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Geachte Vordenaren,
U hebt al gelezen, dat Gemeentebelangen bij de
Gemeenteraadsverkiezing op 28 mei weer paraat Is.
Wij willen voorop stellen, dat Gemeentebelangen geen politieke partij is, maar een groepering, welke zich ten doel stelt: een welvarende
gemeente Vorden, waar a l l e inwoners in meer
delen.
Gemeentebelangen verkeert In een bijzonder
gunstige positie, daar zij niets te maken heeft
met een bepaalde partijpolitiek, waardoor het
algemeen belang beter gediend kan worden.
De kandidaten zijn U bekend; wanneer U onze
lijst bekijkt, zal het U opvallen dat er vele landbouwers op voorkomen. Het zijn alle vooruitstrevende personen, die zeker op de hoogte zijn
met de gang van zaken. Zij kennen de problemen, waarmee de boerenstand te kampen heeft.
Een groot gedeelte van de bevolking van Vorden bewoont de boerderijen, welke zo goed passen in onze natuurrijke omgeving. Aan deze

boerenbevolking willen wij nu onze aandacht
wijden.
De boeren spelen in onze samenleving een grote
rol. Zij zijn belangrijk voor de gemeenschap en
hebben er daarom een voorname stem in.
Toch wordt hun veel te kort gedaan. Daardoor
ontbreekt het hun vaak aan de mogelijkheid
om goedkoop te produceren.
Hoewel de wegschaaf ongetwijfeld bij intensief
gebruik nuttig werk doet, blijven vele boerenbedrijven grote gedeelten van het jaar nog
slecht bereikbaar.
De rationalisatie, waarover de laatste jaren veel
gesproken is, wordt hierdoor tegengehouden,
omdat vlotte
aaiv en afvoer van produkten niet
mogelijk is1.
Verbetering van wegen is daarom een eerste
vereiste. Dan pas zal het boerenbedrijf verder
kunnen bloeien.
Helaas vergt deze verbetering van wegen van
de Boeren- en Middenstand vaak te zware lasten.
Misschien is het mogelijk om in de toekomst

minder kostbare wegen aan te leggen, welke
echter toch nog ruim voldoende zijn voor het
plaatselijk verkeer.
De boerderijen, welke in de voor de PGEM minder rendabele gebieden nog verstoken zijn van
elektriciteit, liggen ver achterop. Zij missen de
mogelijkheid tot het toepassen van allerlei hulpmiddelen, die de werkzaamheden kunnen verlichten. Aanleg voor eigen rekening wordt
meestal te kostbaar.
Dat onze Vordense boerenstand vooruitstrevend
is, kan men o.a. zien op onderwijsgebied, Vorden
bezit een bloeiende Bijz. Lagere Landbouwschool en een dito Landbouwhuishoudschool,
welke beide uit het initiatief van landbouworganisaties zijn geboren en waarom menige
buurtgemeente ons benijdt.
Men moet echter ook zorgen dat deze scholen
aan de eisen des tijds blijven voldoen.
Daarvoor is de steun van gemeente en rijk onmisbaar. Bestedingsbeperking van rijkswege
werkt dikwijls als een rem. Werkelijk vooruitstrevende gemeenten hebben desondanks nog

heel wat tot stand weten te brengen.
Dit zijn punten, welke de aandacht van de autoriteiten moeten hebben. Het is daarom ook zaak
dat bij voortduring hierop wordt gewezen.
Wij weten wel, dat dit alles niet in enkele dagen
verwezenlijkt kan worden. Wij weten ook, dat
hiertoe moeilijkheden overwonnen moeten worden, maar zeker is, dat deze te overwinnen zijn.
Daartoe is echter een grote eensgezindheid nodig. U doet Uw politieke of geloofsovertuiging
geen geweld aan wanneer U op Gemeentebelangen stemt; zij is neutraal.
Wanneer wij het hier dan over eens zijn, dan
moeten wij de eensgezindheid kunnen opbrengen om gezamenlijk Vorden te behoeden voor
de betiteling van achtergebleven gebied.
Enkele weken zijn wij nog verwijderd van de
Gemeenteraadsverkie^iingejn.
Op 28 mei is het woord aan U. U weet, dat
Gemeentebelangen uitsluitend het belang van
de Gemeente Vorden op 't oog heeft. Daarom
zal de stemming voor U geen probleem zijn.

U stemt natuurlijk op LIJST 5 GEMEENTEBELANGEN!
Onze candidaten zijn:
G. J. Schurink, Nieuwstad 9
R. Aaten, dir. Zuivelfabr. de Wiersse
H. Bouwmeester, Linde E 80
E. J. Kettelerij, Julianalaan 24
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HEMELVAARTSDAG
Daar volgende week donderdag Hemelvaartsdag) niet gewerkt wordt, willen we U verzoeken
de advertenties voor Contact van 17 mei, zo
enigszins mogelijk, ree^ds op dinsdag te bezorgen. Hartelijk dank!
HERV. VROUWENGROEP
De Herv. Vrouwengroep in het dorp hield
woensdagavond haar maandelijkse bijeenkomst.
Er werd besloten om vrijdag 13 juni samen
naar de „Alerdink" te Heino bij Zwolle te gaan.
Een andere dag was hiervoor helaas niet meer
beschikbaar. Mej. v. d. Hel besprak het prachtige boek „Tranen over Johannesburg", waarin
het grote probleem van het rassenvraagstuk
behandeld wordt. Spreekster las enkele van de
mooiste en treffendste passages uit dit boek
voor.
BIOSCOOP
De bekende Duitse filmkomiek Heinz Rühman
zet zondagavond de boel op stelten in het NutSr
gebouw. De film „Het zondagskind" bezorgt U
een paar vrolijke uren en oogstte in alle plaatsen van Nederland groot succes. In Enschede
draaide deze film zelfs 5 weken.

verdwijnen met

PUROL
VER. VOOR VREEMDELINGENVERKEER
A.s. dinsdagavond houdt VVV haar jaarvergadering en wordt tevens het zomerprogramma
1958 vastgesteld. Voor de agenda verwijzen we
U naar de desbetreffende advertentie. Neemt U
hiervan goede nota, want er worden geen convocaties rond gestuurd.
Na behandeling van de agenda zal de heer H.
Emsbroek enkele kleurenfilms vertonen over
Vorden, Denemarken en de Rivièra.
KINDERBESCHERMING
Binnenkort zullen de leden van de Bond van
Plattelandsvrouwen weer bij U aankloppen voor
de jaarlijkse collecte voor de kinderbescherming. De laatste jaren heeft deze collecte hier
een prachtig bedrag opgeleverd, waaruit blijkt
dat de Vordenaren een warm plekje voor deze
verenigingen van alle gezindten bezitten. Ook
nu willen we deze collecte gaarne van harte aanbevelen. 8000 kinderen zullen U voor Uw hulp
zeer dankbaar zijn.

Vordenaren!
Wilt U :
Gemeentelijke welvaart
Verantwoorde woningbouw
Gezonde gezinspolitiek
Particulier initiatief

Stemt dan Lijst 4
Katholieke
Volkspartij

B. Berenpas, Mossel D 110 a
Fr. Smit, Zutphenseweg 41
A. J. Zweverink, Steenkamp B 10
J. Bielderman, Nieuwstad 23
G. J. Bargeman, Wilmerink C 96

Taxi ?
Belt George

3-5-8

WAARDIGE VIERING KONINGINNEDAG
Ook Vorden heeft op waardige wijze Koningin*nedag gevierd. Ingeluid door de torenklokken
volgde een optocht van alle leerlingen van de
diverse scholen naar het gemeentehuis waar
burgemeester Van Arkel hen opwachtte en een
toespraak hield. Begeleid door de muziek van
„Concordia" zongen de kinderen enige Vaderlandse liederen en we^^eze aubade op verzoek van de burgemecs^P met Het Wilhelmus
besloten.
\
De kinderen kregen hie^w^ gelegenheid in het
Nutsgebouw en Irene e^Blmvoorstelling bij te
wonen. Hiervan werd eendeer druk gebruik gemaakt.
De gehele morgen en middag werden volksspelen gehouden nabij de Empo rijwielfabriek en
op de gemeentebleek waar het vogelschieten
nog steeds in ere wordt gehouden.
De uitslagen van de diterse volksspelen zijn als
volgt:
Vogelschieten. Koning: A. J. Boers (Hackfort);
Kop: D. Golstein; r. vl.: J. Meerbeek; 1. vl.: G.
H. Boers (Hackfort) en staart: B. Golstein.
Schijfschieten (baan). 1. A. Kroneman, 66 pt; 2.
E. Gotink, 65 pt; 3. B. J. Besselink, 62 pt.
Vrije baan: A. G. Tragter 36-36.
Motorrijden met hindernissen: 1. H. Klein Baltink, Almen, 31 str.pt; 2. H. Bosman, 46 str.pt;
3. A. Meenink, 52 str.pt; 4. H. Groot Jebbink, 61
str.pt; 5. A. G. Tragter, 76 str.pt allen te Vorden.
Hindernissen per fiets: 1. G. Nieuwenhuis ('t
Hoge); 2. J. Broekman, E 36; 3. J. Woltering
('t Hoge); 4. J. Bloemendaal, E 50; 5. J. Memelink (Linde).
Hardlopen: 1. J. Wesselink (Wildenborch); 2.
Harren (Voorst); 3. Meulenbrugge (Nieuwstad). Extra prijs M. Brummelman (Kruisweg).
Steeple-chase: 1. Joke Brandenbarg-Henk Huizinga; 2. A. Verkerkf-mevr. Koster; 3. J. Kettelarij-mevr. Groot Jebbink; 4. Betty Smit-Henny
Oonk.
Dogcar rijden dames): 1. mej. Groot Roessink;
2. mevr. Pelgrum-Rietman; 3. mevr. BarinkSchoonman; 4. mej. W. Knoef; 5. mevr. NordeGrotenhuis; 6. mevr. v. d. Pijl-Wunderirik; 7.
mevr. Bargeman-Wijers en 8. mevr. RietmanKiefte.
Zowel dinsdag- als woensdagavond vond in gebouw Irene door de Chr. Toneelver. V.O.P. uit
Doetinchem opvoering plaats van een toneelspel. De belangstelling voor beide keren was
enorm. In verschillende gelegenheden kon men
een dansje maken. De gehele dag was het muzikale gedeelte bij de Muziekvereniging „Concordia" in goede handen.

JLast van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.
DE MüLïïEIMER SINGKREIS IN DE
HERV. KERK
In de dienst van 10 uur aanstaande zondagmorgen zal de Mülheimer Singkreis haar medewerking verlenen onder leiding van Hans Bril. Dit
koor is één van de beroemdste koren uit Europa en bestaat uit 55 uitstekende zangers en
zangeressen. Men zal in deze dienst dus van
zeer bijzondere zang kunnen genieten!

G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2
D. Klein Bleumink, E 111
J. A. Koning, de Kostee E 3
G. Oplaat, Wildenborch D 60

KERKDIENSTEN zondag 11 mei.
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds J. v. d. Vange v. Winterswijk
10 uur Ds J. Langstraat
Medewerking verleent de Mülheimer
Singkreis o.l.v. Hans Bril.
Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
7 uur Mis. 9.30 uur HoJ(Ris, 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Hemelvaartsdag don^irdag 15 mei.
Herv. Kerk: 10 uur Ds ^R. Jansen
Geref. Kerk: 9.30 uur Ds E. J. Duursema
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 10 mei van 5 uur tot en met
zondag 11 mei Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Donderdag 15 mei Dr Lulofs
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 11 mei Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.
Brand melden: no. 5 4 1 .
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 124 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 58.— per stuk.
Handel was redelijk.
Burgelijke stand van 2 t.m. 8 mei.
Geboren: d. van H. Schotsman en N. van
Londen.
Ondertrouwd: B. Abbink en A. Gr. Roessink.
Gehuwd: A. H. J. Wissink en H. W. M. Eijkelkamp.
Overleden: R. Beeftink, m., wedn. van G.
Schut, 91 jr.; R. Hamer, vr., wed. v. A. J.
Tannemaat, 87 jr., won. te Lochem; G. E.
Harmsen, vr., echtg, v. E. van Zuilekom,
50 jr., overl. te Zutphen.
GESLAAGDEN
Onze plaatsgenoten de heren G. Klein Haneveld
en H. G. Hilferink slaagden resp. voor het diploma bloementeelt en bloemistkweker aan de
Rijksmiddelbare Tuinbouwschool te Aalsmeer
en voor adspirant V.E.V. b aan de Lagere
Technische school te Zutphen.
STILLE TOCHT
Ongeveer 125 personen hebben zaterdagavond
der l genomen aan de Stille Tocht naar de Alg.
Begraafplaats. Namens het gemeentebestuur
legde burgemeester Van Arkel een krans op de
graven van de geallieerde bondgenoten en het
symbolisch graf van hen, die vielen uit onze gemeente. Na om klokslag 8 uur twee minuten
stilte betracht te hebben, zong het mannenkoor
een kort lied. Velen legden hierna nog bloemen
op de graven.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!
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VOETBAL
Vorden I speelt zondag haar op een na laatste
competitiewedstrijd. Tegenstandster is Lochhuizen I, welke voordien al tweemaal tevergeefs
de reis naar Vorden gemaakt heeft. Thans zal
deze wedstrijd ongetwijfeld doorgang vinden.
Voor Vorden is zij nog van enig belang omdat
zij bij een overwinning haar kleine kans op het
kampioenschap behoudt.
Vorden II gaat op bezoek bij KDC II, eveneens
een degradatie-kandidaat. Jammer dat hot
tweede niet volledig kan uitkomen. Misschien
zorgt zij nog voor een verrassing.
Vorden III speelt uit tegen St. Walburgis II,
terwijl zaterdagmiddag Vorden b op eigen veld
tegen Reuni c en Vorden c in Zutphen tegen
Zutphania b moet spelen.
LEDENVERGADERING „SURSUM CORDA"
In Irene werd maandagavond een ledenvergadering van de Chr. Muziekvereniging „Sursum
Corda" gehouden, onder leiding van de heer M.
H. Gotink.
Na een kort welkomstwoord tot de talrijke leden
kwam het punt ,,zomerprogramma" ter sprake.
We zijn, aldus de voorzitter, grote dank ver.'•< 'huldigd aan de ingezetenen van Vorden voor
de spontane wijze waarop deze hebben meegeholpen om het korps van nieuwe instrumenten
1e voorzien.
Het is daarom een mooi moment U de nieuwe
instrumenten te kunnen laten zien die juist van
de Fr. Ansingh & Co. te Zwolle zijn ontvangen.
Het was een prachtige aanblik de 3 nieuwe corhoorns, de 4 trompetten, de 3 tuba's, de 7 klarinetten, de 2 trombones, l saxofoon en l bas
naast elkaar te zien liggen.
Om deze nieuwe instrumenten aan de bevolking
te laten horen werd besloten in de diverse
buurtschappen een concert te geven in de
zomermaanden en wel bij het Bosmanshuis
(Ilackfort), bij het Enzerinck (Veldwijk), bij
café Van Asselt (Linde), in de Wildenborch en
in de buurtschap Delden.
Verder zal worden ingesteld een controlecommissie die een paar keer per jaar bij de leden
de hun toevertrouwde instrumenten zal inspecteren.
RATTI-NIEUWS
Voor Ratti I resten nu nog twee competitiewedstrijden. A.s. zondag wordt de reis ondernomen
naar den Dam I. Deze ploeg staat op de derde
plaats van boven en is op eigen veld bijna niet
te slaan.
Met enig begrip en doorzetten tot het einde is
misschien de nederlaag nog zo klein mogelijk
te houden.
Ratti II speelt eveneens een uitwedstrijd en wel
in Vierakker-Wichmond tegen de Socci-reserves.
Dit kan een spannende ontmoeting worden!
Ratti a en b zijn vrij.

Eind goed Al goed

A.R. lijst 6

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.
op a.s. maandag 12 mei 1958 van 10~-1 uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden
van 2—3 uur bij café Schoenaker, Kranenburg
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Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste
maten en alle kleuren). Wollen Broeken,
Groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes,
Motor-Overalls, J e k k e r s (alle kleuren),
Gascapes,
Regenjassen,
Leren vesten,
(zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen
Overhemden, Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht), Rugzakken, Spotgoedkoop
Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken
en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen voor
Motorrijders, Groene Wcrkoveralls, R.A.F.
Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders) van f 7.50 tot
f 15.—, Melkjassen, Lange Leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180.—, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht),
Koppels en honderden artikelen meer.
Wollen truien, div, soorten en kleuren.
Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens
Rubberlaarzen voor f 6,50.
Dekens voor f 12.50,
Originele dubbele Jongensjasjes, waterdicht, ijzersterk voor f 17.50.
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K^ouders.
Thans steeds voorradig

Vordense Winkeliersvereniging
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H. W. OLDENBOOM

Geef Moeder een mooi

Meene F 72, Zelhem
Telefoon 08342-204
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Heden ontvingen wij een partij gloednieuwe
fabrieks-gereviseerde 350 c.c. „Matchless" legermotoren voor slechts f 375.—, met nieuwe
banden. Aan huis te bezichtigen en af te geven.
Fa. W. Veenstra & Zn., Vdftseveld
Telefoon 451
ENORME KEUZE

Doe meer,
MET MINDER GELD.
Limonadesiroop fijne kwaliteit
sinaasappel, framboos, grenadine en
kwast, geen 1*10 maar
98 Ct
Augurken tegen zeep verlaagde prijs,

per pot 79 Ct
zeer sterk van 1*10
voor 89 Ct

Ovaaltjes, lekker koffiekoekje,
250 gram 59 Ct
Rumbonen, 200 gram

hebben veel voor haar
waar U ze mee verrast!

H. Luth, Vorden

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
a f 24— tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.
Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.
Partij leren voetballen f 5.-—.
Extra goed!
Extra goedkoop!

Dweilen (wit)

Komt U eens kijken we

75 Ct

Slasaus, heerlijk zacht, per fles 62 Ct
Slaolie per fles

119 Ct

Lucifers, 2 pakken voor

39 Ct

Saksische smeerleverworst
150 gram 49 Ct

Groot blik Reine Claude op sap
heerlijk voor de bowll'.l

van 1.45 voor 129 et.
Weer ontvangen pracht
blanke stokvis.

boek, een album
of postpapier.
Boekhandel
Hietbrink
Een uitgelezen sortiment

Badmutsen en -tassen,
Zonnebrandolie en
-brillen

Nieuwstad 5, Vorden

H. G. Wullink, Dorpsstraat 4
Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE

HEDEN ZATERDAG 10 MEI
n.m. 2 uur.

Wiekart -

Het Bestuur.

Parfumeriën

Laat „de Speciaalzaak" ook uw
zaak zijn.
Grootste sortering sigaren, sigaretten, tabak en aanverwante artikelen.
Sig.mag. ,,'tCentrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

U weet

het:
HET adres voor een

Gazon-maaimachine
is

HENK VAN ARK

Algemene
Ledenvergadering

Weer elke dag, het hele jaar,
Sto?id 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.

op dinsdag 13 mei 's avonds 8 u.
in de zaal van Hotel Bakker.

Telef. 364

Enige kennisgeving.

V.Ï.V.

DENNEN"

OPENING

heeft

Enige kennisgeving.

V.V.V. Vorden

V.V.V.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag sekretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag Kaskommissie 1957.
7. Verkiezing Kaskommissie 1958.
8. Verkiezing bestuursleden.
Aan de beurt van aftreden zijn;
A. E. van Arkel, J. F. M. G. d'Aumerie en M. Terpstra (allen herkiesbaar).
Kandidaten voor deze verkiezing kunnen tot de aanvang der vergadering bij
het bestuur worden ingediend.
9. Zomerprogramma 1958.
10. Rondvraag.
11. Vertoning van kleurenfilms over Vorden, Denemarken, Rivièra, e.a. door de
Heer H. Emsbroek.
12. Sluiting.

Koerselman Burg. Galléestraat 12

\

Zo'n ideale RS-Jeugdfiets

Onverwoestbaar, fris van
kleur en met de nieuwste
vindingen op rijwielgebied:

M. Terpstra, sekretaris
Heden zaterdag 10 mei

Fa. J. W. Albers

fPIEID,

NATUURLIJK

DANSEN
in zaal Langeler, Hengelo-Gld.
Orkest Masselink. Aanvang 7 uur.

RS fietsen • fantastische fietsen!

Verloofd:
Miny Wahl
en
Frans Smit

Vorden, Dorpsstr. 44
Vorden, Raadh.str. 34
11 mei 1958.
Receptie van 3.30 - 5 uur
Dorpsstraat 44.
•2IOIC2IC2IC2IC2IC2IC+
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Getrouwd:
Ferdy F. Schmitz
en
Erica Wessels

Vorden, 9 mei 1958.
Voorl. adres:
Nieuwstad 11

Getrouwd:
Hemmy Hartman
en
Bea Court

Indianapolis,
1002 South West Str.
Indiana, U.S.A.
10 mei 1958.
Net MEISJE gevr. of
werkster v. 2 d. p. w.
bij Kapelle, Wilhelminalaan 14, Vorden.
Gevraagd BIETENSCHOONMAKERS
of boerenknecht.
H. J. Eggink, Boggelaar 5, Warnsveld.
VERLOREN een gele
das, op zaterdag 26
april, verm. Hackfort.
Gaarne bericht aan
Drukkerij Wolters,
Vorden, Telefoon 404
Te koop z.g.a.n. lange
leren damesjas( veulen)
bruin, maat 40. Een
kort leren jasje, bruin,
m 42. Een paar leren
dameslaarzen, bruin,
m. 39. Kuypers,
Dorpsstr. 12, Vorden
KRIEL-EIEREN te
koop, v. koekoeks bij
HenkVisschers, C 111
Galgengoor, Vorden
JONGENSFIETS te
koop. Hengeloseweg
B 8, Vorden.
Te koop weg. plaatsgebr. DIVAN met z.
g.a.n. kleed en wandkleed, een strijkplank
en z.g.a.n. kamerlamp
J. van Hamond,
achter het station
Te koop 2000 blauwe
PANNEN, van Jut,
Etten. D. Jansen,
Schoolhuis, Wildenb.
Te koop gevraagd
GROND. Br. lett. B
Adv. bur. te Slaa.

Door een noodlottig ongeval verloren
wij op 30 april onze goede vriend •
Appie Wonnink

en een fijne doos bonbons
zijn op

Zijn vriendschap zal ons steeds
in herinnering blijven.

Moederdag

Zijn vrienden

van harte welkom!

Komt U eens kijken?
Heden overleed zacht en kalm onze
zorgzame vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

Concordia Hengelo-GId.

Reind Beeftink

15 mei Hemelvaartsdag vanaf 4 uur

weduwnaar van G. Schut
in de ouderdom van 91 jaar.
Uit aller naam:
G. BEEFTINK
Vorden, 3 mei 1958.
Burg. Galléestr. 33
De teraardebestelling heeft woensdag
7 mei op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gehad.

6RATIS DANSEN
Dans- en Showorkest „The Explorers".
Zaterdag 17 mei

BAL

in Hotel Bakker, voor leerlingen
en oud-leerlingen. Aanvang 7.30 u.

Orkest „The Moodchers"

Dansschool M. J. Kroneman
'"Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Reind Beeftink

Heden nam de Here na een langdurig,
geduldig gedragen lijden tot Zich mijn
inniggeliefde vrouw en der kinderen
zorgzame moeder
Gezina Everdina Harmsen

echtgenote van E. van
in de ouderdom van 50 jaar.
E. VAN
Jan
Willy
Dini
Bertie
VORDEN, 5 mei 1958.
„Kleine Haar"
De teraardebestelling heeft vrijdag 9 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaats gehad.

zal Moeder onze

Zondag IS mei, 8 uur

Zomerpantoffels

de fel-spannende thriller

vinden.
VELE LEUKE MODELLEN HEBBEN WIJ IN VOORRAAD EN DE
PRIJS VALT U BESLIST MEE.

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel.

Daar zal

MOEDER

Gezina Everdina Harmsen

echtgenote van E. van Zuilekom
in de ouderdom van 50 jaar.
Ps. 116 : 7.
J. W. G. Harmsen
J. Harmsen-Lievestro
H. A. Venderink-Harmsen
H. H. Venderink
en kinderen.
Vorden, 5 mei 1958.

zijn.

Kousen 1.95 Blouses
Vesten
Lybell
4.45, 3.85 22.50, 19.55
Nylons No-iron
100 pCt. wol
6.95
16.50
2,95,3.50,3.95
Handdoeken Theedoeken Tafellakens

3.95.

TEXTIEL - VORDEN
Denken belanghebbenden
aan de opgave van stemmen bij volmacht en vervoer van bejaarden?
Bestuur P.v.d.A. afd. Vorden.
Voor weide-afrastering leveren wij:

Op 5 mei 1958 nam de Here tot Zich
onze geliefde schoondochter, schoonzuster en tante

Te koop EETAARDAPPELEN, ijsselster,
bij B. Besselink, kerkhofweg.
Consumptie-aardappelen te koop.
B. G. Lichtenberg,
't Waarle.
TE KOOP ongeveer
25 dakruiters en 150
poterbakjes en gelegenheid tot INSCHARING van l pink.
W. H. Ruiterkamp,
Medler.

echtgenote van E. van Zuilekom
op de leeftijd van 50 jaar.

Gezina Everdina Harmsen

Vorden. E. van Zuilekom Sr.
Assen, D. Offereins-v. Zuilekom
H. W. Offereins
Ede, T. Lenderink- v. Zuilekom
A. Lenderink
Vorden, G. van Zuilekom
D. v. Zuilekom-Rensink
Vorden, M. Nijenhuis-v. Zuilekom
W. Nijenhuis
en kinderen.

Woensdag 21 mei, 's avonds 7.30
en 8.45 uur (twee voorstellingen)
kortzicht-voorstellingen (duur l uur)
met: de prachtige kleurenfilms van
Polygoon-Profilti
Onze Kroonprinses in de West
Het staatsiebezoek van
Koningin Elizabeth en Prins
Philip aan Nederland
De reis van Prins Bernard
door Liberia
Toegang voor alle leeftijden.
Entree f 1.— (bel. inbegr.) op alle
rangen. Kaartverkoop en plaatsbespreken bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat
11, Vorden.
A.s. zondag 2 uur

Vorden l - Lochhuizen l

rol- en hoek-isolatoren enz.,
gegalu. draad en puntdraad.

Wed. Besseling, Ruurloseweg
MOEDERDAG

Te koop EETAARDAPPELEN, noordelingen. H.Broijl, Rietgerweg 4, Warken.

met: Barbara Laage, Henri Vidal.
Een strijd op leven en dood tussen
internationale spionnen en de Franse
geheime dienst.

Entree: f l .20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

blij

Schorten grote sortering vanaf

Vrouwen en Spionnen

Toegang 14 jaar

Wullink's Schoenhandel

A. WOLSING
Heden nam de Here, na een geduldig
gedragen lijden, tot Zich onze inniggeliefde zuster, behuwdzuster en tante

Hedenavond DANSEN
(slotbal)

Heden overleed zacht en kalm onze
beste huisgenoot
in de ouderdom van 91 jaar.
Zijn nagedachtenis zal ons steeds
in herinnering blijven.
Fam. G. J, Hissink
Vorden, 3 mei 1958.
Burg. Galléestr. 33

Zeg Willem, hei'j Contact goed 'elezen.
Der bunt t'er, die belaoft nogal wat,
a'j ze in de Raod stemt.
Och Tone, ze belaoft meer as ze verantwoorden kunt.
't Liek wel volgens eur, of d'r tot op
heden een stelletjen sufferds 'ezetten
heb' die niks doet.
le'j kont wel 's geliek hebben Willem,
maor kom, ik mot naor darp nog 'n
volmacht halen veur moeder.
Daor hoev'ie neet veur naor darp.
Bi'j de bestuursleden van de C.H.U.
ku'j ze ok kriegen.
Da's mooi wark, Willem. l jjnf O
JaoTone.en wi'jsprektaf: LIJM Lm
Zo was 't vrogger, en 't blif nog:
De C.H.U. vertrouw ik toch!

is een

Feestdag.
En bij een feestdag behoren

BLOEMEN.
Wij hebben een prachtige
SORTERING.
Kom eens kijken bij

Derksen, Zulplienseweg, Tel. 334
Donderdag 15 mei (Hemelvaartsdag)

DANSEN
in zaal Langeler, Hengelo-GId.
Prima orkest. Aanvang 6 uur.

Kwaliteits-artikelen
voor zeer lage prijzen!
Goudmerkkoffie geen 2.08 per
250 gram maar 1.53
100 gram grove thee 69 et
Ze zijn er weer de echte Indische
vliegers; gratis bij l fles Vetters limonade voor 1.53
(ook verkrijgbaar, voor 50 et)
Puur druivensap (Crapillon)
Grote fles 2.95
Normale fles 0.75

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

tóch de beste kandidaten!
Wie z'n gezonde verstand gebruikt
Stemt V,V.D.

H. WESSELINK
H. S. J. ALBERS
Mr. A. BAR. v. WESTERHOLT v. HACKFORT

L IJ S T

LIJST

H. BANNINK
C. C. VOGTLANDER-NETTO
G. H. v.d. PEIJL
M. C. v. MOURIK-SPOOR
H. WESSELINK „Hakkerij"
J. H. SCHUPPERS

1

\
Wilt
U ons even waarschuwen, als U niet in staat bent om ZELF
te gaan stemmen?
Wij zorgen dan voor een VOLMACHT. Opgaven s.v.p. direct, in
ieder geval vóór woensdag a.s. bij onze kandidaten.

Stemgerechtigden \
Voor Moeder
vindt u bij
Drogisterij „De Olde Meulle'
zeker iets naar uw zin.

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.wegl, Hengelo G., Tei. 06753-234

in al onze

eaux

afdelingen
ruime sortering

voor
W/toederdag

zomerschoentjes
hebben wij speciaal
soepel zooileer voorradig
Ook voor uw reparatie

WULLINK
Denkt U
aan onze prma
DANLON jjfons.

Extra reklame
500 gr. spek 80 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gr. onbijtspek 45 et
200 gr. ham 100 et
200 gram Berliner 80 et
100 gram gebraden rosbief 70 et
100 gram gebraden fricandeau 70 et
' 100 gram gebraden rollade 70 et
200 gram gebraden gehakt 80 et

Voor Uw

Flatteuze motieven in
Novana fantasierib

TEL. 381 » l (3 »3 Hl i\.

Modieuze lingerie houdt jong l
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi!

M. Krijt, Dorpsstraat
Het is weer extra
goedkoop bij de VéGé*
passen is
pasvorm kiezen!
De gehele kollektie
vindt a bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 231

Voor een geslaagd particulier initiatief is een vooruitstrevende Gemeenteraad onontbeerlijk.
Vooruitstrevende kandidaten vindt U

op lijst 5

Gemeentebelangen!

Bij aankoop van 250 gr. goudmerk koifie
a 1.98 pi. 40 zegels
l grote koek van 54 voor 39 cl. pi. 8 zegels
Bij aankoop van 1 pot augurken of uitjes
a 95 et. plus 19 zegels
1 potje mosterd geheel gratis.
Bij aankoop van 1 rol Victoria Marie a 45 et
2 grote melkrepen van 40 voor 24 et
Bij aankoop van1 pak Custard a 32 et. pi. 6 zegels
1 fles gezoet Bramensap voor 59 et
Doperwten M l 74 et
Doperwten M II 69 et
Gevulde aardbeien 150 gr. 49 et. pi. 10 zgl.
aardbeien-schuim 150 gr. 42 et. pi. 8 zgl.

PARDIJS

heeft het voor U !

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende
lengte- en
brecdtematcn.

• mei de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!
Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar:

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden
Goed gereedschap
is een voorwaarde voor goed werk.
Maar belangrijker is nog
er een goed gebruik van te maken,
om tot resultaat te komen.

Kiest lijst 5

Gemeentebelangen !

TELEFOON GEMEENTEHUIS.

Het telefoonnummer 220 van het Gemeentehuis is vervallen. Nieuwe nummers zijn no.
541 en 542. Verandert U het even in de
telefoongids?
JAARVERGADERING
COöP. ZUIVELFABRIEK

Onder leiding van de heer J. B. Wuestenenk
hield woensdagavond j.l. de Coöp. Zuivelfabriek
in zaal Bakker haar jaarlijkse ledenvergadering.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter het overlijden van de oud-voorzitter de heer
Joh. de Greeff. Zijn nagedachtenis, aldus spr.,
zal bij het bestuur der fabriek in dankbare herinnering blijven voortleven. Vervolgens deelde
hij mede, dat door noodzakelijke reparaties en
aankoop van enkele nieuwe machines, dat noodgedwongen moest gebeuren, de investering 1957
wat boven de begroting was komen te liggen.
Doch uitgezonderd de karnen, die naar men
hoopt nog enkele jaren dienst zullen kunnen
doen, is het gehele machinepark in prima staat.
Voordat de directeur, de heer A. J. Huurneman
zijn jaarverslag uitbracht, deed spr. nog enkele
mededelingen. Spr. wees er hierbij op dat de
melkaanvoer belangrijk hoger ligt dan in 1957
n.l. 6V2 tot 7 %. Dit kan ook van de produktieafname worden gezegd. Door de daling van de
boter- en kaasprijs vinden deze produkten gretig aftrek vooral naar Duitsland. Doch dit
brengt ook een concurrentiestrijd mede, aldus
spr., tussen Denemarken en Nederland.
Op 4 januari j.l. telde de fabriek 626 leden. De
personeelsstaf bedroeg 54 personen. Op initiatief van de fabriek werd op het bedrijf van de
heer B. G. Lichtenberg een handmelkcursus georganiseerd onder leiding van de heren A. en
W. Lichtenberg. Aan deze cursus werd door 17
cursisten deelgenomen. Van de in 1956 gehouden melkcursus werd aan 12 cursisten het diploma toegekend. Tijdens de wintermaanden
werd een cursus machinaalmelken gehouden
waaraan 18 personen deelnamen.
Bij het tbc-onderzoek werden in het werkgebied
der fabriek geen reactie-dieren aangetroffen.
Wat de abortusbestrijding betrof hierbij viel
eveneens een belangrijke vooruitgang te constateren. De melk vrije bedrijven op abortusonderzoek op de melk of z.g. groene kaart bedroeg 85,1 %. Tijdens de stalcontrole werden 36
bedrijven gecontroleerd waarvan er aan 27 het
diploma werd toegekend.
Ontvangen werd Ie kwaliteit melk 8.107.048 kg;
2e kw. 3.840.972 kg; 3e kw. 1.624.084 kg; 4e kw.
12.281 kg, totaal 13.584.385 kg. Hiervoor werd in
totaal uitbetaald ƒ 3.593.787,40. De gemiddelde
melkprijs bedroeg ƒ 28,22 per 100 kg of wel
ƒ 7,71 per pet vetgehalte. Besloten werd een nabetaling te doen van ƒ 0,60 per geleverde 100 kg
melk in totaal een bedrag van ƒ 81.506,31.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren B.
G. Lichtenberg en de aftredende commissarissen E. J. Berenpas, W. Bouwmeester en A. C.
Gotink herkozen. In plaats van de aftr. voorzitter, de heer J. B. Wuestenenk, die wegens bedrijfsoverdracht als lid en hiermede ook als bestuurslid had bedankt, werd gekozen de heer
J. A. Koning, die tevens aftr. commissaris was.
In diens plaats werd de heer G. W. Weenk aangewezen. Op voorstel van het bestuur werd na
enige toelichting besloten bij de Coöp. Boerenleenbank een lening aan te gaan van ƒ 200.000
voor'de tijd van 10 jaar. Het huishoudelijk reglement betreffende art. 27 en 28 zal in verband
met de t.z.t. uitbetaling naar eiwitgehalte enige
kleine wijzigingen ondergaan. De uitbetaling
van de geleverde melk blijft vrijwel onveranderd n.l. een keer per twee weken.
De heer G. W. Winkel, bestuurslid, bracht de
scheidende voorzitter dank voor alles wat hij in
het belang van de fabriek had gedaan. Spr. wees
er op dat er veel ten opzichte van de fabriek
is veranderd in de loop der jaren, doch dat de
heer Wuestenenk steeds een open oog had voor
de eisen des tijds. Hij wenste de heer W. nog
vele jaren van een welverdiende rust toe.
De heer W. dankte voor de tot hem gesproken
woorden en de leden voor het steeds in hem gestelde vertrouwen, alsmede de andere bestuursleden en de directeur voor de steeds prettige
samenwerking. Spr. hoopte dat de fabriek steeds
in groei en bloei mocht toenemen.
FEESTELIJKE OUDERAVOND BIJZ.
LAGERE LANDBOUWSCHOOL

De ouderavond van deze school was zeer druk
bezocht. Het hoofd der school, de heer G. J.
Bannink sprak een kort openingswoord. Hij
heette hartelijk welkom burgemeester Van Arkel, de directrice van de Bijz. Lagere Landbouwhuishoudschool, verschillende vertegenwoordigers van de standsorganisaties o.a. GMvL en
de CBTB, de filmoperateurs alsmede de ouders.
Spreker noemde vervolgens de aantallen leerlingen uit de verschillende schoolklassen t.w.
Ie klas met 32, 2e met 18, 3e met 38 en 4e met
20, aan wie allen het einddiploma kon worden
uitgereikt.
De school is thans uitgebreid met een handvakvaardigheidscursus voornamelijk timmeren.
De cursus smeden wordt nog steeds verzorgd
door de heer Koerselman in de smederij van
Wed. Besselink.
Op 27 mei a.s. hoopt men weer een buitenlandse
reis te maken van een paar dagen.
Vervolgens verkreeg burgemeester Van Arkel

het woord, die sprak als burgemeester doch ook
als voorzitter van de commissie van toezicht.
Het verheugde spr. te kunnen mededelen dat
thans door bemiddeling van de Coöp. Boerenleenbank een geldlening is gesloten voor
de bouw van een handvakvaardigheidslokaal aan de school. Hij sprak de hoop uit
dat dit lokaal bij de eerstvolgende cursus in
sept. a.s. in gebruik zal kunnen worden genomen. Verder feliciteerde hij de geslaagden met
het behaalde diploma.
Namens het schoolbestuur, de GMvL en de
CBTB sprak de heer A. J. Lenselink, voorzitter
van het schoolbestuur. Spr. had met grote voldoening de eindles meegemaakt.
Namens de geslaagden sprak de heer R. Wesselink. Hij dankte het hoofd met de leraren voor
het ontvangen onderwijs en bood als blijk van
waardering de heer Bannink een enveloppe met
inhoud aan.
De voorzitter van de BOG, de heer Pelgrum,
sprak mede namens de CJBTB zijn gelukwens
uit en hoopte dat de jonggeslaagden zich nu
ook bij een der jongerenorganisaties zullen aansluiten.
Na de pauze kregen de aanwezigen een prachtige film te zien welke werd aangeboden door de
N. V. Agro Chemie te Arnhem en waarin een
kijkje werd gegeven op de zo belangrijke problemen van de plantenziektenbestrijding.
ALG. VERGADERING ZWEMBAD
„IN DE DENNEN"

veerde men tegen 10 uur weer op de Kranenburg.

VOOR

Moederdag:

PLATTELANDSVROUWEN

Op 29 april hield de Bond van Plattelandsvrouwen een bijeenkomst in de Nutskoffiekamer.
De presidente, mevrouw R. Pelgrum-Rietman,
opende deze middag door in het bijzonder mejuffrouw Hietbrink welkom te heten, die een lezing hield over Weverij de Ploeg. De presidente
deelde mee, dat er door de Plattelandsvrouwen
dit jaar wederom mee gewerkt zal worden aan
de collecte van de kinderbescherming. Het zomeruitstapje zal dinsdag 10 juni worden gehouden. De tocht gaat dit jaar naar de Volkshogeschool Havelte en naar Staphorst.
He j. Hietbrink sprak over de indeling van de
woonkamer. In de pauze werd de leuke tentoonstelling, die de spreekster ingericht had,
bekeken. Vooral de mooie stoffen mochten zich
in de belangstelling der dames verheugen. Tegen het eind van de middag toonde zij mooie
kleuren plaat j es over het interieur van verschillende woningen. De Presidente bracht de dank
van de leden aan de spreekster over en sloot de
gezellige bijeenkomst.

de kous
die U aantrekt!

Trouwlustigen! ,

In hotel Bakker hield het Zwembad „In de Dennen" onder voorzitterschap van de heer Van
Wij maken graag uw
Arkel een algemene ledenvergadering, die
slechts matig was bezocht. Uit het jaarverslag
bleek dat in het jaar 1957 in totaal 32822 (1956
16.560) bezoekers van het bad gebruik hadden
gemaakt. Er werden 871 abonnementen uitgeKeuze uit meerdere soorten, ook
geven tegen 613 ini 1956. De ontvangsten bevoor
Katholieken. U wacht toch niet
droegen ƒ 7697,57 tegen ƒ 8124,92 (inclusief aftot de laatste dag met bestellen?
schrijvingen) aan uitgaven.
Op verzoek van de Vordense Poloclub V.Z.V.
werd besloten dat door deze club op maandagen donderdagavond van het bad kan worden
gebruik gemaakt voor het houden van oefeninNieuwstad 12
Vorden
gen. De polowedstrijden zullen zoveel mogelijk
op maandagavond plaats vinden.
De heer Groot Bramel bracht namens V.Z.V.
dank aan het bestuur voor het mogen gebruiken van het bad.
Tot badmeester werd aangesteld de heer Van
BIGGEN te koop.
GEEF MOEDER
Santen uit Schiedam.
J. Koerselman,
De heer Voskamp zal evenals vorige jaren het 't Joostink.
een mooie tas
theehuis weer exploiteren.

Zeer elegant, ragfijn,
maar ijzersterk door
de s p e c i a l e Resin
Anti - ophaalfinish !
Gaarne zullen wij U
de nieuwste Vasanatinten tonen.
van 2.95 - 4.95

Ondertrouwbrieven

Looman
Vorden

Drukkerij Wolters

Te koop BIGGEN.
G.Berenpas,
Boggelaar
Tot en met 6 jumxposeert in het Schildershuis
Blaauboer
schilder Ferdinant Boers- BIGGEN te k
ma uit
mét een aantal olieverfschilderijen,
m alle opzichten getuigen van G. J. Eijerkamp,

De afdeling Vorden der Kath. Arb. Vrouwenbeweging hield bij Schoenaker haar maandelijkse
bijeenkomst onder leiding van mevr. M. BosEykelkamp. De opkomst was goed. Het jaarlijkse uitstapje werd besproken. De avond werd
verder op gezellige wijze doorgebracht met gezelschapsspelen e. a.
UITSTAPJE R.K. BOERINNENBOND
Het jaarlijkse uitstapje van de R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" dat woensdag werd gehouden, werd door uitzonderlijk stralend voorjaarsweer begunstigd.
Ruim 35 dames en de waarn. Geestelijk Adviseur Kapelaan Ruigt o.f.m. startten 's morgens
tegen 8 uur per touringcar. Om 9 uur arriveerde men bij het Hoofdgebouw der ABTB in Arnhem. Mej. Merx, hoofdbestuurslid der R.K. Boerinnenbond wachtte het gezelschap hier op en
leidde de dames door de diverse afdelingen van
dit nieuwe en moderne gebouw aan de Rijnkade.
Nadat in de kantine koffie met koek was aangeboden en de dames op de gevoelige plaat waren vereeuwigd, werd full speed de reis vervolgd
naar Nijmegen. Hier werd een bezoek gebracht
aan de Robinson-schoenfabriek. Langs de Heilige Landstichting en het Canadese Kerkhof werd
in een hotel te Berg en Dal een koffiemaaltijd
gebruikt. Op de terugreis werd in Arnhem nog
een bezoek gebracht aan Kasteel Rozendaal met
de „Bedriegertjes". Na een goed diner arri-

Nieuwstad 4

Tekoopeen te
BIGGEN bij
gemoet, Veldwijk
C l 24, bij 't Enzerink.

Wij betalen extra Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
hoge prijzen.
Drukkerij Wolters,
W.ROSSEL
Nieuwstad, Vorden
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 283

Te koop een r.b. vaarskalf en dakstro.
G. J. Wunderink, Kranenburg.

H.H.

Landbouwers!

Te koop een r.b. vaarskalf. G. Vliem, E 32.

Wij hebben

Verkrijgbaar bij

prijs f 8.25

melkstoeltjes

Sig. mag. Eijerkamp,
wandelkaarten van
het landgoed „Huize
Vorden".

fa. G. W. Luimes

Vorden, Telefoon 421

r

K.A.V. AFD. VORDEN

Te koop zg.a.n. KIN-

. . DERWAGEN.

Te bevr. bur. Contact
Te koop een 2 pers.
of een pracht
houten LEDIKANT
met spiraal, in prima
portemonnaie
staat. Wilhelminal. 22
fa. G. W. LUIMES RAMEN te koop, met
Vorden, Telef. 421. glas, en DEUREN.

EXPOSITIE SCHILDERSHUIS BLAAUBOER

uitstekend
en verantwoord werk.
Zijn collectie
t uit stillevens, paddestoelen en oude gevels, waarvan vooral de paddestoelen uitstekend van kleur en compositie zijn.
Hij mengt zelf zijn verf uit de beste pigmenten,
7 kleuren, waarmee hij alles doet.
Zijn stijl gaat in de "richting van Goedvriend.
Het is ongetwijfeld de moeite waard eens van
zijn werk kennis te nemen, vooral omdat dit
in dit bij uitstek zo geschikt huis zo goed tot
zijn recht komt. Trouwens er is meer te zien in
dit schildershuis. Zo wijzen we nog- op de permanente tentoonstelling van werken van de in
1943 overleden Amsterdamse kunstschilder Monninckendam. Monninckendam heeft vooral veel
in het buitenland gewerkt.
In zijn werken herkent men direct een schilder
van groot formaat, sterk en beheerst in zijn
kleuren, iemand, die volkomen zijn materie beheerst. Zijn veelzijdige collectie omvat tientallen
stukken, zowel olieverfschilderijen, tekeningen,
schetsen en etsen en zijn maken een onvergetelijke indruk op ieder, die hiervan kennis neemt.

Telefoon 231

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

' Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmark t 77,
Zutphen

/^öe bromfiets
l met de lage instap
Met de
nieuwe

Voor al uw

LOCOMOTIEF B-6
voelt U zich thuis In
het drukste verkeer ! i
•
•
•
•

oerdegelijke constructie
zuinig in 't gebruik
gemakkelijk te bedienen
geruisloze motor

KIJKEN KOST
NIETS BIJ:

R. G. J. Kuypers

Familie- en
Handelsdrukwerk

';

is het adres:

Drukkerij WOLTERS

TOSCA beha geeft perfecte
bustelijn en centimeters slankere taille. De rug blijft
vloeiend glad door brede,
opgeknipte schouderbandjes! Elastiek in rug en taille.
Zijsluiting. Cup D 13.50
(ook in wit) (kleine prijsstijging voor grotere cups).
WALA corset
29.90

Looman
Vorden

Nieuwstad Vorden

Een keur van geschenken voor Moederdag!

KOERSELMAN
KOERSELMAN
KOERSELMAN

Billijke prijzen.
Enorme sortering.

tour Glas, Verf en Behang naar J. M. UITERWEERD
Een praktisch geschenk
voor
MOEDERDAG
Papa en kinderen daar moet u wat
is een
aan. doen, want dat heeft moeder
werkelijk verdiend, enfin dat weet
u zelf ook wel!
met uitneembaar rekje

Zondag 11 nti MOEDERDAG!!

Jtet beste

voor de laagste prijs!

Fluit-eierkoker

Wij haken dit jaar in om het leuk
te kannem maken!

Heden, voorradig Moederdag'
taarten vanaf f 1.25.
Leuke [opgewerkte Cake's, ook
in die prijs.
Verder alle soorten koekjes en
gebak, echt iets om moeder blij
mee te maken!
P.S. Verzoeke beleefd alles zelf te halen,
bezorgen is ons niet mogelijk.
En de taartjes worden er mooier door,
want ook voor ons is tijd geld !

Bakker Schurink
Telefoon 384

Pluimvee geneesmiddelen
van Lab. Dr. de Zeeuw
DE ENTSTOF
tegen pokken en diphterie

Nodiphterit-Habé
(met Rïjkskeur)
Infectieuze bronchitis
bestrijdt u met
I.B. 46 door het voeder en
. mie rost verstuiven bov. de dieren
i
Coccidiosis Noxaline
ondersteunende behandeling m. I.B. 46
en extra melkvoeding.
; Verkrijgbaar bij:
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. K. van der Wal
Gedipl. Drogist

f 4.5O

Gebr. Barendsen
Pijprokers!

•
•
•
•
•

250 gr. Italiano's, heerlijk koekje 59
250 heerlijke frou-frou,
59
l grote pot appelmoes v. goudr. 85
1 grote fles prima slasaus
68
2 grote rollen Pierik's beschuit -49
200 gr. heerlijke tutti-frutti
55
l pot prima chocoladepasta
59
l beker prima appelstroop
48
l groot blik spinazie
52
ALS EXTRA REKLAME:
150 gr. prima gebr, leverkaas 69
150 gr. heerlijke boterham worst 37
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

et
et
et
et
et
et
et
et
et

Wij geven U
geheel
vrijblijvend
inlichtingen
en demonstratie
met de

nieuwste
Phili Shave
No. 12O

WIEKART, KAPPER

et
et H.H. Veehouders!
De beste medicijnen zijn slechts goed genoeg voor uw vee.
GROOTENBOER
Wat LIEVE levert is goed en beZutphenseweg
—
Telefoon 415
trouwbaar.
O.a. voor zere en ruwe spenen bij koeien
pijnverdovende spenenzalf. Voor bestrijding
van vliegen prima S p u i t v l o e i s t o f , met
Olthuys Adverteert in Contact
lange nawerking.
Ook leverbaar: nevel-verstuivers
desgewenst
ook te huur.
Nuchterheid is geboden in de naaste toekomst.
Verkrijgbaar bij:
Sommige wensen zullen voorlopig niet te vervullen zijn.
M. G. Lijftogt, Veldwijk C 157
Te hoog grijpen heeft geen zin door de bestedingsbeperking. I
Deze realiteit ziet Gera.Belangen beslist ook onder ogen.
Voor U geen
Grote dingen, of dit nu een zakelijke eenheid of een Gemeente
betreft, zijn steeds opgebouwd uit honderden, ja zelfs duikledingprobleem
zenden kleine positieve gedachten en handelingen.
Op de positieve geest komt het aan. Dit is het geheim,
meer dank zij
waaraan grote ondernemingen hun bestaan te danken hebben.
Eén positief doel: de Welvaart, met vooruitziende blik.
Politieke opstakels mogen dit uitzicht niet belemmeren.
Op dit kompas wil Gemeente-Belangen varen.
Breng daarom Uw stem uit op

Halflange rooktabak,
Amerikaans import.
Prima kwaliteit,
f 1.50 per % pond.
ALLEEN BIJ
Sigarenmagazijn

KT

Gemeente-Belangen, Lijst 5.

DROGISTERIJ
De Olde „Meulle"

hen niet! Ook zij hebben uw

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Zij rekenen op UU

Ligstoelen

kinderen van alle gezindten roepen om üw^hulp
en medewerking. Daarom, steunt de „SAKOR" met haar
kollekte welke van 12 tot en met 17 mei aanstaande over
het gehele land wordt gehouden.

Vouwstoelen
Lekker koesteren
in de zon.

fa» G» W* Luimes

Geeft met milde hand!

Vorden, Telefoon 42 1

Geef Moeder een:
Elektr. Koffiemolen
Regalbaar strijkijzer
Snelkoker
Stofzuiger
Wasmachine
Centrifuge enz. enz.
Keuze uit vele artikelen, alleen kwaliteitsmerken.

P. DEKKER

VOOR GOEDE

EEN NIEUW
Dan een

EMPO
^ Het is een Gemeentebelang.

Wie Tarvo eet
bevestigt dat!

Schorink hakt het voor n.
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Eendracht maakt macht!

-k

Stemt daarom eensgezind

op lijst 5

Gemeentebelangen.

\\. 4.95

Corsef U. 15.75

naar

KLUMPER

Piis-Tiiuette bc/w'*
5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat

Pas-Tunette cr> Betten

Elektro, Radio, Televisie

Gezondheid is de grootste schat.

Tuin- en
Bloemzaden

RIJWIEL?

Verwen Moeder a,s» zondag
met een nuttig geschenk*

Ruime sortering
^ Setter-Set Nylons
^ Setter-laine Pullovers en Vesten
^f Swan Zakdoeken in leuke
verpakking
^ Favorita schorten
^ Hollandia ondergoederen
Verkrijgbaar

bij:

L. Schoolderman

3 wetenschap;
berekende heupwijdten
per taille-maat,

H. Luth
Nieuwstad

DROGISTERIJ
,,De Olde Meulle'
J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Vorden

Bij een dynamisch dorp
behoort een
dynamische Gemeenteraad!
Kiest daarom

llJSt

5

Gemeentebelangen

