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EVEN ATTENTIE
Volgende week donderdag (Hemelvaarts-
dag) wordt er op de drukkerij natuurlijk
niet gewerkt. Wilt u daar rekening mee
houden en de advertenties voor „Contact"
reeds dinsdag en woensdag bezorgen? U
kunt er dan verzekerd van zijn dat we er
onze volle zorg aan kunnen besteden!

BIOSCOOP
Rose Marie, zo heet de film welke zondag-
avond gedraaid wordt.

Rose Marie is een totaal verwilderd
meisje van 16 jaar, dat in de bossen leeft
en na de dood van haar vader wordt toe-
vertrouwd aan de zorgen van sergeant
Mike Malone. Deze beschouwt haar zo on-
geveer als een „zoon" en maakt bijna een
echte „Roodjas" van haar. Als ze ouder
wordt ontfermt de eigenares van het plaat-
selijk hotel zich over Rose Marie. Ze weet
het zover te krijgen dat deze zich als een
echte dame kleedt. Doch dan beginnen de
perikelen eerst goed. De liefde komt in het
spel en de jaloezie viert hoogtij. Het ont-
breekt in deze film niet aan spannende mo-
menten.

EMMABLOEM-COLLECTE
De Emmabloem-collecte heeft hier ƒ 539,—
opgebracht.

Pracht
handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

VOETBAL
De belangrijkste wedstrijd van j.l. zondag was
wel Socii I—Vorden III welke weds t r i jd op-
nieuw in een nederlaag eindigde. Het werd
zelfs een 6—0 nederlaag. Hierdoor zijn de kan-
sen op het kampioenschap wel zeer klein ge-
worden, gezien net programma dat nog afge-
werkt moet worden. Voor de rust was het een
gelijk opgaande strijd, waa rb i j al bleek dat de
voorhoede er maar zeer weinig van tercc•(
bracht. Met de stand 1—0 werd gerust. In
tweede helft werd het Vordense elftal gewi j -
zigd, hetgeen tevens de nederlaag betekend
De einduitslag is wel wat te geflatteerd.
Vorden I speelde haar laatste wedstrijd tegc
Grol II en verloor met 3—1. Het elftal telde
enkele invallers.
R.K.D.V.V. II kwam niet opdagen, zodat de
wedstrijd tegen Vorden II niet doorging.
Vorden A verloor thuis van Zclhem A met
7—2, terwijl Vorden B van het zelfde laken
een pak kreeg van S.S.S. A. Hier werd het 6—0.
Al met al geen beste dag voor de Vordense
voetballers.
A.s. zondag speelt Vorden II uit tegen Pax III,
terwijl Vorden III thuis Socii II ontvangt. Wil
Vorden III nog haar kleine kans behouden,
dan moet er zondag gewonnen worden.
Vorden B speelt zaterdag uit tegen Almcn A.

BEDRIJFSVOETBAL
Ook dit zomersci/oen zal er in Vorden weer
een bedrij l 'svoetba l toernooi gehouden worden
en wel deels op het gemeentelijke sportpark
en deels op het Ratti-terrein.
Kr s taan neel wat spannende wedstrijden op
het programma en nu heeft het bestuur de
sympathieke geste om de entreegelden te be-
stemmen voor Het Groene Kruis en Gezins-
zorg. Een vast bedrag aan entree wordt niet
geheven. Elke bezoeker is hierin vrij . Alleen
bedraagt het min imum 10 cent. Het Groene
K r u i s zal zelf iemand a a n w i j z e n , die voor de
inning zal zorgdragen.
Maandag speelde op het Gemeentelijke Sport-
terrein De Zuivelfabriek I tegen Empo I ï , wel-
ke door de Zuivel met 2—1 werd gewonnen.
Ken bijzonder goed gespeelde wedstrijd was
die tussen Empo I en Gems l, welke door
Gems met 3—1 werd gewonnen. De publieke
belangstelling hiervoor was zeer groot.

KAPPERSSUCCES
In de landscompetitie voor dames- en heren-
kappen, gehouden te Arnhem, behaalde on-
ze plaatsgenoot H. B. Wiekart de 2e pr i j s in
de afdeling Dameskappen.

BAKKERSSUCCES
De heer J. Wickart behaalde op de bakkers
vakwedstrijden te Lichtenvoordc een 3e prijs
in de afdeling Taarten.
De heer P. Oplaat kreeg eveneens een 3e pi ijs
met een tarwe-busbrood.

EVANGELISATIEDIENSTEN
We verwijzen belanghebbenden naar de
advertentie betreffende een tent-campag-
ne, welke in Hengelo (G.) wordt gehouden.
Hierin zullen verschillende sprekers voor-
gaan, o.a. Ds. Duursema en Ds. Langstraat
van hier.

KERKDIENSTEN zondag 26 mei.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. M. G. Sterringa.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. A. v. d. Peppel,

van Lochem,
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

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Heru. Kerk.

10 uur Rev. Dr. Andrew Gih, Chinees pred.
uit Hongkong. Vertaling Ds. Langstraat.

Geref. Kerk.
9.30 uur Ds. E. J. Duursema.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 25 mei van 5 uur tot en met
zondag 26 mei Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Hemelvaartsdag Dr. de Vries,

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 mei.
Geboren: d. van G. J. Rossel en B. Rossel-
Bruil; z. van H. G. Oltvoort en A. Oltvoort-
Ezerman; d. van J. H. Masselink en E. Mas-
selink-Veldhuizen; z. van G. H. Abbink en
J. W. Abbink-Sloëtjes;z. van A. J. Teerink
en F. Teerink-Weggemans; z. van L. Xhof-
leer en A. B. Xhofleer-Hofman.
Gehuwd; J. Nijhuis en H. J. Barendsen;
A. H. J. Huiskes en A. F. Hartman.
Overleden: G. Meerkerken, vr., wed. van
F. van der Boom, 76 jr.

Weekmarkt. A
Op de vrijdag gehouden weekmarkt war^fi
aangevoerd 134 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f54.50 per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

BOND VAN PLATTELANDSVROUW^
Mevrouw M. Klein Brinke-Gotink is be-
noemd tot lid van het Provinciaal bestuur
van de Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen.

WINKELPAND DER FA. MARTENS
OFFICIEEL GEOPEND

Dat de officiële opening van het winkelpand
der Fa. Marlens niet /onder enige belangstel-
ling zou gebeuren, was te voorzien, doch dat
de belangstelling woensdag zo groot zou wor-
den, had niemand verwacht. Overigens wel
een teken dat zeer velen medeleven hebben ge-
toond met dit belangri jke gebeuren. Tiental-
len bezoekers hadden aan de uitnodiging ge-
hoor gegeven, w.o. burgemeester Van Arkel,
vele jachtopzieners, bestuursleden van de Ned.
fagefsverenigirie, vertegenwoordigers uit de
optische en horlogcrie-branche en vele zaken-
en persoonlijke relaties van de families Mar-
lens en Siemerink.
De voorzitter van de Vordense winkeliersver-
eniging, de heer G. J. Schmink , opende met
ecu toepassel i jk woord officieel de beide win-
kels door een l int door te knippen, dat de
beide winkeldeuren verbond. Een dochtertje
van de heer Siemerink bood keurig op een
kussen de hiervoor benodigde schaar aan.
I Iet spreekt vanzelf dat er t i en t a l l en bloem-
stukken waren binnengekomen, terwijl de
buur t eveneens niet wilde achterblijven en ge-
zorgd had voor de bloemen in de bloembak-
ken , op de l u i f e l s en langs de z.ijmuren van
het pand.
En zo welk te alles mee om deze dag voor de
K - I Marlens tot een onvergetelijke te maken

VERGADERING B.O.L.H.
Onder leiding van mej. W. Sloetjes heeft de
IS.O.L.H. in hotel ISrandenbarg een ledenver-
gadering gehouden. Doordat mej . J. Wesselink
b i n n e n k o r t in het h u w e l i j k zal treden en mej.
M. Premsela een studiereis gaat maken kwa-
i i u ' i i er twee bestuursfuncties v r i j . Hierin
werd voorzien door de verkiezing van de da-
mes 1). Rossel en R. Wentink. De voorzitster
bracht dank aan de beide dames, die het be-
s t u u r gingen verlaten. Er werd voorts beslo-
ten om op 18 j u n i een fietstocht te maken
naar Lichtenvoorde, Neede, ,de Leemgroeve
en het Losse loes. De avond werd verder door-
u-e bracht met. zang en gezelschapsspelen. De
handbalclub start op 27 mei a.s. en de presi-
dente hoopte dat de leden trouw zouden op-
komen.

Laatste
nieuws

In 6 tellen versgemalen koffie met de
sensationele nieuwe TOMADO elek-
trische koffiemolen voor de fantastisch
lage prijs van f 23.50.

R. J. Koerselman

BLOEMENSHOW OP DE WIERSSE
A.s. donderdag, 30 mei (Hemelvaartsdag)
zal het publiek weer in de gelegenheid wor-
den gesteld het prachtige park van kasteel
„de Wiersse" te bezichtigen.
Het laat zich aanzien dat de rododen-
drons dan in volle bloei zullen zijn, zodat
een ieder zich zal kunnen verlustigen in de
kleurenrijkdom van de vele variëteiten die
daar aanwezig zijn. Er zjjn lanen met
metershoge hagen van rododendrons, een
waarlijk fantastisch gezicht.
De Vordense Beek, die dicht achter het
kasteel langs stroomt, verhoogt de aan-
trekkelijkheid van het park in hoge mate,
mede door het prachtige geboomte dat zich
in het water weerspiegelt. Staande 9P de
bruggetjes heeft men aardige doorkijkjes
over de beek.
Majoor en mevrouw Gatacre—de Steurs,
sparen kosten noch moeite om het park in
stand te houden en de werklieden zijn al
dagenlang in de weer om de gazons en pa-
den in keurige staat te brengen. Het is dan
ook alleszins de moeite waard eens een
kijkje te gaan nemen. De kleine entree-
prijs, die geheven wordt, komt geheel ten
goede aan de padvinders- en verkennings-
beweging van Vorden—Kranenburg en de
muziekvereniging „Concordia", waarvan
mevrouw Gatacre beschermvrouwe is.
Met uw komst naar „de Wiersse" bereikt
u dus een tweeledig doel: u verschaft uzelf
een mooie middag en u steunt de bovenge-
noemde verenigingen. Dus, allen donder-
dagmiddag naar „de Wiersse"! Er is een
ruime parkeergelegenheid voor auto's en
rijwielen.
„Concordia" verhoogt de gezelligheid door
het geven van een concert.

• "KICIS Baby-verzorging
met Babyderm-preparaten
H u i d j e v a n a l l e s m e t t e n vrij,
hoofdje rein met gezonde haargroei

STATUTENWIJZIGING COUP.
BOERENLEENBANK

In een speciaal voor dit doel belegde verga-
dering / i j n de wij/igingen in de Statuten en
Huish. Reglement van de Boerenleenbank
goedgekeurd. De voornaamste wijziging in de
s ta tu ten betrof het verstrekken van blanco
credieten tot een limiet van ƒ 3.000,— voor
ten hoogste één jaar. Dit crediet kan verstrekt
worden aan leden, die tijdelijk in geldmoei-
lijkheden zitten. De rente hiervoor zal iets ho-
ger / i j n dan normaal. De voornaamste wi j / i -
ging in het Huish. Reglement beoogde dat be-
stuursleden en leden van de Raad van Toe-
zicht, die de 75-jarige leertijd hebben bereikt,
niet meer herkiesbaar zijn. Door de wijzigin-
gen z i j n de s ta tu ten van de 700 aangesloten
boerenleenbanken gelijkluidend geworden.
Bij de rondvraag bedankte de heer G. Eskes
namens het Groene Kruis voor de verstrekte
subsidie. Ook deze vergadering was maar zeer
slecht bezocht.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
De ui ts lagen van de onderlinge damcompetit ie
lu iden als volgt: Lammers—Rozendaal 2—0;
Hoevers—Wijen 1—1; Klein Bramel—Berkel-
der 2—0; Groene—Geerken 0—2; Breuker—
Oukes 0-2; Groene—Wijen 1—1; Wansink—
Berkelder 0—2; Breuker-Lammers 1-1; Mas-
scl ink-Klein Bramel 0-2; Versteeg-Hesse-
l ink 0-2; Lammers-Wijen 1-1; Berkelder-
Masselink 0-2; Breuker- Klein Bramel 0-2;
Groene—Wentink 2-0; Berkelder—Ro/emhial
0-2; Hesselink-Wijen 0-2; Groene-Oukcs
0-2; Hoevers-Versteeg 2-0. Afgebroken par-
tij Wijen—Klein Bramel 1—1.



Heineken s
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Helneken's A-gist,
een speciale glstreln-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijplngstijd.

*• De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 ~ Vorden

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Milcop-stencilmachine.
Géén inkt, géén stencils.
7 kleuren in één drukgang.
1000 afdrukken van één
moederblad. Compleet 135.-
Vraagt demonstratie van dit
stencilwonder aan Int. lm-,
port Central, Selterskamp-
weg 14, Bennekom.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

HET BETERE

Gascomfoor
voor lage prijs,
koopt u bij

Nico Keune

„Nu is het tijd"
voor het zaaien van:

Bloemkool
late Kropsla

„ Pompwortel
Spinazie
(rond zaad)

DERKSEN
Zutphenseweg

Haarapparaten
voor zeisen en zichten. Zeer
handig model.

Prijs f 2L30.

HENK VAN ARK

Het van ouds bekende en vertrouw-
de adres voor al uw

Grond-, Glans- en
Standverven
voor binnen- en buitenwerk is

Drogisterij „De Olde
Mulle".

NIEUW!
Supralux „Goud-
merk

k.
plezier

"
speciaal voor
De verf waar U j
van zult hebben.

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist
„'t Is een voldongen
Jo v.d. Wal verkoopt kwaliteit".

Dansmuziek Hengelo-Gld.
donderdag 30 mei

Hemelvaartsdag
en maandag 10 juni 2e Pinksterdag.

Prima orkest. Aanvang 7 uur.

Nylons
in alle maten en bekende mer-
ken, in prachtige mode-kleuren.

*Nylons 20 dern. met minde-
ring reeds voor f 2.50 p.p.

*

Denkt u aan uw spaarkaart.

H. LUTH
VORDEN

Tent-campagne
te Hengelo-G.

Van DINSDAG 28 mei t.m. ZONDAG 2 juni
op het parkeerterrein. Aanvang iedere avond
om 8 uur. Medewerking o a. van de be-
kende evangelisten

J. KITS en GEORG BRUCKS.
Verder verschillende sprekers, zangkoren
en muziek.
Zaterdagmiddag 3 uur:

Kindersamenkomst.

Adverteert in Contact.

GEVRAAGD DOOR DE

Coöp. Werktuigenver. „De M.E.D.O."
2 hulpen
voor de graanmaaiers, voor het ko-
mende seizoen.

Opgaven worden ingewacht voor 6 juni
1957 bij de sekretaris F. H. Bouwmeester,
Linde E 101, Vorden.

ZONDAG A.S.

Oostenrijk - Nederland
Televisie - Groot beeld
Zaal Krijt, Wichmond

Aanvang half vijf»

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
DIVERSE SOORTEN

Perk- en Snijbloemenplanten
tevens alle soorten

Kool- en Tomatenplanten.
Ook UW adres voor goed verzorgde
Bruidsbouqetten en Grafwerk.

Gebr. Kettelerij, Zutph.weg 54
Telefoon 508.

Voor kwaliteit steeds ons
500 gr. Berner braad worst 17 et

500 gram rookworst 180 et
500 gram spek 80 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gram Berliner 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Nutsgebouw™'
Telefoon 500

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

Zaterdag l juni, S uur
De fel-spannende avonturenfi lm in

kleuren

MOGAMBO
met: Grace Kelly, de prinses van Mo-
naco, Clark Gable - Ava Gardner.
In de gloeiende hit te van het Afr i -
kaanse land viel het vernis der be-
schaving veg . . .
Schitterende opnamen van de mach-
tige Afrikaanse natuur en de wilde
beesten .

c Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

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

'n Sporftcombinatïe
met allure

Nooit zult U zich vrijer en
behagelijker voelen dan in een
Oxford-Sportcombinatie.

Colberts - beroemd om hun
coupe en kwaliteit - in tal van
fraaie tinten en dessins.

de bijpas-Bij ieder colbert
tende broek.

Kom eens langs ....

Cbdtoi
L. Schoolderman

• WW W W'

Aan Dhr. B. Lammers werkzaam bij de fa.
G. W. Luimes,Complete Meubilering, Vorden
Deze vraag.

Nu zijn we met onze nieuwe zaak drie
maanden aan het draaien (23 febr.—
23 ïnei), wat betreft verkoop Meube-
len, Matrassen, Kinderwagens enz.
En is U tevreden?
Gaarne antwoord.

G. W. Luimes, Vorden
Contact brengt het belangrijkste nieuws voor
ruim 5 et. per week. Geen wonder dat dit
blad in 95 procent der Vordense gezinnen
gelezen wordt!

Te koop alle soorten

kool- en koolraapplanten.
H. C. KETTELERIJ

Denk aan het nieuwe adres:

Zwarteweg 4, Vorden.

Een goed-geklede familie:
moeder in een Novana nylon

onderjurk om te stelen!
De kinderen met hun Novana

dubbelrib! Sterk én gezond!

Kinder ondergoed
in winter- en

zomerkwaliteit.

• met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar

H. Luth Vorden



SCHOOLREISJE ST. ANTONIUSSCHOOL
Dinsdag hebben de leerlingen van de hoogste
klassen van de St. Antoniusschool op de Kra-
nenburg hun jaarli jks schoolreisje gemaakt.
Tegen 8 uur startte het jeugdige gezelschap
(85 leerlingen) onder leiding van het onder-
\vijzend personeel met twee touringcars.
De stralende mei/on /orgde ervoor, dat de
stemming „aan boord" opperbest was en via
Zutphen-Brummen en Eerbeek werd naar de
Woeste Hoeve gereden, waar een bezoek werd
gebracht aan het Monument voor de gevalle-
nen. Na een tractatie werd de tocht langs het
bekende zweef vliegveld Terlet voortgezet naa i
Arnhem.
In het prachtige park Sonsbeek werd eerst een
be/oek gebracht aan de visvijvers en aqua-
riums van de Ned. Heide Mij, waarna een
wandeling door het park werd gemaakt. Na-
dat in een hotel de inwendige mens was ver-
sterkt, werd het water opge/ocht. Va n a i.' de
Rijnkade werd een boottoclitje gemaakt over
de Ri jn naar de Westerbouwing, waar de
jeugd /ich naar hartelust kon amuseren in de
speeltuin en op de uitkijktoren. In Oosterbeek
werd vervolgens het Airborne-Kerkhof be-
/ocht, waar de Engelse militairen begraven lig-
gen. Natuurli jk stond er ook een bezoek aan
Burgers Dierenpark op het programma waar
men niet uitgekeken raakte. De terugreis ging
via Doesburg en Hengelo (G.) en het gezel-
schap arriveerde tegen 8 uur weer op de Kra-
nenburg, zeer voldaan over de interessante en
leerzame reis.

R. J. KOERSELMAN

RATTI-NIEUWS
Verleden week werden er voor de Ratti-elf-
tallen geen wedstr i jden vastgesteld. Ook voor
zondag z i j n voor het eerste e l f ta l , nu de com-
peti t ie beëindigd is geen wedstrijden meer
vastgesteld. De mogelijkheid bestaat echter,
dat er nog een vriendschappelijke ontmoeting
wordt gespeeld.
Het tweede Ratti-team speelt op eigen terrein
een bekerwedstrijd (2e afdeling Ie ronde) te-
gen Rietmolen II. Deze match werd onlangs
vanwege het slechte terrein afgelast.
Daar de bezoekers voor de Ratti-reserves on-
bekende tegenstanders zi jn valt er omtrent de
ui t s l ag weinig te zeggen. Willen de Rattianen
deze ronde overleven, dan kunnen zij door
vlug en doortastend spel veel bereiken!
De junioren zijn vrij.

UITSTAPJE K.A.V.
De dames van de K.A.V. Vorden-Kranenburg
maakten donderdag een uitstapje per touring-
car naa i Enschede e.o. De heenreis ging over
(iroenlo, waar o.a. diverse historische bouw-
werken als de St. Caliixtuskerk met de prach-
tige Kruiswegstaties het doel waren. De diver-
se regenbuitjes konden niet verhinderen, dat
de stemming prima bleef. Na een koffietafel
te hebben gebruikt bereikte men tegen 12 uur
het einddoel Enschede. Eerst werd er gezellig
gewinkeld in de drukke straten der binnen-
stad en hierna werd een kijkje genomen in
het Natuur-Historisch Museum met de vele
prachtige exemplaren opgezette dieren. Ook
kon men hier op interessante wijze kennis ne-
men van het leven der bijen. Op de markt
werd de St. Jacolmskerk bezichtigd, waarna
f u i l speed de tocht werd voortgezet naar Lon-
neker. Het diner, dat hier gereed stond werd
alle eer aangedaan. Welgemoed werd de te-
rugreis weer begonnen en men bereikte om
10 uur weer de finish.

K I N D E R C Q U V E R T S
IN TOM POES • BRUINTJE BEER

EKl DONALDDUCK ./

R. J. KOERSELMAN

OPBRENGST H EITJE-K AR WEIT JE
De welpen van de „St. Michaëlsgroep" Vor-
den-Kranenburg hebben de j a a r l i j k s e actie
„Een heitje voor een karweitje" tot een goed
einde gebrach t , / i j brachten een bedrag van
ruim ƒ -19,— bijeen.

AGENDA GEMEENTERAAD
Voor de a.s. raadsvergadering op dinsdag 28
mei om 8 uur 's avonds in Irene, staan de vol-
gende punten o.m. op het programma:
Uitkerings- en pensioensverordcning wethou-
ders; geslotenvei k l a r i n g van wegen, gelegen
om de mu/.iektent; verpachting jachtrecht ge-
in een te-eigendom men; watervoorziening van
de (i gemeentewoningen aan de Smidsstraat;
diverse voorzieningen ten behoeve van de
Prot. Chr. Dorpsschool, als betegeling van de
speelplaats, nieuw meubilair en bordstellin-
gen voor 3 lokalen, benevens vloerbedekking;
aanschaffing leermiddelen Prinses Juliana-
school en O.L. School Linde en Dorp; voor-
zieningen inzake de bezoldiging van het ge-
meentepersoneel per l jan. 1957 en nog enke-
le andere punten.

JAARVERGADERING BIJZ. LAGERE,
SCHOOL DORP

Hoewel de Bijzondere Lagere schoolvere-
niging in het dorp meer dan 250 leden telt,
was de opkomst op de algemene ledenver-
gadering woensdagavond slechts matig be-
zocht.
Na een kort welkomstwoord door Ds. Jan-
sen, kreeg de heer H. J. Berenpas, secre-
taris, het woord tot het houden van zijn
jaarverslag. Spreker liet allereerst de zeer
goede verstandhouding die er bestond tus-
sen bestuur-, personeel en ouders uitko-
men. Het aantal leerlingen steeg in het af-
gelopen jaar van 296 op 304. Met dit leer-
lingentai kon de heer Kruissink als 8ste
vaste leerkracht worden aangesteld.
Het nieuwe aangebouwde lokaal kon op l
februari 1956 in gebruik worden genomen.
Verder onderging het interieur zowel wat
verlichting als watervoorziening betreft,
een prachtige verbetering. Spreker dankte'
de leden voor de mooie opbrengst van de
gehouden Uniecollecte welke collecte de
school zeer zeker ten goede komt.
Uit de cijfers van de penningmeester, de
heer ten Broeke, bleek dat de schuld der
vereniging wederom met ƒ 1000,— is ver-
minderd.
De jaarlijkse contributie werd voor het
jaar 1957 wederom vastgesteld op ƒ 2,50
per lid.
De aftredende bestuursleden, de heren A.
J. Maalderink en G. W. Winkel, werden
herkozen.
Tot leden van de kascommissie over het
jaar 1957 werden aangewezen de heren J.
Kroeze en H. Hqetink.
Nadat de voorzitter een kort dankwoord
tot de aanwezigen had gesproken, ging het
hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink,
voor in gebed.

Huid genezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Puroi poeder
DELDENSE BUURTVERENIGING

BESTOND 10 JAAR
Ter gelegenheid van het I O-jarig bestaan van
de Deldense Buurtvereniging in deze gemeen-
te werd dit jaar aan het buurtfeest een enigs-
zins bijzondere aandacht geschonken. De eer-
ste feestavond werd gevuld met enige goochel-
toeren van de heer Grashuis uit 'liefde, die
zowel bij de volwassenen als bij de jeugd zeer
goed in de si^Wc vielen. Vervolgens kwam de
Vordense To Wel cl u b D.E.V. met het blijspel
uit 3 bedrijven bestaande „Gijs bekijkt het"
op de planken, dat prima tot zijn recht kwam.
Aan de nodige traktatie voor oud en jong was
ditmaal uitzonderlijke zorg besteed.
De eerste avjjftwêrd geopend door de voor-
zitter, de helRvI. H. Gotink, die o.m. een
globaal overzicht gaf van het afgelopen tijd-
perk. Aan het slot van de eerste avond dankte
de heer H. Kettelarij de voorzitter voor alles
wat hij in de afgelopen 10 jaar tot opbouw
van de Deldense buurtvereniging had verricht.
Als blijk van waardering bood spreker hem
een kistje sigaren aan terwijl mevr. Gotink een
bloemstuk werd overhandigd.
De tweede dag, des middags, werd een kort
openingswoord gesproken door burgemeester
Van Arkel die het gemeentelijk gebeuren in
de buurtschap Delden de revue liet passeren.
Hierna volgden de volksspelen. De uitslagen
waren als volgt:
Vogelschieten: 1. A. C. Gotink; 2. G. Jansen;
3. H. Brandenbarg; 4. G. Weenk (Trekop);
5. A. Vruggink.
Vogelgooien dames: 1. B. Regelink; 2. R. Es-
kes; 3. A. Besselink; 4. R. Eijerkamp; 5. A.
Kappert-Bruggeman.
Dogcar rijden dames: 1. A. Maalderink; 2. D.
Veenhuis-Zweverink; 3. G. Nijenhuis; 4. H.
Langeler; 5. D. Tiessink; 6. G. Groot Nue-
land-Nijenhuis.
Balgooien: 1. G. Kappert; 2. mej. A. Groot
Roessink; 3. mevr. Gosselink; 4. mevr. Gosse-
l i n k ; 5. mej. G. Brummelman (de Houtmaat).
Fietsrijden met hindernissen: 1. D. Besselink;
2. J. Wolterink; 3. A. C. Gotink; 4. E Steen-
man; 5. M. Regelink.
Schijfschieten vaste baan: L J. Jansen; 2. W.
Besselink; 3. Jo Eulink; 4. W. Zweverink; 5.
A. C. Gotink.
Vrije baan: 1. Th. Mullink; 2. Jan Eulink; 3.
|o K u l i n k ; 4. H. Huetink; 5. W. Bos.
l Foedendans gemengd: 1. H. Reerink; 2. mej.
M. YVoerts; 3. mej. R. Eskes; 4. J. Poorterman;
5. W. Onstenk.
De prijzen werden door de voorzitter na af-
loop der wedstrijden met een toepasselijk
woord uitgereikt. Ook voor de diverse gehou-
den kinderspelen waren aardige pri js jes be-
schikbaar gesteld, t e r w i j l de jeugd nog een
ext ra traktatie ontving in verband met het
10-jarig bestaan. Het geheel werd met een ge-
zellig bal besloten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
V.V.V.

In hotel „Het Wapen van Vorden" werd
maandagavond de algemene ledenvergadering
van V.V.V. Vorden gehouden. In z i jn ope-
ningswoord vond de voorzitter, de heer A. E.

van Arkel, het jammer dat er niet meer le-
den de algemene vergadering bezoeken. Ook
nu was de opkomst weer gering. Toch is het
de moeite waard aldus spreker om een V.V.V.
daadwerkelijke steun te verlenen aangezien
door middel van V.V.V. een groot bedrag aan
geld j a a r l i j k s in onze gemeente binnenkomt.
Een tweetal nieuwe banken kon weer wor-
den geplaats t n. l . een bij de Oude watermolen
bij Huize Vorden en een in de nabijheid van
„De Maat.se Bult". Eén van de/e banken werd
door de firma G. W. Bielderman aan de ver-
eniging aangeboden. Hiervoor z i j n wij zeer
erkentel i jk a ldus spr. Voor de ontvangen sub-
sidie van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te Zutphcn ad ƒ !)(>.— werd ha r t e l i j k
dank betuigd. De Palspasenoptocht mag weer
als /eer geslaagd worden genoemd. Verder
dankte de voorzi t ter de heer (',. W. K i j e r k a m p
voor diens medewerking om in z i j n woning-
het informatiebureau weer gevestigd te hou-
den.
Bij monde van de heer Luth werd de voorzit-
ter dank gebracht voor z i j n steeds belangelo-
ze medewerking aan de Ac hlkastelentocht .
De secretaris, de heer M. Terpstra, deelde in
z i j n uitvoering jaarverslag o.m. het volgende
mede.
Hoewel het de taak van een V.V.V. is het
Vreemdelingenverkeer te bevorderen, in dit
geval bezoek aan de gemeente Vorden te pro-
pageren, te stimuleren en te animeren, is het
een buitengewoon moeilijke taak om iets over
de resultaten mede te delen. Wij ondervinden
ieder jaar weer het gemis aan concrete cijfers.
We weten, aldus de secretaris, dat de gezamen-
l i j ke pensions 240 bedden ter beschikking heb-
ben en dat er in de zomerhuisjes 70 personen
kunnen slapen en dat de hotelcapaciteit, zon-
der dependance, 60 bedden bedraagt, maar we
vragen ons af wat is het totaal aan ta l over-
nachtingen geweest. Volgens de aan het be-
stuur bekend zijnde gegevens is een zeer voor-
zichtige optelling gemaakt van het a a n t a l
overnachtingen. Dit aantal bedraagt zeker
25000. Gezien het feit dat een bedrag van
ƒ 6,— per persoon voor volledig pension mag
worden gerekend en daarnaast pi m. een gul-
den wordt uitgegeven aan verteringen, snoep,
ans ichtkaar t , rokertje, enz. dan wordt dit
ƒ 7,— per persoon per dag. Dat maakt dus in
totaal een bedrag van ƒ 175.000,—, welk be-
drag zeer zeker aan de lage kant is.
De artikelen in de geïllustreerde pers en in de
dagbladen over het in deze gemeente aanwe-
zige „Knopenlaantje" onder Huize Vorden,
weldra gevolgd door enkele bladen in Enge-
land en Duitsland hebben verbluffend ge-
werkt. Van al le kanten kwamen verzoeken

ver dit merkwaardige laan-
e Palmpasenoptocht namen
De wedstrijd voor tuinen,

om inlichtinge j
t je binnen. A;
65 kinderen de
welke in het afgelopen jaar voor de eerste
maal was
sultaat gehad.

heeft niet het beoogde re-
el waren meerdere tuinen

goed onderhouden, doch met de jury was het
bestuur van oordeel dat over het algemeen
weinig extra moeite was gedaan.
De muziektent kreeg, dank zij de goede zor-
gen van de Gemeente, een elektrische verlich-
ting, die bij de uitgevoerde concerten goed
voldaan heeft. De Achtkastelentocht mocht
zich weer in een groeiende belangstelling ver-
teugen. Totaal werd hieraan door 317 volwas-
senen en 244 kinderen deelgenomen. Het
wordt door zeer velen op prijs gesteld dat de
rondleiding plaats vindt door de burgemeester
persoonli jk. Het in l icht ingenbureau heeft
weer z i j n bestaansrecht bewezen. Naar spr.
men ing zou op dit bureau een volledige do-
cumenta t ie noodzakelijk z i j n om aan de tal-
rijke vragen op V.V.V.-gebied te kunnen vol-
doen.
Bij het secretariaat werden 924 schriftelijke
verzoeken om inlichtingen ontvangen, terwijl
58 mondelinge en 24 telefonische verzoeken
werden afgewerkt. Uit deze aantallen b l i jk t
maar al te duidelijk dat de belangstelling voor
Vorden nog steeds stijgende is. Deze aanvra-
gen beperken zich niet tot het westen doch
komen nagenoeg uit alle provincies. Met de
Stichting V.V.V. Achterhoek werd een nauw
contact onderhouden. Volgens de secretaris
zijn er nog veel problemen die nog opgelost
moeten worden.
Om tot dit resultaat te komen vroeg spreker
al ler steun en medewerking opdat van de vele
miljoenen die het toerisme Gelderland op-
brengt het ook mogel i jk moet z i j n dat on/e
gemeente hiervan een behoorlijk g raan t j e ; mag
meepikken . Daar toe kan V.V.V7. met z i j n MS
leden /eer zeker medewerken.
De voorz i t te r dankte de secretaris voor z i j n
uitvoerig jaarverslag.
De penningmeester, de heer H. B. Emsbroek,
gaf vervolgens een overzicht van de f inanc iën .
De inkoms ten bedroegen ƒ 1. -192, 33 tegenover
aan uitgaven ƒ I.IS5.53 alzo een zeer gering
batig saldo.

(Wordt vervolgd)

Te koop perc. HOOI-
GRAS bij D. Buunk,
Almenseweg.

EETAARDAPPELS
te koop. J. Korenblik,
achter statfon.

Te koop een toom
BIGGEN. A. Rossel,
Wildenborch.

Te koop zware BIG-
GEN bij A. J. Klein
Ikk ink , Wildenborch.

N.o.z.

Te koop prachtige
jonge HENNEN,
W.L., W.xR. en Reds
H. Jolink, Oude Vars-
selseweg, Hengelo-G.

Te koop 2 dekrijpe
FOKZEUGJES, G.Y.,
prima stam.
Joh. Gotink, E 112.

Te koop KNOL-
RAAPPLANTEN en
alle soorten KOOL-
PLANTEN.
Wed. Heuvelink,
Kranenburg.

Te koop 'n VAARS-
KALF, ha l f jaar , keuze
uit twee. D. W. Hid-
dink, Delden.

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
G. Lenselink, C 145,
„de Weppel".

Te koop toom mooie
BIGGEN bij G. J.
Wuestenenk, Koekoek-
straat 25, Vierakker.

Betere verf
weert bederf!

Panter Plastiek
prima, magnifiek

Nico Keune

Uit (h
Bloesem'Strip
v tt 11

Rollandia-trico!

Kastanjebloesem. Fan-
tastisch goede pasvorm
door (onzichtbaar!)
elastiek in de rug. Met
fijne kantgarner ing.
Hemdje v.a. f 3.1 O
Broekje , v.a. .f 2.55

ondergoed van do
bovenste plank t

L Schoolden
VORDEN

Te koop 2 tomen
BIGGEN. H. Steen-
blik, Hackfort. N.o.z.



Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons zoontje

DIRK JAN
(Dlcky)

A. J. Teerink
F. Teerink-

Weggemans

Vorden, 23 mei '57.
Nieuwstad 7.

Inplaats van kaarten

VERLOOFD:

Minie Nijland
en
Harry Bergsma

Vorden, Insulindelaan 40
Neede
30 mei 1957.

Receptie van 3-5 uur,
Insulindelaan 40, Vor-
den.

K. H. de Vries
ARTS

[met vakantie

afwezig
van vrijdagmiddag 31
mei 12 uur t m. 2e

Pinksterdag.
Dr. Lulofs fieemt waar

De fam. H. Wesselink
betuigt hierbij zijn har-
telijke dank aan allen,
die van hun belang-
stelling bij hun zilve-
ren huwelijksfeest heb-
ben doen blijken.

Vorden, mei 1957.
„Hakkerij"

Aan allen, die ons op
11 mei, bij ons 40-
jarig huwelijk tot een
blijde dag hebben ge-
maakt, onze hartelijke
dank.

Fam. W. Eggink

Vordens Dameskoor
Eerstvolgende repeti-
tie op donderdag 6
juni.

Biedt zich aan net
MEISJE, 4 dagen per
week, in de huishou-
ding. Inlichtingen Bur.
Contact.

Mevrouw Schillemans,
Abersonplein l,
Warnsveld, vraagt te-
gen l juli a.s. een
DIENSTBODE voor
dag en nacht.
Zich aanmelden bij
voorkeur 's avonds
tussen 7 en 8 uur.

In verband met
Hemelvaartsdag
a.s. maandag-
middag geopend.

Kapper Wiekarl
Te koop KINDER-
SPEELGOED, o.a.
tafel en stoeltjes, hou-
ten paard, enz. en
KINDERZITJE.
Molen weg 19.
Zaterdagmiddag.

Te koop een g o.h.
DAMESRIJWIEL bij
Wed. H. W. Nijen-
huis, Zutphenseweg,

Te koop JONGENS-
RIJWIEL, 5-8 jr., in
goede staat. W. Nijen-
huis, Zutph.weg C 61.

Maandag 27 mei a.s. hopen onze lieve
W ouders, kinderen, behuwd- en groot-
u ouders

D. J. Harmelink
en
J. Harmelink-Klein Tiessink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat ze nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van

Christien en Johan
Johanna
Engbert
Wed. C. A. Harmelink-

Wuestenenk
Wim

Vorden, mei 1957.
Zutphenseweg C 64.

Gelegenheid tot feliciteren van
3.30—5 uur in café Lettink.

A

X. .

Op maandag 27 mei a.s. hopen wij
met onze lieve ouders, broer en schoon-
zuster

H. Eggink

en
H. J. Eggink-Beeftink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat ze nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van

Hentje en Wim
Hanny en Gerrit
Albert

Receptie van 3 tot 4.30 uur in
hotel Bakker te Vorden.

Vorden, mei 1957.
„Leunk", C 12.

n

Een pracht

Daniesjaponnen
grote sortering in alle maten tot
zelfs maat 52.

Een vlot japonnetje reeds voor
f 12.50

H. Luth, Vorden

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Enorme
Blauwe Werkt
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IP een P.K.
sterker

het is prettig werken in een

P.K. WERKHEMD
vakman!

sterk - moderne kleuren - prima pasvorm
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Fa. K. BOUDE & Zn., Beilnilskleiliiiyliiiis
Groenmarkt l - Zutphen - Telefoon 2595 (K 6750)

NotfiphteriMialié
de entstof tegen pokken enrnphte-
rie, bij pluimvee (met controle-
merk der rijksseruminrichting) van
Dr. De Zeeuw.

Steeds vers verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Bij aankoop van een

fles Vetter limonade
a f 1.45

GRATIS een Indische vlieger,
geheel iets nieuws, gaat met 'n
zucht in de lucht.

ALLEEN VOOR VORDEN:

SMIT, Zutphenseweg 41
Telefoon 281
Elke week iets nieuws, altijd
wat goeds l

Vliegers ook verkrijgbaar voor 60 et.
per stuk.

Bromfietsen en
Motorrijwielen 1957!

D.K.W., H.M.W.,
Rap, Panther,
Solex, N.S.U.,
Zundapp, Ariël,
Matchless.

AGENT:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Fa. J. W. Albers
Bestrijdingsmiddelen

Basudine voor de bietenvlieg.
D.D.T. Spuit- en Stuifmiddelen.

Vliegentabletten.
Aseptazout voor onkruid op straat en pad.
Anetos voor brandnetels en braamstruiken.

M.C.P.A. voor distels en boterbloemen.
Caroweedex tegen onkruid in wortelen.

Bleu Hunter voor ratten en muizen.
Silolak, Parafinelak,

Imilac voor moederloze biggen.
Denkavit voor mestkalveren.

enz.

Onze nieuwe zaak biedt U 'n
rijke sortering in

horloge's, klokken en aller-
hande byoux.

Ook onze Sportafdeling is rijkelijk
voorzien.
Komt u vrijblijvend eens kijken?

FA. MARTENS
Horloger, Opticien, Wapen- en
Sporthandel.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Doe steeds uw voordeel!

•

•

•

•

•

•

250 gr. Moriaantjes, heerlijk koekje
59 et

250 gr. Hartjes, prima koekje 63 et
1 grote ontbijtkoek 39 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
3 pakjes pudding, div. smaken 49 et
l grote pot mosterd 55 et
500 gr. verpakte zachte zeep 39 et

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg ~- Telefoon 415


