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Gemeentebelangen komt zich dit jaar aan
U voorstellen met een vrijwel geheel nieuwe
kandidatenlijst.
Naar onze mening bestaat deze lijst van
dertien kandidaten uit vooruitstrevende personen, die niets liever willen dan Vorden,
vooruit stuwen tot een der welvarendste
gemeenten uit onze omgeving.
Daartoe is o.m. een kontakt-kommissie gevormd, welke ook na de verkiezing aktief
zal blijven en tot taak zal hebben, voeling te houden met haar raadsleden en met
de bevolking om zodoende nog meer het
ALGEMEEN BELANG van de gemeente
te kunnen dienen.
Een der hoofdpunten van het Gemeentebelangen-programma zal zijn om tdoor
middel van ontwikkeling van industrie.,
handel en landbouw, de bevolking van Vorden een hoger welvaartspeil te brengen^
Wij zullen in eerste instantie de industrie
eens onder de loupc nemen.
Regeren is vooruitzien.
Dit geldt ook voor onze gemeente Vorden,
die is achtergeraakt bij vele anderen gemeenten.
Spaarzaamheid achten wij een grote deugd,
doch dit moet niet ontaarden in conservatisme, want dan zou de zuinigheid de wijsheid gaan bedriegen.
Wij gunnen de gemeenten in het westen;
des lands hun dikwijls overdadige straatverlichting, maar voelen ons niet prettig
wanneer wij 's avonds bij het posten van
ons aangifte-biljet in het stikdonker lopen te
plenzen door plassen water.
Ook vragen wij ons af hoe het mogelijk is,
dat menig ,,industrieel-avonturier',' in Ne-

derland zit te pronken in fraaie door (de
overheid gebouwde industriehallen, terwijl Vordens industrie-terrein zelfs na afloop van de zgn. „Super Hoogconjunctuur",
nog steeds voor industrie braak ligt.
Zoals het tot nu toe gegaan is, zal zich
hier geen belangrijke industrie willen vestigen omdat men elders moeite noch kosten spaart om alle medewerking en faciliteiten te verlenen.
Men kan over het bovenstaande oordelen
hoe men wil, maar de REALITEIT is ,dat
Vorden net roer om moet gooien wil pe
welvarende industrieën behouden en uitbreiden.
De thans reeds in werking komende Euromarkt zal aan onze plaatselijke industrieën
in toenemende mate hogere .eisen gaan
stellen, zodat zij de medewerking van gemeente en regering niet zal kunnen missen.
Vorden mag ook op dit gebied niet achterblijven, want dat zou de concurrentie-positie
van onze plaatselijke bedrijven dusdanig
kunnen verzwakken, dat de algemene welvaart van Vorden er beduidend schade van
zou kunnen ondervinden.
Om tot een hoger welvaartpeil te komen,
zal met de bestaande industrieën harmonisch samengewerkt moeten worden; nieuwe
vestigingen uit andere delen van ons land
- zo mogelijk uit het buitenland - moeten
worden aangemoedigd.
Dat zal dan niet alleen een hoger jwel-:
vaartspeil brengen, doch tevens de aandacht
van regerings-autoriteitcn op onze gemeente vestigen, waardoor deze ongetwijfeld
meer aanspraken en medewerking zal ontvangen dan tot op heden het geval was.
Wij moeten onze waterleiding, Riolering,
betere verlichting, betere wegen en tal van

Onze candidaten zijn:
G. J. Schurink, Nieuwstad 9
R. Aaten, dir. Zuivelfabr. de W i e e
H. Bouwmeester, Linde E 80 )
E. J. Kettelerij, Julianalaan 24
B. Berenpas, Mossel D 110 a
^^
Fr. Smit, Zutphenseweg 41

A. J. Zweverink, Steenkamp B 10
J. Bielderman, Nieuwstad 23
G. J. Bargeman, Wümerink C 9(
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg'
D. Klein Bleumink, E 111
J. A. Koning, de Kostee E 3
G. Oplaat, Wildenborch D 60

Geachte Vordenaren,

Komt U zondag ook naar de

JEUGDD1ENST ?
Om 10.30 uur spreekt Ds. D. Groeneboer van Aalten over het onderwerp:
„Vliegen is goedkoper dan U denkt".

Samenzang om 10.20

uur.

W. PARDIJS KAMPIOEN.
Het is de heer W. Pardijs van K.O.T. zaterdagavond gelukt het kainpioensch,aj>
van de hoofdafdeling van de Zutphenaq
Biljartbond e.o. te Behalen en zodoende
zijn titel te prolongeren.
LEDENVERGADERING G.M.v.L.
Onder voorzitterschap van de heer A. J.
Vruggink werd in hotel Brandenburg een
ledenvergadering gehouden van de afdeling
Vorden van de G.M.v.L. In deze bijeen'komst werd o.m. aan de orde gesteld het1
rapport over de vraagpunten: onderzoek
naar de aktiviteit van (de leden van de
G.M.v.L. en betaling van meewerkende
kinderen.
Bij de bestudering van deze vraagpunten
is o.m. gebruik gemaakt van gegevens
vervat in een ter inzage ontvangen rapport van het hoofdbestuur.
Over dit rapport werd uitvoerig van gedachten gewisseld.
De heer G. J. Wuestenenk, hoofdassistent
van de rijkslandbouu voorlichtingsdienst,
besprak vervolgens in welke richting de bedrijfsvoering zich dient te ontwikkelen.

Taxi ?
Belt George

3-5-8

KERKDIENSTEN zondag 4 mei.
Hervormde kerk.
9 uur Ds J. H Jansen.
10.20 uur Ds. D. Groeneboer, van Aalten.
Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.
10.30 uur Ds J. H. Jansen.
Oeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis, 7.30 u. Lof
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 3 mei van 5 uur tot en met
zondag 4 mei Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

andere wensen tot het welzijn van onze
gemeente [VERDIENEN 'en niet wachten
tot zij ons in de schoot geworpen worden.
Industrie schept werkgelegenheid.
Ook voor onze landbouwjongeren, die in
de landbouw geen emplooi kunnen vinden
komen dan passende posities vrij.
Wij zijn bovendien van mening dat onze
vooruitstrevende middenstand zich niet voldoende kan ontplooien, omdat Vorden te
traag groeit.
Gezien de zeer ruime recreatiegebieden in
onze gemeente, zal het Vreemdelingenverkeer van de industrie geen nadeel ondervinden, terwijl de moderne fabrieksbouw
zeker geen ontsiering van het landschap
behoeft te betekenen.
Wij hebben lof voor de wijze waarop momenteel de woningbouw in Vorden aangepakt wordt.
Doch men moet ook zorgen dat straks (deze
woningen bewoond kunnen worden door
huurders, die de vrij hoge huur kunnen
opbrengen.
Dat kan alleen als er goed verdiend wordt.
En hiertoe kan vooral de industrie veel
bijdragen aTs zïj zien ten volle ontplooien
kan.
Dan zal er meer welvaart komen, een welvaart waarvan onze gehele gemeente zal
profiteren. Ook U!
En dat is - zoals we reeds mededeelden een van de punten waarvoor zich GEMEENTEBELANGEN volledig zal inzetten.
Breng daarom uw stem uit op GEMEENTEBELANGEN, de groep waarop iedere kiezer,
zonder zijn religieuze of politieke overtuiging
geweld aan te doen, zijn stem kan uitbrengen, want zij heeft uitsluitend het belang van onze mooie gemeente Vorden in
haar vaandel geschreven staan!

Lijst

no. 5
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 4 mei Reichman, tel. 06755-266
en Wechgelaer, tel. 06752-566.

Brand melden: no. 5 4 1 .
Burgelijke stand van 25 april. t. m. l mei.
Geboren: z. van L. Grotenhuis ten Harkel
en H. K. Bril.
Ondertrouwd : W. Aaldering en E. Steenblik; F. F. Schmitz en E. Wessels; J. G.
Vervest en J. Nijland.
Gehuwd: E. J. Stegeman en G. H. te Kamp;
A. Kuperus en A. Scholten.
Overleden: J. Broen, vr.,88 jr., wed. G. Bakkers, won. te Enschede: M. Bakker, vr.,
86 jr.; A. A. Wonnink, m., 18 jr.
Tere

* Babyderm*eep

Eigen roem, een ieder weet het, is iets waar een lucht aan is.
Onze lijst, van l tot 7, is van voor tot achter fris.
1. A. J. Lenselink, C 145a
2. Z. Regelink, C 94
3. H. J. Berenpas, Nieuwstad 41
4. H. Schut, Nieuwstad 31
5. H. F. G. Robbertsen, B 55
(>. D. J. Jansen, D 57
7. H. Ellenkamp, C 18

r

Nutsgebouw™

Leden en voorstanders

Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Partij v.d.Arbeid

Zondag 11 mei, S uur

Maakt, indien het u zelf onmogelijk is uw stem te gaan
uitbrengen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 28 mei
a.s., gebruik van de kosteloze gelegenheid om bij volmacht
te stemmen. Opgave voor H mei a.s.
Voor vervoer van bejaarden etc., naar de stembus zullen
wij tevens weer gaarne opgave ontvangen.

het hoogtepunt van lach-amusement
(in prachtige kleuren)

Het zondagskind
met Heinz Rühmann.

Opgave bij:
G. J. Wuestenenk, 't Addink
H. Klein Brinke, Stationsweg 18
G. Koerselman, Julianala"an 8
J. Harwig, Insulindelaan 16
A. J. Ribbers, ,t Medler
A. G. H. Lauckhart, 't Hoge 49

Weer zal de ene schaterlach na de
andere losbarsten, want Heinz Rühmann is in deze film mogelijk nog
komischer dan in „Charlie's Tante".

Toegang alle leeftijden

Laat geen stemmen verloren gaan, opdat straks
de P.v.d.A. weer als grootste partij naar voren
moge treden.

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

Bestuur P.v.d.A. afd. Vorden

wij garanderen deze
K. LM.- K L E D I N G
zonder voorbehoud
bij redelijk gebruik
en normaal wassen

Uw
vertrouwen
waard
K L M -werkkleding
voldoet ruimschoots aan
alle eisen die U aan
werkkleding kunt stellen:

Voor iedere Vordense werknemer

met toch l O "A, korting:
250 gram VRUCHTENHAGEL
van 43 voor tjiu et
bij l rol Spar-eierbeschuit voor 30 et

van 1-8 mei

DUBBEL Sparzegcls bij:

ZOMERDRUPS 200 gram
SMEERKAAS v.v.
pakje
RIJST extra
pak 500 gram
PRUIMEN
250 gram 53ALKALIVRIJ WASM. fk,
NIERKAAS
100 gram
SAKS. LEVERW. lOOgram

54-22 zegels
3 2 - 1 2 zegels
62 - 24 zegels
5 8 - 2 4 zegels
43 - 18 zegels
4 4 - 1 8 zegels
39- 16 zegels

Uw koekje deze week met J0°o
Zandtaartjes 250gram 79-10°
De aardappels worden weer slecht dus:
Macaroni
pak 30-10%
Tomatenpuree
blikje 3 6 - 1 0 %
Rundvlees

blik 350 gram 13O - 10%

Gez. vet spek
Bakmeel
Schol diepvries-vis

500 gram
pak
226 gram
453 gram

90-10%
41 - 10%
65 - 10%
115 - 10%

is het een zaak van levensbelang dat het industrieël-economisch klimaat in onze gemeente zo gunstig mogelijk wordt
beïnvloed.
Uw keus bij de a.s. gemeenteraadsverkiezing zal daarom
niet moeilijk zijn.
Kiest, los van alle partij-politiek, diegenen, die effectief
iets voor U willen doen,

i
ft

l

KIEST

LIJST 5

Gemeentebelangen

lingert levensduur
beter wasbaar
weinig verjtelwerk
alle naden 3 K gestikt
maximal* btwegingmijkeid
ixtra venlerktj zakken

Eis met klem
merk KLM, want.,...
K L M WERKKLEDING
Kan Langer Mee'

..

s

VOLLE GARANTIE
oenterfc* stol

Verkrijgbaar bij:
Fa* Visser - Vorden
Burg* Galléestraat 5

Charmante
model
in fleurige
dessins.

Rijdende Tentoonstelling

Ruime sortering witte en
bruine bonen tegen de laagste
prijs met 10%/

waarin u kunt kennis maken met
moderne woninginrichting en
keukenuitrusting.
Tevens voorlichting over het verkrijgen van een eigen huis via het
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
en ... over het zeer aantrekkelijke
spaarsysteem.

Op 5, 6 en 7 mei a.s.
te VORDEN, op de Markt.
Geopend van 2.30—9 uur n.m.
Maandag vanaf 5 uur n.m.
Vooral voor jongelui met trouwplannen is deze tentoonstelling leerzaam;
zij horen hier tevens over de mogelijkheden om spoedig een eigen huis
te verkrijgen.

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS
TE KOOP: nog te bouwen
MIDDENSTANDSWONING
a.d. Peppelweg te Warnsveld.
Koopprijs rechterwoning f 14.300. —. Koopprijs middenwoning f 13.800.— Koopprijs
rechterwoning f 14.500.— (verkocht).
Bij koop op tekening zeer lage overschr.
kosten.
Makelaar H. J. Mulder, Warnsveld
Tel. 2135, Vordense Binnenweg 52

net getij

Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten
de moderne weg naar het eigen huis

Gevraagd zo spoedig mogelijk

een dagmeisje
Hotel Brandenbarg*
Speciaal voor grotere maten.
Pracht effen japonnen.
Chique geborduurd.

verloopt

verzet men de bakens.

-k
Stemt daarom

Gemeentebelangen

VISSER
VORDEN

U kunt niet iets nieuws
beginnen
als u het oude niet durft
los te laten!
Ótemt daarom

Gemeentebelangen.

Jan Willem Oortgiesen
Met blijdschap geven
wij u kennis van de ge- ^
»
boorte van ons zoontje X
Hendrika Grada Eggink
Aernout
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
(Nol)
ouders, kennis te geven van hun voorgenoL. Grotenhuis ten Harkel
H. K. Grotenhuis
ten Harkel-Bril

Vorden, 30 april '58.
Molenweg 3.

Ondertrouwd:

men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op vrijdag 9 mei om 11 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Hervormde Kerk door de Weleerw. Heer
Ds. J. Langstraat.
Vorden, Medler D 157 mei
ir
i £ A. oC 12
10
1958.
Vorden, Hackfort
Receptie van 3.30—4.30 uur in Hotel Bakker.

Huwelijksinzegening
op donderdag 8 mei
v.m. 10 uur.
Receptie van 3.30—5
uur in café Eykelkamp,
Medler.
Mossel D 46
Medler E 108

Donderdag 8 mei hopen onze ouders
I. Besselink

Nog af te geven:
Dahliaknollen op
kleur en naam, ook
Stekplanten.
Derksen, Zutphenseweg, Tel. 334.
TE KOOP l tafel,
kachel, gasstel, spiegel
en fiets. Joh. Kappert.
achter station.
GEVRAAGD boerenarbeider. Dostal, E 82.
Juffrouw gevraagd
voor de afwas, uren
nader te bespreken,
machine aanwezig.
HOTEL BAKKER
Gevraagd op huize
,,den Wildenborch",
een HULP in de tuin
voor 2 dagen p. week.
Mr. A. Staring.
Telef. 06752-297
Net MEISJE gevraagd
niet ben. 16 jaar, voor
2 of 3 halve dagen p.
week. Hengelosew. 11
Vorden.
VERLOREN op het
feestterrein alhier een
dames armbandhorloge. Tegen beloning
terug te bezorgen aan
herst.oord de Decanije
Te koop BIGGEN,
J. Koerselman,
't Joostink.
Te koop 2 VAARSKALVEREN.lOmnd.
oud, r.b. en zwartb.
en een r.b. dragende
MAAL, volbloed en
een in^eschr. schaap.
H. J. Rietman, Warkensew. 6, Warnsveld.
Te koop volbloed r.b.
2e KALFS KOE,
goede melkl. driehoekstempel, telling 7 mei.
A. J. Vruggink, B 91,
Delden.
6 jonge KONIJNEN
te koop bij H.J.Gotink,
Pr. Bernhardweg 9.
Te koop ± 200 13weekse jonge HENNEN, W.L.XR.I. bij
H. J. Hietveld, Hackfort.

K

C
K
X
X

Toekomstig adres: D 157, Vorden.

A. Wissink
en
L. Eykelkamp

Gevraagd: voor l of
2 dagen per week arbeider op boerderij.
Adres te bevragen bureau Contact.

n

Laat „de Speciaalzaak" ook'uw
zaak zijn.

De grootste sortering
Sig.mag. ,,'tCentrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

H.H. Landarbeiders.

De C.H.U. in Vordens Raad
Staat voor 't Gemeentebelang paraat
Zij vraagt U daarom nu met klem
Geeft aan de C.H.U. uw stem.
Mocht U soms niet kunnen gaan
Per auto of per fiets
U wordt gehaald, waar ook vandaan
Dit doet de C.H.U, om niet
Dus kiezers meldt u daarom nu
Reeds bij 't bestuur der C.H.U.

Voorlnlevering vakantiezegels op woensdag
7 mei 's avonds tussen 7 en 8 uur bij G.
J. Martinus, penn. A.N.A.B.

H.
G.
D.
H.
G.

Wilt u een prima

en

T. Besselink-Kunst
hun 1 2 Yz -jarig huwelijkfeest te vieren,
Dat God hun nog lang mag sparen, is
de wens van hun dankbare kinderen
Miep en Antje

J. Radstake, Schoolstraat
W. Winkel, 't Gazoor
Norde, Wenneker
W. Ruiterkamp, Medler
Bogchelman, 't Ham

Grasperkscheerder
en niet te duur, koopt dan een

Ledenvergadering

Folbate.
Vanaf f 41.50. Uit voorraad leverbaar.

Gebr. Barendsen
Thans ook verkrijgbaar Plastic Tuinharken
13 tands, f 2.50.

van de

Chr. Moziekver. „Sursum Corda"
op maandag 5 mei 's avonds 8 uur in
Irene.

Vorden, 't Hoge 14
Gelegenheid tot feliciteren van 3.30
5 uur

Heden overleed op de leeftijd van
86 jaar, ten huize „Rusthoeve" te
Vorden, onze beste moeder en behuwdmoeder
Maria Bakker
Uit aller naam:
A. Neyenhuys
Den Haag, 25 april 1958.
De teraardebestelling heeft maandag
28 april op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gehad.

Voor:

Glas, Verf en Behang
naar een verfspecialist.
Wij hebben voor amateurschilders voorradig:
Reina waterverven, Plastic waterverven, afwasbare muurverven
in moderne tinten.
Moderne Grond- en Lakverven in 30 fraaie tinten.
Blanke lakken, Stopverf, Tuben Plamuur, Gips, Krijtwit, diverse
soorten Wit- en Verfkwasten, Stopmessen, Plamuurmessen, Verfschrapers, Glassnijders, Celluloid-, Plastic- en Glazendeurplaten.
Wrijfwas voor cementvloeren en gekleurde tegelvloeren.
Parafinlak, Carbolineum, Terpentijn, Lijnolie. Standgroen voor
buiten, Alluminiumverf enz.

Algemene kennisgeving.
Door een noodlottig ongeval werd van
ons weggenomen on^^ inniggeliefde
zoon, broeder, zwager.^Ppnzoon en oom
Albert Antonie Wonnink

Grote keutfÉfin Behang, Randen, Plaksel. En voor het verwijderen van bBang hebben wij een produkt, waarmee U in zeer
korte tijd^kt oude behang kunt verwijderen.

Billijke prijzen - Enorme sortering.

op de jeugdige leeftijd van bijna 19 jaar.
Uit aller naam:
W. A. Wonnink
Vorden, 30 april 1958.
Nieuwstad 10.
De teraardebestelling zal plaats vinden
op zaterdag 3 mei om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van huis om 1.30 uur.

*

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35

Autoverhuur

Heden overleed door een noodlottig
ongeval onze trouwe medewerker
A. A. Wonnink

zonder

op de jeugdige leeftijd van bijna 19 jaar.
Zijn prettige omgang zal ons
steeds in herinnering blijven.
Familie Tragter
en Personeel
Vorden, 30 april 1958.

Met leedwezen geven wij kennis van
het plotseling overlijden van ons lid
en Ie elftalspeler
A. A. Wonnink
Hij was een goede sportkameraad.
Zijn heengaan betekent voor onze vereniging dan ook een gevoelig verlies.
Het bestuur
Voetbalver. „Vorden"

60 jonge HENNEN
te koop, rood, 3 mnd.
oud. B. te Kamp, VeldVarss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234
wijk C 86.

Reoeünk voor uw Rijbewijs

Ruitblouses
Ruit-overhemden
Sportshirts
VISSER - VORDEN

Indiana Rubber stalvloeren,
een weldaad voor uw

vee!

Ook de stal van de 24 koeien in het Ned.
Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te
Brussel, de Expo 58, werd deze week door
ons van een Indiana rubber stalvloer voorzien. Levering direct uit voorraad.
Vraagt vrijblijvend nadere inlichtingen bij de
vertegenwoordiger:

A. R. Wagenvoort, Vorden, Telef. 259

chauffeur.
Maak voor vakantie-trips en
week-ends vroegtijdige afspraak, dit voorkomt teleurstelling.

H. A. Groot Jebbink
Staringstraat 9, Vorden
Telef. 221 (van 8 tot 17.30 u.)
Weer elke dag, het hele jaar,
Stond Moederlief steeds voor U klaar.
Verwen haar dan op Moederdag
Eens met een blijde, dankb're lachl
Haar liefste wens wordt aan
voldaan,
Als U naar Koerselman zult gaan.
Want daar is weer, traditietrouw:
Een juist cadeau voor elke vrouw.
Telef. 364

Burg. Galléestraat 12

BALASTORE - ZONGORDIJNEN
Aanbevelend,

fa» G* W» Luimes, Telefoon 421

tóch de beste candidaten!
Onafhankelijk
durven zij nu KLEUR te bekennen;
durven zij straks hun mening in de Raad te verdedigen

H. WESSELINK
H. S. J. ALBERS
Mr. A. BAR. v. WESTERHOLT v. HACKFORT
H. BANNINK
C. C. VOGTLANDER-NETTO
G. H. v.d. PEIJL
M. C. v. MOURIK-SPOOR
H. WESSELINK „Hakkerij"
J. H. SCHUPPERS

Met verf en behang
van

OOK DIT JAAR

DROGISTERIJ

,,De Olde Meulle"
brengt U kleur en gezelligheid in Uw woning.

stellen wij U in de gelegenheid

een prachtige dagtocht
naar Duitsland te maken.

J. M. van der Wal

De kosten hiervan zijn, inclusief
diverte consumpties en diner,

OBIENTERINGSRIT

De tocht vindt plaats
tussen 2 en 13 juni a.s.

Alle bekers naar Zutphen
Zondagmiddag hield de Vordense auto- en motorclub de Graafschaprijders een oriënteringsrit.
Ondanks de zeer ongunstige weersomstandigheden verschenen toch nog 63 auto's en motoren
aan de start bij hotel Bakker. Vandaar werd via
de Wildenborch, Lochem, Nettelhorst, Gelselaar
en Geesteren naar Neede gereden. Vervolgens
v i a b e r g e n , Ruurlo en Linde weer naar Vorrit had een lengte van 77 km.
Bielderman won met zijn auto de derde
ij was de enige Vordense prijswinnaar.
Namens de motorclub reikte de heer J. J. van
der Peijl de prijzen uit. De wisselbekers voor de
grootst deelnemende club, de drie best-geklasseerden van elke club en de beste individuele
prestaties gingen naar de motorclub Zutphen.

Voor deelname gelieve U zich
op te geven voor 10 mei a.s.

PARDIJS
heeft het voor U!

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

VOOR GEZINSHULP KOMT HET GROENE
KRUIS HANDEN TEKORT

Opening
op zaterdag 10 mei» 's nam. 2 uur.
Het Bestuur

250 gr. Italiano's, heerlijk koekje 59
250 gr. Picnic
„
„
59
250 gr. heerlijke biskwie
39
l grote pot appelmoes v. goudr. 85
1 fles limonadesiroop
89
2 grote rollen Pierik's beschuit 49
l grote fles prima slasaus
68
500 gr. verpakte zachte zeep
39
ALS EXTRA REKLAME:
150 gr. gebraden leverkaas
zeldzaam lekker, 69
150 gr. heerlijke boterham worst 37
150 gr. prima Hapgse leverw. 37
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

GROOTENBOER
Zutphenseweg

—

Telefoon 415

Wilt u welvaart?
*
s

Gemeentebelangen !
uw stem ivaara.

en bevordert het
particulier initiatief.

EMPO

De man die U vakkundig inlichten kan.

zeer laag, n.l. f 12.— p. pers.

Houdt de Vrijheid hoog.

In het wijkgebouw van Het Groene Kruis vond
vrijdagavond onder leiding van de heer W. N.
Lulofs de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats.
Uit het jaarverslag van de heer J. W. Heijink
delen wij het navolgende mede:
De wijkverpleegster zuster Stoop heeft het afgelopen jaar weer normaal haar taak kunnen
vervullen. In totaal werden door haar 2869 bezoeken afgelegd (w.o. wijkverpleging, tbc-bestrijding, huisbezoek, zuigelingen e.d.). Er werden 111 nieuwe zuigelingen ingeschreven.
In het afgelopen jaar werd een 9-tal kinderen
naar zee uitgezonden. De kosten hiervan worden bestreden uit het Dokter C. Lulofsfonds,
aangevuld met een gedeelte van de contributies.
De kraamverzorgster, mej. Oosterink, verrichtte 28 volledige verzorgingen met 313 verzorgingsdagen. Bovendien verleende zij bij nachtelijke bevallingen 20 keer haar hulp. Het totaal
aantal verzorgingen bedroeg 90 met 871 verzorgingsdagen.
Het was voor de gezinsverzorgsters met haar
helpsters weer een druk jaar. Er werden 37 gezinnen geholpen met tezamen 794 werkkdagen.
Er moesten het afgelopen jaar helaas nog verschillende gezinnen teleurgesteld worden wegens een tekort aan hulp. Het bestuur hoopt
echter met een vaste bezetting van 4 krachten
gemakkelijker aan de aanvragen te kunnen voldoen.
Aan de zuigelingencursus namen 35 en aan de
kleutercursus 33 dames deel. Aan de z.g. vaderpraatavonden werd door niet minder dan 26
mannen deelgenomen. Verder was er nog een
grootmoederdag, waar zich 8 grootmoeders om
zuster Beerling hadden geschaard.
Alle medewerkers in het Groene Kruis werden
dank gebracht voor de nauwgezetheid waarmede zij zich van hun taak kwijten.
De penningmeester, de heer G. Eskes, gaf een
uitvoerig overzicht van de financiën. De uitgaven voor de wijkverpleging bedroegen ƒ 8290,
voor de kraamverzorging ƒ 318, de exploitatie
van het wijkgebouw beliep ƒ 1861, terwijl aan
gezinszorg ƒ 4871 werd uitgegeven. De totale
baten van het Groene Kruis waren ƒ 18072 en
voor gezinszorg ƒ 5.074,44. Het ledental bedroeg
1302.
Aangezien de heer Eskes, wegens zijn benoe-

krijgt de meeste stemmen

(van wielrijdend Nederland).
ming tot kassier van de Coöp. Boerenleenbank,
zijn functie van penningmeester moet neerleggen werd het penningmeesterschap op voorstel
van het bestuur in drieën verdeeld en opgedragen aan de heren D. Luichies, G. Eskes en mej.
D. Jansen.
Wegens vertrek naar Zutphen van de heer G.
die de vereniging 28 jaar als penen 2 jaar als bestuurslid heeft gewerd in diens plaats gekozen de heer D.
Luichies.
Op voorstel van het bestuur werd de heer Koerselman tot erelid der vereniging benoemd. Veraan de scheidende penningmeester, de
Eskes, een mooie schemerlamp aangeboden waarvoor deze zijn dank betuigde. Na de
pauze vertoonde dr. J. Garssen een diaprogramma over Rotterdam, Oostenrijk en Vorden, wat
door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.
VOETBAL

Door met 6—O van Ratti a te winnen, heeft Vorden a ongeslagen het kampioenschap van de Ie
klasse E weten te behalen.
De Geestelijk Adviseur van de Rattl-junioren
was de eerste, die de jeugdige kampioenen namens Ratti feliciteerde. Hij wees op de goede
verstandhouding tussen de beide verenigingen.
De aanvoerder van Ratti a bood hierna bloemen
aan. Door het bestuurslid-jeugdleider van „Vorden", de heer H. J. Lijftogt, werden hierna de
jongelui gelukgewenst met het behaalde resultaat.
In verband met het dodelijk ongeluk een Vordenlid overkomen, is de officiële huldiging
tot latere datum uitgesteld.
Vorden II verloor in een slecht gespeelde wedstrijd met 3—l van Grol II. Vooral de voorhoede
bracht er weinig van terecht.
Het programma voor zaterdag luidt: Vorden c—
de Hoven d; Lochem d—Vorden b en zondag
Pax b-Vorden a.
GESLAAGD

Aan de R.K. Lagere Landbouwschool van de
ABTB te Baak behaalden onze plaatsgenoten de
heren Wim Berendsen en A. J. Waarle het einddiploma.
Te eindhoven slaagde de heer H. J. Hartman,
Kranenburg voor het kassiersdiploma, uitgaande van het Coöperatie-instituut van de KNBTB.
De heer A. Hartman, „Oudevoorde" slaagde
voor het diploma tuinman.

Het is niet alleen voldoende
om te WILLEN,
maar men moet ook DOEN!

-K
Stemt daarom op

Gemeentebelangen!

Wegens sterfgeval
heden zaterdag
Dinsdagavond werd in hotel Bakker officieel
de
gehele dag
afscheid genomen van de kassier der Coöp.
Boerenleenbank, de heer H. J. Kapelle, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd de dienst met l mei heeft verlaten.
Fa. Pongers
Tevens werd bij deze gelegenheid de nieuwe
Nieuwstad
l O, Vorden
kassier, de heer G. Eskes, als zodanig geïnstalleerd.
Daar de voorzitter van de Boerenleenbank, de
heer Rosse!, wegens ziekte afwezig was, sprak
de secretaris, de heer H. J. Gotink, de scheidende functionaris toe.
Hij memoreerde hoe de bank enorm gegroeid, is
no. 3 6 3
sedert 1930, toen de heer Kapelle werd aangesteld. Destijds had de bank l miljoen aan spaar- C A F É UENK
gelden, thans 7 miljoen. De scheidende kassier
heeft zich in de loop der jaren doen kennen als Wasmachinefabriek
iemand, die uiterst betrouwbaar, gesloten, en
heeft
vol ijver was.
In de loop van Uw 27-jarige diensttijd zijn er gloednieuwe wasmaheel wat miljoenen door Uw handen gegaan. chines en centrifuges
Nimmer hebt U ons vertrouwen beschaamd, air met lichte emaillebetijd was de administratie in orde. Daarvoor, al- schadiging voor f 145.-,
dus de heer Gotink, hebt U de dank verdiend met garantie.
niet alleen van leden en bestuur van de Boeren- Desgewenstafbetaling.
leenbank, doch van de gehele agrarische gemeenschap. Hij bood namens het bestuur van de Fabrieksagent:
bank de heer Kapelle een prachtige tafel aan Miste 13, Winterswijk
voor zijn televisietoestel.
Tel. 05435-279.
Ook mevr. Kapelle betrok hij in zijn dankwoord
en bood haar een fraaie fruitmand aan. Hij Voor houten kippenhoopte dat beiden nog een goede oude dag
hokken, liggende ramochten beleven.
Vervolgens richtte hij het woord tot de heer batplanken en glas-inG. Eskes, de nieuwe kassier, die reeds 12 jaar schuifbare valramen.
als assistent aan de bank verbonden is.
Wij prijzen ons, aldus spr., gelukkig dat U de
taak van de heer Kapelle zult overnemen. Het Timmerman, Hengelo-G.
bestuur heeft gemeend nog 2 assistenten aan Telefoon 561
U toe te voegen, welke beiden zullen helpen
datgene te doen wat voor de bank noodzakelijk
is. Vooral in deze tijd, nu de zaken allerwege Homoeopatische
Aambeiendruppels
wat slechter gaan, is het moeilijk om de bank
verder omho©g te brengen. Hij was er echter
Hoestdruppels
van overtuigd dat de heer Eskes zich voor de
Rheumadruppels
volle honderd procent hiervoor zal inzetten.
Zenuwsterkende De nieuwe kassier dankte hierop voor het verdruppels
trouwen dat het bestuur in hem gesteld heeft
en hoopte zijn taak in goede samenwerking met f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
het bestuur, commissarissen en medewerkers franco p. post, na ontvangst van postwissel.
te kunnen uitvoeren.
Namens het gemeentebestuur sprak hierna dp Drogisterij en
wethouder A. J. Lenselink.
Namens de landbouwinstellingen t.w. de zuivel- Fotohandel
fabrieken en Coöp. Aankoopverenigingen en tevens namens de landbouworganisaties sprak de
heer A. J. Huurneman, directeur van de Vor- Laarstraat 5
dense Zuivelfabriek.
Hij bood de heer Kapelle een enorm g
Hard
sigaren aan als blijk van waardering.
Eskes wees hij op de moeilijke taak, die hem te Zacht
wachten staat.
Hij was er van overtuigd, dat de nieuwe kassier Asbest
dit wel zal klaar spelen en wenste hem
Planken-regels-latten
alle goeds toe in zijn nieuwe functie.
Tot slot sprak de scheidende kassier
van dank voor de vele waarderende woorden en
de aangeboden geschenken. Hij memoreerde dat
hij 45 jaar in Vorden is werkzaam geweest. Boslaan 13 Warnsveld
Eerst aan de Zuivelfabriek en daarna aan de
Boerenleenbank. Er is veel waarop ik met tevredenheid en voldoening kan terugzien, aldus
de heer Kapelle, die vervolgens dank bracht aan
het bestuur en Raad van Toezicht van de bank dat brood van
voor de steun en de samenwerking in al die jaren, waarin hij ook het personeel betrok. Hij
hoopte tenslotte dat de bank ook onder zijn opvolger mocht groeien en bloeien tot heil van de
Vordense gemeenschap.
VOOR GOEDE
KASSIER BOERENLEENBANK NAM
AFSCHEID

GESLOTEN

Doe meer,
MET MINDER GELD.

Telefonisch
aangesloten

Deze week bij 250 gram goudmerk koffie
a 159 ct., 250 gr» Bruintje Beer biscuits
van 39 ct NU voor 30 ct
Gemengde wafels 250 gram 59 ct

Sterke afslag Kaas!
Kwart Edammer (zoet en komijn) nu vr* 79 ct
Haring in tomatensaus, 3 blikjes voor 98 ct
Heerlijke Ham, 150 gram
74 ct
Zuivere bloemenhoning per pot
118 ct
Beschuit, heerlijk bros, 2 rol
32 ct
Gesorteerde toffee's, 200 gram
49 ct

Voor Moederdag!

G. H. Scholten

P. C. Hipius, Zutphen

Board

* Beltman

Best brood
SCHÜRINK

Groene Kruis
Afdeling Vorden
In de periode van 14 aug. —23 sept. 1958
bestaat de gelegenheid om ten hoogste 8
(acht) kinderen uit te zenden naar het koloniehuis „Zwartendijk" te Egmond aan Zee.
Wanneer U meent, dat één Uwer kinderen
hiervoor in aanmerking komt, gelieve men
dit vóór 15 mei as. op te geven bij Zr.
Stoop tussen l en 1.30 uur aan het Wijkgebouw.
De kinderen, die zullen worden uitgezonden,
worden van te voren op tuberculine onderzocht.

Extra reklame
200 gr. ham 100 et
200 gr. pekelvlees 100 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram gebr. gehakt HO et
200 gr. onbijtspek 48 c t
500 gr. spek 80 ct
500 gram rookworst 180 ct

M. Krijt, Dorpsstraat

Tuin- en
Bloemzaden
naar

KLUMPER
Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Met Pinksteren piekfijn
en paraat, dan nu uw goed
naar „ACCURAAT"!
Chem. reinigen, Tricoleren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:

Pracht luxe trommeltje
Inhoud: l pakje Verkade Theebeschuit 125 ct

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden
Toom BIGGEN te
koop. H. Oltvoort,
Wildenborch. N.o.z.

Novana voor groot en klein

Te koop een dr. maal
of een nieuwmelkte,
met veel melk, en een
jonge guste koe.
H. W. Mullink, D 155
Kranenburg.

Een goed-geklede familie:
moeder in een Novana nylon
onderjurk om te stelen!
De kinderen met hun Novana
dubbelrib! Sterk én gezond!

Jonge KONIJN
koop bij B. Bes
Kerkhofweg.
Te koop vers gedorst
ROGGESTRO en 'n
H. A. Westerwold's
Raygras, geschikt om
in te kuilen.
Joh. Wesselink, Kranenburg.

Bijverdienste
voor iedereen. Postbus
61, Sittard. U ontvangt
p.o. antwoord.

Kinder ondergoed
in winter- en
zomerkwaliteit.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

- met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!

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

Weulen Kranenbarg
Sigarenmagazijn

H. LUTH
VORDEN

Olthuys

(D. Boersma)
HET ADRES
voor een prima
SIGAAR
H. Luth, Nieuwstad
Nog restanten belegen
Tel. 396.
sigaren f 1.50, f 1.70
en f 2.— per 10 stuks

Waarschuwing.

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar

ADVERTEERT
IN CONTACT

Hét onderhoudsmiddel
voor al uw gelakte en
Wij geven hoge prijLeef op, presteer meer, gepolitoerde en gewrezen voor alle soorten
door
ven meubelen en vloeMEUBELS. Hele of
SCHIEFFERS
ren.
gedeeltelijke inboedels,
levens-elixer
zolderopruimingen, anDROGISTERIJ
tiek, ouderwetse maDROGISTERIJ
De Olde „Meulle"
honiemeubels, kabinetten, enz. Roemecman, „De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal
Polsbroek 45, Zutphen J. M. v.d Wal
Gedipl. Drogist
Gedipl. Drogist
Tel. 3701.

Nerueus-Gejaagd ?

Wij betalen extra
hoge prijzen.

W. ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 283

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 125 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45.— tot f 5 5 . — per stuk.
Handel was vlug.
DODENHERDENKING 1940—1945
Zaterdagavond, 3 mei 1958 is, ingevolge het besluit van de Regering, bestemd tot Nationale
Herdenkingsavond.
Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse
militairen, zeelieden en verzetsstrijders, als de
geallieerde militairen, die voor de bevrijding
van ons vaderland gevallen zijn, en zij die in de
oorlogsjaren 1940—1945 zijn gevallen en afkomstig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille Tocht" naar de
Algemene Begraafplaats luidt als volgt:
1. Van des avonds 18 uur af zullen van alle
openbare gebouwen in Vorden de vlaggen halfr
stok worden gehangen. Particulieren worden
verzocht dit eveneens te doen.
2. Van 19 uur 25 tot 19 uur 40 zal de torenklok van de N.H. kerk worden geluid.
3. Om 19 uur 25 zal een ieder kunnen deelnemen aan de stille tocht, De deelnemers stellen
zich om 19 uur 20 op bij de N.H. kerk in het
dorp. Om 19 uur 25 precies zal van dit punt de
stoet vertrekken naar de algemene begraafplaats, met als doel de graven der geallieerde
bondgenoten en het symbolisch graf van hen
die vielen uit Vorden, welk graf naast de graven
van de geallieerde bondgenoten is opgericht. Op
deze graven zal door de Burgemeester namens
het gemeentebestuur en de ingezetenen van
Vorden een krans worden gelegd, ter nagedachtenis aan hen die vielen.
4. Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de
Burgemeester is aangekondigd op de plaats van
herdenking twee minuten van volkomen stilte
in acht worden genomen. De plechtigheid wordt
hierna met een kort lied, te zingen door het
Vordens Mannenkoor besloten.
5. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden.
De weg naar de plaats der plechtigheid zal
slechts te voet in volkomen stilzwijgen zonder
vlag- of vaandel worden afgelegd. Rijwielen mogen in de stoet niet worden toegelaten, terwijl
het aan een ieder verboden is de begraafplaats
die avond voor de aankomst van de stoet te betreden. Kinderen worden alleen onder geleide
toegelaten.
6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door
het strooien van bloemen op de plaats der herdenking door elk der deelnemers is toegestaan.
Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om het nationale karakter van deze herdenking te bewaren door zoveel mogelijk aan de
„Stille tocht" deel te nemen, opdat de gevallenen uit de oorlogsjaren 1940—1945 niet worden
vergeten.
VEILIG VERKEERSCURSUS
In hotel Bakker werd de eindles gehouden van
de door de afdeling Vorden van het Verbond
voor Veilig Verkeer georganiseerde veilig
verkeerscursus.
Door de cursusleider, de wachtmeester eerste
klas, W. A. Kok, werden een twintigtal cursisten aan een examen onderworpen. Allen
slaagden.
Namens het afdelingsbestuur, vertegenwoordigd door de heren Folmer en de Rijk, werden
de geslaagden gefeliciteerd door de heer Folmer. Spr. hoopte, dat zij de opgedane leerstof ook in de praktijk zouden toepassen. Hij
bracht de heer Kok dank voor de deskundige
wijze waarop hij deze cursus had verzorgd.
Namens de cusisten bracht de heer B. Bargeman wachtmeester Kok dank voor de lessen,
als blijk van waardering bood hij hem een
kistje sigaren aan.
Het uit de 13e eeuw stammende kasteel „Vorden", dat nu ruim een jaar onbewoond is. is de
laatste maanden het mikpunt van baldadigheid
en vernielzucht van de jeugd.
Speciaal de deuren en de ruiten, waarvan sommige fraaie glas-in-loodraampjes, moeten het
ontgelden in het bijzonder van de bijgebouwen.
Van het kasteel zelf werd enige tijd geleden het
raampje in de deur naar de keuken vernield en
het slot geforceerd, waardoor iedereen zich toegang tot het kasteel kon verschaffen. Met planken heeft men thans deze toegang weer gebarricadeerd, zodat het niet meer mogelijk is hierlangs binnen te komen. Enkele dagen geleden
hebben enige jongelui hun vernielzucht botgevierd op een der stallen, waarin men nog vee
heeft ondergebracht. Tal van ruiten moesten het
hier ontgelden, tot zelfs het dakraam werd met
een steen ingegooid. Verder ontzagen de knapen
zich niet om een lange balk door de vernielde
raampjes te steken en een koe er mee te bewerken. Verder werd van een der grotere staldeuren de deurhengels vernield en half open gebroken.
Er is thans aangifte gedaan bij de politie en het
is te hopen dat deze paal en perk kan stellen
aan dit ergerlijke vandalisme. Middeleeuwse
kastelen zijn schaars, vooral die zoals het fraai
gebouwde kasteel Vorden, dat helaas toch al
veel tekenen van verval toont. Wanneer nu door
baldadigheid dit proces verhaast wordt, kan dit
ve-el schade berokkenen, welke later misschien
moeilijk hersteld kan worden. Huize Vorden is
in eigendom van de Stichting „De Renkumse
Heide", 't Is te hopen dat deze er spoedig een
goede bestemming voor heeft weten te vinden.

IVOROL Elke tand een
EINDLES BIJZ. LAG. LANDBOUWSCHOOL
Dinsdagavond vond in de Bijz. Lagere Landbouwschool de eindles plaats, waarbij tegenwoordig waren het hoofd der school de heer G.
J. Bannink, de heer D. W. Scholtz uit Zutphen,
rijkstoezichthouder, de commissie van toezicht,
burgemeester Van Arkel en de heer G. Hietkamp, vertegenwoordigers van het schoolbestuur de heren A. J. Lenselink en J. Rouwenhorst.
Aan een 20-tal leerlingen kon het diploma worden uitgereikt t.w. H. Begieneman, B. H. Rossel
en J. Rouwenhorst uit Warnsveld; A. J. Langeler, H. J. Pardijs, J. A. Roeterdink, H. W. Sloetjes, R. Wesselink, J. van Zuilekom en A. Walgemoet uit Vorden; G.. Hiddink, H. Luimes, D.
J. Maalderink, E. J. Wentink en A. Maalderink
uit Hengelo (Gld.); D. H. Boschloo, H. W. Roeterdink, J. W. Wunderink en B. Rood uit Gorssel, alsmede de heer G. Brinkman uit Zutphen.
„DE SAMENWERKING"
Onder voorzitterschap van de heer J. W. R.
Tiessink te Barchem, werd in café „Eijkelkamp"
de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Coöp. Verbruiksvereniging „Samenwerking" gehouden. Aan het door dhr. Klein Bleumink uitgebrachte jaarverslag over het boekjaar 1956—
1957 kan ontleend worden, dat de omzet in voormeld boekjaar ƒ 115.100,— heeft bedragen, dat
is 13 % meer dan in het vorige boekjaar. Na een
redelijke afschrijving op de activa der vereniging, resteert nog een saldo ad. ƒ 1694,—, welk
bedrag zal worden toegevoegd aan de reserve.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden, de heren G. J. Kok en H. Lindenschot herkozen, alsook het aftredende lid van
de raad van commissarissen, de heer H. Knoef.
NUMMERING KANDIDATENLIJSTEN
Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing zijn de
ingeleverde kandidatenlijsten als volgt genummerd: 1. WD; 2. CHU; 3. PvdA; 4. KVP; 5. Gemeentebelangen; 6. AR.
DE KNUPDUUKSKES
De Vordense boerendansgroep „De Knupduukskes" geven dit seizoen weer eens per veertien
dagen een folkloristische demonstratie voor de
V W te Zeddam. Het blijkt dus wel dat hun optreden vorig jaar daar zeer in de smaak is gevallen.
LOOSE UP DEMONSTRATIE
Ongeveer 200 dames hebben aan de uitnodiging
van drogisterij J. M. v. d. Wal gehoor gegeven
en de demonstratie bezocht. De heer v. d. Wal
sprak een welkomstwoord, waarna de heer Weber
amusante wijze de verschillende prepan enzijn firma demonstreerde, o.a. een
fi beslagen ruiten, een ter verwijdevlekken uit meubelen en linoleum en
el voor gepolitoerde en gelakte meubelen.
Met spelletjes en een gratis verloting werd de
avond verder prettig doorgebracht en menigeen
ging met een aardig prijsje huiswaarts.
BIOSCOOP
Zondagavond handelt de film over een leerling
van een middelbare school, die verliefd is op
zijn muziek-lerares. Hij schroomt geen enkel
middel om zijn doel te bereiken. Het is een ze-er
aangrijpende film, vol spanning, verdachtmaking en kwaadsprekerij.
EEN EIGEN HUIS
A.s. maandag, dinsdag en woensdag komt op
het Marktplein een grote showwagen van het
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, waarin een
tentoonstelling over „Beter wonen". In de 10
meter lange wagen ziet men een modern ingerichte keuken, een speelhoekje voor de kinderen, een eethoek, zithoek enz. Het zal zeker interessant zijn deze tentoonstelling te bezoeken.
Men wordt hier tevens ingelicht hoe men aan
een eigen huis kan komen.
RAADSVERGADERING
In de maandagavond gehouden vergadering van
de raad van Vorden is een nieuwe gemeenteontvanger benoemd, t.w. de heer W. ter Haar,
adjunct commies eerste klas, waarnemend ontvanger der gemeente Opstarland en wonende te
Beetsterzwaag. Er hadden zich 24 sollicitanten
gemeld.
B. en W. deelden mede, dat de toestand van de
brug over de Hissinkbeek bij „'t Hogeslag" in de
Buurtschap Linde levensgevaarlijk is.
De gemeente-architect heeft de kosten van vernieuwing van deze houten brug geraamd op
ƒ 3390,—.
De onderhoudsplichtige Klein Geltink wil ƒ 400
beschikbaar stellen. De coöperatie „Ons Belang"
en de zuivelfabriek „De Wiersse" dragen ieder
ƒ 200 in de kosten bij en de aangelande Heijink
heeft ƒ 25.— toegezegd. Totaal dus een bedrag
van ƒ 825.—.
Ged. Staten hebben er in principe geen bezwaar tegen, dat de resterende kosten, die dus
te ramen zijn op ƒ 2565,—, voor rekening der gemeente worden genomen. De gemeente zal bovendien de onderhoudsplicht van de brug overnemen.
De heer Wesselink deelde mede, dat er zaterdag
een tak van een kastanjeboom bij de kerk op
zijn auto is gevallen. Hij sprak van een volkomen verse breuk en noemde dit een bewijs dat
de boom dood is. Hij geloofde, dat het tijd wordt
om van gemeentewege bij het kerkbestuur aan
te dringen op maatregelen, eventueel rooien.

AFSCHEID VAN DE HEER D'AUMERIE
In de maandagavond gehouden vergadering van
de raad is afscheid genomen van de gemeenteontvanger, de heer J. F. M. G. d'Aumerie.
De scheidende ambtenaar werd toegesproken
door burgemeester Van Arkel. Secretaris en ontvanger noemde de heer Van Arkel de voornaamste functionarissen van de gemeente. In de
loop der jaren is er wel wat gewijzigd in Vorden. Toen de scheidende gemeente-ontvanger in
functie kwam bedroeg het aantal inwoners 3780,
thans is de situatie zodanig, dat men hoopt binnenkort de 6000ste in te schrijven.
Spr. gewaagde in dit verband van een toeneming van de werkzaamheden om vervolgens te
betogen, dat de eerste eis, speciaal van een ambtenaar is, dat hij is eerlijk, absoluut betrouwbaar en onkreukbaar. Ten aanzien van deze punten heeft de heer d'Aumerie bewezen volledig
voor zijn taak berekend te zijn geweest.
Namens het gemeentebestuur dankte spr. de
heer d'Aumerie voor alles wat hij heeft gedaan.
De burgemeester overhandigde hem een enveloppe met inhoud. Mevr. d'Aumerie kreeg een
bloemenhulde.
De heer Meijer, oudste raadslid, onderstreepte
namens de raad de woorden van de burgemeester. Namens de raad offreerde hij een kampbed
met matras.
De heer d'Aumerie noemde de in Vorden doorgebrachte tijd 'n heel prettige. Het was een
prettige gemeente, met een dito ligging en bevolking. Met laatstgenoemde had hij het altijd
goed kunnen vinden.
In het begin bedroegen de ontvangsten tegen
de uitgaven ƒ 40.000,— tot ƒ 70.000,—. Thans is
een en ander zelfs opgelopen tot vijf miljoen.
Spr. wilde hiermede de groei van het werk illu; t reren. Hij dankte tenslotte voor de toespraken
en geschenken.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Purol-poeder
7,25 MILJOEN SPAARGELD BIJ DE
BOERENLEENBANK
Op de in het Nutsgebouw gehouden ledenvergadering van de Coöp. Boerenleenbank werd medegedeeld dat het saldo ingelegde spaargelden,
l jan. j.l. ƒ 6.975.000,— bedroeg thans
de 7 miljoen heeft overschreden, hetgeerrrwel een bewijs is, welk een grote plaats
deze bank in de Vordense financiële wereld inneemt.
Ovej^l957 was ingelegd aan spaargelden
ƒ 3^^.529,66; bijgeschreven rente ƒ 192.306,69
en (•ygbetaald ƒ 2.539.806,12. Er werd meer inpeltfcd dan terugbetaald voor ƒ 89.723,54. Met de
bijgeschreven rente vermeerderde het saldo dus
met ƒ 282.030,23.
Het aantal leden bedroeg per 31 december 533
(vorig jaar 512).
Er was over hè afgelopen jaar een winst gemaakt van ƒ 19.285,41 welke bij de reserve werd
gevoegd. Deze bedraagt thans ƒ 298.747,13.
Het aantal spaarboekjes vermeerderde in 1957
met 66 en bedraagt thans 3928, benevens 244
boekjes voor l jaar vast.
Bij het schoolsparen werd over 1957 ingelegd
ƒ 5.124,80. Totale inlagen sedert het begin 1947
ƒ 34.420,80. Aantal deelnemers 580. De totale
omzet van de bank was ƒ 32.182.189,88.
In het afgelopen jaar werden de volgende subsidies uitgetrokken: Groene Kruis ƒ 250,—;
idem Warnsveld ƒ 50,—; Roode Kruis ƒ 25,—;
Bijenvereniging Vorden ƒ 25,—; Blindenvereniging ƒ 10.—; Rijkslandb. winterschool ƒ 50,—;
warm drinken schoolkinderen ƒ 202,—; Fokveedag MRY ƒ 125,—; wegverharding Leopoldhoeve ƒ 480,— en idem Boomgaard ƒ 700,—.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende
lid, de heer A. J. Oltvoort herkozen, evenals het
aftredende lid van de Raad van Toezicht, de
heer Joh. Regelink.
Tot plaatsvervangend lid werd herkozen de heer
A. J. Lenselink en gekozen de heer J. A. Norde
in de vacature W. Lindenschot.
RATTI-NIEUWS
De beide kandidaten voor de onderste plaats,
Ratti en Viod, hebben zondag in een over het
gene-el genomen matig gespeelde wedstrijd uitgemaakt, wie zal degraderen. Door de 3—4 nederlaag zal Ratti volgend jaar weer uit moeten
komen in de 2de klas.
Ratti a verloor van Vorden a met 6—0.
De reserves waren vrij. Ratti b wist in Zutphen
een l—l gelijkspel te behalen op Be Quick h.
In verband met de interlandwedstrijd Nederland—Turkije zijn voor de Ratti-elftallen a.s.
zondag geen wedstrijden vastgesteld.
KONINGINNEDAG
In verband met de vele andere berichten moet
het verslag over de feesten op Koninginnedag
blijven rusten tot de volgende week.

Gaat u kamperen?
Wij verhuren TENTEN
Fa. G. W. Luimes, Vorden.

Telef. 421.

