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CONTACTAVOND MANNENKOREN
Het is jammer dat de zaal niet geheel gevuld
is, aldus de heer A. Bielderman, voorzitter
van het Vordens Mannenkoor, in zijn ope-
ningswoord ter gelegenheid van de zesde con-
tactavond van mannenkoren. Dit is echter te
wijten aan ziekte van leden van uitgenodigde
koren. Inzonderheid werden verwelkomd bur-
gemeester Van Arkel, de heer H. B. Emsbroek
beschermheer, de heer Scholten, ere-voorzit-
ter, de heer Rengelink uit Doetinchem, ere-
lid, alsmede de heer Mastebroek uit Lochem.
Burgemeester Van Arkel hield een toespraak,
waarin spr. mededeelde, dat Vorden drie zang-
koren rijk is, welke zich alle een ereplaats
hebben weten te verwerven. Willen zij die
plaats behouden dan dienen zich voor deze
verenigingen nieuwe leden aan te melden, ter
versterking van de gelederen. Spr. deed dan
ook een beroep op de ingezetenen om zich
aan te sluiten. Door avonden als deze te hou-
den worden vriendschapsbanden aangeknoopt
en verstevigd.
Als eerste koor trad het Eibergens Mannen-
koor op onder leiding van de heer G. J. te
Winkel. Van de vier liederen, die het uitvoer-
de, willen wij in het bijzonder noemen:
,,'k Heb mijn wagen volgeladen" (Duitse
tekst) en „De Waldhoorn" van N. Hogewerf.
Het Vordens Mannenkoor trad onder leiding
van de heer D. Wolters voor het voetlicht met
drie nummers. Begonnen werd met „Pools
Vrijheidslied" van G. E. Stehle. Het laatste
nummer, het zangstuk „Hollands Glorie" van
Rich. Holl,, met pianobegeleiding van de diri-
gent, was de klap op de vuurpijl.
Het Doetinchems Mannenkoor, onder leiding
van de heer H. Strik, besloot met vi j f liede-
ren. Dit koor liet zich van zijn beste zijde zien
in „Israël", van W. Hespe, en „Zondagmor-
gen" van Ed. Flipse.
De soli van de heer Schepers in „Ave Maria",
alsmede „Largo" van Handel en het duet uit
de „Parelvissers" door de gebroeders Wellink,
met pianobegeleiding van de heer D. Wolters,
vielen bij de aanwezigen zeer in de smaak.
Als sluitstuk zongen alle koren onder leiding
van de heer H. Strik gezamenlijk „Sanctus"
van Fr. Schubert.
Besloten werd met een gezellig dansje op de
klanken van „The Meteoors".

GEMODERNISEERDE R.K. SCHOOL
KRANENBURG WORDT BINNENKORT

GEOPEND
De scholen in de gemeente Vorden krijgen de
laatste jaren successievelijk allemaal een gron-
dige beurt. Was het onlangs nog de Lagere
School in het Medler, thans heerst er vreugde
op de Kranenburg, waar binnenkort de ver-
bouwde en gemoderniseerde St. Antonius-
school officieel zal worden geopend.
Reeds jaren kampte men met een tekort aan
leslokalen en nadat de vereiste vergunning
was toegewezen kon verleden jaar met de
bouw worden begonnen. Hoewel nog enkele
kleinigheden moesten gebeuren, werd de
school weer in gebruik genomen. Binnenkort
zal het gerestaureerde en verbouwde gebouw
off i c i ee l worden geopend.
Wanneer men door de f raa ie hoofdingang van
het nieuwe gedeelte het gebouw betreedt,
komt men in een ruime hall, waar ter rechter-
zi jde de toegang is tot het nieuwe lokaal , de
moderne hygiënische toiletten, de garderobe
en de spreekkamer (annex schoolartsenka-
mer). Het nieuwe lokaal wordt gevuld dooi
spiksplinternieuwe meubeltjes en de kinderen
behoeven niet langer tegen een ouderwets
schoolbord aan te kijken, daar dit geheel
nieuw is en met schi jnwerpers kan worden
verlicht. Ook is er royaal gewerkt met de te-
genwoordig zo geliefde kleureffecten. Alle lo-
kalen worden thans verwarmd via een prak-
tische oliestook verwarming.
Achter de school is de rijwielstalling uitge-
breid terwijl het gehele schoolplein van tegels
is voorzien. Het geheel is een aanwins t voor
Vorden—Kranenburg, waar 't Schoolbestuur,
het hoofd der school, het onderwijzend per-
soneel, de architect, aannemers, leerlingen en
ouders met recht trots op kunnen z i j n .

TAFELTENNIS
De dames boekten tegen P.V.R. een 5—5 ge-
lijkspel, hetgeen niet onverdienstelijk was, te-
meer daar de wedstrijd in Zutphen werd ge-
speeld.
In de Jeugdklasse deed N.T."F.Cl. A het weer
voortreffel i jk door een prachtige l—!) zege op
D.T.T.C. A. De ontmoeting werd in Deventer
gespeeld.
Het herenteam N.T.T.C. I maak t nu een uit-
stekende kans op het kampioenschap in de )»c
klasse A, doordat de Vordenaren thuis de
volle winst behaalden op S w i f t V I I . Vorden
won n.l. met 8—2. De koploper Wijk l (i sneu-
velde ditmaal met 6—4 tegen D.T.T.C. V.
In de 4e klasse B moest N.T.T.C. III in De-
venter met 10—0 het onderspit delven tegen
de Hoven IV, terwijl het vierde het er ook
niet best af bracht en in de 4e klas A met de-
zelfde cijfers verloren van Deventer V, dat in
Vorden te gast was.

KERKDIENSTEN zondag 10 maart.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat
Medlerschool.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
Öeref. Kerk

10 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 9 mrt. van 5 uur tot en met
zondag 10 mrt. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Burgelijke stand van l t.m. 7 maart.
Geboren: z. van W. J. Besselink en Q. W.
Besselink-Cornelissen; z. van G. Huetink
en A. J. Huetink-van Gijtenbeek.
Ondertrouwd: K. H. Lamberts en M. W.
T. Huurneman.
Gehuwd: A. Menkhorst en A. Maalderink;
L. van Dijk en B. E. Stoltenborg.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 93 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47.50 tot f 54.50 per stuk,
Handel was redelijk.

BABY-
VERZORGING

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP

VOETBAL
Vorden I, dat zondag uit tegen Ruurlo II

^peelde, kon het helaas niet verder brengen
dan een gelijkspel 1—1. Ook nu was het tempo
vooral in de voorhoede te laag om de nogal
t rapvaste achterhoede van Ruur lo uit pos i t i e
te spelen. Afgaande op haai ' veldmeérderheid
zou Vorden deze wredstrijd gewonnen moeten
hebben. Het Vordense doelpunt werd reeds

pvoor rust door de midvoor gescoord.
Vorden II had het zwaar tegen Steendcren II
te verduren. Steenderen kwam met een zeer
sterk elftal. Het werd voor Vorden f I een wel
wat geflatteerde 6—0 nederlaag.
Vorden A beleefde van haar uitstapje naar
Hummelo 8c Keppel A niet veel plezier, want
het verloor met 6—4.
Vorden B hield echter de eer hoog door van
Zutphania A met 3—2 te winnen.
A.s. zondag speelt Vorden I op eigen terrein
tegen Lochem III, dat onlangs n ie t was op-
gekomen. Op papier moet Vorden I d c/, e v.-cd-
s t r i j d kunnen winnen, als tenminste de voor-
hoede wat meer se:hot\aardigheid kan op-
brengen.
Vorden II trekt naar R.K.D.V.V. II en Vor-
den A gaat oj) bezoek bij Zelhcm A.

HET COMMUNISME ALS IDEOLOGIE
Op u i t n o d i g i n g van het geref. jeugdverband
sprak dinsdagavond de heer Van der Heuvel
uit Scheveningen over bovengenoemd onder-
werp.
Spr. noemde het communisme een belangrijke
Ixnveging; van de 2.fi mi l j a rd mensen op aa i -
de hangt een derde deel het communisme aan ,
waarvan Sovjet-Rusland het centrale punt is;
van hier uit gaat de v i j l d e colonne naar alle
landen ter wereld, aldus spreker.
De/e organisatie moge niet worden onder-
schat, / i j vormt een geduchte macht.
De communisten wil len niets anders dan een
aards ideaal , dat alleen rekent met de stof,
de materie, leder zal krijgen wat hij nodig
heeft, zo wordt gezegd. De middelen daartoe
moet men in handen brengen van de gemeen-
scha]) . De grondslag van liet communisme is
dus de stof. Marx huldigde het s tandpunt :
, ,Wanneer de mens het goed heelt in de we-
reld, komt de rest van/elf ."
Spr. behandelde de klasscsti ijd en /ei, dat
geen compromie mogelijk is. Deze s t r i jd loopt
a l t i j d o]) de v e r n i e t i g i n g u i t . De k l a s sens t r i j d
moet met. a l l e middelen gevoerd worden die
maar ter beschikking s t aan , /o wordt gcrede-
neerd. Het communisme is een ideologie,
méér dan een leer, een geloof.
Spr. behandelde vervolgens de wereld- en le-
vensbeschouwing, het geloof en de dr i jvende
stuwkracht van het leven van de commuisten.
Het communisme is onts taan uit de samen-
leving. Het zetelt in de mens, n.l. in z i j n on-
tevredenheid. De Christenen moeten dit stel-
sel niet met negatieve middelen best r i jden,
a l d u s spr., die vervolgens sprak over ch r i s t en -
dom en communisme. Men kan alleen met
een beter en sterker geloof s t e l l i n g nemen
tegen het communisme, zo besloot spreker.

KUIKENS DOODGEBETEN
Naar we vernemen heeft een bruine rat in de
nach t van zondag op maandag j . l . bij de land-
bouw N. te Hackfort, alhier kans gezien om
200 ééndagskuikens dood te bijten. Dat dit
een grote schadepost voor de betrokken land-
bouwer betekent, behoeft geen nader betoog.

C.J.M.V.-BIBLIOTHEEK
Op veler verzoek zullen met ingang van zater-
dag 16 maart de uitleningen van boeken op
zaterdag komen te vervallen. Deze worden
verschoven naar de zondagmorgen, direct na
het beëindigen van de kerkdiensten, dus om
10 uur en 11.30 uur.
De uitlening op dinsdag blijft gewoon door
gaan. Volgende week worden de juiste tijden,
waarop de bibliotheek is geopend, bekend ge-
maakt.

Zenuwrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

DAMMEN
Zaterdagmiddag werd te Doetinchem een z.g.
massakamp gespeeld tussen de Damkringen
Achterhoek en Graafschap, die door de Ach-
terhoek werd gewronnen met 39—33.
Aan deze massakamp speelden voor de Graaf-
schap ook 5 leden van de Vordense Damclub
mede. De heren Lammers, Geerken en Hesse-
link speelden tegen hun Achterhoekse tegen-
standers remise, terwijl de heren Hoevers en
Wansink verloren.

BUURTVERENIGING DELDEN BIJEEN
In café „het Z waant j e" werd de tiende jaar-
vergadering gehouden van de buurtvereniging
Delden. In zi jn openingswoord wierp de voor-
zitter, de heer M. H. Gotink, een terugblik
o]) de afgelopen K) jaar . Op initiatief van de
buurtvereniging is reeds veel voor de buurt-

l schap Delden tot stand gekomen. De wegen
z i j n aanmerkelijk verbeterd en het aantal
lichtpunten is aanmerkelijk toegenomen.
Spr. bracht hiervoor ook een woord van dank
aan het gemeentebestuur. Na alles wat reeds
bereikt is moeten wij nu niet op onze lauwe-
ren gaan rusten maar voorwaarts zien en

E trachten nog belangrijke verbeteringen tot
stand te brengen. Spr. hoopte dat Delden zich
steeds zal doen blijven kenmerken als een
hech te verbonden gemeenschap.
Uit het verslag van de wnd. secretaris, de heer
W. A. B. Borgonjen bleek dat de vereniging
115 leden. telt.
De penningmeester heeft nog een batig kas-
saldo. Het buurtfeest 1957 zal gehouden wor-
den op het bedrijf van de gebroeders Gotink
in de jjeriode van 10—20 mei. De eerste avond
zal er een toneelstuk worden opgevoerd en 'n
goochelaar z i jn kunnen vertonen. De tweede
dag zal er in verband met het 10-jarig be-
s taan ge t racht worden voor de jeugd een pop-
penkast voorstelling te doen verzorgen. Daar-
naast /u i len er volksspelen worden gehouden,
De t r ak ta t i e der jeugd zal d i tmaal ook u i t -
gebreider z i j n . Overwogen zal worden om in
maar t nog een avonddropping en een ins tu i f -
avond te houden. Het jaarli jkse u i t s tap je z a l ,
indien mogelijk, naar Duitsland gaan.
De contributie werd bepaald op ƒ 2,—. Be-
sloten werd om de gezamenlijke mollenbestrij-
ding te handhaven. De heren M. H. Gotink
en J. Besselink werden als bestuurslid her-
kozen. In de vacature van de secretaris en, de
penningmeester, de heren J. Eulink en G. J.
Brummelman, die zich niet herkiesbaar stel-
den, werden gekozen de heren A. J. Maalde-
rink en M. Regelink. Tot leden van de kas-
commiss ie werden benoemd de heren G. Jan-
sen ,,Hammink" en J. Groot Roessink.
Met een woord van dank aan de scheidende
bestuursleden sloot de voorzitter deze druk
bezochte vergadering.

Solex f 349.50
Solex Luxe f 399.50

Solex service station
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

CURSUS JAN MIECHELS
De deelname aan de c u r s u s I t a l i a a n s e schilder-
kuns t was dinsdagavond zo gering, dat, als
xich voor a.s. maandag geen meerdere deel-
i.emers aanmelden, de cursus dinsdagavond
niet door kan gaan.
De heer Miechels is een vlot en gemakkelijk
te volgen verteller. Aan de hand van prachtig
gekleurde lichtbeelden voert hij u mee naar
het r i j k van de schilderkunst en iedereen, die
ie ts voor schi lderi jen voelt, zal er van ge-
nieten.
Waar z i j n de deelnemers van verleden jaar ge-
bleven, die toen allen om een voortzetting van
deze cursus gevraagd hebben? Zijn ze 't ver-
geten? Meldt u zich vooral voor maandag 10
maart.



WETHOUDER LENSELINK BESPRAK
GEMEENTEPOLITIEK

Het was een goede gedachte van het bestuur
der coöperatieve werktuigenvereniging „Ons
Aller Belang" te Medler om wethouder A. J.
Lenselink uit te nodigen om de actuele pro-
blemen van de gemeente Vorden op haar al-
gemene ledenvergadering te bespreken.
Ruim de helft van de leden was aanwezig,
toen deze jaarvergadering door de voorzitter,
de heer W. H. Ruiterkamp, (Medler) werd
geopend.
Vervolgens bracht de waarnemend penning-
meester, de heer L. Groot-Bramel, het f inan-
cieel verslag, waaruit bleek, dat balans en re-
sultatenrekening over het boekjaar l mei '55
tot en met 30 april 1956 sloten met een over-
schot groot ƒ 123,61, terwijl in dit boekjaar
voor ƒ 672,30 werd afgeschreven op werktui-
gen en machines.
Verder bleek uit het jaarverslag, dat de ver-
eniging thans 34 leden telt.
Op voorstel van de kascommissie, welk voor-
stel door het bestuur werd overgenomen, werd
besloten om de vaste omslag voor het gebruik
van alle werktuigen en machines, die thans
ƒ 6,25 per ha bedraagt, na 30 april nader te
bezien. Het bestuur zal vrij mandaat worden
gegeven, om nadien het resterende bedrag
vast te stellen, doch hierbij werd opgemerkt,
dat dit bedrag vermoedelijk lager zal liggen
dan verleden jaar.
In plaats van de aftredende penningmeester,
de heer G. H. Groot-Bramel, die zich niet her-
kiesbaar stelde, werd gekozen diens zoon, de
heer L. Groot-Bramel.
Door de voorzitter werd dank gebracht aan
de aftredende penningmeester, die helaas we-
gens ziekte deze functie niet meer kan ver-
vullen.
Vervolgens werd het bestuur uitgebreid met
een zesde lid voor Barchem en omstreken.
Hiervoor werd gekozen de heer Joh. Braak-
hekke.
Besloten werd om het reeds aangekochte haar-
apparaat, voor het scherpen van zeisen en
zicnten en dat uitstekend is bevallen, te plaat-
sen bij de heer L. Groot Bramel. Een tweede
haar-apparaat zal voorlopig nog niet worden
gekocht. Verder werd besloten een nieuwe
hand/aaimachine aan te kopen die in 't Mos-
sel zal worden geplaatst.
Hierna werd het woord verleend aan de heer
A. y. Lenselink, die op duidelijke wijze een
uiteenzetting gaf van de gemeentepolitiek.
Het probleem, dat na de oorlog, a ldus spreker
het meest ter sprake kwam was de woning-
nood. Ook de gemeente Vorden zoir graag
willen, dat er meer bouwterrein vr i j kwam,
Momenteel zijn er ca. 100 woningen, die na
de oorlog gebouwd werden in exploitatie, het-
geen voor een kleine gemeente nog altijd een
respectabel aantal is.
Een ander groot probleem is de riolering en
de zuiveringsinstallatie. Hoewel spreker hier-
over niet te somber wilde zijn, was de toestand
momenteel echter zo, gezien de investerings-
beperkingen der regering, dat een en ander
nog wel enkele jaren op zich kan laten
wachten.
Wat betreft de wegenbouw, was spreker van
mening, dat er in Vorden op dit terrein na de
oorlog veel is gebeurd. Vele zandwegen wer-
den verhard, terwijl ook de wegschaaf prach-
tig werk heeft verricht. Zover de middelen
reikten heeft de gemeente gedaan, wat ze kon.
Ook door de aangelanden is veel steun hier-
voor gegeven. Als schaduwzijde van de parti-
culiere vrijwillige bijdragen voor de verhar-
ding der wegen door de aangelanden zag spr.
het feit, dat lang niet alle aangelanden even-
redig meebetaalden. Billijker zou het zijn, dat
al degenen die profijt van de weg hebben ook
mee helpen betalen. Persoonlijk stond spreker
op het standpunt, dat de invoering van een
baatbelasting veel eerlijker en reëler zou z i jn .
In nauw verband met het wegenprobleem
staat de aansluiting van onrendabele gebieden
bij de elektriciteitsvoorziening. Door de
P.G.E.M. is een plan opgemaakt voor de ge-
hele Achterhoek, waardoor in l ' .MiO dit . gehele
gebied zal z i jn aangesloten. Voor Vorden Averd
de a a n s l u i t i n g per bedrij! geraamd op plm.
ƒ 3000, waardoor eerst de goedkoopste aan-
s lu i t ingen /uilen geschieden.
Ook op onderwijsgebied is de laatste jaren
veel verbeterd, o.a. werden de scholen in de
buurtschappen Medler en Kranenburg ge-
restaureerd en verbouwd, evenals de O.L.
dorpsschool en de Chr. school 't Hoge.
Ook de sociale zorg, rusthuizen, verpleging
etc. werd aanmerkelijk verbeterd. Gezien de
bestedingsnota der regering was spreker van
mening, dat er flink zal moeten worden be-
zuinigd, doch hij sprak de verwachting uit,
dat niet al leen de gemeenten hieronder te l i j -
den zullen hebben, doch dat de overheid, de
hand in eigen boezem stekend, het voorbeeld
hierin zal moeten geven.
Wethouder Lenselink besloot z i jn uiteenzet-
tingen met er op te wilzen, dat de samenwer-
king tussen de parti jen in de gemeenteraad
steeds uitstekend is.
Er werden hierna door velen nog vragen ge-
steld, welke de heer Lenselink beantwoordde.
De voorzitter was de tolk van allen toen hij
de spreker tot slot harteli jk dankte voor z i j n
bereidwilligheid om in deze kring de gemeen-
te-problemen te behandelen.

STIERENKEURING
Op de alhier gehouden Provinciale Stieren-
keuring werden goedgekeurd de 10 stieren

van de K.I.-stal, waarvan er 2 werden aange-
wezen voor de Centrale keuring te Zutphen,
één van de landbouwer D. Tiesink te Delden,
één van de Stierenvereniging Delden, welke
ook aangewezen is naar Zutphen, en één zwart
bonte van 't gesticht Groot Graffel te Warns-
veld.

CARNAVAL KRANENBURG
UITSTEKEND GESLAAGD

Onder grote belangstelling is het driedaagse
feest der zotternij, het carnaval op de Kranen-
burg zondagmiddag geopend.
Gelokt door het koesterende winterzonnetje
waren jong en oud present om niets van de
festiviteiten te missen. Gezegd mag worden,
dat de eerste middag reeds een groot succes is
geworden.
Om 1.30 uur n.m. begon het kinder-carnaval.
Ruim 150 kinderen verschenen gekostumeerd
en hierbij vielen diverse originele vondsten te
bewonderen. In optocht trok men verschillen-
de malen over de Kranenburg.
Om vier uur werden de prijzen voor de beste
kostumeringen op plechtige Avijze door Prins
Willy I in de feesttent eigenhandig uitgereikt.
De jury bestaande uit mevrouw Baronesse van
Dorth tot Medler geb. Valck—Lucassen en de
heren P. Wellink en G. Folmer, had zeker
geen benijdenswaardige taak. Men kwam ten-
slotte tot de volgende uitslag:
Groep I (l pers.) 1. Doornroosje (Marjo Jan-
sen); 2. Prins der Toekomst (Remie Jacobs);
3. Rock and Roll (Trees Jansen); 4. Matroos-
je (Theo Heuveling); 6. Bloemenmeisje (Ag-
nes Bos); 6. Bakker (Thea Jansen); 7. Sneeuw-
man (Thecla Jansen).
Groep II (2 kinderen): 1. Cilia Mombarg en
Trees Jansen (Krelis en zijn vrouw); 2. Ko van
Sneelenberg en Lucie Jansen (Pierrot en Pier-
rette); 3. Thecla Gerdes en Willy Wiegerink
(Tirolerpaar); 4. Corrie Lichtenberg en Liesje
Harmsen (het Zwarte paar).
Groep III (meer dan 2 pers.): 1. Spoken; 2.
Kabouters en Paddestoelen; 3. Sneeuwwitje en
de 7 dwergen.
Voor alle kinderen, die deelnamen aan de op-
tocht werden hierna in het clubgebouw door
de heer Dolphijn uit Vorden enige kinder-
f i lms vertoond, waar allen echt van genoten.
Intussen werd in zaal Schoenaker, die werke-
l i jk tot in de puntjes was versierd, de fancy-
f a i r gehouden. Het rad van avontuur draaide
ronde na ronde en ook bij de andere attrac-
ties als Averptent, spijkerslaan, popraden etc.
Avas veel belangstelling.
Zondagavond gaf de r.k. toneelvereniging In-
ternos vd^P vele honderden belangstellenden
in de grote feesttent een uitvoering van de
dolle klucht De Huistiran van Godfried Bo-
mans.
Namens het carnavalscomité sprak de heer H.
Folmer, voorzitter, een hartelijk woord van
welkom, ^^eciaal burgemeester van Arkel
dankte l^Boor de steun, die hij gegeven had
en voor zijn persoonlijke belangstelling.
Hierna kwam Internos op de planken om al-
len een uitbundige avond te bezorgen. De
lach was niet van de lucht.
Maandagavond tegen 8 uur arriveerde Prins
Willy I met de Raad van Elf en nam het feest
een aanvang. Namens het Carnavalscomité
heette de heer H. Folmer de Prins en zijn
gevolg van harte welkom. Tegen tien uur kon
de jury, bestaande uit de dames mevrouw Van
Zandvoort en mevrouw Wopereis—Holken*
borg en de heer Van Zandvoort de volgende
uitslag bekend maken:
Dames: 1. mej. M. Lanters (Carmen); 2. mej.
A. Pardijs (stenen hart); 3. mevr. Schol t/-
Jansen (Signorita).
Heren: 1. J. Hartman (blank en bruin); 2.
Paul Wellink (Turks gezant); 3. Joost Steen-
breker (Willem II).
Paren: 1. Koers—van Ginkel (Torero's); 2. M.
Hartman—A. Krauts (Hongaren); 3. dames D.
Garritsen—L. Reijnt jes (Rare Piassen).

Groepen: 1. Burghardt (Volendammers); 2.
groep Scholten—Dostal (Alles troef); 3. groep
Steenbreker (Kok met keukenmeisjes).
Onder de muzikale tonen van het orkest De
Grollico's werd er de gehele avond in de tent
volop gedanst.
Dinsdag werden de festiviteiten voortgezet en
er was nog meer belangstelling dan de avond
tevoren. Na de inkomst van de Prins werd
het eer§t recht gezellig en het leek soms of iets
van de sfeer uit zuidelijke landen naar de Kra-
nenburg Avas overgeAvaaid.
De jury had wederom geen gemakkelijke taak
om uit de ruim 100 gekostumecrde deelne-
mers(sters) de best geslaagden uit te zoeken.
Tenslotte kwamen de volgenden voor een
p r i j s in aanmerking:
Dames: 1. mej. A. Scholten (Biedermeyer); 2.
i n c j . R. Vreeman (Hofnar) ; 3. mej. (i. M a i -
tens (Nacht).
Heren: 1. Pierre Wellink (Prins der Vrolijke
Vrienden).
Paren: 1. dames Mombarg—Wiggers (Spaken-
burgers); 2. heren W. Vreeman en C. Tol-
kamp (stierenvechters).
Groepen: 1. groep Te Nijenhuis (Joly Jokers).
Ook de fancy-fair mocht zich beide dagen in
een grote belangstelling verheugen. De dub-
beltjes en kwartjes rolden, dat het een lust
was en dit alles voor het goede doel, n.l. het
jeugdwerk van Vorden—Kranenburg.
Dinsdagavond werd tevens de uitslag bekend
gemaakt van de juiste naam der pop. Deze
pop heette Rosa en werd geraden door de
heer W. Wolbert. Het juiste tijdstip, waarop

de pendule stil was blijven s taan , was 5..")!!.
De/e kwam in het bezit van mej. Lucy Kykel-
kamp.

RATTI-NIEUWS
Na enkele weken gedwongen rust zal de voet-
bal a.s. zondag weer ro l len . Ra t t i I wordt al
dade l i jk /waar op de proef gesteld, daar / i j op
bezoek gaat bij Markelo 1. Het is Rat t i nog
nimmer gelukt om in Markelo te w innen en
ook di tmaal zal de thu i sc lub , die theoretisch
nog een kans heelt op de bovenste p laa t s ,
haar huid zo duur mogelijk verkopen. Mis-
schien gelukt het de R a t t i a n e n voor een ver-
rassing te zorgen, doch de kans is wel zeer
klein.
De reserves krijgen een tegenstander op be-
zoek, waar allicht w ins t va l t te behalen, n.l.
Drempt Vooruit I.
Ratti A mag haar krachten meten met Reyen
borgse Boys A, die naar de Kranenburg ko-
men, A v a a r b i j de p u n t j e s waarschijnlijk wel
naar de Keyenborg gaan.

A.S. ZONDAG 2 uur

Vorden l - Lochem III

Heden zaterdag
9 maart

DANSMUZIEK
in Concordia te Hengelo-G.

Orkest „Siebelink"

Voor uw tuin!
Volledige bemesting N.P.K.
Chloor vrij 12 x 10 x 20

per 5 kg. f 1.70
Patentkali per 5 kg. 75 et
Chilisalpeter per 5 kg. f 1.15
Kalksalpeter per 5 kg. 90 et
Kalkammonsalpeter per 5 kg. 95 et

Fa. J. W. Albers
Telefoon 2.32

Matrassen
koopt fln bij vak-
mensen, het is beslist
vertrouwensartikel.
We maken ze zelf, met
't beste vulmateriaal.
En helemaal niet duur,
vraagt •wen.
Ook oude vernieuwen
en bijvullen.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421

Te koop een best r.b.
VAARSKALF bij G.
Garritsen, D 125,
Kranenburg, Vorden.

Te koop zw.b. vaars-
kalf, van volbl. vaars,
beste afstamming.
W. Oortgiesen, C 83

CONTACT
hét blad voor Vorden

Weer van alles
wat, met veel
punten voor

kwaliteits-textiel
en aardewerk.

Grote ontbijtkoek
10 punten 51 Ct

Pot T.E.O. Jam
5 punten 69 Ct

Lucarno margarine
altijd 5 punten

p. pak 40 et

100 gr. Chocolade
Kattetongen
10 punten 62 Ct

Pak Vlugkokende
Havermout
10 punten 50 Ct

„Santa Clara"
pruimen, 250 gr.

10 punten 57 Ct

Doos wrijfwas
10 punten 55 Ct

5 pakjes Vruchten-
kauwgom
5 punten 25 Ct

250 gr. Carré's
een koekje fijn van
smaak en samenstelling
10 punten 59 Ct

Groente in blik met
zomervitaminen
Liters blikken spinazie,
doperwten, sperciebo-
nen, 3 stuks samen

f 2.58

150 gr. gekookte
magere Ham

79 et

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl

22e
M A A R T

N H O ' L B A K K R

Geopend n.m. van 2—6 uur en 's avonds
van 7—10.30 uur.

Tevens op zondag 24 maart van 2—7 uur.
Kinderen zonder geleide geen toegang.

A. Polman - Vorden



Hartelijk dank, mede
namens wederzijdse ou-
ders, voor de belang-
stelling bij ons huwe-
lijk ondervonden.

W. P. de Rijk
G. J. de Rijk-

Zweverink

Vorden, maart '57.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank,
voor de vele blijken
van belangstelling, wel-
ke wij mochten onder-
vinden bij ons 40-jarig
huwelijksfeest.

B. H. Groot Bramel
G. Groot Bramel-

Tjoonk

Vorden, maart '57.

Biedt zich aan: een
net DAGMEISJE, v.
4 a 5 dagen p. week.
Adres te bevr. bur.
Contact.

Handig MEISJE, 15
jaar, zoekt werk voor
's zaterdags, (huish.,
winkel of iets derge-
lijks). Adres te bevr.
bur. Contact.

NET MEISJE gevr.
v.d. huishouding, voor
dag of dag en nacht.
H. Luth, Nieuwstad 4,
Vorden.

Met spoed gevraagd
MEISJE voor halve
dagen of werkster v.
2 middagen i.d. week.
Mevr. v. Hengel,
Insulindelaan 25.

Gevraagd per april,
voor 3 morgens p.w.
flinke werkvrouw en
een meisje om opge-
leid te worden voor
de winkel.
J. W. Emsbroek,
Zutphenseweg.

Te koop vers gedorst
ROGGE- en HA-
VERSTRO.
A. H. Bosch, Warken

Te koop zware eiken
RIKPOSTEN bij H.
Bannink, Kranenburg,
Vorden, Tel. 366.

Te koop een KIN-
DERWAGEN.
Pr. Bernhardweg 26.

Te koop een g.o.h.
DAMESRIJWIEL en
MEISJESMANTEL,
plm. 7 a 8 jr.
Zutphenseweg 70.

Te koop g.o.h. „Kap-
tein Mobylette" met
z.g.a.n. motor en
nieuwe banden, bill
prijs. Julianalaan 28.

Te koop MOTOR-
RIJWIEL, z.ga.n.,
18000 km. gelopen,
175 cc., wegens aan-
schaf auto. H. J. Heu-
velink Dzn., Warken'

Te koop EETAARD-
APPELS en vers ge-
dorst ROGGESTRO.
J. W. Heijenk, B 103.

Te koop een partij
MANGELS. G. J.
Vruggink, „Stroet-
man" Delden.

Te koop een eerlijke
neurende zw.b. 2e
KALFSKOE en
MAAL, goede prod.,
melklijsten aanwezig,
t.b.c.- en abortus-vrij
met stempel.
G. J Wunderink,
D 126, Vorden,

Joh. Wesselink
en
B. H. Wesselmk-Brummelman

. . . . . . .

Q Dinsdag 12 maatt hopen onze geliefde Q
A ouders

H
X
H
X
X

l
X

U

hun 25-jarige echtvereniging te A
herdenken. . ^
Dat ze nog lang voor elkaar en W
voor ons gespaard mogen blij- w
ven is de wens van hun dank- Q
bare kinderen en verloofden.

oB

X Vorden, maart 1957.
„Klein Helger"

Gelegenheid tot feliciteren van W
3-4.30 uur in zaal Schoenaker.

Q Zaterdag 16 maart hopen

w G. J. Jansen

X en

D. Jansen-Nijenhuis

hun 25-jarige echtvereniging te

X herdenken.
Dat ze nog lang gespaard mo-

X gen blijven is de wens van hun
^ kinderen.

Q Vorden, maart 1957.
w Veldwijk C 159.-

J. Norde
en
H. Norde-Luijmes

behuwd-,
achterkleinkin

Vorden, maart 1957.
E 2 1

Breng fleur en kleur
in uw woning

met de zonnige, frisse
en moderne

Gordijnstofieii
zoals o.a.:
Velours, Damasse's, Crc-
tonnc's, enz.

Vitrage's in:
Mystere's, Marquisette's,
etamine's, Vitragestroken.
enz.

Ze worden vakkundig door ons ge-
maakt. Ook knippen wij ze gaarne
even voor U op maat.

Komt U rustig eens kijken

H. L U T H
Nieuwstad 4, Vorden

In slechts enke-

le lessen leren
wij 16 dansen

volgens ons spe-
ciale systeem
snel-privé-les.

Dansschool
M. J. KRONEMAN

X R.. Donderdag 14 maart a.s. hopen onze f
S geliefde ouders, behuwd-, groot- en t

X overgrootouders X
r i

X
X
X

hun 55-jarige echtvereniging te y
herdenken.

Hun dankbare kinderen, u

Gelegenheid tot feliciteren aan W
huis, E 21, van 3-4.3Q^ur n.m. u

22 maart uitvoering D.E.V.

Wullink
voor uw

SCHOENREPARATIE

Het hoedje dat U zo
leuk staat, ligt voor U
klaar bij

Kroneman-Jörissen
v j

Corsetten vanaf f 8.50
B.H.'s vanaf f 1.95

Prima pasvorm - Met garantie

A+ Wolsing
VORDEN

Een advertentie in Contact heeft succes

Een rijwiel kopen
is een kwestie van vertrouwen.

Voorjaar 1957

Uit een kollektie van pl.m. 200 TOER-, SPORT- EN
KINDERRIJWIELEN in diverse kleuren en modellen
zult U zeer zeker Uw keuze kunnen doen.
Ziet in onze ETALAGES OVERWELVING 3 en
ROZENGRACHT hoek BROEDERENKERKPLEIN
de NIEUWSTE MODELLEN
GAZELLE vanaf f 149.80 ~ RUDGE vanaf f 177.—
KINDERRIJWIELEN vanaf f 69.75.
Zie ons REKLAME-RIJWIEL, geheel kompleet met
lamp, slot, jasbeschermer, spatlap en roestvrije
velgen: f 155,95.

Zutphens Speciaal-adres op Rijwielgebied
X
X
X
X VERKOOP

FIRMA K. SIERSMA
(H. Hüsken en Zn.) — Telefoon 2824

— INRUIL VERHUUR

CENTRA
Sperciebonen per blik 1.09
Spinazie per blik 0.68
Erwten met wortels per blik 0.68
Zwitserse kaas gemalen, ^fe

per str^Rer 0.40
Smeerkaas per potje 0.32
Schelvislever per blikje 0.62
Ananas per blik 0.82
Bramenjam per pot 0.57
Honing per pot 1.32
Maizena per pak 0.21
Vermicelli 250 gram 0.19
Gehakt per blik 1.19
Voorjaarsmelange, fijn snoepje,

100 gr. 0.25
Utrechtse sprits 250 gr. 0.59

Tevens profiteert U van ons voor-
treffelijk spaarsysteem, voor elke
f 10.— die U spaart ontvangt U
25 pCt. er bij terug of meer
waarde-artikelen.

T. van der Lee - 't Hoge 56
Telefoon 420

erenscnoenen
op moderne Italiaanse leest.

Nieuwe voorjaarsmodellen
bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Empo Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK

TE VORDEN

vraagt enkele

Administratieve Krachten
(Mnl. of Vrwl.).

Aangezien er binnenkort enkele plaat-
sen vrij komen, kan met de capaciteit
en opleiding der sollicitanten terdege
rekening gehouden worden.
Goede salarisregeling,

Reiskosten worden vergoed.

Eigen Pensioenfonds.

Sollicitaties, zowel mondeling als schrif-
telijk aan afdeling Personeelszaken.

Na kantoortijd is de Heer D. Luichies,
Insulindelaan 29, Vorden ook gaarne
bereid nadere inlichtingen te verstrek-
ken.

Al vijf en twintig jaar
maken wij uw stoelen klaar;

een stoel met een gat
voorzien wij van een nieuwe mat.

Komt u met de schoonmaak iets tegen wat
stuk is, zeg het ons even en wij maken
het weer als nieuw!

H. Aberson, Stoelenmatter
Hackfort C 32

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Pracht sortering Jongensblouses
Zwarte Kinderdirectoirs vanaf 35 et.

A. Wolsing, Vorden

Te koop r.b. MAAL-
KALF en 1000 kg.
ROGGESTRO.
L. Steeman, B 5.

Te koop dragende
VARKENS, keuze uit
10. F. B. Woltering,
Onstein, E 86.
Telefoon 565.



2 tomen BIGGEN te
koop, gekr. Yorkshire
E. Knoef, Linde.

Te koop 6 BIGGEN
bij G. Lenselink, „Ol-
denhof", E 27, Linde.

Toom zware BIGGEN
te koop bij G. J. KI.
Ikkink, „Blokhuis"
Wildenborch. N.o.z.

Te koop 3 mooie
BIGGEN. Wassink,
Nieuwstad.

Plastic-doek
vervangt GLAS voor
schuren, kippenhokken,
volières enz. en is veel
goedkoper !

Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 742

Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon 344.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen
Advertenties

en
Abonnementen

aan voor alle
couranten,

ook voor Contact.

Voor goede

Tuin- en
Bloemzaden

naar

Klumper
Laat de zon maar
schijnen.
Een Zonnescherm
nodig?
Komt bij ons en 't
komt in orde.

fa G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Adverteert
in Contact

GEVRAAGD

Timmerlieden
en

Halfwas
Timmerlieden

fa. Uenk & v.d. Berg

Vorden - Zutphen

Wij gaan steeds voort
met uiterst lage prijzen

•

250 gr. reeruggetjes 59 et
250 gr. heerlijke biscuit 35 et
250 gr. prima cacao 75 et.
l pak wafelkoeken, iets fijns 58 et
l gr. pak custard 49 et
l gr. pak maizena 45 et
250 gr. zuivere chocolade hagelslag 65 et
l fles gezoete bessensap 68 et

ALS EXTRA RECLAME:

boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gram 61 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

-^m^

Tennisclub ,,Vorden

Ledenvergadering
op woensdag 13 nMtort,
's avonds 7.30 uulffn hotel
„de Konijnenbult*'.

Het Bestuur.

Cursus Jan Miechels

over Italiaanse Schilderkunst.
Wie nog belangstelt in deze cursus, moet
zich voor maandag 11 maart bij Mevr. v.
Mourik (Apotheek) opgeven, anders gaat
deze cursus dinsdag 12 maart in 't Nutsge-
bouw om 8 uur niet door.

*m Nütsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 16 maart 8 uur
De fel-spannende avonturenfilm

in kleuren

De Gevangene van Zenda
met: Stewart Granger, Deborah Kerr,
James Mason.
Strijd op leven en dood met een
koningskroon als inzet.
Een drieste avonturier neemt de plaats
in van een door vijanden belaagde
koning.
Ziet de bestorming van het kasteel
Zenda, waarin de ware koning ge-
vangen wordt gehouden.

C Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-23^

Heineken's
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) hetgeheim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

Wacht niet
tot het laatst met uw schoomnaak-aankopen!
Cocostapijt

50 - 70 - 84 - 100 - 117 - 133 cm. breed,
enorme sortering.

Cocos-karpetten
140x180 — 160x230
200x300 — 225x325
Aparte dessins, verschillende kleuren.

Vloerzeil

Vitrage's

Balatum - Linofelt - Linoleum.
De ideale vloer, neemt eens Colovinyl-tegels.

Effen, met bewerkte rand en met geborduurde
onderrand.

OvergordijnstW
Velours (ook kleurecht) - Damasten - Cretonnes,
kleurechte stoffen.

U behoeft niet vé^te zoeken!
Kijk eerst in onze etalage's of in onze zaak.

Alleen zaterdag!
500 gram spek 90 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et

200 gram gebraden gehakt 75 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Wij nemen bestellingen aan, van
alle rassen. Levering april, a
80 cent per henkuiken.
Bij 300 stuks 75 et, per stuk»

H. Bannink,
Kranenburg, Vorden
Telefoon 366, K.br. 10380

Jaarlijkse uitvoering
van de Meisjesclub „Lenteklokjes"
en Jongensclub „Samuël''
op zaterdag 16 maart, 's avonds
7.15 uur in gebouw Irene.

Opgevoerd wordt:
1. Schetsjes door de „Lenteklokjes".
2. Toneelspel „de Hobby-club".
PAUZE
3. Toneelspel „Een weg aller wegen"

Kaarten a.d. zaal verkrijgbaar a f 1.— (bel.
inbegrepen).
Donateurs op vertoon van donatiekaa.rt
vrije toegang.

Chexn. reinigen Verven

Laat nu uw kleding reeds
chemisch reinigen of verven,
dan bent U verzekerd, dat U
met de Pasen niet teleurgesteld
wordt
100 pCt. verzekerd tegen diefstal,

transport en brand.

's Maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt wordt dezelfde dag gehaald.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.


