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G. J. Schurink
Nieuwstad 9

2. R. Aaten
dir. Zuivelfabriek „de Wiersse"

3. H. Bouwmeester
Linde £ 80

4. E. J. Kettelerij
Julianalaan 24

5. B. Berenpas
Mossel D 110 a

6. Fr. Smit
Zutphenseweg 41

7. A. J, Zweverink
„Steenkamp" B 10

8. J. Bielderman
Nieuwstad 23

9. G. J. Bargeman
„Wilmerink" C 96

10. G. W. Eijerkamp 11. D. Klein Bleumink
Zutphenseweg 2 E 111

12. J. A. Koning
„de Kostee" E 3

13. G. Oplaat
Wildenborch D 60

Dit Zijn onze kandidaten. Stemt op lijst 5 Gemeentebelangen
Wijsheid dust

Zoals men in het vorige nummer van „Con-
tact" heeft kunnen lezen heeft de '
nogal het een en ander op onze groep

destijds een positieve daad door 23 voor Dat de Vordense industrie toch nog tegen speurd. Ondanks hun ervaring zijn wij nu
hem onrendabele woningen uit eigen mid- de ve rd rukk ing in is gegroeid, is een kom- 13 jaar na de oorlog bijna nog even ver
delen te laten bouwen. plimeiit aan de zakeltfke inzichten van haar dan toen. DIE ervaring hebben de
^n wat ^eed 9'J« mi)ne heren? U propa- leiders en medewerkers, doch is zeer zeker GEMEENTE-BELANGEN-kandidaten

v D 9eert tocn p a r t i k r ini t ia t ief? niet te danken aan het gemeentebeleid, ieder geval al opgedaan.
Wél vragen we

«
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af: waarom ging de Integendeel.

Zij beginnen met de vorige wethouder er
bij in te halen.
Deze wethouder staat geheel los van de

En , de ti jd„
GEMEENTE-BELANGEN aan te merken, grootgrondbezittenoe V.V.D.-wethouder.die Gaarne zouden wi, eWs wil len weten wat T we hebben ondervonden dat men de

A* 9e
?
meente V°°r °nze industrie heeft fle" tijd heeft; men had zelfs zoveel tijd, dat

daan? de p..pen VOQr de waterleiding weer uit

Hoe zou onze industrie misschien niet ge- Vorden verdwenen zijn.

°E
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BELANGEN
te behartigen,

DeroeP bl' de Kroon, toen de gemeente
in

huidige groep GEMEENTE-BELANGEN, kle.in 9edeelte va" zi)n vele bunders grond groeid zijn als er van enige medewerking Er is een oud gezegde, dat lu id t : „Wilt
die - zoals we reeds schreven - met een wilde onteigenen. sprake geweest was. ge wat gedaan hebben, ga dan naar men-
lijst van bijna geheel NIEUWE kandidaten Wie .bo'er °P z'Jn hoofd heeft- loPe liever Over de Euromarkt zijn onze kandidaten in sen, die druk bezet zijn." Zij vinden steeds
is uitgekomen.

.
ieder geval wel zo georiënteerd, dat 2ij tijd en verstaan de kunst om bovendien een

Deze nieuwe kandidaten hebben zich be- Over de Riolering, Waterleiding en Elek- weten dat - wanneer de gemeente in haar snel en doelmatig besluit te nemen,
schikbaar gesteld omdat bij vele inwoners trisch licht is al veel te veel GEPRAAT, tegenwoordige houding bl i j f t volharden - de Vordenaren, de tijden van „Hoe

rolt het leven eens gerusten landmans
t l t i r 1 1 1 Ï T T r T l » 7 l l TTIT1 1vooral de behoefte bleek te bestaan aan Wij zijn erg blij, dat U schri jf t , dat het welvaart Vorden wel eens l kan stro-

meer aktiviteit inzake het gemeentebeleid nu toch nog gebeurt en er dus zelfs in men.
dan tot nu toe het geval was. Hackfort elektra zal l m e n

ZAL^Laten we de zaak eens nuchter bekijken. GhMhhNl h-BhLANGEN
De V.V.D. heeft gemeend de woningbouw,
waarover wij juist waarderend hebben ge- Overigens lagen deze plannen al gereed
schreven, er bij te moeten slepen.
De Gemeente-belangen-wethouder

heen" hebben we gehad.
En wat die ervaring, wijsheid en veel tijd Stemt daarom eens nieuwe spontane en
betreft, WIJ zouden niet gaarne willen be- vooruitstrevende krachten in de Raad.
weren dat onze kandidaten de wijsheid in Stemt daarom op LIJST 5, GEMEENTE-
pacht hebben! BELANGEN, „de kleurlozen", die uitslui-

toen de wethouder van Gemeente-belangen En van die ervaring der V.V.D-kandidaten tend ' t belang van onze mooie gemeente Vor-
stelde aftrad. . hebben wij helaas nog maar weinig be- den in hun vaandel geschreven hebben staan.

(Adv.)

Antwoord aan Gemeente-belangen.
Met zeer veel genoegen las ik in Contact
de toekomstdromen van Gemeente-belangen.
Gemeente-belangen adverteert: geen partij,
maar eenheid!
Zelfstandige Middenstanders en Coöperatie-
Direkteuren in één zak!
Is dat het zinnebeeld van het schaap met
vijf poten in het vaandel van Gemeente-
belangen?
Zouden Middenstanders met ruggegraat
achter dat schaap aandraven?
Ik kan me niet aan de indruk ont t rekken,
dat mogelijkerwijs de lijstaanvoerder van
Gemeente-belangen de vooruitgeschoven pion
of spreekbuis is van de bekende gramo-
phoonplatenfabrikant van „His Marters
Voice" (Zijn Meesters Stem). Het ja en

amen kn ikken op de stem van zijn meester
is ook niet zo moeili jk voor de lijstaanvoer-
der van Gemeente-belangen, die in ieder
geval thuis geleerd heeft zoete broodjes te
bakken.
De stem van de meester van Gemeente-
belangen kan mij veel in de schoenen
schuiven, maar ondergetekende heeft niet
een komplex bouwterrein in 1942—1943,
voor bebouwing bestemd in de periode
1949—1953. onder tafel doen verdwijnen
en laten verrijzen als uitsluitend bestemd
voor landbouwgrond.
De vertegenwoordiger van Gemeente-belan-
gen was in de periode 1949—1953 Wet-
houder en bovenstaande gedaanteverwisseling
van bo iwter re in in landbouwgrond gebeur-
de onder zijn Wethouderschap.

v. Westerholt v. Hackfort

KERKDIENSTEN zondag 25 mei.
Hervormde kerk.

10 uur Ds J. Langstraat
Bevestiging van een l idmiat.

Geref. 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

maandag 26 mei.
Herv. Kerk: 10 uur Ds J. H.Jansen
Geref. Kerk: geen dienst

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 25 mei Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-566.
Maandag 26 mei Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 24 mei van 5 uur tot en met
maandag 26 mei Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 541.
Weekmarkt .

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 111 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 5 6 — per stuk.
Handel was zeer vlug.

Burgelijke stand van 16 t.m. 22 mei.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: G. Hendriksen en E. H. Wes-
selink.
Gehuwd: W. Aaldering en E. Steenblik; B.
Abbink en A. Groot Roessink.
Overleden: G- J. Klein Ikkink, m., oud 81
jaar, wedn. van G. Lenselink.



Aan allen, die de nieuwe Gemeenteraad gaan kiezen.

Geachte Plaatsgenoot,
Op woensdag 28 mei a.s. zult gij uw stem
moeten uitbrengen voor de Gemeenteraads-
verkiezingen, Een zeer verantwoordelijke en
soms moeilijke taak, daar u, als kiezer, het
lot voor een goed bestuurde gemeente voor
de eerstkomende jaren geheel in uw hand
hebt.
Voor velen staat de keuze van een favorite
partij reeds onwrikbaar vast.
De keuze is groot genoeg, waarbij komt dat,
wanneer de verkiezingen naderen, elke partij
met een groot aantal fraaie leuzen stemmen
voor zich tracht te winnen en haar candi-
daten als de ware kopstukken onder ieders
aandacht brengt. Geld speelt daarbij voor
sommige partijen geen rol.
Dit is elke partij haar goed recht, maar
helaas, als de uitslag der verkiezingen bekend
is en de gekozenen hun zetel hebben in-
genomen, gaat alles weer zijn gewone gang
en raken alle schone beloften in het zo be-
kende vergeetboek. Dit moeten wij, kiezers,
telkens weer tot onze schade ervaren.
Wie de raadsverslagen van de laatste jaren
met aandacht heeft gelezen zal daarbij tot
de conclusie zijn gekomen dat ons gemeente-
bestuur enorm veel plannen naar voren heeft
gebracht, 'waarvan zeer vele nog dringend
op uitvoering wachten.

Uit de raadsverslagen zal u gebleken zijn
dat de vertegenwoordigers van de Partij van
de Arbeid in de raad van Vorden steeds
het beste met onze gemeente voor hebben
en dat zij bij de vele discussies van een goed
en gezond inzicht getuigden, 't Zal u daar-
bij opgevallen zijn dat zij nimmer met on-
uitvoerbare plannen naar voren zijn gekomen.
De P.v.d.A. is steeds een groot tegenstander
geweest van propagandastunts, die louter en
alleen sensatie bevatten en zal zich hiervoor
ook nimmer lenen.
Buiten de schuld van de P.v.d.A. is Vorden
ten opzichte van de omliggende gemeenten
ver ten achter geraakt met diverse voor-
zieningen, waarbij we alleen maar behoeven
te denken aan de zoveel besproken water-
leiding en riolering. De fouten van dit steeds
maar afwachtende en niet vooruitstrevende
gemeentebeleid dateren reeds van voor de
oorlog en de gevolgen hiervan drukken thans
ieder jaar zwaarder op de meeste ingezetenen
en daarbij wel in het bijzonder op de ar-
beidende klasse.
De P.v.d.A. streeft en zal met alle kracht
blijven streven naar een spoedige opheffing
van deze ergerlijke achterstanden. Helaas is
de zetelverdeling in de raad zo. dat even-
tuele initiatieven van de P.v d A.-zijde niet
tot volle ontplooiing kunnen komen. Wanneer
wij de stemmenverdeling van de achter ons

liggende verkiezingen voor Staten en Pro-
vincie beschouwen (resp. 33,4 en 26,8 pet.)
dan blijkt dat steeds de meeste stemmen in
onze gemeente op de P.v d A. werden uit-
gebracht. Wij zijn er dan ook van overtuigd
dat dit met de komende raadsverkiezingen
evenzeer het geval kan zijn.
Wij menen, dat het dringend tijd wordt dat
Vorden moet komen tot een sterk vooruit-
strevend gemeentebeleid, wil onze gemeente
ten opzichte van de omliggende plaatsen als
Ruurlo, Hengelo-G. en Warnsveld, de ten-
gevolge vanhaar liberaal-conservatief beleid
opgelopen achterstand, in de komende jaren
enigszins inlopen.
Het reeds jaren gevolgde beleid in Vorden
is thans wel geheel funest gebleken ; hiervan
zal een ieder overtuigd zijn. 't Zal thans
moeilijk gaan, zeer moeilijk zelfs, om Vorden
weer bij te brengen. Maar, waar een fraai
en ruim gemeentehuis kan verrijzen, moet
het ook mogelijk zijn haar inwoners van de
meest elementaire levensvoorwaarden (als
gezond en zuiver drinkwater) te laten genieten.
De P.v.d.A. hoopt dat alle k-ezers het grote
belang van deze raadsverkiezingen mogen
inzien. Het staat vast dat het 28 mei a.s.
om een duidelijke uitspraak zal gaan. Het
zal gaan om een voortzetting van een con-
servatisme zoals tot nu toe gevoerd werd
en waarbij Vorden nog verder ten achter

zal komen, of een vooruitstrevendheid die
er daadwerkelijk op gericht zal zijn Vorden
haar vanouds toonaangevende plaats onder
de nabuurgemeenten te doen herwinnen.
De P.v d.A. hoopt in de komende periode
verwezenlijkt te zien als hoofdpunten van
haar programma: spoedige aanleg van water-
leiding en een, althans gedeeltelijke, riolering,
waarbij de waterafvoer in de kom van het
dorp eveneens gebaat zou zijn ; snellere wo-
ningbouw, waarbij tevens aandacht geschon-
ken wordt aan speelmogelijkheden voor de
jeugd; een vrije en stimulerende ontwikke-
ling van industrie en zakenleven; beter on-
derhoud gemeentewoningen; electtuficatie
onrendabele gebieden: verharding van zand-
wegen; etc., etc.
De P.v.d.A. hoopt ook thans weer op uw
zo onmisbare steun en ... stem te mogen
rekenen, opdat zij ondanks alle concurrentie
en persoonlijke aspecten, die bij raadsver-
kiezingen steeds zo'n belangrijke rol spelen,
gesterkt uit de strijd moge komen.
Het monument op de afsluitdijk leert ons:
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst!
Moge voor 28 mei uw keuze vast staan, want:
Een dorp dat daadwerkelijk vooruit
wil stemt op lijst 3,

de Partij van de Arbeid!
Bestuur P .vdA afd Vorden.

BUURTFEEST „DELDEN"
Dinsdag en woensdag stond in het teken van het
jaarlijkse buurtfeest van de bewoners van de
buurtschap Delden onder deze gemeente.
De eerste avond werd door de voorzitter van de
vereniging, de heer M. H. Gotink, geopend met
een kort welkomstwoord. Hij sprak de hoop
uit dat ook de onderlinge band tussen de buurt-
bewoners steeds bestendigd mocht blijven.

Spreker gaf vervolgens het woord aan een
toneelclub samengesteld uit eigen krachten voor
de opvoering van het toneelstuk „Blijf zitten
waar je zit" uit drie bedrijven bestaande. Hoe-
wel de opvoering plaats vond op de deel van de
boerderij van de Gebr. Gotink was het podium
prachtig in orde en konden de spelers die allen
buitengewoon in hun rollen waren uit het stuk
halen wat er in zat. Zij mochten dan ook een
daverend applaus in ontvangst nemen. De grime
was bij de heer Bolt j es uit Almen weer in goede
handen. De voorzitter dankte de spelers (sters)
voor de zeer mooie vertolking van dit stuk. De
muzikale omlijsting van deze avond berustte bij
de heer Bretveld uit Hengelo (Gld.).
Woensdag werd het feest voortgezet met een
openingswoord van de heer M. H. Gotink, aan-
gezien de burgemeester wegens familie-omstan-
digheden niet aanwezig kon zijn. Spreker hoop-
te op een eendrachtige feestviering evenals
voorgaande jaren steeds het geval is geweest.
Hierna vonden diverse volksspelen plaats waar-
v.-ui de uitslagen als volgt waren:
Vogelschieten:
1. H. Eggink (Koning) met als koningin mej. J.
van Til; 2. J. A. Bulink; 3. M. H. Gotink; 4. J.
Schouten; 5. H. Schouten.
Dogcarrijden voor dames:
l, Mevr. Muytstege; 2. mej. H. Langeler; 3. mej.
G. Lebbink; 4. mevr. Regelink-Flamma; 5. mevr.
Gotink; 6. mej. D. Rossel. .
Schijf schieten (vaste baan):
1. B. Rossel; 2. A. C. Gotink; 3. L. Steeman; 4.
M. H. Gotink; 5. S. Steeman.
Schijf schieten (vrije baan):
1. J. Eülink; 2. W. Zweverink; 3. E. Steeman; 4.
H. Huetink; 5. J. Schouten.
Kegelgooien:
1. H. Schouten; 2. J. Schouten; 3. H. Huetink;
4. H. Winkelman; 6. A. Zweverink.
Sulki-sport:
1. J. Hiddink en mej. R. Eskes; 2. H. Schouten;
3. E. Eggink; 4. A. C. Gotink; 5. H. Brummel-
man.
Hoedendans:
1. Mevr. Kappert^Bruggeman; 2. mevr. Mullink;
3. mevr. Menkveld-Flamma; 4. H. Eggink; 5. J.
Veenhuis.
Blaastrappen (dames en heren):
1. F. Mullink; 2. mej. R. Eskes; 3. B. Rossel;
4. mevr. Mullink; 5. G. Muytstege; 6. A. Besse-
link.
De voorzitter reikte na afloop met een toe-
passelijk woord de prijzen uit.
Het verdere gedeelte van de avond werd met
een gezellig dansje gevuld onder de muzikale
tonen van de „Gelria Band".
De buurtvereniging alsmede de bewoners van
de buurtschap kunnen dan ook op een zeer ge-
slaagd feest terugzien.
Bij de gehouden diverse kinderspelen waren aar-
dige prijsjes beschikbaar, ook werd de jeugd
rijkelijk getrakteerd.

VOETBAL
Hoewel Vorden I zondag haar laatste compe-
titiewedstrijd in een overwinning wist om te
zetten, heeft het haar wat betreft het kampioen-
schap toch niet meer mogen baten. De concur-
rente Rietmolen I won eveneens haar laatste
wedstrijd en wel met 2—0 van Erix, zodat zij net
l puntje boven Vorden I eindigde.
Hoewel Vorden met een invaller speelde wisten

zij toch bijna de gehele wedstrijd een kleine
veldmeerderheid aan de dag te leggen. Hierdoor
won Vorden tenslotte verdiend met 4 — 2. De
Markeloërs gaven blijk van een ontstellend te-
kort aan schutterscapaciteiten. Bijna alle scho-
ten vlogen hoog over of ver naast het doel, zo-
dat de invaller-doelman van Vorden maar weinig
moeilijk werk kreeg.
Vorden II verspeelde vermoedelijk haar laatste
kans op het behoud van het 2e klasseschap door
tegen Eibergse Boys III met 2—2 gelijk te spe-
len. Een kwartier voor het einde was het nog
2 — O voor Vorden. Evenals vorige week ging ook
nu weer de voorsprong verloren door blunders
in de achterhoede.
Vorden C won tenslotte opnieuw en nu met 7 — 4
van Socii A.
Tweede Pinksterdag speelt Vorden III uit tegen
Warnsveldse Boys III*» ontvangt Vorden B be-
zoek van KDC B.

NUTSFLORALIA
Nu de vruchtbomen weer in bloei staan wordt
het tijd, dat Nutsfloralia zijn stekplanten uit
gaat reiken. Dit zal plaats hebben op vrijdag 6
juni. De schoolkinderej^rijgen de plantjes vrij-
dagochtend 6 juni dfHihool, en de groteren
vrijdagmiddag in het Notsgebouw van half vier
tot half vijf. De kinderen krijgen een geranium
en een Afrikaan voor 45 cent en de groteren
een salvia en een begonia voor 55 cent.
Waarschijnlijk zal de tentoonstelling dit jaar
vroeger gehouden worden en wel op 29 en 30
augustus. De heer Tiedeman uit Apeldoorn, die
verleden jaar met zijn bloemschikcursus zo'n
groot succes heeft gehad bij zijn leerlingen, zal
bij voldoende deelname wederom een cursus
van 6 lessen geven. Zoals van ouds zullen voor
de cursisten aparte wedstrijden gehouden wor-
den in overleg met de deelnemers vastgesteld.
Daar de tentoonstelling dit jaar vroeger is, zul-
len de lessen ook vroeger aanvangen. De juiste
datum wordt nog nader bekend gemaakt. Indien
de cursus en de tentoonstelling wederom slagen,
dan bestaat er bij het bestuur plannen om in
het najaar bollen uit te geven aan de school-
kinderen, zodat ze dan van de winter een
bloeiende plant in huis op kunnen kweken.
In een advertentie staan de adressen vermeld
bij wie men zich moet opgeven voor de cursus
en voor de planten, doch doet u het vooral
spoedig !

OORKONDE UITGEREIKT
Tijdens de Landbouwtelling welke in hotel Bran-
denbarg alhier werd gehouden werd door Ir.
Kooy, Voedselcommissaris in Gelderland, na-
mens de Minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, aan de heer A. J. Lenselink
de oorkonde uitgereikt als blijk van waardering
voor de door hem verleende medewerking aan
alle sinds 1934 gehouden algemene landbouw-
tellingen.

CHR. LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS
Zaterdag werd in de Chr. Lagere Landbouwr
huishoudschool een vergadering gehouden van
de Centrale Commissie en Commissies van Be-
heer en de leerkrachten van het Chr. Landbouw-
huishoudonderwijs in Gelderland, onder leiding
van Dr. Ir. de Hoogh te Winterswijk. Hiervoor
bestond een zeer goede belangstelling. Wethou-
der Lenselink vertegenwoordigde de gemeente
Vorden, aangezien de burgemeester wegens fa-
milieomstandigheden niet aanwezig kon zijn.
De heer de Hoogh sprak een welkomstwoord en
hoopte dat deze vergadering aan haar doel
mocht beantwoorden. Hierna werd het woord
verleend aan de heer J. W. Ooms, Dir. van de
Centrale Plattelandbibliotheek in Gelderland te
Velp tot behandeling van zijn onderwerp: „Het

boek als metgezel". Spreker wist zijn toehoor-
ders te boeien door verschillende soorten van
boeken onder de loupe te nemen. Na de pauze
volgde hierop een geanimeerde bespreking.
Alle bezoekers (sters) deden hierna de koffieta-
fel, welke was aangericht in het Bosmanshuis
te Hackfort en bediend werd door meisjes van
de school in oud Gelderse klederdracht, alle eer
aan. ,Na afloop bezichtigden de genodigden het
Landgoed en kasteel Hackfort.
De namiddag werd gevuld door declamatie van
Ds. J. Langstraat alhier, die o.m. „Wij klagen
aan", gedeelten uit het Johannes Evangelie en
enige humoristische gedichten voordroeg.

WATER-POLO
De Vordense Zwem- en Waterpolo-vereniging
VZV zal binnenkort weer starten met de nieuwe
zomercompetitie. Naar u^^ernemen zullen er
drie teams aan de compewR deelnemen.
Het VZV-herenteam komt evenals verleden jaar
uit in de 2e klas afd. Kring Twenthe-IJssel-
streek, terwijl VZV I (dames) spelen in de der-
de klas der Kon. Ned. Zwembond. Voorts is er
nog een jeugddamesteam gevormd. Behalve de
te spelen competitieweds^klen heeft VZV dit
jaar nog een zeer aantrewPHïjk programma sa-
mengesteld, terwijl ook aan verschillende toer-
nooien e.a. zal worden deelgenomen.
Als hoogtepunt van dit seizoen geldt wel de
komst van de Hilversumse Zwemclub „De Rob-
ben", die op 16 augustus a.s. alhier zijn uitge-
nodigd om een demonstratie te houden. Hier-

bij zijn diverse Nederlandse en wereldkampioe-
nen als Mary Kok, Atie Voorbij etc. Een en an-
der belooft dan ook sensationeel te worden. Ook
Jan Stender, de beroemde Ned. zwemtrainer,
zal van de partij zijn.
Verder zal op 2 augustus het jaarlijkse water-
polo-toernooi worden georganiseerd, ditmaal
echter een dames-toernooi, waarbij de Vorden-
se dames o.m. zullen uitkomen tegen NZC, Nee-
de, BZ & PC Borculo en JSTeptunus, Zutphen.
Verder zal nog worden deelgenomen aan water-
polo-toernooien te Borculo, Wijhe en Zutphen,
terwijl diverse dames, o.a. Joke Brandenbarg,
dit jaar zullen deelnemen aan de Oostelijke kam-
pioenschappen, de Kringkampioenschappen
(baannummers en lange af stand wedstrijden).
Joke Brandenbarg start tevens in de Ned.
Kampioenschappen.
In de Bondscompetltie zijn de VZV dames in-
gedeeld bij: Berkel I uit Lochem, Neptunus I en
II uit Zutphen, AZC I uit Apeldoorn.

BIOSCOOP
Pinkstermaandag kan men zich 's avonds ver-
pozen met de vrolijke kleurenfilm „de baby-
sitters van de Marine". Als matrozen op een
baby moeten passen kunt u zich wel voorstellen
dat het er Spaans naar toe gaat! En toch komt
alles weer terecht.

RUITERSUCCESSEN
Op het te Ruurlo gehouden springconcours be-
haalde de heer D. Pardijs met Renny een 5e
prijs. In de klas eenspan landbouwtuigpaarden
won de heer F. Toorneman een 4e prijs.

Wie vrienden, maar geen vijand heeft,
Is maar een arme stakker.
Bij vrienden dut men spoedig in,
De vijand houdt je wakker.
Deze wijze woorden schoten mij te binnen,
toen ik j.l . zaterdag in Contact het stukje
had gelezen onder het opschrift:

„De beste stuurlui staan aan wal".
Ik zal niet ingaan op al het fraais, wat in
dit schrijven wordt verkondigd, maar wel
meen ik „de verdachtmaking", welke mij
persoonlijk raakt, te moeten beantwoorden.
Hiermede bedoel ik dan het gedeelte, dat
staat vermeld onder het woord „woningen".
Men zegt daar:
„Waarom werd een mooi stuk bouwrijpe
grond (aan de Ruurloseweg—Enk) rondom
voorzien van harde wegen, niet benut als
bouwterrein in die jaren dat Gemeente-
belangen z'n kans had? Toen schreeuwde
Vorden toch ook om woningen?
Hier volgt het antwoord.
Ongeveer 25 jaar geleden was het terrein,
waarop nu ondermeer de nieuwe Empo-
fabriek staat, te koop. Mijn voornemen was
om dit gehele terrein te kopen, dus ook
het gedeelte, dat nu begrensd wordt door
Ri jksweg-Wilhelminalaan - J u l i a n a l a a n en
Enkweg. Op een gedeelte daarvan wilde
ik een nieuwe fabriek bouwen. Het bleek
evenwel, dat ook de Gemeente Vorden dit
gehele terrein wilde kopen en daar ik des-
tijds Gemeenteraadslid was, liet ik het be-
lang der Gemeente voor gaan, en stelde
mij, na overleg en met goedkeuring van de
Gemeente, tevreden met dat gedeelte, wat
thans nog eigendom is.
Vanzelfsprekend wilde ik gaarne voldoende
reserve-terrein hebben voor mogelijke uit-
breiding in de toekomst.
Dit temeer, omdat ik al éénmaal in mijn

leven had ondervonden, dat er geen uit-
breidingsmogelijkheid meer was voor de
oude fabriek aan de Insulindelaan.
Eén en ander kwam prachtig voor elkaar,
dank zij de volle medewerking van de ge-
hele Raad.
Ik heb toen, zonder dat ik hiertoe ver-
plicht was, op eigen kosten een klinker-
weg voor de fabriek laten aanleggen en
deze voor algemeen gebruik afgestaan.
Aan de nieuwe fabriek werd tot heden
reeds tot 4x toe een flink stuk bijgebouwd.
Wanneer er nu hopenlijk nog eens een
flinke uitbreiding moet plaats vinden, is het
terrein tegenover de fabriek daarvoor uit-
stekend geschikt.
In de eerstvolgende jaren moeten er, zoals
onze regering zo juist heeft medegedeeld
nog 140,000 mensen in de industrie te werk
worden gesteld. Bovendien zal de Landbouw
(aldus de Regering) door verdere mechani-
satie nog een overschot aan werkkrachten
krijgen. Het is ook voor Vorden van het
allergrootste belang, dat het zijn steentje
zal kunnen bijdragen voor uitbreiding van
de Industrie.
In dit stadium wil nota-bene de V.V.D.
SPECIAAL DIT TERREIN vol bouwen met
woningen. Getuigt dat van wijsheid ?
Ik kan niet geloven, dat alle V.V.D. men-
sen in Vorden de klok willen terugzetten.
Maar mocht dit onverhoopt toch het ge-
val zijn en zouden zij in hun dwaze plan-
nen slagen, waardoor dus de uitbreidings-
mogelijkheid van de Empo op eigen terrein
in het gedrang zou komen, dan zullen wij,
en daar bedoel ik dan ook mijn opvolgers
mede, ons hier met hand en tand tegen
verzetten. Dat is dan niet alleen ons belang
maar eveneens een Vordens belang.

H. B. Emsbroek



Verloofd't

Joke Lu lof s

en

W.J. H. Caron

Van Hoornstraat 47
Hilversum

Eemnesserweg 215
Hilversum

Receptie 31 mei 1958
van 3.30—5 uur „de
Boskamp, Vorden.

Bij deze betuigen wij
onze dank voor de ge-
lukwensen, die wij bij
onze 50-jarige echt-
vereniging mochten
ontvangen,

H.J .Korenbl ik
en echtgenote

Vorden, mei 1958.
Linde

Voor het hartel i jk me-
deleven, betoond tij-
dens de ziekte en het
heengaan van onze
lieve vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoe-
der

Heintje Bijenhof
geb. Barmentloo

betuigen wij onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:
J. B. W. Bijenhof

Vorden, mei 1958.
„den Boomgaard"

Linde E 10

JE. Hylkema
Tandarts - Vorden

dinsdag 27 mei
afwezig

GEVRAAGD:
een meisje. Zutphen-
seweg 83, Vorden.

Meisje gevraagd,
voor de morgenuren
J. Uenk, Almenseweg
C 152b.

Gevraagd na l j u l i
een HULP in de huis-
houding wegens hu-
welijk van de tegen-
woordige. Voldoende
meerdere hulp aan-
wezig. Bromfiets be-
schikbaar.
Mevr. Staring,
„Wildenborch" Vorden
Telefoon 06752-297.

Gevraagd zo spoedig
mogelijk een

leerling-verkoopster,
liefst bekend met enig
naaiwerk.
fa . Looman, Vorden

Net meisje ZOEKT
werkzaamheden voor
de avonduren, b.v. op-
pas. Adres te bevrag.
bij het bur. v. dit blad.

H A R K K E E R D E R te
koop, in pr ima staat.
Gebr. Barendsen,
Vorden.

DAMESRIJWIEL te
koop. Zutph.w. C 81.
K I N D E R W A G E N te
koop, in goede staat.
J. A. Kelder, C 11(5,
„Oostpoort" Vorden
Te koop een paar

jongens VOETBAL-
SCHOENEN. J. Vos-
kamp, Kranenburg

D 151

Te koop IJZEREN
VATEN, zeer geschikt
voor meeltonnen.
Chroomlederfabriek
v.h. H. A. Albers.

In overgave aan Gods Genade is van
ons heengegaan onze geliefde Vader,
Behuwd- en Grootvader

Gerrit Jan Klein Ikkink
weduwn. van Gerritje Lenselink

in de ouderdom van 81 jaar.

Vorden: G. J. Klein Ikkink
J. A. Klein Ikkink-

Klumpenhouwer
Grootegast: A. J. Klein Ikkink

H. J. Klein Ikkink-
Wikkerink

en Kleinkinderen

Vorden, 19 mei 1958.

De begrafenis heeft donderdag 22 mei
op de Algem. Begraafplaats te Vorden
plaats gehad.

Nutsfloralia.
Opgave van stekplanten voor de kinderen
van de dorpsscholen bij de Hoofden van
scholen, ook voor de ouders van de school-
kinderen.
Kinderen die naar Zutphen op school gaan
en voor de groteren voor 30 mei bij Mevr.
Emsbroek-Steenman, Insulindelaan 2; Mevr.
Albers, Zutphenscweg 75 en bij Mevr. van
Mourik-Spoor, Zutphenseweg 10.
Prijs der stekplanten schoolkinderen 45 et.,
groteren en kinderen naar Zutphen 55 et:
Uitreiking vrijdagochtend 6 juni voor de
schoolkinderen op hun school. Voor de
overigen vrijdagmiddag 6 juni in het Nuts-
gebouw van half vier tot half vijf.
Kursus bloemschikken, 6 lessen, bij dezelfde
adressen als de stekplanten voor groteren.
Opgeven voor 30 mei, leeftijd vanaf 15 jr./

Voor Pinksteren:
200 gr. ham 100 et

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram Berliner 70 et

200 gram gebraden gehakt 70 et
100 gram gebraden rosbief 70 et'
100 gram gebraden rollade 70 et

100 gram varkens fricandeau 70 et
2 pakken vet 90 et.
500 gr. spek 80 et

500 gram rookworst 180 et j^L

M. Krijt, Dorpsstraat
Reeds jaren bestaande zaak, met goede naam
in de Graafschap, zoekt nog een

actief persoon
voor Vorden en omgeving, voor de bemid-
deling bij de verkoop van haar electro-tech-
nische merkartikelen. De interessante werk-
zaamheden behoeven niet veel tijd in beslag
te nemen. De beloning kan dan ook als een
goede bijverdienste worden beschouwd.
Wat in het begin een bijverdienste is, kan
een goede bron van inkomsten worden.
Brieven te richten aan het Publiciteitbureau
Heuvelink, Schupstoel 6, Zutphen.
Op de enveloppe vermelden: No. HT 243

Kollekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan - Aktueel
Helpt allen het Rode Kruis. Het Rode
Kruis helpt U.

Elk offert je wordt in dank aanvaard.
Mogen wij onze kollektanten ook dit jaar
vriendelijk verzoeken, hun onmisbare mede
werking te verlenen.

Het comité:
H. Folmer, Zutph.weg 38, vertegenw.
H. Groot Bramel, D 15
W. Kamperman, Ruurloseweg 33
J. Kettelerij, E 102
A. G. Mennink, D 55
F. Mull ink, B 77
Joh. Norde, Burg. Galléestraat 10
J B. Vreeman, E 35
J. G. Wassink, C
H. Wesselink, C 49

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

H.H. Graanmaaiers!
Zijn de BINDERDOEKEN stuk, breng ze
ons spoedig.

fa. G. W. Luimes, Tel. 421

2e Pinksterdag
gratis DANSEN

vanaf 4 uur in
Hotel Langeler, Hengelo-G.

De gehele kollektie

Tweka
badcostuums
en
zwembroeken
in wol en lastex,
kinderbadpakken vanaf 6.30,
Terlenka heren- en jongens-
pantalons, alsmede een ge-
hele nieuwe kollektie
Zomerrokken en
Japonnen
voorradig bij

Looman, Vorden

Aangezien Concordia dinsdagavond
j.L de loten van het Anjerfonds
Gelderland in korte tijd verkocht
had, zal, indien de nabestelde loten
op tijd aanwezig zijn, Concordia
de nog niet afgewerkte buurt dins-
dagavond a«s* bezoeken.

Sigarenmagazijn

Olthuys (D. Boersma)

*wegens vakantie ge-
sloten van 27meit.m.
vrijdag 3O mei a.s.

Geopend: Sig.mag. Eijerkamp
Hassink

Mevrouw, koopt uw

KINDERWAGEN
bij de vakman.
Solied, sierlijk en niet duur.

fa. G. W. Luimes, Tel. 421

T

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Lijst 2 C.H.U. Lijst 2
Een laatste woord tot U, kiezers.

Er is veel gedebatteerd in dit blad. Bekende
waarheden gezegd, gepropageerd, leuzen op-
geworpen, Het GEPRAAT neemt nu een end.

Woensdag gaat het om de DAAD!
D.w.z.: Maak één van DEZE vakjes rood!
DAN STEMT U GOED!

Lijst 2.

NORDE, W. aftr. lid, Leuke.

BANNINK, G. J. Hoofd Lag. Landb.sch. Dorp

MENNINK, A. G. landbouwer, Wildenborch

WINKEL, G. W.

REERINK, H. J.

BOGCHELMAN, G.

Veldwijk

Delden

Hackfort

GEERKEN, J. F. contr. opl. Stuo.bedr., Dorp

ESKES, M. landbouwer, nabij het Dorp

Hebt U moeilijkheden ter stembus te gaan? En nog niet
geslaagd om per auto te gaan? Meld U dan omgaand bij
G. Bogchelman, Hackfort, W. H. Ruiterkamp, Medler,

G. W. Winkel, Veldwijk, D. Norde, Wenneker,
H. J. Radstake, Dorp.

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren be tekent vergeten worden en dat
kost u u i t e i n d e l i j k veel meer l!
Een goed opgestelde adver ten t ie , geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd z i jn , be teken t 100 pCt. t refkans .

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden

Doe meer,
MET MINDER GELD!!

Volvette Goudse Kaas, 500 gram
98 et

Vruchten sprits, 250 gram 59 Ct
Grote ontbijtkoek (Pierik) nu voor 39 Ct
Groot blik haring in tomatensaus 65 Ct

Zomersnoep fris snoepje, 200 gr. 49 Ct
Puddingsaus, alle smaken,

2 flesjes voor 49 Ct
Vruchtengries met veel vruchten,

200 gram 35 Ct

Bitterkoekjespudding per zakje 35 Ct
Amandelgries per zakje 35 Ct

Ananaspudding per zakje 35 Ct

Pruimen-sinaasappeljam (eerste

kwaliteit) per pot 69 Ct

Hierbij een rol beschuit voor 5 Ct

flttraktie voor de jeugd!!
Zolang de voorraad strekt een
waterpistool gratis bij 2 stukken
toiletzeep.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden



U kiest: op uw bedrijf
in uw zaak
in uw huishouden

steeds het
beste

LIJST

Kiest dan in Vordens Raad 1
tóch de beste kandidaat!

H. WESSELINK

H. S. J. ALBERS

L II S T
Mr. A. BAR. v. WESTER-
HOLT v. HACKFORT

H. BANNINK
C. C. VOGTLANDER-

NETTO
G. H. v.d. PEIJL
M. C. v. MOURIK-

SPOOR
H. WESSELINK „Hakkerij"
J. H. SCHUPPERS

Onze lijstaanvoerder, die getoond heeft grote kennis van zaken
te hebben.
Als voorzitter van het Nut en in tal van Maatschappelijke funktie 's
kent U hem. U weet, wat U aan hem hebt.
Nooit deden wij tevergeefs een beroep op hem.
Altijd is hij bereid zich geheel belangeloos in te zetten, als er
voor het welzijn van Vorden iets gedaan moet worden. En met
zijn uitzonderlijk organisatievermogen en zijn stuwende werkkracht,
weet hij zijn doel te bereiken. Een man met capaciteiten en er-
varing, die wij niet kunnen missen.

Middenstanders ook gij hebt de volle aandacht van de V.V.D.
Immers volgens ons partijprogram strijden wij voor de onont-
beerlijke Vrijheid, die een noodzaak is voor het slagen van uw
partikulier initiatief.
H. S. J. Albers is een respektabel vertegenwoordiger, een ge-
zien man, eerlijk en betrouwbaar.
Geen konkurrent, maar een loyaal kollega, die zeker voor uw
belangen op de bres staat.
Beter kunt u zich niet wensen.

Onze Wethouder, met eigenschappen, die juist zo uitermate be-
langrijk zijn bij de vele zaken, die uitsluitend in B. en W. wor-
den behandeld.
U leest hierover niet in de krant, maar U weet het Baron van
Westerholt is een man met uitzonderlijke bekwaamheden. Zijn
waardevolle adviezen kunnen wij niet missen in Vordens Raad.
Scherpzinnig en met een helder verstand, is zijn oordeel gezond;
zijn bemerkingen zijn rechtstreeks en ... hij heeft een w a r m
hart voor Vorden.
Jarenlang heeft hij dit met daden getoond!
U weet het en U bent dit niet vergeten!
Vorden kan op hem r e k e n e n ! ^^

Dit is NIEUW!
<•'

Vindt U het ook van belang dal er eefi& een vrouw in de
Raad komt? W
Wenst U straks een vrouw op een verkiesbare plaats?
Toont ons dat dan en geeft Uw voorkeurstem aan een vrouw.
U hebt bij ons keus.

J
Ouden van Dagen en zij, die een auto behoeven om te gaan stemmen, worden verzocht
dit op te geven bij;
H. S. J. Albers, Zutph.weg, Tel. 232; H. G. Poesse, Zutph.weg, Tel. 475, G. P. Vogtlander, Zutph.weg, Tel. 305

H.H. Sporlvissers!
l j un i nadert, wij hebben weer een
pracht kollektie

Hengelsport-
artikelen
voor U.

Jan Hassink - Raadhuisstraat 14
Pinkstermaandag,
laatste competitiewedstrijd

Ratti l - Keijenburgse B. l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

Met al 't gepraat en al 't gestoor
de frisse wind gaat Vorden door.

Stemt LIJST 5

Gemeente-
belangen.

*

•

HET BESTE
voor de laagste prijs!

250 gr. vruchtenkoekjes, heerl. koekje
59 et

250 gr. heerl. Veluwse sprits 59 et
250 gr. prima biskwie 39 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
250 gr. pr ima boterhamkorrels 39 et
3 pak Koopmans pudding, div.sm. 48 et
l beker prima appelstroop 48 et
l grote fles prima limonadesiroop 89 et
l grote fles heerlijke slasaus 68 et
250 gr. prima varp. huish. koffie 119 et
ALS EXTRA REKLAME:
150 gr. heerlijke boterhamworst 37 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

van net voorjaar.

Geen pijnlijke voeten
meen
Gratis voetonderzoek»
Steunzolen naar gips-
model.

Voetuerzorging - Pedicure

Diny Wolsing
Tel. 514, Raadhuisstraat 26, Vorden

Wie all» dagen intensief van zijn
rijwiel gebruik maakt, in weer en wind,
heeft een degelijke snelle (iets nodig.
Daarom houd ik het altijd op'n Empo!

r i jwie len
/open fdc/i lichter

EMPO • RIJWIELFABRIEK - VORDEN

Verkrijgbaar bijl

E. J. Lettink - Almenseweg

Zonnig van kleur, zonnig van
model, echt schoentjes die uw
toilet afmaken.

KIJK EERST BIJ

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

Concordia Hengelo-G.
maandag 2e Pinksterdag

gratis Dansen
vanaf 4 uur.

Dans- en Showorkest „The Explorers*

Nutsgebouw™
Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l juni, 8 uur

de fel-spannende film

Gangsters van 18
met: James Darren, Laurie Caroll,
Michael Granger en Freddie Bell en
zijn Bellboys.
Onthullingen over de jeugd uit New
Yorks havenwijk . . . »
Zij groeien op voor galg en rad, maar
nog is hun hart niet slecht . . .

Toegang 14 jaar 3
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

passen is
pasvorm kiezen!

De gehele kollektie
vindt u bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 231

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

Trekt U niet aan wat een
ander segt

Maar doet wat billijk is en reght.

Stemt daarom op
LIJST 5

Gemeente-
belangen



^Proficiat!
Nu „Contact" de a.s. Gemeenteraadsver-
kiezingen voor het laatst onder Uw aandacht
brengt, willen ook wij, Anti-Revolutionnairen,
een woord tot U richten.
Hoewel het tot de gebruiken der laatste tijd
behoort dit te doen met leuzen, of met cri-
tiek op andere personen of groeperingen
willen wij een uitzondering maken, door U
eens iets te vertellen, wat enige ruchtbaar-
heid verdient.
In de afgelopen week vond n.l. het 12%-
jarig ambtsjubileum plaats van de heer A.
J. Lenselink als wethouder van onze Vor-
dense gemeenschap. Daar een dergelijke ge-
beurtenis niet voor een ieder is weggelegd,
wil dit dus zeggen dat er hier iets bijzonders
aan de orde was Diegenen, die „A. J." kennen
als mens, of in de functie die hij zo lange
tijd heeft bekleed met hem in aanraking zijn
gekomen, zouden U dit bijzondere jubi leum
kunnen verklaren. Hun verklaring zou on-
geveer als volgt luiden:

„Door de jarenlange ervaring als raadslid
is hij één der mensen die wel het best
op de hoogte is met de problemen en de
mogelijkheden in de gemeente Vorden. Door
zijn positieve levenshouding is hij gezien
bij diverse van zijn politieke tegenstanders,
waardoor het ook mogelijk was dat hij bij
herhaling tot wethouder werd gekozen.
Steeds staat hij op de bres, wanneer het
gaat om een principieel beleid.
Zijn oordeel wordt in de Gemeenteraad op
hoge prijs gesteld, terwijl het intellect waar-
mee hij tot een juiste slotsom komt, in ve'e
gevallen verrassend is.
Kortom, deze persoon is de juiste man op
de juiste plaats!"

Wij roepen dan ook alle stemgerechtigden
op, straks A. J. Lenselink te feliciteren door
hun stem uit te brengen op:

No. 1 van Lijst 6.

BEDRIJFSVOETBAL-TOERNOOI GESTART
Na vele weken van voorbereiding, kon maan.
dagavond het Vordens Bedrijfsvoetbal-toernooi,
dat elk jaar wordt georganiseerd door de Gems
Personeelsvereniging, van start gaan.
Aan het toernooi 1958 nemen 8 teams deel. In
groep A komen de sterkste elftallen uit t.w.
Gems I, Empo I, Leder I en Vleeswaren I. In
de B-groep Zuivelfabriek I, Gems II, Empo II en
CLV Eendracht I. Het zijn combinatieteams,
min of meer aangevuld met spelers uit buurtbe-
drijven.
Voor beide groepen zijn wisselbekers beschik-
baar gesteld; voor de A-groep door de directeur
der Gems Metaalwaren en voor de B-groep door
de Gems Personeelsvereniging. De wisselbeker
1957 is momenteel in bezit van de Eerste Gel-
derse Vleeswarenfabriek (Welling). Deze bekers
moeten driemaal achtereen of vijfmaal in totaal
worden gewonnen om definitief bezit te worden.
Er zal dit seizoen een halve competitie worden
gespeeld, dat is 28 wedstrijden in totaal. De
speeltijd van elke wedstrijd is 2 x 30 minuten.
Alle wedstrijden zullen worden gespeeld op het
sportterrein op de Kranenburg en wel op maan-
dag- en donderdagavonden.
Maandag werd de eerste ontmoeting gespeeld
tussen Empo II en Gems II. Het werd een zeer
spannende strijd welke met rust een l—l ge-
lijke stand aangaf. Ook na halftime waren beide
ploegen tegen elkaar opgewassen en eindigde
deze ontmoeting, die in de meest sportieve sfeer
werd gespeeld onbeslist met 3—3. De veteranen-
wedstrijd tussen Gems en Empo „oudjes1" werd
tot nader datum uitgesteld evenals Vleeswaren I
tegen Zuivel I. Op iedere speelavond zal een mi-
nimum entree worden gevraagd van 0.10 p.p.
voor de afdeling van het Groene Kruis, alhier.

RATTI-NIEUWS
Alleen Ratti II was j.L zondag in touw. Zij kre
gen bezoek van Pax III, doch stelden enigszins
teleur, daar de gasten met een 3—5 zege de
punten meenamen naar Hengelo (-G.).
Niettemin was het zeker in de eerste helft een
spannende strijd, waarbij Pax reeds in de eerste
minuten de score opende, doch even later kon
Ratti's middenvoor de gelijkmaker scoren
(l—1). Na goed samenspel konden de gasten
wederom de leiding nemen en wisten deze voor-
sprong tot de rust te handhaven.
Steenbreker kon na de rust de stand op gelijke
voet brengen (2—2), maar Pax schoot uit haar
slof en wist in korte tijd de score op 2—4 te
brengen. Toen Ratti andermaal de achterstand
verkleine (3—4), steeg de spanning, maar het
mocht niet meer gelukken om weer gelijk te
maken. Pax doelpuntte nog eenmaal en had
daarmee verdiend gewonnen.
De junioren waren vrij.
Voor Ratti I wordt Pinkstermaandag het sei-
zoen besloten. De laatste competitiewedstrijd
wordt op eigen terrein gespeeld tegen Keyen-
borgse Boys I. Deze ploeg, die met Pax I uit
Hengelo (G.) kandidaat is voor het kampioen-

schap laat niet met zich spotten en het zal voor
de Rattianen dan ook een zware opgave zijn
om hiertegen het juiste spel te vinden. Hoewel
in Keyenborg door Ratti toendertijd een gelijk-
spel werd behaald, lijkt dit nu niet waarschijn-
lijk!
Ratti II is vrij, evenals de A-junioren. Ratti b
speelt zaterdag thuis tegen BIC-c uit Brummen.

PLATTELANDSVROUWEN
Dinsdag hield de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen, afdeling Vorden, een bijeenkomst in
de iNutskoffiekamer. De presidente, mevr. R.
Pelgrum-Rietman, opende de vergadering door
allen welkom te heten, in het bijzonder de heer
H. J. Kolk uit Laren, de spreker van deze
avond.
Voor het zomeruitstapje, dit jaar naar de Volks-
hogeschool te Havelte, Staphorst en de Model-
boerderij in Vriezenveen, gaven zich 39 leden op.
De Presidente besprak de instelling van een
„vreugdepotje"; een soort spaarpot voor bijzon-
dere gelegenheden.
Hierna besprak de heer Kolk het eerste deel
van de trilogie „Dauw over dorstig land" van
R. Brouwer. Spr. wist door zijn vlotte en geesti-
ge wijze van vertellen buitengewoon te boeien.
De opkomst voor deze avond was bijzonder
groot. De presidente dankte de heer Kolk voor
zijn lezing en sloot de vergadering.

KVP VERKIEZINGSAVOND
De afd. Vorden-Kranenburg van de Kath. Volks
Partij hield in verband met de a.s. Gemeente-
raadsverkiezingen een belangrijke verkiezings-
avond bij schoenaker op de Kranenburg, waar-
voor een behoorlijk goede belangstelling be-
stond. Na een kort welkomstwoord van de voor-
zitter, de heer A. J. Meyer, werd het woord ver-
leend aan de heer Th. Groot-Kormelink, KVP-
Wethouder van de gem. Groenlo, die een zeer
bevattelijke en leerzame inleiding hield over de
gemeente-politiek. Spr. vergeleek de gemeente
met een groot gezin. Wanneer ouders en kjnde-
ren met elkaar samen werken kan alles een
mooi harmonieus geheel zijn. Zo ook de gemeen-
te. Als hier de vertegenwoordigers de juiste
samenwerking kunnen vinden kan dit alleen
welvaart en geluk in een gemeente brengen.
Het is daarom dan ook van groot belang, dat in
een gemeente vertegenwoordigers worden ge-
kozen, die met een goede principiële grondslag,
zich energiek voor de belangen der gemeente
willen en kunnen wijden. Nadat ook de heer J.
Heerink, zittend gemeenteraadslid, op duidelij-
ke wijze zijn visie had gegeven over enkele ge
meentelijke problemen e.a. en nog diverse vra
gen waren beanlj^^rd, dankte de heer Meycr
allen voor hun beMftstelling en de heer Groot
Kormelink voor zijn bevattelijke inleiding.

CONTACTAVOND BOI.H—BOG
In de zaal van hotel Bakker hield de afdeling
Vorden van de J^^H en de BOG een onder-
linge contactavad^É
Deze avond weró^met een welkomstwoord ge-
opend door de presidenten van de BOLH, me j.
T. Ruiterkamp.
Hierop volgde een filmvertoning voor „Elck
wat Wills". Het verdere gedeelte van de avond
werd met een gezellig dansje, onder muzikale
leiding van de heer Bretveld uit Hengelo (G.)
gevuld.
De heer J. Wuestenenk, tweede voorzitter van
de BOG dankte tenslotte allen die tot het wel-
slagen van deze avond hadden meegewerkt.

ONGEVALLEN
Toen zondagmiddag ter hoogte van het Bos-
manshuis in Hackfort het ondertrouwde paar
H. en W. naast elkaar fietste kwamen door nog
onbekende oorzaak beide sturen in elkaar met
het gevolg dat beiden tegen de grond werden
geworpen. De heer H. kreeg bloedende wonden
aan zijn gezicht, terwijl mej. W. met een her-
senschudding werd opgenomen. De huwelijks-
voltrekking moest helaas worden opgeschort.
De bejaarde mevr. G. nabij den Bramel alhier
kwam bij het dweilen van de keuken zodanig te
vallen dat zij een heupbreuk opliep. Op medisch
advies werd zij naar het ziekenhuis te Zutphen
vervoerd.

12'/2 JAAR WETHOUDER
De heer A. J. Lenselink, wethouder dezer ge-
meente herdacht dinsdag dat hij voor 12 ̂  jaar
terug tot wethouder werd gekozen. Dit gebeur-
de in de vergadering van de destijds tijdelijke
gemeenteraad van 20 november 1945. Het wet-
houderschap werd onafgebroken door hem ver-
vuld. In de vergadering van B. & W. werd hij
door burgemeester van Arkel met dit feit ge-
feliciteerd.
Aangezien de heer Lenselink meerdere functies
in het maatschappelijke en politieke leven be-
kleedt, mocht hij des avonds in intieme kring in
zijn woning nog menige gelukwens in ontvangst
nemen.

CONCORDIA MAAKTE MUZIKALE
RONDGANG

De muziekvereniging „Concordia" alhier hield
dinsdagavond een rondgang door ons dorp, ten-
einde loten van het Anjerfonds Gelderland aan
de man te brengen. Door het kopen van loten
voor genoemd fonds heeft men niet alleen kans
op enige mooie prijzen doch men steunt indirect
ook de muziekvereniging, aangezien deze uit
de opbrengst een subsidie hoopt te ontvangen.
Daar d.e loten spoedig uitverkocht waren, heeft
men niet alle delen van het dorp kunnen be-
zoeken. Concordia zal meer loten aanvragen en

hoopt deze binnenkort nog aan de man te
brengen.

Taxi ?
Belt George 3-5-8

GESLAAGD
Op een ie Utrecht gehouden examen slaag-
de onze plaatsgenoot de heer H. Hartelman
voor het diploma kruidenier.

HET NEDERLANDSE ROODE KRUIS
Het is bevreemdend hoe weinig wij van het
Roode Kruis weten, een instelling die wereld-
vermaardheid bezit, die wars is van alle be-
krompen politiek, die geen onderscheid kent in
ra*hg of stand. Welke taken heeft het Roode
Kruis?
a. Een oorlogstaak. Zolang oorlogen nog niet
zijn uitgebannen en zolang oorlogsleed nog over
ons land kan komen, behoudt het Roode Kruis
zijn oorlogstaak: dat is het verlenen van hulp
en bijstand aan gewonde en zieke militairen en
aan de burgerbevolking.
b. Vredestaken. In tijd van vrede verzorgt het
Roode Kruis een 60-tal taken, waaronder:
1. Opsporing en contact met vermisten, door

het Informatiebureau.
2. Hulp bij rampen en ernstige ongelukken.
3. Vervoer van gewonden en zieken.
4. Hulp bij sportevenementen.
5. Hulpposten langs de wegen.
6. Welfare-werk voor patiënten om deze be-

zig te houden.
7. Lectuurvoorzieing voor patiënten.
8. Boot- en autotochten voor chronische in-

validen.
9. Radio-medische hulp voor schepelingen.

10. Bevordering van hoornvliesoverbrenging
door de Hoornvliescentra.

11. Trombose-dienst.
12. Bloedtransfusiedienst.
13. Jeugd Roode Kruis
14. Vakantiewe'ken voor chronische invalide

jongeren.
De waarde van alles, wat het Roode Kruis jaar-
lijks doet, loopt in de miljoenen guldens. Het
Roode Kruis steunt grotendeels op vrijwilligers.
Als de enthousiaste collectanten dezer dagen bij
u aankloppen, rekenen zij op uw aller onmisba-
re financiële steun.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u
reeds bij voorbaat hartgrondige dank.
Leest u vooral ook de-advertenties in dit blad.

Leo Victor c„ Huif kar-sigaren
voor de echte kenner , n i e t gepoederd
of geverfd!!

in divï prijzen,
—"i

Alleen b i j :

Sigarenmagazij n

Olthuys
(D. BOERSMA)

Te koop BIGGEN
G. J. Ei jerkamp, B 35.
6 a 7 BIGGEN te
koop. H. Horstman,
Mossel D 88.

Te koop 3 toom BIG-
GEN. G. J. Ar fman ,

Wildenborch

Adverteert in Contact

Publicatie van de Nederlandsclie
Nieuwsblad Pers

Het Plaatselijk
blad komt binnen,

de regelmatige, wel-
kome brenger van alle
nieuws uit de eigen
omgeving. Juist op het
p la t te land en in de
provinciesteden is er
een grote gehechtheid
aan de eigen streek.

HET PLAATSELIJK
BLAD IS EEN DEEL
VAN HET
VOLKSLEVEN!

AMERICAN LOOK beha! Ver-
ticale stiksels en tule-voering
in ondercups geven de juiste
uplift. Haak-in schouder-
bandjes zijn in één seconde
versteld - zonder losse eind-
jes! (Bij grotere cups zijn
de bandjes met pluche ge-
voerd). Drie uitvoeringen:
lang 9.75, half-lang 6.95,
kort 4.95.

Looman
Vorden

Te koopjonge KONIJ-
NEN. Bennie Tiessink
B 53.

Te koopjonge hennen,
6 weken, W. xR.
J. Wagenvoort, achter
Buitenzorg, Tel. 378,
Vorden.

Plm. 200 jonge HEN-
NEN te koop, 7 d 8
weken. G. KI. Geltink,
Hacklort, Vorden.

Tel. 229

Te kp. 2-jr. merrie, vos
volbl. Ge'ld. Type, met
papieren; mak en be-
tuigd in en bij alles.
Wed, H. Roelvink, bij
't zwembad, Vorden.

Te koop 2 vaarskal-
veren, 2 maand oud,
bij H. Eggink „Leunk"
Hackfort .

Te koop een dragend
varken, eerste worp,
keuze uit 3, a.d. teil.
10 j u n i . H. G. Oltvoort
Wildenborch. N.o.z.

Contact, hét blad voor Vorden!

Te koop r.b. dragende
MAAL, t.b.c- en abor-
tusvri j ,m.goedemelkl .
E. B. Hendriksen,
Dekkershuis, Hengelo

Gld.
Te koop beste BIG-
GEN en plm. 25 jonge
HENNEN, R.xW.
B. Rouwenhorst,
„de Kerkhof.

KOOPTVH +
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In het heden ligt 't verleden
In het nu, wat worden zal

Stemt daarom nu
op LIJST 5

Gemeente-
belangen

Wij betalen voor
slachtkippen (alle

(rassen!)
f 2,05 p. kg.
W.ROSSEL

Pluimveehandel
Vorden Telef. 283

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

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Wie wil DRUKWERK
verspreiden, huis
aan huis? Voor alle
plaatsen. Aanb. onder
letter D.V. Bur. dezes.

Ziet onze PARADE
der
kleine sigaartjes
Voor elk wat wils.

Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boer s ma)

Te koop:

tomatenplanten
Gebr. Kettelerij

Zutphensew. 54
Telef. 508

Geniet van de na tuur
Gaat U kamperen??
Wij verhuren tenten en
luchtbedden.
fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Tomatenplanten
kunnen vanaf heden
worden afgehaald.
H. G.Breuker,
t Enzerink.

EETAARDAPPELEN
te koop, pimpernel en
libertas. B. Verkerk,
achter het station.

Te koop EETAARD-
APPELEN, rodester en
noordeling.
A. Dimmendaal , D 1(50

Te koop EETAARD-
APPELEN, noordeling
en ijsselster.
H. Hoetink, Hackfor t
Vorden.

fa. Marlens

KHl
'GEKOCHT ayj>^

• GESLEPEN 6L/I2EN
• PEKTSKTe PASVORM
• yuisre

fa. Marlens
2 B I JENVOLKEN te
koop. W. Kamperman
Ruurloseweg 33.

EETAARDAPPELS te
koop, rode ster.
D. A. Lenselink,
„Specop", Linde.

Te koop pr ima EET-
AARDAPPELS, liber-
tas, en een partijtje
VOEDERBIETEN,
groenkraag. H. te Veld-
huis, Medler D 15(5,
Vorden.

Steeds meer nieuwe
klanten (in onze af-
deling Woninginrich-
t ing) kr i jgen wij. Wij
zijn daar zeer dank-

baar voor!!
Meubelen, Matrassen,
Vloerbedekking, Gordij-
nen enz. enz.

Ook voor reparatie.

fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421.

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes:

Looman
Vorden

Telefoon 231

Eenyreepuitonzesuccesartikelen
Damesvesten modern

19.55

Damesblouses no-iron
6.95

Dames garnituur 2.80

Dames onderjurken
katoen 4.95

Korte spijkerbroeken
vanaf 2.95

Herenoverhemden
no-iron 10.95

Jongens blouses
vanaf 2.50

Kinderpullovers
vanaf 1.45

Kindersokjes vanaf
60 et

NATUURLIJK...

A. Wolsing, Textiel, Vorden

Vordenaren U leest het deze
week woordelijk in alle
bladen.
Met NADRUK waarschuwt de Minister van Economische
Zaken tegen een lichtvaardige beoordeling van de taak-
stelling voor onze industrieële ontwikkeling in de komende
periode.
De Minister is van mening dat deze taakstelling slechts
met grote inspanning van ALLE BETROKKENEN kan
worden bereikt.
De mate waarin de Nederlandse industrie (ook Vordense
industrie) er in slaagt haar concurentie-positie te VERBE-
TEREN zal doorslaggevend zijn voor de werkgelegenheid
en welvaart.
De regering zal zich grote offers getroosten om dit moge-
lijk te maken.
VORDENS GEMEENTEBESTUUR zal steeds aktief
hieraan mede moeten werken om het de VORDENSE
ONDERNEMERS mogelijk te maken te kunnen concureren
op de binnen- en buitenlandse markt.

)e Vordense bedrijven zijn op het ogenblik Qfljt reeds in
felle concurentiestrijd gewikkeld.

Let Gemeentebestuur heeft het mede in haar hand om de
bedrijven een nog lagere kostprijs mogelijk te maken,
VOLLE MEDEWERKING betekent GELIJKE kansen
voor onze Vordense industrie.

kiezers neemt Uw maatr^elen en
engt Uw stem uit op

Gemeente-belangen Lijst 5
dan weet U zeker dat een belangrijke algemene welvaarts-
bron van Vorden niet aan haar lot wordt overgelaten,
hetgeen schade aan U allen zou betekenen.

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordt!

Stemgerechtigden van Vorden!
Zijt gij voor Vrijheid van de uitvoering van
de taak der Gemeente en tégen centralisatie
van deze taak door hogere bestuursorganen?
Voor orde en een krachtig gezag?
Voor sociale rechtvaardigheid en een vooruit-
strevende, sociale politiek?
Voor het behartigen der belangen van alle
bevolkingsgroepen ?
Voor alles, wat een ieder aangaat, op vele
terreinen krachtig mee te werken in het be-
lang der gemeenschap?

Stemt dan 28 mei e.k. op Lijst 4;

DE KATHOLIEKE V O L K S P A R T I J !
•
DAN worden UW BELANGEN en die der
GEMEENTE veilig gesteld!

HET BESTUUR

Doe nu eens Uw eigen zin
En stem niet tegen Uw geweten in.

Stemt op LIJST 5

Gemeente-
belangen
*

Trek er op uit met een

E M PO rijwiel

EMPO Rijwielfabriek Vorden

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.

Wij hebben de nieuwe soorten voorradig,

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

Ook voor de Pinkstervakantie:
een vlieger gratis
bij 'n fles Vetter's limonade a f 1.53
(Vliegers ook verkrijgbaar a 50 et.)
•

Voor uw uitstapjes:
Pakjes biskwie en wafels.
Liters fles gazeuse 41 et.
HERO limonades, Rivella, enz. enz.
Chocolade vlokken, 200 gram 42 et
250 gr. koffiekoekjes 59 et.
2 pakken beschuit 34 et.
•
Magere ham, 150 gr. 79 et.
Corned beef, 100 gr. 59 et.
•

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

?5 Komt U eens kijken naar de

nieuwe -collectie bij

Tragter

RS fietsen -
fantastische
fietsen!

Technisch goed verzorgd, een genot
om op te rijden en ...

met het Rotor lakprocédé in 4 lagen • versterkte
bagagedrager met ingebouwde gereedschapstrommel

• aparte nokken voor snelbinder,
een fiets voor Uw leven.

A. G. Tragter, Zutphenseweg


