 et p. rijwiel

Het Bestuur

Wie niet adverteert wordt vergeten

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.
200 gr.

spek
lunchworst

110 et
50 et

200 gr. gev. ontb.spek 60 et

200 gr. ham
200 gr. boterhamw.
200 gr. hamspek

90 et
60 et
70 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

As in heui- of roggebouw de zunne weer an de luch steet te braon
Mot de vrouwluu weer hen bier, limenade of ranja halen gaon.
Haal dan GOED SPUL veur neet te hoge priezen,
Gaot naor «.'t ZWAANTJEN», door zölt zo oe bewiezen
Da'j 't beste kriegt veur 't minste geld,
Door bu'j toch allemaole op gesteld.

Beleefd aanbevelend, G. ZUURVELD

C l/oor de oudere dames
EEN PRACHT

COLLECTIE JAPONNEN
Speciale maten - Zie etalage

Beter lopen Voetex kopen
de Ideale metaalloze steunzool

Voorradig in alle maten, smal en breed,
dus geschikt voor alle soorten schoeisel.

Schoen- en Lederw.handel H. G. Albers
Tevens uw adres voor kousenreparatie

Naast onze agenturen van G.M.F, en
Mosquito hulpmotoren zijn wij vanaf
heden aangesteld door de Fa Stokvis als

SOLEX DEALER
voor Vorden en omgeving

Nu heeft u de grootste keuze tegen
billijke prijzen.

G. M. F. v.a. f 465

Mosquito „ i uïo

Solex f333

Tevens van deze merken grote voorraad
onderdelen. Reparaties vlug en billijk.

A. 6. ïragter, zutph.w.

VADERDAG

Geef Vader OTI boek
Fa. HIETBRINK

Bezoekt

het grote Schuttersconcours
met zomerkermis

te Keijenburg

*
Aanvang a.s. Zondagmiddag l uur

Deelname 17 Gilden

1000 personen in uniform
•

*
Entree 50 et Kinderen 20 et

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

ogen zijn gericht op . ..

KWATTA
3 repen Kwatta chocolade 50 et

(melk - bitter - turkenhaver)

250 gr. Bitterkoekjes 55 et

Óteeds va£er Tel. 350

KISTEMAKER

H. H. Graan maaiers,
Laat uw binderdoeken
nu door ons repareren.
Wij leveren ook nieu-
we. Tevens grote voor-
raad bindertouw.

6. W. Luimes, Vorden

VOO»

elk tijdstip van de dag

voor elk been.

Met speciale Resin anti-

ophaaliinish

4.90 - 5.75 . 5.90

L Schoolderman
v/h A. G. Mellink

Vorden

Koopt nu
'n nieuwe

fiets
bij

fl.G.Tragter
Sport- en
normaal

RIJWIELEN
in dames en heren
in div. kleuren.

*
Ook in

onderdelen
zijn wij ruim ge-

sorteerd.

Ook uw adres/

Gaat u kamperen?
Wij leveren al uw be-
nodigdheden.
Kampeertenten enz.
en helemaal niet duur.

G. W. Luimes

U slaagt beteren
goedkoper in

•
DE KLEINE BAZAR



P A S . A A N
SERVIEZEN

groeien mee met
Uw gezin,
leder onderdeel
afzonderl i jk ver-
kri jg b a a r.

N/CO KEUNE

Nutsgebouw - Vorden

HEDEN ZATERDAG
's avonds 7 - 8.15 en 9.30 uur

De schitterende kleurenfilms

Elisabeth is Koningin
De kroning van Koningin Elisabeth
van Engeland in de Westminster Abdij
en de kroningsstoet door Londen.

Een luisterrijk sprookje in
fantastische kleuren.

Vooraf: Prachtige kleurenopnamen van

Het bezoek van Koningin Juliana
en Prins Bernhard aan Noorwegen
en Denemarken

Toegang alle leeftijden. Entree f 0,60.
Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11

Wij komen graag even bij U

J. B. GERRITSEN
Molenaar Vorden

OLIEFABRIEKEN CALVE- DELFT

aderdag

* OVERHEMDEN
met los en vast boord

* ZELFBINDERS

* SOKKEN

* ZAKDOEKEN

TEL. 381VISSER

WULLINK heeft weer iets
nieuws voor u.

Door de aanschaffing van het meest moderne
schoenen-vergroot apparaat zijn wij in staat uw

schoenen in de lengte, breedte of hoogte zo-
danig op te rekken, dat u er daarna weer

met plezier in zult lopen.
De kosten zijn in verhouding tot het

resultaat uiterst gering.

WULLINKS SCHOENHANDEL
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

aderdag vergeten is toch niet goed

U weet hoeveel vader steeds voor elk doet!

Wij hebben een mooie sortering:
Eng. hemden met losse en vaste boord
zelfbinders,knopdassen, sokken, anklets,
hoeden, petten, pantalons, bretels, enz.

G. H. STRUIK - vl Wed. H. H. Looman

Leerjongens
gevraagd

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

G EMS Metaalwerken
Vorden

HET MOOISTE
'EXAMEN-CADEAU!"

Een geschenk
waar Uw zoon

of dochter jaren
plezier van heeft!

Fa Martens
Vorden

Een geschikt cadeautje
or

Vaderdag

voor

vindt U bij

R. J. Koerselman

Seriewedstrijden PAX Hengelo-G
a.s. Zondag 21 Juni

l uur Baakse Boys I — Pax III
2.10 uur Vorden I — Pax I
3.55 uur Wolversveen I — Socii I

DAT is goedkoop! l
250 gr. zandkoekjes

(Kreijenbroek) 59 et
200 gr. sneeu w wafels
en een pracht kleurboekje 55 et
4 cocosmacronen 25 et
200 gr. rumbonen 59 et
150 gr. frisse zuurtjes 25 et
200 gr. gev. ijsbonbons 49 et
2 rol beschuit 43 et

PARDIJS
heeft het voor u

A.s. Zondag 21 Juni

Ruim gesorteerd in grote dozen
van 50 stuks sigaretten

Verder een pracht collectie:

Pijpen
Aanstekers
Kokers
Delftsbl. tabakspotten
enz. enz.

Sig. Mag. „'t CENTRUM"
G. W. EIJERKAMP - Telefoon 386

S. OELEN
Het adres voor pompen en alle
loodgieters werkzaamheden

Voorradig: alle maten inmaakglazen
en huishoudelijke artikelen

P.s. De werkplaats is v. 26 t.m. 29 Juni gesloten

ATTENTIE ATTENTIE

H.H. landbouwers en kippenhouders
Bestel nu uw

KOLONIEHOKJE
voor de jonge hennen.
Kom geheel vrijblijvend kijken
naar ons model-hokje voor ong.
60 hennen, tevens met autom.
voerbak voor 25 kg korrelvoer

Te bezichtigen bij

P E L G R O M - WIERSSE


