
CONTACT
Donderdag 24 mei 1962

24e jaargang no« 8

Verschijnt éénmaal per week
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Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

Contact op woensdag
In verband met Hemelvaartsdag kan Con-
tact volgende week niet op donderdag ver-
schijnen. We hebben besloten dat het blad
dan op woensdag zal uitkomen; ook met
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
ligt dit het gunstigst.
We maken u er opmerkzaam op, dat de
advertenties volgende week beslist op
maandag binnen moeten zijn. Wij moeten
de krant n.l. dinsdagmiddag al op de post
hebben. Alleen kleine advertenties en even-
tueel familieberichten kunnen tot uiterlijk
10 uur dinsdagmorgen worden aangenomen.

De uitgever.

Welvetóorttd
* C

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP

KERKDIENSTEN zondag 27 mei
Her v. Kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen,

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, tel 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Cuiv,^u Pijjcspolitie)

Wij adviseren U met klem:

Geef de A.R. ook nu uw stem,

A.R. Lijst 4
De partij

voor Vrijheid en Gerechtigheid

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

• ;3;;|»s ir..,j(Ms

^Pliêz

t meer strijken, kan niet krim-
pen, i jzersterk en valt soepel.

: .; Leverbaar als valletje, geborduurd,
? als opneem gordijn, en per meter
l van 90 t/m 300 cm breed.

l Visser - Vorden l

Kiest in Vorden%Raad
uw eigen kandidaat! Lijst

STEMT

L
IJ
S
T

Onze lijstaanvoerder: H. WGSS6lir)K

Een man met bijzondere bekwaamheden; met organisatietalent
gepaard gaande aan een helder inzicht en een doorzettingsver-
mogen om zijn gestelde doel te bereiken.
We denken slechts aan het vele nutswerk - onze prachtige mo-
derne kleuterschool.
Zijn kritiek in de raad getuigde altijd van een grote werkelijkszin.
Een man, die steeds zijn capaciteiten en ervaring in dienst van
de Vordense gemeenschap heeft gesteld.

Voor de Middenstand: H. S. J. Albers
Vertrouwd middenstander, niet alleen op de hoogte met alle
middenstandsproblemen, maar door de veelzijdigheid van zijn zaak,
ook met alles wat er in het boerenbedrijf omgaat.
Verder is hij een man, die, ondanks zijn bezet zakenleven, nog
de tijd weet te vinden voor het vervullen van tal van bestuurs-
functie's op maatschappelijk en kerkelijk terrein.

Voor de Vrouw: Mevr. G. Garssen-Emsbroek
Dames, er zijn 3000 vrouwen in Vorden. Geeft nu uw voor-
keurstem aan een vrouw, opdat U eindelijk ook in Vorden's
Raad vertegenwoordigd bent.

„ . G. J. Vruggink, Stroetman
Voor de Boer: „ Tjoonk7

M
Garme|

Hebt U graag een liberale boer in de Raad?
Zowel Vruggink als Tjoonk staan beiden als zeer vooruitstre-
vend bekend. Ook op het gebied van boerenorganisatie's hebben
ze hun sporen verdiend.

H. Bannink, D 152
H. W. C. Haverkamp, Molenweg
B. Wunderink, Kranenburg
Mevr. C. C. Vogtlander-Netto
H. Wesselink, Hakkerij
J. H. Schuppers, Dorpsstraat
W. Kuijper, Molenweg

NIEUW! NIEUW!
Voor iedere groep een eigen kandidaat in eigen partij!

UW STEM HEEFT BIJ ONS DE GROOTSTE WAARDE.

N i e t de plaats op de Lijst, maar Uw voorkeurstem bepaalt,
wie in de Raad zitting zal nemen.

Dat zit zó:
Zoals U bekend is, heeft Mr. A. Baron van Westerholt zich
niet meer beschikbaar gesteld voor een raadszetel.

Hierdoor is nu de 2e plaats vrijgekomen, ingeval er 2 V.V.D.
raadsleden worden gekozen.
Als 2e op de lijst staat de heer H. S. J. Albers.

De heer Albers heeft nu verklaard, dat hij alleen dan deze plaats
zal aannemen, indien hij meer voorkeurstemmen krijgt dan
de andere kandidaten, de lijstaanvoerder buiten beschouwing
gelaten.
Hij wenst n.l. de kans op deze plaats vrij te laten voor iedere
kandidaat van de 3 groepen.

D£ overige kandidaten verklaarden zich eenparig ééns met deze
loyale zienswijze.
Dit alles om uw belang te dienen en ü de beslissing in
handen te geven.
Hierdoor zal dus de kandidaat (hij of zij) die de meeste
voorkeurstemmen heeft in de raad komen.

NIET DE PARTIJ, MAAR U BESLIST, WIE DAT ZAL ZIJN!

Stem NU VVD, dan stemt u voor een
modern en soepel liberaal gemeente*
bestuur.

De VOLKSPARTIJ voor VRIJHEID en DEMOCRATIE.
Hebt U een auto nodig om te gaan stemmen? Belt U dan even één van de kandidaten.



OOG-
Kto&i t

IEHERIHK
DE OPTICIEN DIE RLTJD

VOOR U KLAAR STAAT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505
Ziekenfondsleverancier

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

f 7.65 per fles

KEUNE

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren.
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

i O-

VERHUUR
m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op,

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluim veehandelaren

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

dé kruimel
voor

jonge hennen
'N DELF1A-PLU1MVEEVOEDER VAN CALVÉ-KWALITEIT!

verkrijgbaar bij:

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64
Telefoon 15f rden

Kollekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan - Urgent - Charitatief

Het Rode Kruis staat het gehele jaar voor u
klaar. Staat u één keer per jaar financieel klaar
voor het Rode Kruis.

Onze geestdriftige kol lek t anten verzoeken
wij ook dit jaar vriendelijk, hun onmis-
bare medewerking te verlenen.

Het Comité:

H. Folmer, Zutphenseweg 38, vertegenw.
H. Groot Bramel, D 15 J. B. Vreeman, E 35.
W. ter Haar, v. Bramerenstr. 2. J. G. Wassink, C 132.
I. Kettelerij, E 102. G. H. Weustenenk, CM1
F. Mullink, B 77. J. Wesselink, D 43.
Joh. Norde, Burg. Galléestraat 10.

JUWEEL

'••

Een juweel van een verf. Strijkt
enorm uit. Dekt en glanst prachtig
en... JUWEEL is niet duur!

VRAAGT GRATIS BOEKJE
„HOE SCHILDER IK MIJN

HUIS"

mmmm

HET VERFHUIS
J. M. Uiterweerd

Ruurloseweg 35

VORDEN tel. 1523

LIJST
A. J. Lenselink
Z. Regelink, C 94

H. J, Schut, Graaf v, Limburg Stirumstr, 6

H, J, Berenpas, Nieuwstad 41

G. Remmers, Nieuwstad 58

J* Kieft, Almenseweg 43

D* J. Jansen, D 57

H. Robbertsen, B 55

H. Ellenkamp, C IS

J* W» Brummelman, H* v* Bramerenstr. 7

De A.R. Partij wil Vrijheid en Gerechtigheid in balans. Er behoort evenwicht
te zijn, opdat niet de vrijheid van de één, het evenwicht van de ander vertrapt.
De A.R. lijst heeft in zich: vertegenwoordigers van Landbouw, Onderwijs,
Middenstand en Arbeid.
De kandidaten zijn dusdanig bekend in Vorden dat hun namen en capaciteiten
niet in het bijzonder genoemd behoeven te worden.
Wij durven deze kandidaten met het volste vertrouwen bij U aan te bevelen,
omdat wij ervan overtuigd zijn, dat de belangen van alle Vordenaren bij hen
in zeer betrouwbare handen zijn.

Wij adviseren U dus hier:

Kiest één der kandidaten van lijst 4.

Schildersbedrijf

P. van Bodegom
Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon 06756-323

U belt en wij komen

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE > REPARATIES ENZ.

Wegens de drukte verzoeken wij u vriendelijk
'a maandagsmorgens voor 9 uur bericht
te zenden.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. Th.HENDRIKS & ZN.
Appelsrraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 mei, 8 uur

O SOLE MIO
met Rex Gildo - Senta Berger

Jerome Courtland - Vico Torriani

Een sprankelend vuurwerk van charme,
sex en dolle vreugde

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.



De Heer en Mevrouw
Huurneman-van Hoek
geven met vreugde
kennis van de geboor-
te van hun zoon

Arend Jan

Aalten, 22 mei 1962.
Coöp. Zuivelfabriek.

Geboren:
Stef

op zaterdag 19 mei '62

Zijn doopnamen zijn :
Stefhanus Venantius

Maria

F. Kruip
J. Kruip-Hofsté

op Bruinink

Vorden, 19 mei 1962.
Het Hoge 68.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden.

J. B. Voskamp
G. C. Voskamp-

Wesselink

Vorden, mei '62.
„Voskuil"

Voor de vele blijken
van deelneming ons be-
toond tijdens de ziekte
en bij het overlijden
van onze innigeliefde
vrouw, moeder, be-
huwd-en grootmoeder

Gerritdina Hendrika
Korenblik-Lenselink

betuigen wij onze op-
rechte dank. In 't bij-
zonder dokter de Vries
en zuster Stoop.

fam.H.J.Korenblik
Vorden, mei 1962.

Gevraagd wegens hu-
welijk der tegenw. 'n
flink DAGMEISJEen
een aank. BOEREN-
KNECHT bij A. ter
Maten, C 70, Veldwijk
Vorden.

Gezocht voor tijdelijk
WOONRUIMTE

Gezin met 3 kinderen
H. Kiezebrink,

Buitenzorg.

Te koop een z.g.a.n.
bromfiets, Berini M
36. Te bevr. bij Brug-
gink, Ruurloseweg D
35. 's Avonds na 7 u.

Drag. varkens te
koop waaronder gen.
gelten. B. J. Wiltink,
E 62, Linde, Vorden.

BIGGEN te koop bij
B. Woerts. Bonenkamp
Linde, Vorden.

Te koop 12 BIGGEN
G. J. Arfman,

Wildenborch

Te koop goed bevl.
zw. b. guste KOE en
zw. b. en r. b. st. kal-
veren, A. Hissink,

Veldwijk. C 100.

Dekrijpe B.B. zeugjes
H. J. Tiessink, B 53.

Heden nam de Here tot Zich, na een
langdurig doch moedig gedragen lijden
mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder

Johanna Pieternella St. Nicolaas
echtgenote van B. G. Schoonman

op de leeftijd van 61 jaar.

Barneveld, B. G. Schoonman
Apeldoorn, J. P. Vleming-Schoonman

K. Vleming
Vorden, B. G. Barink-Schoonman

G. J. Barink
en kleinkinderen

Barneveld, 17 mei 1962.
Bilderdijkstraat 6.

De begrafenis heeft maandag 21 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaats gehad.

BOERENPARTi; lijst 2

We hebben in Contact gelezen
De P.vd.A., lijst zeven
Heeft Boerenpartij geprezen.

Dus let nu goed op de lijst
Wat Boerenpartij nu is
't Is lijst 2, die hierop wijst
Anders raakt U soms nog mis.

Breng versterking aan lijst 2
Boeren- en Burgerpartij
We gaan heel graag recht door zee
Uw stem hoort hier óók bij.

Let dus op Uw stembiljet
Vergis U daarom niet
Boerenpartij, dus opgelet
Stemt goed zo U ziet.

We moeten u hier wel op wijzen
De gemeenschap en de Burgerij
Kunt U de taptemelk ook prijzen?
De room is hier nu niet meer bij!

Die prijs, dat maakt een groot verschil
Het gaat ons boer aan 't Hartje
Staat hierbij nu eens even stil
Wij krijgen goed een kwartje!

De boer heeft dan zijn volle melk
Geleverd aan een fabriek
De burgerij krijgt taptemelk
En drinken zich soms ziek.

We wensen een gezonde zaak
Zo mag dat niet meer gaan
Dus lezers let nu op Uw taak
Kiest Boerenpartij nu boven aan!

Stemt kandidaten van lijst twee
We willen U graag redden
Stemt dus nu allen met ons mee
't Wordt anders, 'k wil 't wedden.

Nederland dat is bevrijd l
Dat zult U allen weten
We zullen na een zware strijd
Lijst 2 toch welkom heten.

H. J. Mw.

Lijst 2 DE B.P.

UW RIJBEWIJS!
Voor een goede rijopleiding
naar de
V.A.M.O.R Rijschool van

G. A. SEESING
Alleen de vakbekwame rijschool maakt
van U vakbekwame automobilisten \

VOOR RIJBEWIJZEN:

Personenauto
Vrachtauto
Bus
naar

Seesing's V.A.M.O.R. Rijschool

Wat zeggen cijfers 2-1 en 0-0?
U weet het direct. Nederland verloor van
NOORWEGEN met 2-1 en het Neder-
landse Amateurelftal dwong in Zwolle in
het ZAC Sportpark de Engelse Amateur-
ploeg een dubbelblanke score af. Toch zeg-
gen cijfers, getallen en bedragen maar weinig.
Wat méér zegt is: koop bij TRAGTER en
u zult doeltreffend slagen. U WINT daar-
bij het gevoel van tevredenheid want het
resultaat is altijd boven verwachting.

f t Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Is uw

BEKLEDING
van de meubels versleten?

Vraagt u dan onze

staal boeken

• Wollen stoffen
in moderne en
klassieke dessins

En ons stoffeerwerk

nou /a ...

U weet het wel

Dienst der publieke werken
AMSTERDAM

De afdeling BEPLANTINGEN
vraagt een aantal

ARBEIDSKRACHTEN
voor:

maaien met een motormaaimachine;
schoffelen en spitten;
baggeren en schoonhouden van vijvers
sloten;
verwerken van compost;
plaatsen, repareren en onderhouden van
afrasteringen» enz.
Voorts moeten zij de tuinlieden assisteren
het onderhouden van bloembeplantingen en
zons, alsmede bij het snoeien en rooien van
men e.d.
Het brutomaandsalaris bedraagt:
21 jaar f 270,—
22 jaar f 300,—
23 jaar f 330,—
24 jaar en ouder f-350,—
ongerekend de a.s. salarisverhoging van plm. 5 pet.
Gehuwden en ongehuwden van 23 jaar en ouder ont-
vangen boven dit salaris een huurcompensatie van
f 17,40 per maand.
De werkzaamheden worden in het algemeen in aan-
genomen werk uitgevoerd, waardoor een hoger inkomen
(tot maximaal 30 pet.) kan worden bereikt.
De vakantietoelage bedraagt 4 pet. van het jaarsalaris.
Pension- en reiskosten
Voor gegadigden, die buiten Amsterdam wonen, bestaat
een vergoedingsregeling voor pension-, reis- en ver-
huiskosten.
Studiekosten
Uitgaven gedaan om vakdiploma's te verkrijgen worden
voor de helft vergoed. Vakdiploma's geven uitzicht op
promotie.
Sollicitaties onder no. C 41510 in te zenden bij
de Directeur der Gem. Personeelsvoorziening
Sarphatistraat 92, Amsterdam-C.

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 26 mei

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G» W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Ongelooflijk lage prijzen
Tomatensoep met rijst, een lekker zomerse soep,

per pot 59 et
elke tweede pot voor 29 et

Voor uw bowl!
Litersblik ananas 139 et
Litersblik aardbeien 139 et
Litersblik perziken 139 et
% litersblikken aardbeien en l potje abrikozen samen 99 et
Chocolade koffiesticks, 250 gram 69 et
Reclame zandkoekjes, 250 gram 49 et
Grote rollen eierbeschuit, 2 rol geen 62 maar 49 et
Grote ontbijtkoeken klasse A, 2 stuks 78 et
Echte chocolaadjes, 100 gram 49 et
Bonbons de luxe, 100 gram 49 et
Jacques toffee-melange, 250 gram 79 et

Vruchtengries, met veel vruchten, 400 gram
Vanillesuiker, 10 zakjes
A.J.P. pudding, 3 pakjes
Siam rijst, per kg
Cornedbeef, 150 gram
Snijworst, 200 gram

69 et
39 et
49 et
89 et
74 et
79 et

3 stuk Castella toiletzeep 102 et, het vierde stuk gratis
Sunil, 2 pakken voor 75 et
Lux voor de afwas met gratis vaatdoekje
Leuke auto gratis bij 2 pak swift
Bij elk groot pak radion record, l pak van 45 et gratis

Zojuist ontvangen!
Californische hele abrikozen, 500 gram slechts 129 et
Portugese sardines, 3 blikjes 89 et
Bij 3 gulden boodschappen,

l fles rode vruchtenwijn voor 89 et
Bij elke literskruik zw. bessen, vastgestelde prijs 295 et

l fles limonadesiroop voor 5 et
Lucifers, 2 pakken 39 et
Closetpapier, 4 rol voor 49 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l groot blik varkens- of rundvlees voor 109 et

Zaterdags is onze zaak om 5 uur gesloten.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Kiezers van Vorden!

Lijst 6:
DE KATHOLIEKE

VOLKSPARTIJ

De partij op principiële grondslag

Óók voor de Gemeente-politiek onmisbaar

De partij voor:

boer en burger

werkgever en werknemer

Stem JA op lijst 2 - DE B.P. PARTU VOOR VRIJHEID - LIJST 2 DE D.P



Gemeente Belangen
Belangrijk is dat een positieve geest van vooruitstrevendheid de leidraad is van denken en handelen in het Gemeentebeleid,

Stem daarom een der onderstaande Kandidaten:

Lijst G. J. Schurink, Nieuwstad 9

H. Bouwmeester, Linde E 80

J. W. Emsbroek, (Gems) Zutphenseweg 5

Mevr. J. H. Hazekamp-Aalpoel, Medler E 104

J. A. Koning, „de Kostee" E 3

R. Aten, Directeur Zuivelfabriek „De Wiersse"

A. J. Zweverink, „Steenkamp" B 10

Fr. Smit, Zutphenseweg 41

B. Berenpas, Mossel D HOa

ielderman, Nieuwstad 23

G. J. Bargeman, „Wilmerink" C 96

•|W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2

G. Oplaat, Wildenborch D 60

E. J. Kettelerij, Julianalaan 24

Lijst

f'

Zijn er moeilijkheden om ter stembus te gaan?
Even een berichtje bij één der bovenstaande kandidaten en U wordt per auto gehaald.

Zakelijk kiezen
Bij de verkiezing van Gemeenteraden spelen
doorgaans andere overwegingen een rol
dan bij die der Provinciale Staten en der
Tweede Kamer.
De kandidaten voor Kamer of Staten zijn
ons slechts zelden persoonlijk bekend. Hun
namen kennen wij veelal alleen doordat
hun Partij ze op de lijst plaatste. Dit ligt
ten aanzien van de kandidaten voor de
Gemeenteraad geheel anders. Achtet hun
namen rijzen voor ons terstond persoonlijk

bekende figuren op. Daarom hebben de
Gemeenteraadsverkiezingen uiteraard een
meer „persoonlijk" en daardoor (het moge
vreemd klinken) een meer zakelijk karakter.
Zo speelt bij de stembus voor Staten of
Kamer: de Partij, het Beginsel, het Partij-
belang ook, een grotere rol dan bij de
Gemeenteraden. Bij de Kamer of de Staten
gaat het voorts direct en indirect om de
Regering des Lands, het gaat ook vooral
om beginselen: het gaat om een Linkse of
Rechtse Koers.
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen gaat het

om belangen van dichtbij.
Het gaat om gemeentebelangen waarbij wij
allen direct betrokken zijn.
Plaatselijk kunnen wij deze belangen beter
overzien. Tegelijkertijd hebben wij het voor-
deel dat wij de kandidaten persoonlijk ken-
nen. Daardoor staan wij ongetwijfeld vrijer
ten aanzien van een keuze die zakelijk
verantwoord is. Stemmen wij voor de
Provinciale Staten of de Tweede Kamer
principieel, bij de Gemeenteraadsverkiezingen
zal het gemeentelijk belang voorgaan: voor-
zover het zakelijk en zonder aanzien

van enig partij- of
hartigd wordt door vo\
gieke en karaktervolle
Voor Vorden is de/
groep ongetwijfeld de
belangen. Personen van diverse politieke
huize staan hier als één man hun mannetje
als het gaat om de vooruitgang van deze
Gemeente. Daarom is het bij deze Gemeente-
raadsverkiezingen in Vorden andermaal zaak
om zakelijk te kiezen en, aldus doende,
zijn stem uit te brengen op lijst 1.

GEMI ïl LANGEN

Boeren en Burgers van Vorden:
Hoe zal het met de stemming worden?

Ook de Boeren van lijst l
[Gemeentebelangen,

Hebben gezamenlijk maar één
{verlangen,

Geen politiek en geen verdeeldheid
fin dorp of land.

Zodoende komt er veel tot stand.

Dus ingezetenen van Vorden opgelet:

En uw stem op lijst l gezet!

Bij een vooruitstrevend dorp,
behoort een vooruitstrevende
Gemeenteraad.

Kiest daarom GEMEENTEBELANGEN



Contact donderdag 24 mei Tweede blad

Burgelijke stand van 16 t.m. 22 mei
Geboren: z. v. G. Acendsen en J. W. Waar-
lo; d. v. B. H. Bulten en H. H. Kettelerij;
z. v. F. H. M. Kruip en J. I. Hofsté op
Bruinink; d. v. H. J. Bijenhof en R. H. G.
Hishink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. Mennink, vr, 48 jr. e. v. D.
H. Poorterman, wonende te Steenderen.

GOED RESULTAAT

Met de Ronde van Brummen hebben onze
plaatsgenoten Wim Zweverink en Gerrit
Tragter geen gek figuur geslagen. W. Zwe-
verink eindigde op de derde en Gerrit Trag-
ter op de zevende plaats. Het was een wed-
strijd waaraan zeer sterke renners deelnamen.
Ga zo door, jongens.

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

INGEZONDEN MEDEDELING

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie,)

Mijnheer de Redacteur,
Als abonnee van Contact zou ik gaarne opname van
het volgende stukje vragen.
Doi-psbewoners van Vorden, let op uw saek!
30 mei a.s. gaan v/ij, kiezers en kiezeressen van
Vorden, ter stembus om de nieuwe leden van de Ge-
meenteraad te kiezen. Nieuwe raadsleden, die de
komende vier jaren mede het beleid in onze gemeen-
te zullen helpen bepalen.
Als bewoner van ons mooie dorp, regelmatig de
raadsverslagen lezend en bestuderend, heb ik my
vaak deze vraag gesteld: Komen wy' dorpsbewoners
in de vertegenwoordiging van onze Raad wel vol-
ledig aan onze trek?
Bezien wy n.l. de tegenwoordige samenstelling van
onze Raad dan is de verdeling zo, dat slechts vier
raadsleden het dorp vertegenwoordigen en de
overige zeven leden agrariërs zy'n of er in ieder
geval nauw mede in verband staan, zodat hun be-
langstelling ook in gemeentezaken vanzelfsprekend
die richting uit zal gaan.
Ik vrees, dat in de nieuwe Raad de verhouding niet
veel zal veranderen. Immers, er heeft zich een
nieuwe partij gevormd, die uitsluitend uit landbou-
wers bestaat. De vraag rijst nu: is deze verhouding
wel juist? Het dorp levert m.i. toch de meeste stem-
gerechtigden, zodat oen cvenrediger vertegenwoor-
diging niet alleen gewenst maar zeker gerechtvaar-
digd is.
Door de groei van onze gemeente zal de nieuwe
Raad uit 13 leden bestaan. Naar mijn mening moe-
ten wy er dus voor zorgen dat deze twee nieuwe
leden uit het dorp gekozen worden, door op onze
dorpsvertegenwoordigers te stemmen en wel op die-
genen, die maatschappelijk vrij staan. Vertegen-
woordigers, die door hun vrijmoedig optreden be-
wezen hebben de belangen van onze gemeente te
willen en te kunnen dienen, en tevens diegenen die
ons in onze dorpssamenleving de overtuiging heb-
ben geschonken voor hun taak als raadslid berekend
te zy'n. Willen wij dus een Raad die aan een goede
verhouding voldoet, dan zullen wij dorpsbewoners
onze stem moeten uitbrengen op die dorpsvertegen-
woordigers, die wat kunnen, wat willen en ook wat
zullen doen, hierbij aannemende dat politiek opvat-
tingen of overtuigingen in gemeentezaken geen rol
behoren te spelen.
U hartelijk dankzeggend voor de verleende plaats-
ruimte,

H. K.

VEILIG VERKEERSDAG 1962

De propaganda-toerneedag van het Verbond voor
Veilig Verkeer in Vorden is een volledig succes ge-
worden.
Het mobiel-teststution, wat zich op het Marktplein
bevond, kon zich van het begin af in een overwel-
digende belangstelling verheugen. In totaal werden
40 personen getest op het gezichtsvermogen en re-
actiesnelheid. Vele personen moesten door de grote
deelname; teleurgesteld worden. Er zal dan ook ge-
tracht worden om nogmaals de testwagen een dag
in Vorden te krijgen.
Terwijl de propagandawagen de hele dag door Vor-
den en omgeving toerde werden des middags in het
Nutsgebouw een tweetal voorstellingen voor de
jeugd gegeven.
's Avonds werd voor de ouderen een filmavond ge-
geven. De nieuwste films van het Verbond werden
hier vertoond. Het Nutsgebouw was nagenoeg ge-
heel bezet.
Na een kort welkomstwoord van de heer Folmer,
hield de heer Bakker van het Verbond een propa-
ganda speech. 16 nieuwe leden gaven zich op.
Aan het eind van de avond dankte de heer Van Dyk
de heer Bakker voor deze bijzonder geslaagde dag.

CONTACTAVOND D.E.V.

De toneelvereniging D.E.V. hield in café „De Zon"
haar jaarlijkse contactavond. De avond werd ge-
opend door de voorzitter, die in het byzonder de
jeugdleden welkom heette.
Door bakker S. was voor de verloting een prachtig
krentenbrood beschikbaar gesteld, waarvan mevr.
Jurriëns de gelukkige winnares was.
Al met al kan D.E.V. op een goed geslaagde avond
terug zien.

RESTAURATIE
VORDENSE BAD- EN ZWEMINRICHTING

„IN DE DENNEN"

Meermalen wordt gevraagd hoe het staat met de
restauratieplannen van de Vordense Bad. en
Zweminrichting „In de Dennen". Het wordt ty'd
hierover iets naders te vertellen.
Zoals algemeen bekend is verkeert vooral het diepe
zwembassin in deplorabele toestand. De wanden
zy'n slecht. De bodem, die op het diepste punt ge-
middeld 1.45 meter beneden de grondwaterstand
ligt, is praktisch vergaan en is dan ook niet meer
tegen de jaarlijkse schoonmaak, waarbij bronbema-
ling moet worden toegepast, bestand.
Het zwembadbestuur meende aanvankelijk by de
dringend vereiste restauratie van het diepe zwem-
bassin te kunnen volstaan met het aanbrengen van
een gewapende betonlaag, zoals deze destijds ook
werd aangebracht in het ondiepe gedeelte van het
bad. Het bleek echter al spoedig, dat voor een der-
gelijke eenvoudige restauratie niet de vereiste goed-
keuring van de inspectie van de Volksgezondheid
zou worden verkregen.
Het zwembadbestuur werd er op gewezen dat bij
de restauratie van het zwembad de nodige aan-
dacht moest worden geschonken aan de eisen, die
met het oog op de volksgezondheid aan een moderne
openlucht-zweminrichting moeten worden gesteld.
Er moest o.a. een zuiveringsinstallatie komen,
tegelperrons, een kleuterbad, meerdere toiletten,
diverse douches, een zon- en speelweide enz.
Dit was voor het zwembadbestuur geen eenvoudige
opgave; de kosten voor een zuiveringsinstallatie
met filtei'kelder werden alleen reeds begroot op
± ƒ 70.000,—.
Om tot een hygiënisch verantwoorde zweminrich-
ting te komen heeft het zwembadbestuur reeds in
het voorjaar 1959 overleg gepleegd met het hier-
voor bestaande advies-orgaan van de Vereniging
van Nederlandsche Gemeenten en met de Farma-
ceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid, de
heer dr. H. F. Louwe Kooymans te Arnhem.
De plannen voor de restauratie van het zwembad
zy'n in overleg met genoemde instanties ontworpen
door het Hoofd van de afd. bouwkundige dienst van
de Nederlandse Heidemaatschappy' te Arnhem, de
hoofdarchitect, de heer L. A. Hey'delberger.
Bij het ontwerpen van deze plannen is zoveel moge-
ly'k uitgegaan van de bestaande toestand.
Unaniem werd de huidige plaats van het zwembad
uitermate geschikt geacht.
Het door de Nederlandsche Heidemaatschappy op-
gemaakte definitie^jk-stek van de restauratie was
in november 1961 g^^d.
Inmiddels werd de vereiste ry'ksgoedkeuring voor
deze restauratie aangevraagd. Het is voor het
zwembadbestuur een grote voldoening, dat deze
ryksgoedkeuring re^kin maart 1962 werd verkre-
gen. Het zo spoedi^Hm'krygen van een dergelijke
ryksgoedkeuring kfSreen unicum genoemd worden.
De Algemene Friesche Levensverzekeiïngmaat-
schappy te Leeuwarden verklaarde zich bereid
voor de restauratie van het zwembad een annuï-
teitslening te verstrekken, groot ƒ 235.000,— tegen
een rente van 4^4% 's jaars, echter onder voor-
waarde, dat de tijdige betaling van rente en aflos-
sing door de gemeente zou worden gegarandeerd.
De gemeenteraad verleende hiervoor zy'n zeer ge-
waardeerde medewerking, by raadsbesluit d.d. 14
december 1961, terwijl in verband hiermede aan
het zwembad tevens een jaarlijkse subsidie werd
togekend van ƒ 9.400,—. Gedeputeerde Staten van
Gelderland verleenden hun goedkeuring op 7 maart.
Het staat thans vrijwel vast, dat binnen enkele
weken met de restauratiewerkzaamheden van het
zwembad zal worden begonnen. Hierover komt bin-
nenkort nog een nadere mededeling.
Het zwembadbestuur betreurt het echter ten zeer-
ste, dat in verband met de uitvoering van deze
werkzaamheden het zwembad deze zomer niet ge-
opend kan worden.
Een uitvoering van de restauratiewerkzaamheden
in najaar of winter zou, daar bronbemaling moet
worden toegepast, i.v.m. de grondwaterstand ter
plaatse onaanvaardbaar grote financiële risico's
voor het zwembad meebrengen. Door de ter zake
deskundigen is het nemen van die risico's ten sterk-
ste afgeraden.
Het zwembadbestuur kan voor de onderhavige
restauratie beschikken over een bedrag van totaal
ƒ 235.000,—. Tengevolge van loonsverhoging en
prijsstijgingen is dit bedrag niet meer toereikend
voor de volledige uitvoering van de restauratie-
plannen. Volgens de thans bekende gegevens ont-
bi-eekt hieraan een bedrag van circa ƒ 20.000,—.
Het zwembadbestuur heeft 'n actiecomité gevormd
om deze gelden bijeen te brengen. Er zal hiervoor
een beroep gedaan worden op de plaatselijke in-
dustrieën, middenstand en ingezetenen.
Het zou zeer te betreuren zy'n, wanneer de be-
nodigde gelden niet bijeen zouden komen en onge-
wenste bezuinigingen zouden moeten worden toe-
gepast waardoor er by v. geen bassin voor de kleu-
ters zou kunnen komen.
Het zwembadbestuur vertrouwt in deze op aller
medewerking. De Vordense ingezetenen presteer-
den het reeds in 1935 om een zwembad te bouwen.
In 1962 zullen zij ongetwijfeld niet achterblijven en
een restauratie, naar de eisen van deze ty'd, van
ons mooi gelegen zwembad mogelijk maken.

SPORTCLUB B.O.G.

De sportclub B.O.G. speelde maandagavond een
wedstrijd tegen een combinatie-elftal van de Wiers-
se Zuivelfabriek en Ons Belang. Na een spannende
en sportieve strijd won B.O.G. met 4—3.

l W. NORDE

l G, J, BANNINK

l A. G* MENNINK

l G, BOGCHELMAN

l G. W. WINKEL

l L* SCHOOLDERMAN

H* J- REERINK

| W* KLEIN BRAMEL

| A. J. KLEIN IKKINK

l G* J. RUITERKAMP

Altijd liever
Dan van frisse mond en wifte tanden

NATIONALE TOUWTREKWEDSTRIJDEN
NU IN HET MEDLER

Zondag 27 mei a.s. wojtfk vanwege de Touwtrek-
vereniging 't Medler ul^R grote Nationale Touw-
trekwedstrijden georganiseerd, met als inzet het
kampioenschap van Nederland.
Door omstandigheden heeft het bestuur van de or-
ganiserende vereniging zich ter elfder ure genood-
zaakt gezien de plaats van het toernooi te wijzigen.
Dit zal nu niet plaats hebben achter Café „De Zon",
maar op een terrein nabij Café Eykelkamp op het
Medler.
Behalve diverse teams uit het noorden van ons land
zullen ook alle eerste teams van de Achterhoekse
Bond van Touwtrekverenigingen van de partij zy'n.
Het belooft een sensationele middag te worden!

HET NEDERLANDSE ROODE KRUIS

Het stemt tot grote voldoening, dat ieder een warm
hart toedraagt aan het Roode Kruis. Het is echter
bevreemdend, hoe weinig wij van het Roode Kruis
weten, een instelling die uitgaat boven religie, ras,
huiskleur, nationaliteit, geslacht of welke slag-
boom er dan ook tussen mensen of volken moge be-
staan.
Er zy'n maar weinig mensen, die volledig op de
hoogte zy'n van alle takken van Het Nederlandsche
Roode Kruis; daarom menen wy' goed te doen, om
de voornaamste taken hier even te noemen. Behalve
zy'n medewerking aan de internationale hulpver-
lening by grote rampen, zy'n er de volgende taken:
Bloedtransfusiedienst, Bloedplasmaprodukten,
Welfare, Boottochten voor invaliden, Lectuur-
depots, Beentransplantaties, Radio-medische hulp
aan schepen, Ziekenwagentjes op stations, Opspo-
ring van vermisten, Hulp by' sport, Jeugd Roode
Kruis, Strandposten, Ziekenvervoer, ruim 900 hulp-
posten langs de wegen, Trombosedienst, Rampen-
depots, Tochten voor oude van dagen, Moedermelk-
voorziening, Hoornvliesoverbrenging enz.
Het gaat niet om het Roode Kruis, maar om de vele
lydenden, die door het Roode Kruis moeten worden
geholpen. Daarbij komt, dat het Roode Kruis geen
subsidie van overheidswege geniet. Als de enthousi-
aste collectanten een dezer dagen by u aankloppen,
rekenen wij op uw aller onmisbare financiële
steun.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u reeds
bij vooi'baat hartgrondig dank.
Leest u ook vooral de advertenties in dit blad.

POSTDUIVENVERENIGING „LUCHTBODE"

De Vordense postduivenvereniging „De Luchtbode"
hield haar eerste wedvlucht vanaf Maastricht. De
afstand bedroeg 149 km. Aantal deelnemende dui-
ven 70.
De pry'zen werden als volgt behaald: H. Doornink
l, 4, 5, 11, 15; J. Krimp 2, 12, 14; Th. Berentsen 3,
6; B. J. Hendriksen 7; G. J. Addink 8, 13; G. J. J.
Jansen 9; H. Zweverink 10, 16 en W. Vreeman 17.

BOND VOOR STAATSPENSIONERING

De Bond voor Staatspensionering afd. Vorden hield
vrijdagavond in café „De Zon" een algemene leden-
vergadering onder voorzitterschap van de heer
Harwig.
De voorzitter sprak een kort openingswoord waar-
na allereerst de heer H. J. Lijftogt werd dank ge-
bracht voor de wy'ze waarop deze gedurende 16
jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd en
thans als zodanig heeft moeten bedanken wegens
vergevorderde leef ty'd. Onder aanbieding van een
paar tuinstoelen, hoopte de heer Harwig dat de
scheidende voorzitter nog vele jaren daarvan ge-
bruik zal mogen maken.
De heer L. Steenhuis, voorzitter van het hoofdbe-
stuur, behandelde vervolgens het onderwerp „Het
doel en streven van de Bond voor Staatspensione-
ring en wat er nog geoogst kan worden", welke rede
met aandacht werd gevolgd.

VOETBAL
Vorden I heeft de competitie besloten met een 4—l
overwinning op het bezoekende Baakse Boys L Voor
de rust waren de ploegen vry'wel aan elkaar ge-
waagd en kwamen de doelen beurtelings in gevaar.
By' de thuisclub moest invaller doelman Ploeger
nogal eens handelend optreden by' tei*ugspeelballen.
Na een half uur gaf linksbuiten Groot Roesink Vor-
den de leiding toen hy' handig profiteerde van een
fout van de Boys-keeper. Met de stand l—O brak
de rust aan.
Na de hervatting werd er aan weerzijden slecht
gespeeld. Door een fout van de Vordense doelman
kon de Baak-middenvoor na tien minuten spelen de
balans in evenwicht brengen l—1. Hierna werd er
door de thuisclub feller op de bal gezeten en al
spoedig bracht Eggink de stand op 2—1. Uit een
voorzet van Groot Roesink knalde Buunk nummer
drie in de touwen. Vlak voor ty'd scoorde Eggink op
beheerste wijze het vierde doelpunt.
Vorden IV behaalde in Voorst een benauwde 2—l
overwinning. De thuisclub nam met l—O de leiding
toen één der Vorden spelers in eigen doel schoot.
Met deze stand werd gerust. In de tweede helft
slaagde Oplaat erin de partijen op gely'ke voet te
brengen door uit een voorzet van Stapper in te
schieten. Schumacher zorgde voor de eindstand 1-2.
By' de junioren behaalde Vorden B zaterdag in Zut-
phen een eclatante 8—O overwinning op St. Wal-
burgis A. Met dezelfde cijfers versloeg Vorden C
De Hoven F.
Vorden II kan zich a.s. zondag aan de laatste stro-
halm vastklampen door van Zutphen II te winnen.
Maar dan moet er ook beslist gewonnen worden,
want de Vordenaren staan 2 punten achter op
Warnsveldse Boys II, dat echter reeds is uitge-
speeld.
Vorden IV speelt eveneens op eigen terrein en wel
tegen Be Quick V.
Vorden B en C spelen zaterdag beide in Zutphen,
respectievelijk tegen Zutphen B en Be Quick F.



Het Rode Kruis is gul voor allen
laten allen gul zijn voor het Rode Kruis

Kollekte van 28 mei t.e.m. 9 juni a.s.

Hemelvaartsdag - Hengelo Gld
Donderdag 31 mei a.s.

DANSEN
Entree vrij. Aanvang 7 uur.

Langeler orkest „The Favorita's
Concordia orkest „De Zwervers"

Waarde Dorpsgenoten:
Wederom is een zittingsperiode van de
Gemeenteraad bijna voorbij. Op 30 mei a.s.
gaan wij allen gezamenlijk de leden voor
de nieuwe Raad kiezen.
Evenals vier jaren geleden worden wij thans
getrakteerd op een keur van propaganda
in bijna niet te overtreffen advertenties. We
leven weer in de tijd van fraaie leuzen,
mooie beloften. Wat wordt er al niet ge-
daan om uw kostbare stem te verwerven!
't Is, helaas, altijd nog zo dat de koopman
die zijn (vaak slechte) waren 't best weet
aan te prijzen, de meeste afname heeft. Er
wordt gewerkt met lokmateriaal. Want 't
gaat uiteindelijk alleen maar om uw stem
op de dag der verkiezingen. Over vier jaar
is men toch alles wel vergeten en begint
het spel opnieuw.
Wordt er dan geen oprechte verkiezings-
propaganda gevoerd?
Velen zullen zich herinneren dat de P.v.d.A.
in het verleden en ook thans nimmer ge-
tracht heeft stemmen te winnen door de
kiezers maar iets voor te schotelen of ze te
imponeren met dure advertenties. Zij is er
zich van bewust dat de burgerij niet op een
dergelijke wijze bewerkt moet worden. Zij
hoeft dat ook niet te doen omdat zij weet,
dat zij als grootste partij op haar kiezers
kan rekenen.
Het enige wat de P.v.d.A. kan beloven, is,
dat zij steeds zal trachten het beste voor
Vorden te bereiken, wat er te bereiken is.
Dit, omdat zij weet dat van hogerhand elke
beslissing van een Gemeenteraad als het
ware met één pennestreek ongedaan ge-
maakt kan worden.
Wat kopen wij voor idealen, die nog lang
niet te verwezenlijken zijn! Wat kopen wij

voor geld, dat wij niet bezitten! We kunnen
het ijzer pas smeden, als het heet is.
U kunt er zeker van zijn, dat de P.v.d.A.
het ijzer daartoe vroegtijdig in het vuur zal
leggen!
Daarom ook nu geen gescherm met vrijheid,
welvaart, gezonde concurrentie, democratie
en meer van dat moois, maar een oprechte
bezinning op de werkelijke taak die een
Gemeenteraad wacht. Veel is er bereikt in
de achter ons liggende jaren, veel staat er
nog te gebeuren in de naaste toekomst,
't Kan, helaas, nu eenmaal niet tegelijk. Ook
Keulen en Aken zijn niet in één dag ge-
bouwd. Geen partij kan en mag zich dan
ook op de borst slaan en zeggen: „Kijk
eens, dat hebben wij alleen bereikt." Zoiets
is een brutale leugen. Er is niets alleen te
bereiken.
U kunt er zeker van zijn, dat elke kandidaat
op de lijst van de P.v.d.A. méér zou willen;
dat hij Vorden sneller vooruit zou willen
zien gaan en dat hij daarvoor wil ijveren,
ja, er hard voor wil werken.
Vol vertrouwen zien wij de komende raads-
verkiezingen tegemoet. Wij zijn er van over-
tuigd dat onze Raadsfractie groter zal kunnen
worden. Moge straks de stembusuitslag uit-
wijzen, dat men ook nu weer het meeste
vertrouwen heeft in de P.v.d.A. Aan U de
taak om een goede gemeenteraad te kiezen.
Een gemeenteraad, bestaande uit mensen
die niet alleen voor hun taak berekend zijn,
maar er ook wat voor kunnen en willen
doen. Daarom kan uw keus niet moeilijk
zijn. Kiest! Kiest Partij!
Kiest Partij van de AJfcid! Lijst 7.

(Adv.)

Als men een
heer wil zgn . . .

is dit de jas. Forse snit,

nieuwe stijl.

En een FORTEX Jas.

U ziet het al op een afstand:

grote klasse!

Visser
Vorden

Een vederlichte jas - Diolen
kreukherstellend - een echte jas
in de auto f 69.50

B.R LIJST 2

EN DE BOER

HIJ PLOEGDE VOORT!!

ONDANKS: • De lage eierprijzen.
• De falende varkensprijzen.
• De hoge ,,aanslag" Landbouwschap.

MAAR: . . . . ondertussen vecht hij voor zijn vrijheid!
nu niet illegaal als „toen",
gelukkig kan dit nog legaal.

Daarom stemt hij JA op lijst 2 de B.P.
EN iedere vrijheidsminnende Burger steunt hem!

Op 30 mei dus: LIJST 2 DE B.P.

VOOR

utom<

ontkopp«l«n
g«en schakelen
alleen gasgeven
en u rijdt l

itisctie fiets

FA. KUYPERS
Telefoon 1393

'n Veilige maximum
snelheid van 33 km.
per uur maar

AUTOMATISCH MEER KRACHT.
BIJ TEGENWIND EN HELLINGEN

De snelheid
loopt dus

niet terug l

Prqs gehtel compleet
met jasbesfbermer voor
en ackter, verchroomde
valbtugtl en slot

f439.-

BEZOEKT

zondag 27 mei a.s. de

NATIONALE TOUWTREKWEDSTRIJDEN
om het

kampioenschap van Nederland

Deelnemende ploegen o.n.:
WARGA (Fr.) Kampioen Noorden 1961
MEDLER l Kampioen Oosten 1961
Leeuwarden, Heure (Borculo),
Nettelhorst (Lochem) e.a.

Aanvang 2 uur

Terrein café Eykelkamp, 't Medler

VOE BAL BBTIKELEH

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Te koop een z.g.a n.
paarden-kunstmest-
strooier met rolwals
H. Groot Obbink, E
57. Telf. 06753-7265.

Te koop enige nieuwe
overjarige bromfiet-
sen en fietsen. Aan-
trekkelijke prijzen.

Fa. Kuypers
Tel. 1393.

Te koop plastic golf-
platen 183x83 cm.
Beltman, Boslaan 13,
Warnsveld.

Wegens uitbreiding
gevraagd een kraan-
wagen-chauffeur.
Lichtenberg, Nieuwst.

Vorden, Telf 1466.

Toom BIGGEN te
koop, 6 stuks, T, Roe-
terdink, B 21.

Te koop beste biggen
G. Dijkman, Wilden-
borch.

BIGGEN te koop. J.
W. Weenk, Vosheu-
vel, E 34a

Te koop g o h. Duitse
piano, Nieuwstad 7.
Vorden.

Te koop houten schot-
ten l 20x1 m. Belt-
man, Boslaan 13,

Warnsveld.

Te koop part i j borrel-,
wijn-, bowl en bier-
glazen in één koop of
bij 6 of 10 stuks bij

café Lettink.

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg. Galléestr 44,

Vorden

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

B.P. wil vrijheid voor iedereen!!
Stemt lijst 2 de B.P. De partij voor boer en burger!



bankstellen, huiskamers,
eethoeken, slaapkamers,
salonkasten. wandmeubelert,
enz.

SLAAPKAMERS...
IN VELE STIJLEN
in noten, in teak, in staal.
Speur eens rond, laat U voorlichten, kom met Uw
wensen voor de dag.
Voor de complete inrichting van Uw huis
of een aanvulling in de slaapkamer, op
onze meubelafdeling vindt U het.

kom kijken bij

Visser
Vorden

A.s. Woensdagmiddag
geopend

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

BOUSSAC stoffen

Kent U deze stoffen?

Zeer exclusief door zijn dessins

Beschaafd en stijlvol

Boussac voor hen
die van

wonen willen weten

Te koop 2-paards mestverspreider merk
„Oliver" in prima staat, wegens aanschaffing
van een tractormestverspreider.
Te zien bij A. Dimmendaal D 160. Briefjes
in te leveren voor of op dinsdag 29 mei bij de
administrateur der Coöp. Werkt. Ver. de
„M.E.D.O.", F. H. Bouwmeester E 101,
Vorden.

Tot onze spijt moeten we reclame maken
voor

Koedekken, regenkfeding
en rubberlaarzen

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Vorden - Telef. 1421

Wie CENTRA stemt,
heeft goed gekozen

Deze week
Bij l pak de^ Beste koffie a 148 et
100 gram „ „ thee van 90 voor 79 et
Groninger koek van 105 voor 89 et
Bij elke fles limonade,

kop en schotel voor 69 et
Grote fles slasaus 79 et

hierbij kop en schotel voor 69 et
l dubbelpak koopmans custard

en l blikje ananas samen 99 et
1 litersblik perziken voor 149 et
2 rol Bros beschuit 49 et
en kop en schotel voor 49 et

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg - Tel. 1415

Reklame vrijoagavond en zaterdag
500 gram spek 75 et
200 AD ham 100 et

200 gtscSTtongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

200 gram boterhamworst 50 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

EN OVERALL

WINT HET ALTIJD .L
én in prijs. . . . én in kwaliteit l

$ K L M - O v er d 11S nu ook in i n d a n t h r e n - b l a u w ,
o n d e r m e r k K L A A - E X T R A . V r a a g e r n a a r !

Fa. VISSER - Burg. Galléestraat - Vorden

Opbouwende kritiek werkt heilzaam.

Stemt daarom op

Gemeentebelangen
Lijst 1

Het rusthuis „DE WEHME"

vraagt

een hulp in de huishouding
en

een werkster voor 4 morgens
per week
Aanmeldingen bij de directrice, Nieuwstad 44
Telefoon 1448.

Waarom GEMEENTEBELANGEN Uw stem waard is.
Nevenstaande grafiek geeft de stemmenwinst van
Gemeentebelangen in 1958 aan. Gemeentebelangen
kreeg een stemmenwinst van 229 op 501, dus meer
dan het dubbele.
Verschillende partijen verweten ons in 1958 dat wij
niet beseften wat mogelijk of onmogelijk was.
Desalniettemin kreeg Gemeentebelangen de grootste
stemmenwinst.
Waarom ?
Waren de nieuwe stemmers soms op sensatie beluste
overlopers?
NEEN!!
Het waren uitsluitend mensen met een behoorlijke
dosis nuchter verstand. Zij begrepen dat het anders
kon en moest.
Zij bestudeerden, bespraken en bekritiseerden ons
geschrijf.
Zij kwamen tot de slotsom dat Gemeentebelangen
slechts keiharde realiteit neer schreef.
Deze ruim 500 kiezers concludeerden dat alles wat
Gemeentebelangen schreef, zin voor zin inhoud had.

Dat het weldoordacht was en ook te realiseren was. Hier moest iedereen wel
rekening mee houden. Gemeentebelangen schreef opbouwende kritiek. Er
werd gezegd wat gezegd moest worden.
En de resultaten?
Er is de afgelopen 4 jaar daar allen die iets met het Gemeentebestuur te ma-
ken hadden, gewerkt in de geest zoals Gemeentebelangen dat zo graag
wilde: namelijk vooruitstrevend en samenwerkend in positieve zin, met als
resultaat vele verbeteringen en nog op stapel staande verbeteringen.
Wanneer men ons vraagt welke plannen wij voor de toekomst gaarne ver-
wezenlijkt zouden zien, dan willen wij beginnen met eerst de verlanglijst van
1958 af te werken. Dit is het voltooien der riolering, waterleiding, bestrating en
trottoirs, alsmede de uitvoering van het mooie uitbreidingsplan ten noord-westen
van ons dorp. Verder dienen er ook voor de toekomst suggesties gedaan te
worden. Zo is ook Vorden er bijvoorbeeld mee gebaat dat er goedkopere wo-
ningen gebouwd worden, maar ook dat er voor de goed gesitueerden, die zich
hier willen vestigen, beschikbare bouwterreinen aangewezen kunnen worden.
Ons dorp heeft van moeder natuur alles mee gekregen om dit mogelijk te ma-
ken. Grond is er genoeg, het is echter alleen een kwestie van aanpak.
Verder het stimuleren van de aanleg van harde wegen in de buurtschappen en
een zeer intensief gebruik der wegschaaf, onderhoud rijwielpaden enz. enz.
Alle klassen zullen aan hun trekken moeten komen om een gezond evenwicht in
de bevolkingsstruktuur van Vorden te bevorderen, tot welzijn der gehele bevol-
king. De groep Gemeentebelangen, die niet gebonden is aan partijpolitiek,
is bij uitstek de groep die zich vrij kan uitspreken en handelen.
Indien U ook tot de 500 Gemeentebelangen-kiezers behoort, dan vragen wij U -
stemt wéér &o Gemeentebelangen.
Aan alle and^^ kiezers vragen wij te overdenken of Gemeentebelangen ook
Uw Stem waard is.

HLH+ aroeiders! Let op!
Het veel te dure overheidsapparaat moet ook door u,
als consument, betaald worden!
Hebt u zich dit wel eens gerealiseerd??

Wij willen sterke inkrimping van dit apparaat!
Wij willen opheffing van overbodige instellingen!
Wij willen hierdoor betere voorwaarden voor ben die
hebben gearbeid. Onverschillig wie werkte, arbeider, boer
of burger.

Onze leus is: „HAVER WIE HAVER TOEKOMT"

STEMT OP 30 mei daarom B.P.
Stemt op lijst 2 Stemt JA!
Stemt op vrijheid, lijst 2, de B.P.

LIJST 2 De B.P.!

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

H.H. Hengelaars
31 mei gaan we weer vissen

Voor al uw

hengelsportartikelen
naar

„JAN HASSINK"

Gezellig en lekker

zo'n KOEKJE
vooral als het van de Bakker komt!

De Vordense Bakkers

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Gemeentebelangen is de groep die
let op de belangen der Gemeente,
daarom :

stemt Gemeentebelangen
LIJST 1



OPROEP
Aan alle Vordenaren

• Wilt u graag baas blijven in uw eigen huis?

• Vindt u ons overheidsapparaat ook niet veel te kost-
baar?

• Wat denkt u van de salariëring van onze traditionele
beambten, (Politie, P.T.T. eet.) tegenover de nieuwkomers
van bijv. de P.B.O. en andere overbodige instellingen?

Onze leus is: Goed loon voor goed werk voor
iedereen!
Op 30 mei hebt u een kans! Benut die!

Stemt op lijst 2 de B.P. Stemt ep vrijheid!
Partij voor boer en burger. Lijst 2 dus!

ERNSTIGE WAARSCHUWING
Zij die zich op het Landgoed „Vorden'
en het kasteel bevinden

zonder wandelkaart
stellen zich bloot aan een proces-verbaal.

De Administrateur der
N. V. „De Renkumse Heide"

H. Dokter, Zwolle

Wandelkaarten a f 1.— verkrijgbaar bij het Secretariaat
van V.V.V. te Vorden, Sig. Mag. „'t Centrum" (Eijerkamp)

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs
Uitgave: Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden

Profiteer
ook nu weer

250 gram dessertkoffie 148 et
het 2e pak voor 98 et

250 gram padvinders (lekker koekje) 63 et
Echte Belg. boerenkool, 100 gram 37 et
Varkens- en rundvlees van Hunink

per blik 350 gram 139 et
Flessen limonadesiroop 99 et

+ nog een glas gratie
Litersblik perziken op sap 143 et

Vleeswaren altijd het beste
100 gram ontbijtworst 29 et
100 gram gebr. gehakt 32 et
Zolang de voorraad strekt voor verlaagde
prijzen
2 pak omo voor 75 et
l reuzenpak omo van 175 voor 149 et

Bij l pak radion record a 95 et
gratis l pak radion van 45 et

Bij 4 stukken palm zeep 136 et
een bic balpen gratis

Bij 3 stukken castella zeep 102 et
het vierde gratis

Bij 2 pak wolwas 90 et
het derde gratis

Bij 2 pak pril afwasmiddel 70 et
het derde gratis

Vrijdag en zaterdag in de winkel gratis
proeven van verschillende soorten soepen.

Voor vlug, voordelig en gezellig winkelen
naar . . . .

F. A. SMIT
Zelf bedien ingbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Profiteert nu
nog tot en met

zaterdag 9 juni a.s.

van onze

Verbouwings-
opruiming

en

10 pet. korting

L. Schoolderman

Fa. A. Polman
Dorpsstraat 22 - Vorden

Wilt u een

warme slaapzak?
Koopt u dan bij een vertrouwd adres

Slaapzakken
met 100% wol
of terlenka

Leuke dessins
Prima kwaliteit

Vordense Coöp. Zuivelfabriek
te

Wij brengen onder uw aandacht, dat
onze kantoren voortaan op

zaterdayesloten
zullen zijn.
Ook afgifte van producten vindt op
zaterdag niet meer plaats. U dient
zich hiervoor bij onze venters te wil-
len vervoegen.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Zonwering
Luxaflex

De zonwering
van
uitnemendheid

Geen belemmerd uitzicht
Verstelbare lamellen

Vele kleuren en dessins
Geen onderhoud

Koop daarom
luxaflex

Luxaflex is duurzaam

Vraagt u eens prijsopgave

DE VIJAND OP PANTOFFELS
Op uitnodiging van de Ned. Chr. Vrouwenbond
sprak ds. H. S. J. Kalf, over bovengenoemd onder-
werp in Irene.
Ds. Kalf besprak „Het Humanisme" als de mens-
richting van de toekomst, welke richting hij „De
vy'and op pantoffels" noemde. Op zeer uitvoerige
wijze behandelde spreker dit onderwerp.
Na de pauze werden een aantal vragen gesteld en
op duidelyke en uitvoerige wy'ze door spreker be-
antwoord.
Aangezien dit de laatste vergadering in dit seizoen
was wenste de presidente, mevr. Kieft, alle leden
een prettige vakantietijd toe. De volgende vergade-
ring werd vervolgens vastgesteld op 20 sept. a.s.

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

COöP. PLUIMVEE- EN EIEKENAFZET.
VERENIGING^INDE"

Onder voorzitterschap van^^heer J. W. Boeyink
G.Wzn. te Barchem, werd in café Eijkelkamp te
Medler de jaarlykse algemene ledenvergadering'
van de Coöp. Pluimvee- en Eierenafzetvereniging
„Linde" gehouden. j^
In deze vergadering, welké^Bed bezocht was, ge-
waagde de voorzitter in zijii openingswoord o.m.
van de eier. en pluimveeprijzen in het boekjaar
1961 en de eerste maanden van het thans lopende
boekjaar.
Aan het door de administrateur, de heer D. Klein
Bleumink, uitgebrachte jaarverslag kan o.m. ont-
leend worden, dat de aanvoer van eieren en pluim-
vee in 1961 vrijwel op hetzelfde niveau is gebleven
dan vorige jaren. In 1962 werden geleverd 484.821,9
kg eieren en 39.303 stuks pluimvee. Bij het begin
van het boekjaar telde de vereniging 169 leden en
aan het einde daarvan 171 leden.
De relaties met de Oostelijke Pluimvee-Coöperatie
te Enschede en de Coöperatie Pluimvee-Verkoop-
vereniging te Boxmeer, bleven bestendigd.
De aftredende bestuursleden, de heren H. M. A.
Helmink en G. W. Weenk, werden met algemene
stemmen herkozen, zo ook het aftredende lid van de
raad van commissarissen, de heer H. W. Mullink.
Door de heer Scholte in 't Hoff, medewerker bij de
„O.P.C." werd een inleiding gehouden, waarin deze
verschillende actuele problemen rond de pluimvee-
houderij behandelde,, o.a. de kwaliteitseisen der
produkten, export der eieren en pluimvee, etc.
Op deze inleiding volgde een geanimeerde gedach-
tenwisseling en werden vanuit de vergadering di-
verse vragen gesteld, die door de inleider werden
beantwoord.
In zyn slotwoord betuigde de voorzitter hartelijk
dank aan de heer Scholte in 't Hoff voor zy'n cause-
rie en aan de O.P.C, voor de goede samenwerking
in het afgelopen boekjaar. Ook dankte spreker het
personeel van de vereniging voor hun uitstekend
werk en de leden voor hun deelname aan en mede-
werking bij de georganiseerde afzet van eieren en
slachtpluimvee, waarna sluiting der vergadering
volgde.

„DE KRAANVOGELS"
Door het tweede zestal van de r.k. Volleybalclub
„De Kraanvogels" werd in Zutphen een inhaalwed-
strijd voor de competitie gespeeld.
Als tegenstandster hadden de Kraanvogel-reserves,
het damesteam van Set Up uit Zutphen. Het was
goed te merken, dat men in vele weken niet had ge-
speeld, want in de eerste set wisten de Set Uppers
de boventoon te voeren en wonnen met 15—8.
In de tweede partij kwamen ook de Vordense dames
meer aan bod. Zij konden zelfs enige ty'd de leiding
nemen, maar moesten deze, hoewel na een spannen-
de eindstryd weer afgeven. Het werd een 16—14
zege voor de Zutphense dames, die daardoor met
2—O de volle winst vergaarden.
De ontmoeting tegen het Stedely'k Lyceum ging
niet dooi-, daar deze club niet op kwam dagen. Bin-
nenkort speelt het eerste team der Kraanvogels nog
twee wedstrijden en wel tegen Wilhelmina III en IV
te Zutphen. Ook dit zijn inhaalwedstryden.

BURGEMEESTER VLAM SPRAK IN VORDEN
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen
hield burgemeester Vlam uit Winterswijk in zaal
Eskes voor de Party van de Arbeid een lezing over
de gemeentepolitiek.
Spreker werd welkom geheten door de voorzitter
van de party, de heer G. Koerselman. Hierna gaf
de heer Vlam op uitvoerige wjjze een uiteenzetting
over de taken en de verantwoordelijkheid van de
gemeenteraad.
Het gemeentelijk bestuursbeleid speelt zich af op
een klein terrein zodat de verkiezingen voor de ge-
meenteraad zich in een grote belangstelling mogen
verheugen. Een nadeel by de gemeenteraadsverkie-
zingen is dat zich hier partyen en groeperingen
gaan vormen die dikwijls „eigen belang" voorop
stellen.
Van het democratisch recht komt dan vaak betrek-
kely'k weinig terecht. Men moet by de gemeente-
raadsverkiezingen vooral streven naar het gemeen.
schappelyk belang, want de burgery moet hierin
betrokken kunnen worden.
Het gemeentelijk beleid dient met overleg en grote
zelfstandigheid gevoerd te worden, de raadsleden
moeten de vertrouwensmensen van de gemeenschap
zy'n.
De P. v. d. A. heeft altijd een grote verantwoorde-
lijkheid willen dragen. Het te volgen program moet
een richtsnoer zy'n in ons democratisch bestel en
afgestemd op o.a. streekverhoudingen, provinciale
verhouding e.d. By een raadsvergadering moet er
zo weinig mogelijk in besloten zitting vergaderd
worden, omdat dit maar al te vaak wantrouwen
wekt, de burgerij heeft er recht op te weten wat
er in de raad behandeld wordt.
Het urgentieprogram is afgestemd op de betekenis
van de huidige gemeentewet. De financiële midde-
len spelen natuurlyk een belangrijke rol. Er dienen
in voldoende mate woningwetwoningen te worden
gebouwd, waarnaast de krotopruiming ter hand
moet worden genomen. Zeer belangryke punten zy'n
de waterleiding, riolering, gasvoorziening e.d. Ver-
der noemde de heer Vlam, de beroepskeuzevoorlich-
ting, gezondheidszorg (schoolartsen), sociale werk-
plaatsen voor minder validen. Ook een zeer belang-
rijk punt is het verlenen van subsidies aan plaatse-
lyke verenigingen, terwy'l ook het verkeerspro-
bleem in elke gemeente urgent is. Het inschakelen
van een vrouwenadviescommissie by' het inrichten
van woningen vond spreker noodzakelyk.
Na de pauze werden er diverse vragen gesteld, wel-
ke de heer Vlam op duidelyke wy'ze beantwoordde.

VERBRUIKERSVER. „SAMENWERKING"
LINDE

De coöperatieve verbruiksvereniging „Samenwer-
king" Linde hield in café 't Wapen van Medler een
matig bezochte vergadering onder leiding van de
heer G. J. Kok.
Uit het jaarverslag bleek dat de vereniging thans
109 leden telt. De omzet was het afgelopen boekjaar
met 6,4% gestegen. Voor de afdeling A bedroeg de
omzet in geldswaarde ƒ 103.911,75 en voor afdeling
B ƒ 27.055,05, dus totaal ƒ 130.966,80.
Over het nu lopende boekjaar bedraagt dit
ƒ 122.638,35, dus een grotere omzet van ƒ 8.328,45.
Besloten werd het overschot van ƒ 1.318,68 aan het
reservefonds toe te voegen.
De heer Voelman en het overige winkelpersoneel
alsmede de heer D. Klein Bleumink werd dank ge-
bracht voor hun bewezen diensten in het afgelopen
boekjaar.
By de gehouden bestuursverkiezing werden de
heren B. G. Lichtenberg en H. Verstege herkozen
evenals de aftredende commissaris, de heer D. Mul-
dery'e.
Door het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd had de heer A. Eykelkamp in de zomer '61 in
tegenwoordigheid van het bestuur en winkelper-
soneel afscheid genomen als winkelbediende.

RATTI-NIEUWS
De Ratti-reserves hebben zondag in Doesburg geen
overwinning kunnen behalen. Het werd een 3—l
zege voor R.K.D.V.V. III. Over het algemeen was
het een matige wedstry d met aan weerskanten erg
onsamenhangend spel.
De aanvallers der Doesburgers waren weliswaar
gevaarlijker, maar goede schutters waren er ook
hier niet. Qua sterkte in het veld was het resultaat
voor de rust (l—O voor de thuisclub) erg pover.
Dit doelpunt ontstond vlak voor de rust door een
misverstand by de Ratti-defensie.
Direct na de thee kwam de gelijkmaker. H. Mom-
barg wist na enkele tegenstanders handig te heb-
ben gepasseerd het leder snel door te tikken aan de
naar binnen gezwenkte rechtsbuiten E. Koers, die
er wel raad mee wist en onhoudbaar inschoot (1-1).
Het werd 2—l voor de gastheren, doch deze goal
werd in kennely'k off-side positie gescoord. Nog
voor het einde konden de Doesburgers de stand op
3—l brengen.
Voor de junioren speelde alleen Ratti B tegen
Voorst C. Het werd 2—l voor de Rattianen, waar-
bij G. Woltering en Bertie Overbeek voor de Ratti-
doelpunten zorgden.
Komende zondag speelt het tweede een uitwedstryd
tegen Keyenborgse Boys III, waarvan gewonnen
kan worden.
Ratti A gaat naar Zelhem A, terwyl zaterdagmid-
dag Ratti B naar Zutphen gaat en tegen De Hoven
C speelt en Ratti C in eigen home bezoek kry'gt van
Zutphania C, waar ook een winstkans in zit.

BIOSCOOP
Zondag neemt de film ons mee naar de Italiaanse
Rivièra en laat ons genieten van veel muziek en
zang. Rex Gildo, Jerone Courtland en Senta Berger
zy'n de hoofdfiguren. Het Rias radio dansorkest
heeft een groot aandeel in deze muziek in optima
forma.


