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Kerkdiensten Zondag 23 Mei
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen
Medlerschool

10 uur Ds J. Langstraat
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds Duursema
R.K. Kerk

7 uur Vr. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
/?. K. Kapel

7 en 8.30 uur Mis
Kerkdiensten Donderdag 27 Mei
Gebouw Irene: 9.30 uur Ds J. H. Jansen
Geref. Kerk: 9.30 uur Ds Duursema

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 22 Mei van 5 uur t. e. m.
Zondag 23 Mei Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Van Woensdag 26 Mei van 5 uur t.e.m.
Donderdag 27 Mei Dr Lulofs, Telef. 255

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 89 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 49.— tot f 57.—
Handel was redelijk

Burg. stand van 14 t.m. 20 Mei
Geboren: d.v. L. W. Visschers en E.Vis-
schers-Smeenk; 2.v. A. F. J. Waarle en J. A.
Waarle-Jansen.
Gehuwd: E. J. Wasseveld en G. Engbers.

KLEINE OORZAKEN — GROTE GEVOLGEN
Vijftig jaar geleden kocht de heer Eggink, op
de boerderij Leunk, onder Hackfort te Vorden,
de eerste fiets van de heer H. B. Emsbroek.
Deze kleine gebeurtenis, 50 jaar geleden, had
grote ^^olgenü
HierrnH^ werd de grondslag gelegd voor de
Empo kljwielfabriek, die vijftig jaar later, met
meer dan 200 man personeel, jaarlijks vele
tienduizenden fietsen zou produceren!

werd de heer Eggink
zijn 82ste verjaardag vierde door de heer
Emsbroek ceri cadeau aangeboden in de vorm
van eej^fiets.
De he^pmsbroek bracht de heer Eggink dank
voor het vertrouwen, 50 jaar geleden in hem
gesteld en sprak zijn blijdschap uit dat bei-
den na 50 jaren elkaar nog in gezondheid de
hand mochten drukken.
De verkoop van deze eerste fiets heeft mij als
jongeman, zo vertelde de heer Emsbroek, de
steun gegeven op de door mij ingeslagen
voort te gaan!
Samen met mijn medewerkers verkochten en
produceerdenwij deze 50 jaar ongeveer een
half millioen rijwielen.

KAMPIOEN OP HET BILJART
In café de Zon heeft de biljartgrootmeester
Bert Wevers uit Enschede, Europees kampioen
1950 en Nederlands kampioen in 1950 en 1951,
tegen Vordense biljarters laten zien, dat hij in-
derdaad waardig is, zich een kampioen te noe-
men. Er waren zeer vele belangstellenden. In
de eerste partij van de avond vond Wevers
een zeer goed spelende Vordenaar, G. Heer-
sink, lid van K.O.T., tegenover zich geplaatst.
Deze had zich beschikbaar gesteld om een
partij libre tegen de kampioen te spelen m
kreeg een voorgift van 350 caramboles op de
500. In het begin van de partij was het duide-
lijk merkbaar, dat Wevers moeite had, om aan
de voor hem vreemde tafel te wennen. Toen
hij evenwel de nukken van deze tafel onder
de knie had, kwam er een gave serie van 157
uit zijn keu waarin hij de liefhebbers vooral
liet genieten van zijn kunnen op het vrije mid-
denvak. Het mocht hem evenwel niet baten,
daar onze plaatsgenoot met het zeer goede
gemiddelde van ruim 8 de partij in zijn voor-
deel besliste.

Hierna speelde Wevers een partij drieban-
den met W. Pardijs. Het was een lust om te
zien, hoe Wevers de moeilijkste situaties op
verbluffend gemakkelijke wijze wist op te los-
sen. Ofschoon onze plaatsgenoot zich kansloos
gewonnen moest geven mag niet onvermeld
gelaten worden, dat hij, die voor de eerste
maal dit zeer moeilijke spel speelde, de partij
met het ongetwijfeld fraaie gemiddelde van
bijna een half beëindigde. In een demonstratie
fantasie classique liet gevers zien, wat na
jarenlange oefening in het biljartspel te be-
reiken is.
Hierna trad Pardijs voor de tweede maal in de
arena om revanche te nemen in een partij ca-
dre. Toen Wevers de ballen in goede positie
had, kwam er een gave en zeer goed gespeelde
serie van 198 uit de bus. Het pleit was toen
beslecht, want de ene nog resterende caram-
bole maakte Wevers in zijn volgende beurt.

Voor het bestuur, leden van het personeel en
kinderen van de Chr. school in het dorp alhier
was het Woensdag j.l. een blijde dag. Men
mocht toen herdenken het feit dat de school
75 jaar lang heeft mogen bestaan. De kinderen
togen in feestdos des morgens vroeg naar de
school om vervolgens in de met bloemen en
planten versierde zaal van „Irene" te genieten
van de aangeboden tractatie, het bezichtigen
van enkele kinderfilms, alsmede het optreden
van een goochelaar.
Des namiddags vond in bovengenoemde zaal
de officiële herdenking plaats.
Toen de voorzitter van het schoolbestuur Ds
J. H. Jansen deze bijeenkomst met het geza-
menlijk zingen van psalm 103 : l had geopend,
gaf spreker een terugblik over de afgelopen
periode, waarin hij de woorden van Ds Cor-
des aanhaalde bij de eerste steenlegging van
de oude school in de Smidsstraat, dat het
niet ging om de uiterlijke doch om de innerlij-
ke bouw der school. Spr. bracht dank aan de
pioniers die de stoot tot de oprichting had-
den gegeven, wat gepaard ging met veel fi-
nanciële offers. Nu staan wij als ouders en le-
den der school voor deze taak om de finan-
ciële bijdragen op te brengen. Spr. bracht
dank aan God dat Hij onze voorvechters voor
het Chr. onderwijs als instrumenten in Zijn
Dienst heeft willen gebruiken.
Vervolgens werden welkom geheten: De beide
wethouders der gemeente Vorden met de ge-
meente-secretaris (de burgemeester had be-
richt van verhindering gezonden), Ds J. Lang-
straat en Ds E. J. Duursema, de Insp. v. d. L.O..
de zoon van Ds Cordes, mevr. de Waal Male-
fijt—Monnink, oud bestuursleden, de heer J.
G. Ligtenberg, oud schoolhoofd, Baron P. van
der Borch tot Verwolde van Vorden, een aan-
tal oud leerlingen, waarvan er enkele reeds
de 80 jaar gepasseerd waren, en tenslotte Dr
van Itterson, voorzitter van de Schoolraad en
2e voorzitter van de Unie ,,Een School met de
Bijbel" te den Haag. Van het oud schoolhoofd,
de heer K. G. Rouwenhorst, was een schrijven
ingekomen waarin deze meedeelde op dokters-
advies deze herdenkingsmiddag niet te kunnen
bijwonen. Dit werd door de vergadering zeer
betreurd.
De secretaris, de heer H. J. Berenpas, gaf hier-
na een zeer uitvoerig verslag van de oprich-
ting der school af tot op heden. Hieruit delen
wij nog mede, aangezien de meeste bijzonder-
heden reeds in ons blad werden vermeld, dat
de statuten op 9 Juni 1878 werden goedge-
keurd, de bouw van de school aan de Smids-
straat aan de architect Richter uit Winters-
wijk in Augustus 1878 werd opgedragen. De
eerste steen werd gelegd door nu wijlen Ba-
ron W. F. E. Baron van der Borch tot Verwol-
de. De school begon met 60 leerlingen met als
hoofd de heer Boseke met een kweekeling.
Deze werd in 1908 opgevolgd door meester
Zijderveld (tot l Mei 1916) vervolgens meester
K. G. Rouwenhorst (tot Juni 1946). Opvolger

werd de heer J. G. Ligtenberg (tot l Juni 1950).
Het thans fungerende schoolhoofd is de heer
A. J. Zeevalkink. Spr. bracht bijzondere dank
toe aan de heer Rouwenhorst die meer dan 30
jaar de school onder zijn leiding heeft gehad.
Het nieuwe schoolgebouw aan Het Hoge werd
op 27 April 1922 in gebruik genomen. Het leer-
lingental bedraagt thans meer dan 260 en de
plannen tot aanbouw van een 7e leslokaal zijn
reeds zover gevorderd dat spr. hoopt dat dit
jaar het lokaal gereed komt. Met de bede dat
Pod aan bestuur en personeel der school de
kracht mag geven om het christelijk onderwijs
hier ter plaatse te mogen voortzetten met lief-
de en toewijding, besloot spr. zijn in alle stilte
aangehoord verslag.
De voorzitter dankte de secretaris voor zijn
werk.
Het woord werd thans verleend aan Dr van It-
terson die zijn feestrede uitsprak aan de hand
van het woord van de Apostel Paulus in zijn
brief aan de gemeente van Efeze en wel deze
tekst: „Gij vaders verwekt uw kinderen niet
tot toorn, maar voedt ze op in de vreze en ver-
maning des Heren". Ook deze brief, aldus spr.,
is aan de gemeente van Vorden geschreven.
Wat zou het fijn zijn als alle kinderen van
heel ons Nederlandse volk zouden worden
opgevoed bij de oude Bijbel. Men spreekt in
deze tijd veel over de „Mensen van de Verlich-
ting" mensen, die hun heil en welvaart alleen
zoeken in hun menselijk verstand. De Bijbel
is voor zeer velen overbodig geworden. Spr.
wees in dit verband op onze voorvaderen die
zich alleen bij de H. Schrift hielden en niet be-
drogen zijn uitgekomen. Na enkele voorbeel-
den uit zijn eigen praktijk te hebben vermeld
n.l. zijn werk als predikant onder de Duitsers
in een concentratiekamp in Engeland, met het
doel de uitwerking van de verkondiging van
het Evangelie onder jeugdige persenen naar
voren J^brengen, besprak spr. de gelijkstel-
ling va^net openbaar en bijzonder onderwijs
dat spr. zeer toejuichte. Het gaat tenslotte om
de opvoeding van het kind; om dat kind op te
voeden in de vreze en de vermaning des He-
ren. Men kan alleen bij brood niet u-ven doch
bij alle Woord dat van God uitgaat.

In de nAuze bracht de Chr. Muziekvereniging
„Sursi^^pCorda" de jubilerende vereniging
een serenade, die zeer op prijs werd gesteld.
Nadat alle sprekers ieder op hun eigen manier
hun gelukwensen hadden aangeboden, dankte
de voorzitter allen die tot het welslagen van
deze herdenkingsbijeenkomst hadden medege-
werkt en deze dag tot een onvergetelijke heb-
ben gemaakt. De voorzitter las vervolgens een
aantal ingekomen schriftelijke felicitaties voor,
o.a." van de familie Begieneman uit Canada,
waarna op verzoek van de voorzitter de heer
Zeevalkink eindigde met dankgebed.
Zowel bestuur, personeel der school, ouders en
kinderen kunnen op een zeer geslaagde her-
denking terugzien.

HRfïlER hand Gelei
Een vorstelijke handverzorging

ADVERTEERDERS, EVEN OPLETTEN!
Daar volgende week Donderdag (Hemelvaarts-
dag) niet gewerkt wordt, moeten de adverten-
ties extra vroeg in ons bezit zijn, uiterlijk
Woensdagavond. De kortingen, resp. verho-
gingen gaan dan ook een dag vroeger in. Wilt
u er rekening mee houden? Hartelijk dank!

VORDENS DAMESKOOR
Het Dameskoor neemt morgen deel aan het
zangconcours te Huissen, bij Arnhem. Het
koor komt uit in de Ere-afdeling en zingt als
verplicht werk „O Jesu, Amor me" van Jacq.
Scholten en als vrij nummer „Sanctus" van
Hendrik Altink.

BEGROETINGSAVOND JONGE KERK
Onder leiding van ds J. Langstraat hield de
Jonge Kerk in „Irene" Donderdag een be-
groetingsavond met de nieuwe lidmaten. In
afwijking van andere jaren was deze bijeen-
komst speciaal belegd voor het vertonen van
enkele geluidsfilms.

Nadat ds Langstraat allen had verwelkomd,
inzonderheid de nieuwelingen, werd de film
over ,,De Kleine Antillen" vertoond en vervol-
gens de film „Het Zoeklicht over de Natiën",
waarin in hoofdzaak de vergadering der Ver.
Natiën in beeld werd gebracht. Ook de kleu-
renfilm „Geschiedenis van een redding" viel
bijzonder in de smaak.
Na de pauze kreeg men te zien „Het oerwoud
van Suriname" en „Bijzonderheden van de
oude Duitse schilderkunst". Aan het slot kon-
den de aanwezigen de bouw van een modern
orgel in Amerika bewonderen.
Na het zingen van enkele verzen van Gez. 281
ging ds Langstraat voor in dankgebed.

MOTOR TERREINWEDSTRIJDEN
OOST GELDERLAND

Op het heuvelachtige en bosrijke terrein van
het landgoed 't Zand zullen Zondag 30 Mei a.s.
de kampioenschappen van Gelderland worden
verreden in de Junioren- en Hoofdklasse. Zo-
als bekend worden deze wedstrijden georgani-
seerd door de combinatie van Motorclubs
,,Oost Gelderland", onder auspiciën van de
K.N.M.V. De wedstrijden beloven een groot
succes te worden, daar de kampioenen van
vorige jaren reeds hun inschrijving zonden o.a.
Rietman, Heukelom en Baudoin etc.
Het uitgezette circuit is korter dan voorgaan-
de jaren en gaat over bospaden, zandpaden,
prachtige klimheuvels en moeilijk te nemen
springkuilen, zodat van de rijders veel wordt
gevergd. Door dit verkorte circuit werd be-
reikt dat het publiek de verrichtingen van
nabij zal kunnen gadeslaan. Bovendien pas-
seren de rijders nu vaker. Over het gehele
terrein houden luidsprekers de toeschouwers
op de hoogte van de standen, waarbij gebruik
gemaakt wordt van telefoonposten om snelle
doorgave van de berichten te verzekeren.
Buiten de vastgestelde prijzen zal ook dit jaar
de kostbare grote wisselbeker, welke beschik-
baar gesteld werd door de eigenares van het
landgoed, mevr. Dittlinger, weer worden ver-
reden.
De toegangswegen tot het circuit zullen door
de K.N.M.V. en Motul-pijlen worden aange-
geven. Er is een uitgebreide parkeergelegen-
heid.

Onrustig, gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen



OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
In de koffiekamer van het Nutsgebouw werd
Vrijdagavond j.l. de ouderavond van de Nuts-
kleuterschool gehouden. Wegens verhindering
van de voorzitter, de heer Wesselink, stond
deze bijeenkomst onder leiding van de heer
Kuijper, welke inzonderheid welkom heette
Mej. Nijkamp, inspectrice van het Nutskleu-
teronderwijs en het personeel der school. Spr.
wees er vervolgens op dat het afgelopen jaar
wegens verwisseling van leidsters voor be-
stuur en kleuters een moeilijk jaar was ge-
weest. Verder bracht hij dank aan de dames
mevr. Emsbroek-Klinkenberg, Mevr. Huurne-
man en me j. Steenman die in de afgelopen pe-
riode steeds voor het belang der school en
kleuters op de bres stonden. Doordat de Raad
der gemeente besloten had de school een ho-
ger subsidie toe te kennen, was de finantiële
positie der school aanmerkelijk verbeterd.
Voor deze toekenning werd de Raad dank ge-
bracht evenals andere instanties en personen
die de school met raad en daad ter zijde ston-
den.
Daar de aangifte van nieuwe leerlingen weer
nadert werd de toelatingsleeftijd vastgesteld
op 4 jaar, echter met die verstande, dat kin-
deren die in het lopend cursusjaar vier jaar
worden, tussentijds als leerling kunnen wor-
den toegelaten. Spr. hoopte dat het de tegen-
woordige leidster me j. Wiggers gegeven mag
zijn vele jaren aan de school te mogen arbei-
den tot bloei der school en tot zegen der kleu-
ters. Als leden der schoolcomissie werden in
plaats van mej. Steenman en mevr. Huurne-
man, welke zich niet herkiesbaar stelden, ge-
kozen mevr. Hijlkema en mevr. Wegchelaar.
Nadat de heer Kuijper het schoolpersoneel had
dank gebracht verkreeg mej. Niikamp het
woord. Deze besprak bet onderwerp „Jokken".
Spreekster wees er op, dat jokken der kinde-
ren vaak het gevolg is van angst en fantasie.

Het was jammer dat niet meerdere ouders
deze leerzame avond hebben kunnen meema-
ken. De thuisblijvers hebben veel gemist. De
bijeenkomst was dan ook matig bezocht.

UNIEKE TROPHEEËNSHOW VAN DE
VERENIGING „HET REEWILD"

Zaterdagmiddag hield de vereniging „het Ree-
wild" in de zaal van hotel Bakker een tro-
pheeënshow. Deze show die tevens als vóór-
tentoonstelling diende voor de in October van
d i t : jaar te Düsseldorf te houden Internationale
jachttentoonstelling, is inderdaad eej^iisto-
rische dag geworden voor de nog jo^P ver-
eniging. De zaal van hotel Bakker was bijna
l o klein om de ruim 300 inzendingen, waaron-
der tal van sterke en markante afsehotbokken
te herbergen. Deze show gaf een duidelijk
beeld van de kwaliteit van het Nederlandse
reewild. Vele leden van het Nimrodsgilde wa-
ren op deze Zaterdag dan ook naar Voj^in ge-
togen om hiervan een indruk te krijgiWen te
genieten van het gebodene. Naast de talrijke
tentoongestelde bokken, hadden de wapenhan-
delaren, Fa. Visser, Deventer, Fa. Harbach,
Zutphen en Fa. Martens, Vorden, acte de pre-
sence gegeven door met een pracht collectie
jachtwapens, en andere jachtsportartikelen
aanwezig te zijn. De fa. Nijkamp uit Zutphen
was er met een stand van jachtlectuur, waar-
onder tal van fraaie Duitse werken. De beken-
de preparateur Piet Bos uit Holten, was ver-
tegenwoordigd met een collectie opgezette
dieren, terwijl de bekende jachtschilder
Schrijnder, de zaal met tal van tekeningen en
aquarellen een fleurige aanblik gaf.
Voor de officiële opening gaf de heer Mr J. O.
Thate, Gorssel, aan de vertegenwoordigers van
de pers een kort overzicht van het doel en de
werkwijze der vereniging.
De gehele Zaterdagmiddag heerste er een
overweldigende drukte in zaal Bakker van
belangstellenden.

v.v.v.
Door V.V.V. werd vorige week Vrijdag" in café
De Zon een contact-avond belegd met de plaat-
selijke verenigingen om te komen tot vast-
stelling van het zomerprogramma. In grote
trekken zal dit gelijk zijn aan voorgaande ja-
ren, b.v. wekelijks de achtkastelentocht voor
wielrijders en avondwandelingen. Verder heb-
ben de Knupduukskes hun medewerking toe-
gezegd en ook de Tirolerkapel. De padvinders
zullen vermoedelijk weer een kampvuur hou-
den op de Bleek, in samenwerking met Zang en
Spel. Het Nutsbestuur wil trachten de heer
Hans Osieck naar Vorden te laten komen voor
een piano Osieck-recital. Er staat weer een
bridge-drive op het programma en oriën-
teringsritten voor auto's, motoren en rijwielen.
Ook is nog gedacht aan zwemwedstrijden of
iets dergelijks. In verband met het jubileum
dat V.V.V. dit jaar viert zal een feestweek
worden gehouden in samenwerking met de
Winkelier s vereniging.
Het openingsconcert zal waarschijnlijk op 27
Juni worden gegeven door het Vordens Da-
meskoor met medewerking van een Mannen-
koor. Het sluitingsconcert op 31 Augustus
wordt verzorgd door de Chr. Zangvereniging
en de Chr. Muziekvereniging. Wanneer alle
gegevens binnen zijn kan het programma of-
ficieel worden vastgesteld. Het V.V.V. bestuur
hoopt dat, wanneer de datums eenmaal vastge-
steld zijn, de verenigingen zich er ook zoveel
mogelijk aan zullen houden, zodat men niet
telkens wijzigingen moet aanbrengen.

GESLAAGD
Op een te Arnhem gehouden examen slaagde
de heer Chr. Eggink „Groot-Veldkamp" als
controleur der Fok- en Contröleverenigingen.

KIESPIJN ?< -«
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

OPENING ZWEMBAD „IN DE DENNEN"
Zaterdagmiddag wapperde de nationale drie-
kleur op het terrein van het zwembad ten te-
ken dat de officiële opening zou plaats heb-
ben. Tegen 2 uur in de middag was het al
een drukte van belang, vooral van de zijde der
jeugd.
Toen de voorzitter, de heer A. E. van Arkel,
het bad officieel had geopend, waarbij bleek
dat er in de leiding van het zwembad bijna
geen wijziging was gekomen (alleen zal de
heer Voskamp thans het theehuis houden, in
plaats van de heer Lambrechts uit Warnsveld)
kregen de zwemliefhebbers(sters) gelegenheid
van het bad gebruik te maken. Zeer velen na-
men reeds de eerste middag een bad, dank zij
het toen zo prachtige weer.

He. RODE KRUIS
helpt U wel...

maar wat doet U?
Tienduizenden vrijwilligers

maken het mogelijk, dat het

Rode Krui» voor U klaar staat.

Van 24 Mei tot 6 Juni

zullen vele anderen meehelpen

geld in te zamelen

voor Uw Rode Kruis.

Ook zij doen dat belangeloo* -

in hun vrije tijd - voor U

en allen die U dierbaar zijn.

Beloon hun toewijding

en geef van harte.

Giro 382778, Ned. Rode Kruis
afd. Zutphen

VOETBAL
Van Vorden was alleen j.l. Zaterdag Vorden a
in touw, dat in Zutphen tegen S.S.S.-a met
O—O gelijk speelde, een resultaat dat ons
enigszins van de junioren tegenvalt.
Voor a.s. Zondag staat alleen op het program-
ma Zutphania VI—Vorden III welke wedstrijd
om half elf gespeeld wordt. Dit kan een over-
winning voor het derde elftal brengen.

FIETSTOCHT R.K. SCHOOL
Zaterdagmiddag maakten de leerlingen van de
4e, 5e, 6e en 7e klas der St. Antoniusschool
een fietstochtje door de Achterhoek. Onder
leiding van het onderwijzend personeel startte
men om ca. 2 uur in de richting Ruurlo. Na de
bezichtiging van het kasteel Ruurlo werd de
reis voortgezet naar de Lebbenbrugge, waar
een kijkje werd genomen in het streekmuseum.
Via binnenwegen en langs prachtige bossen
bereikte men Barchem, waar de ,,Witte Wie-
ven" kuil met een bezoek werd vereerd. Hier
amuseerde de jeugd zich naar hartelust, terwijl
ook de verrekijker van de meester een dank-
baar object vormde. Ook de inwendige mens
werd hier versterkt, waarna de terugreis via
Lochem werd aanvaard. In de speeltuin werd
nog enige tijd doorgebracht, waarna men te-
gen 8 uur weer op de Kranenburg arriveerde.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot, de heer J. Zents, Medler,
is benoemd tot assistent-zaakvoerder aan de
Coöperatie van de A.B.T.B. te Liederholthuis
(Gem. Heino, Ov.).

GESLAAGD
Te Enschede slaagde onze plaatsgenote mej.
L. M. J. Wolbert voor het muziekdiploma v. h.
Ward-instituut te Roermond.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal speelde Zondag j.l. te Lochcm
een bekerwedstrijd tegen Lochem III in de
2e afdeling. Ratti wist ook in deze tweede
ronde een 3—O overwinning op de thuisclub
te behalen en plaatste zich hierdoor in de vol-
gende ronde. Qua spel had de overwinning
voor de Rattianen echter veel groter kunnen
zijn, doch de voorhoede w.ist de vele geboden
kansen niet voldoende te benutten.
Ratti B kreeg thuis Baakse Boys B op bezoek
en leed een 8—O nederlaag.
Voor a.s. Zondag is er geen enkele wedstrijd
vastgesteld.

UITSTAPJE BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" maakte
Woensdag haar jaarlijkse uitstapje. Met 32
deelneemsters startte men tegen 8 uur vanaf
de Kranenburg en ging de reis via Zutphen,
Gorssel, Deventer, Ölst en Wijhe naar Zwolle.
Hier werd een bezoek gebracht aan de Biscuit-
fabriek van de fa. E. Helder & Co. De dames
werden in 2 groepen rondgeleid en werden op
deskundige wijze voorgelicht, zodat zij een
juist inzicht kregen van 't fabricageproces
aer biscuits vanaf het deeg maken tot aan de
expeditie.De koffietafel, die door de directie
UB afloop van de rondgang werd aangeboden,
«rerd alle eer aangedaan. Allen ontvingen nog
een gratis pakje met biscuits. Welgemoed
werd de tocht vervolgd via Dalfsen en Ommen
(met hun schitterende omgeving), Langeveen
en Vasse naar Tubbergen, waar een kijkje
werd genomen bij het Dr Schaepmann-monu-
ment. Over Ootmarsum bereikte men vervol-
gens Denekamp. Hier werd de R.K. Huishoud-
school van de A.B.T.B. grondig bekeken, even-
als de daarbij gelegen tuinen. Allen waren vol
lof over de prachtige inrichting van dit ge-
bouw. Nadat hier de inwendige mens was ver-
sterkt werd de terugreis aanvaard via Olden-
zaal, waar de monumentale en eeuwenoude St.
Plechelmuskerk nog even werd bezichtigd. I K
snel tempo werd nu de terugreis aanvaard
over Losser en Enschede. Het was inmiddels
gaan regenen en daarom werd de laatste rust-
pauze in Hengelo gebruikt om een kopje troost
te drinken. Over Delden, Goor en Lochem be-
reikte men in de beste stemming tegen half U)
weer de finish.

VLIEGEN-INVASIE
De R.K. kerk op de Kranenburg heeft dezer
dagen een ware vliegeninvasie beleefd. Daar
de heren koorzangers veel last van vliegen
ondervonden besloot men de oorzaak hiervan
te onderzoeken. Het bleek toen, dat er in de
toren een ware vliegen-invasie had plaats-
gevonden. Het schadelijke ongedierte zat cen-
timeters dik op de wanden, terwijl de vloeren
eveneens krioelden van de vliegen. Vooral bij
de galmgaten en in de daarboven gelegen ver-
diepingen, tot zelfs in de top hadden ze zich
een onderkomen gezocht. Met behulp van een
D.D.T.-spuit werd de oorlog aan de vliegen
verklaard, die deze ongelijke strijd reeds
spoedig met de dood moesten bekopen. Met
emmers vol werden de insecten vervolgens
verwijderd.

Zeer voordelige aanbieding
bij

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26, Vorden

*Damesblouses wit 3.75 2.95
Nachtjaponnen keperflanel

grote maat 5.85
Meisjespyama's rose en zalm

alle maten 4.95
Damespyama's rose en bleu 7.95
Jongenspyama's keperflanel

alle maten 4.85
Herenpyama's keperflanel 9.45
Dames onderjurken wit 2.98
Kinder onderjurken zalm en wit

alle maten 2.10

Weer ontvangen:

zware rokstof
140 br., zwart en grijs, p. mtr. 4,75

Zolang de voorraad strekt

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen

mei een goede

Jtf£e modeMen uit

voorraad en onder

garantie tevertiaar



De Heer en Mevrouw
Heida-d'Aumerie

geven met blijdschap
kennis van de geboorte
van hun dochter

MESTER

Beetsterzwaag, 15 Mei '54

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank v.
de vele blijken van be-
langstelling, bij ons 25-
jarig huwelijksfeest on-
dervonden.

J. B. Buunk
J. Buunk-

Goldenbelt
Vorden, Mei 1954

Dankbetuiging
Voor de vele blijken
van belangstelling on-
dervonden bij ons 25-
jarig huwelijksjubileum
betuigen wij aan allen
onze hartelijke dank.
Fam. G. Bouwmeister

Onstein E 48

F+Toorneman
Dierenarts

AFWEZIG van
Woensdag 26 Mei, des
middags 12 uur tot Vrij-
dag 28 Mei, 's morgens
8 uur.
Dr Meyers, Zutphen

neemt waar

Mevrouw Hylkema
Dorpstr. 5, zoekt per
l Juli: een MEISJE v.
dag en nacht.

Mevr. Botje, Jac.Dam-
singel 23, Zutphen.
zoekt een MEISJE v.
dag en nacht. Aanmel-
den na 20.30 uur.

Te koop G.M.F, brom-
fiets, in goede staat.
A. G. Tragter,

Zutphenseweg

Te koop nieuwe wei-
dewagen v. 10 koeien.
J. F. van Ark Vorden

Biggen te koop.
D. Nijenhuis, bij het

Zwembad, Vorden

Te koop g.o.h. dames-
fiets, met prima banden
Tevens een partij sla-
planten en boerenkool-
planten. H. Broijl,

Warken, B 71

Te koop toom biggen,
bij J. Lenselink Mossel

Te koop toom zware
biggen. B. G. Lichten-
berg, 't Waarle

Te koop toom mooie
biggen. H. Besselink
D 112 „Schutterij"

VERLOREN:
rood dames-portemon-
naitje met inhoud.
Terug te bez. Enkw. 26

Voor de vele blijken van deelneming, onder-
vonden tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn zuster

Jkvr. Diederika Johanna van Haeften

betuig ik mijn hartelijke dank.

Jhr. P. A. VAN HAEFTEN

Vorden, Mei 1954.

In verband met A
Hemelvaartsdag

vervallen a s. week
alle sluitingsmiddagen

VORDENSE WINKELIERSVER.

Een veilige nebril

alleen bij de opticien!
Kijk door A-Rovil zonneglazen

• Anti Infrarood
• Anti Ultra violet
• Optisch geslepen

Fa. M ar teil S heeft ze voor u

Geachte clientèle!

Degenen die K O L E N wensen
te ontvangen tegen

Zomerprijzen
gelieven dit zo spoedig mogelijk
op te geven.

Levering v. alle soorten

Gebr* Barendsen

G E M E E N T E A V O N D Gemeente
Maandag 24 Mei a. s.
Ds J. Langstraat: fam. Kornegoor,
't Hietveld, 's avonds 8 uur.

GEMS
Vorden

M E T A A L W E R K E N

vraagt een leerling
of aankomend

TEKENAAR
liefst met enige practische ervaring en
diploma Ambachtsschool. Middelbare
School of cursussen.

Te koop:
Alle soorten Bloemenplanten,

zowel perk- als snijbloemen.
Tevens tomaten met potkluit.
Verder nog een kleine partij vroege
voederboerenkool, rode- en spitskool
Nog voorradig een kleine partij

knolzaad (halflange)
S.v.p. vroegtijdig opgeven.

Beleefd aanbevelend:

Zutphenseweg - Vorden

Voor feesten, huwelijken en jubilea

is een

ELECTRISCH GESCHENK
een altijd welkom en practisch geschenk.

r BÜ ons vindt u ruime keuze

Technisch Bureau P. DEKKER
Electra - Radio - Televisie

COUPONS
Blauwe Keper

Blauwe dril

Blauwe Simson

voor halve prijzen

VERKOOP HIERVAN:

A.s. MAANDAG,

DINSDAG

WOENSDAG

Schoolderman
VORDEN

Nutsgebouw -<
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 29 Mei, 8 uur
De vrolijke

top-amusementsfilm

Bloemen van Hawaii
met MARIA LITTO - BRUCE LOW
(de Ned. zanger, bekend van radio en gramofoon)

en vele mooie meisjes!

Muziek van Paul Abraham

De wereldberoemde,
vrolijke operette, nu verfilmd!! i
DANS - REVUE - HAWAII-

(My golden Baby, Bloemen van
ON6S

wai i , enz.)

Toegang voor alle leeftijden

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11

Typhoon Zündapp
ELEGANT SNEL

OERSOLIDE

\6l/2 watt verlichting P.K.

Typhoon Zündapp dat zal blijken
Gaat met de meeste kopers strijken!

Agent voor Vorden:

A* G* Tragter,

Woningruil Vorden-Arnhem
Een nieuwbouw woning te Arnhem:
grote kamer, 3 slaapkamers, keuken
enz,, ter ruil ing aangeboden tegen
woning te Vorden.

Inlichtingen Empo Rijwielfabr*

Geslaagd?
Een gewaardeerd cadeau: een

Empo of Gazelle Sportrijwiel
Lettink's Rijwielhandel

Almenseweg Telefoon 472

HARTENS
Vorden

Zojuist weer
ontvangen:

4 Nieuwe collectie

: Damesjaponnen
t in de nieuwste dessins

Moderne fietsjasjes:

l
in de nieuwe
pasteltinten

Onze sortering en 4
l\waliteit /.s onze

grootste kracht! i
Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt u ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

Te koop een nuchter
vaarskalf, of een van
2 mnd oud, van goede
afstamm. en prod. bij
T. J. Roeterdink B 21

Te koop zwb. nuchter
maalkalf. G. J. Onstenk
Delden B 28

6 zware biggen te koop
J. H. Nijenhuis D 91
Mossel

Biggen te koop bij
G. J. Eyerkamp,

Delden, Vorden

Te koop eetaardappe-
len, Noordeling, bij
G. Hummelink B 75

Delden

Biggen te koop.
Wed. Klein Bleumink
b/d Bramel

Eetaardappels te koop
IJselstar, bij Lijftogt

Kranenburg

Te koop een zware dr.
maal, M.R.IJ., bijna a/d
telling, m. goedemelkl.
wit bedr. L. H. Vis-
schers, Galgengoor

C 111

Jonge konijnen te koop
8 en 13 weken oud.
L. G. Bekker
Nieuwstad 18 Vorden

Te koop r.b. maalkalf
3 maand oud bij
H. J. Makkink

Hackfort C 11

Te koop een volbl. dr.
schot, M.R.IJ., Juni a.
d. telling, hoge prod.
wit bedr. Tevens dors-
machine met dubbele
reiniging, v. elk aann.
bod. G W. Mombarg,
Linde E 16

Contact., pakt!



DEZE WEEK:

Waardebon 14
40 jaar inconé 1914-1954 \

Nylon Onderjurk
* met kantgarnering

* met strook

* met schouderband

~k prima pasvorm

* maten 38 tot 46

Normale prijs f 12.75

Jubileumprijs f 9J5

TEL. 381VISSER

DE JUISTE WEG

voor SLECHTZIENDEN?

Oogarts-recept-Fa M A R T E N S, Vorden
monturen en glazen voor elke beurs

Een overvloed van modellen en. . . .

prompte bediening !

DIPHTERIE
POKKEN

bij uw pluimvee

! '
Enting met

N O D I P H T E R I E - H A B É
van Lab. Dr. De Zeeuj^

voorkomt deze ziekten.

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

Het is een voldongen feit,
Van der Wal verhoopt u kwaliteit

u voordelig uit wilt zijn

Moet u bij een SröK-WInKtLltK zijn

WEEKAANBIEDING:

500 gr. zout
500 gr. soda
l panspons
l zakje blauw
l rol closetpapier
l stuk toiletzeep

l et
3 et
5 et
7 et
9 et

19 et
l dubbel stuk huishoudzeep 25 et
200 gr. vruchtengries 36 et
250 gr. koekjes 49 et

Samen 154 et
met 10 zegels en voor uw kinderen

5 Pinksterlolly's gratis !

Levensmiddelenbedrijf

GROOTENBOER
Zutphenseweg Vorden

HEMELVAARTSDAG

DANSMUZIEK
Feestgebouiu „Concorclia"

Hengelo (Gld»)

MODERNE
DIESEL-ELECTRISCHE TREINEN
op de lijnen:

APELDOORN-WINTERSWIJK
ZWOLLE.EMMEN
ZWOLLE-ALMELO
MARIËNBERG-ALMELO

De modernisering van de Nederlandsche Spoor-
wegen schrijdt gestadig voort. De verouderde
stoomtrein — langzaam en oneconomisch als
hij is — moet overal het veld ruimen voor de
SAK! Ie en comfortabele Diesel-Electrische tractie.

23 Mei zijn de lijnen Apeldoorn-Winterswijk,
Zwolle-Emmen, Zwolle-Almelo en Mariën-
berg-Almelo aan de beurt.

^^n
die datum af: fonkelnieuwe, snelle en heerlijk

rijdende „Blauwe Diesels"!

NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

MOTOR
terreinwedstrijden

't Zand, Hengelo-G

Zondag 30 Mei
Aanvang 14 uur Training 13 uur

,
// ij yeven yeen wapens, m

Wij geven direct •

ALLEEN ZATERDAG:
200 gr. ham 80 et
200 gr. paardenrookv.85 et
200 gr. boterhamw. 40 et
200 gr. hamworst 60 et

gr. snijworst 85 et200
200 gr. gek. ontbijtsp. 60 et
200 gr. ontbi j tspck 60 et

200
200
100
100
100
100
200

gr-
gr-
gr-
gr-
gr.
gr-
gr

leverworst 30 et
bloedworst 30 et
runderrookvl. 50 et
pekelvlees 38 et
leverkaas 35 et
gebr. gehakt 35 et
bacon 90 et

gr. spek, mooi droog, 90 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en Pedicure-inr.

„MAR/E-LOUISE"

Gratis voetonderzoek
Pijnloos en steriel pedi-

curen
Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO
Med. gedipl. voetkundige-

Chiropodist

A.J. B . S I E M E R I N K
't Hoge 47 Vorden

Strohoeden
Vilthoeden
Bruidssluiers

Kroneman-Jörissen
Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters, Nicuwstad

Telefoon 404


