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INGEZONDEN
VERJ AARSGESCHENK

AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN TER
GELEGENHEID VAN HAAR VIJFTIGSTE

VERJAARDAG
Nu de 50ste verjaardag van Hare Majesteit
de Koningin aanstaande is, blijkt alom het ver-
langen levendig niet alleen om 30 april 1959
op buitengewone wijze te vieren, maar ook
om aan de jarige persoonlijke aanhankelijk-
heid te betuigen.
Het „Comité Ver j aarsgeschenk H.M. de Ko-
ningin" heeft het initiatief genomen om Hare
Majesteit de Koningin ter gelegenheid van
deze bijzondere verjaardag gezamenlijk een
geschenk aan te bieden, een geschenk waarin
ons diep respect en onze warme genegenheid
jegens de Draagster der Kroon gestalte kun-
nen krijgen.
Het Comité wil alle Nederlanders en alle Ne-
derlandse organisaties, verenigingen, instellin-
gen en bedrijven in de gelegenheid stellen om
aan dit geschenk bij te dragen; daarbij zal het
persoonlijk offer van bescheiden omvang even
welkom zijn als het groter bedrag van een col-
lectiviteit.
Genoemd Comité meent in de geest van de
Koningin te handelen, wanneer haar een be-
drag ter beschikking wordt gesteld, dat zij
naar haar inzicht kan bestemmen voor een al-
gemeen doel. Daarnaast hoopt het Comité een
deel van de bijdragen te mogen aanwenden
voor een persoonlijk geschenk.
Deelneming aan deze gezamenlijke actie is
mogelijk tot 25 april a.s. door storting van bij-
dragen, hetzij bij de Postcheque- en Girodienst
op nummer 640000 Amsterdam, hetzij bij de
Nederlandsche Handels-Maatschappij N.V. te
Amsterdam, beide ten gunste van de rekening
,,Verjaarsgeschenk H.M. de Koningin". Boven-
dien kunnen bijdragen plaatselijk worden ge-
stort ten bate van een dezer beide rekeningen
bij alle Bankkantoren in het gehele land. Dit
geldt niet alleen voor de kantoren der Han-
delsbanken en Boerenleenbanken, maar ook
voor de Spaarbanken.
Voorts kunnen de gelden worden gestort ter
secretarie dezer gemeente of worden gedepo-
neerd in een voor dit doel daar geplaatste in-
zamelingsbus.
Ondergetekende wekt alle ingezetenen dezer
gemeente op om aan deze actie deel te nemen
en vestigt er in het bijzonder de aandacht op,
dat een groepsgewijze inzameling door bedrij-
ven, instellingen, verenigingen e.d., er toe kan
leiden, dat de behoefte tot het geven van
kleine persoonlijke bijdragen tot haar recht
komt.

De Burgemeester van Vorden,
VAN ARKEL.

VOETBAL
Van de beide elftallen, waarmee Vorden aan
de bekercompetitie deelnam, heeft zich Vor-
den I door een 5—l zege op Warnsveldse Boys
II in de volgende ronde weten te plaatsen.
Voor de rust speelden de Vordenaren een aan-
trekkelijk partijtje, waarbij het tempo veel
hoger lag dan dat der gasten. Zelfs de voor-
hoede en in het bijzonder midvoor A. Vel-
horst, had een bijzonder produktieve bui in
deze periode. Velhorst scoorde voor rust 3
fraaie doelpunten, waaronder één met een bij-
zonder mooie kopbal. Het vierde doelpunt
voor de rust nam Dimmendaal voor zijn reke-
ning door vanaf de vleugel keihard in te
schieten. Na de rust geloofde Vorden het blijk-
baar wel. Velhorst schoot direct na de her-
vatting nog eenmaal met een fraai schot raak,
zodat Vorden met 5—O voorstond.
Hoewel na een botsing een der Boys-spelers
het veld verliet, gaven de met 10 man verder
spelende Warnsvelders het niet op en waren
voortdurend in de aanval. Het schieten was
echter bijzonder slecht. Slechts éénmaal wis-
ten zij te doelpunten en nog wel door een mis-
rekening van de Vordense keeper.
Vorden II leed tegen het sterke Eefde I een
eervolle 4—l nederlaag. De reserves speelden
slechts met 10 man.
Vorden A was op bezoek bij het sterke Neede
A en hoewel de Vordenaren aanvankelijk nog
met 2—-l voorstonden, deed de betere tech-
niek de balans tenslotte in het voordeel van
Neede overslaan en verloren de Vordenaren
met 4—2. Vorden B verraste zowaar opnieuw
door nu van Socii A met 4—l te winnen.
Vorden I speelt a.s. zondag in Harreveld tegen
K.S.H. I. Deze voor Vorden zeer belangrijke
wedstrijd zal door de geel-zwarten gewonnen
moeten worden, daar bij verlies Vorden wel
uitgeschakeld is voor de bovenste plaats.
Vorden II, dat ook nog niet kansloos is en
maar 2 punten op de leider Socii I achter staat,
ontvangt op eigen terrein Keyenburgse Boys
III, welke zeker niet tot de zwakste tegen-
standers behoort. Ook hier is oppassen ge-
boden.
Vorden A is vrij. Vorden B speelt thuis tegen
Keyenburgse Boys A, terwijl Vorden C de a.s.
kampioen A.Z.C. D op bezoek krijgt. Deze
wedstrijd kan ongetwijfeld interessant worden.

KERKDIENSTEN zondag 12 april.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. A. Dönszelman, v. Amsterdam.
2.30 uur Ds. J. J. van Zorge. Intrede.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdtenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 5 uur t.e.m. zondag
Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 12 april Van Soest, Tel. 6753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

\Veekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 96 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54.— tot f 60,— per stuk.
Handel was traag,

Burgelijke stand van 3 t.m. 9 apr.
Geboren: z. van B. C. H. Grothe en H. M.
Blom; z. van G. Koop en A. J. J. Sessink;
z. van A. H. J. Wissink en H. W. M. Eykel-
kamp.
Ondertrouwd: G. J. Haneveld en G. G. An-
t ink; A. Dijkman en H. H. Radstake; B. G. J.
Olthof en G. J. Camperman.«huwd: J. H. Mennink en H. M. D. Harm-

; T. Eckhardt en H. H. Smit.
erleden: W. Kettelarij, m., echtgen. van

H. G. Smallegoor, 85 jaar; G. H. Knake, vr.
wed. van Nijman, 82 jaar; H. A. Brandcn-
barg, vr., echtgen. van H. Huetink, 53 jaar,
overleden te Zutphen.

BIOSCOOP
anavond draait de film „Battle zone", die een

realistisch beeld geeft van de oorlog in Korea.
De taferelen zijn gefilmd aan dat deel van het
front waar de strijd het heetst was.

TANDPASTA

DE BESTE en niet duur. Tube 95-70-45 et
GOUDEN ECHTPAAR

Onder grote belangstelling heeft woensdag het
echtpaar A. H. Bruil — D.Eskes, wonende in
Hackfort „Ockhorst" zijn 50-jarige echtvereni-
ging herdacht.
Op de receptie, welke 's middags aan huis ge-
houden werd, was het een gaan en komen van
kennissen, familie en buren, die het echtpaar
geluk kwamen wensen. Ook burgemeester van
Arkel en diens echtgenote, alsmede Ds. Jan-
sen, kwamen het gouden echtpaar feliciteren.
De vele gelukwensen gingen gepaard met het
aanbieden van bloemen of andere geschenken.
's Avonds werd er in café Krijt in Wichmond
een intiem feestje gegeven, waar ook Ds. Ger-
ritsen uit Wichmond het bruidspaar nog kwam
feliciteren. De Chr. Muziekvereniging ,,Sursum
Corda" bracht hier het echtpaar een serenade,
welke zeer op prijs gesteld werd.
Zowel de bruid als de bruidegom zijn beiden
nog zeer kras en doen nog hun dagelijks werk.
De bruidegom op het land en zijn vrouw in
huis. Zij zijn respectievelijk 77 en 71 jaar oud.
Uit het huwelijk werden 5 kinderen geboren.
Het echtpaar telt 14 kleinkinderen.

JAARVERGADERING VARA
In het Nutsgebouw heeft de afd. Vorden van
de VARA haar jaarvergadering gehouden on-
der leiding van de heer Ettinger. Deze bijeen-
komst was goed bezocht.
Uit de jaarverslagen van de secretaris en pen-
ningmeester bleek, dat het ledental flink ge-
groeid was. Dit aantal bedraagt thans 179. Er
was een batig saldo van ƒ 67.04 in kas. Het
jaarverslag maakte voorts nog melding van
de uitstekend geslaagde feestavond, welke dit
jaar gezamenlijk met het N.V.V. gehouden
was.
De heren Ettinger en Stapper werden aange-
wezen als afgevaardigden naar de a.s. zater-
dag te houden Districtsvergadering te Arnhem.

GESLAAGD
Aan de Rijks Middelbare Landbouwschool te
Zutphen slaagde voor het einddiploma onze
plaatsgenoot, de heer B. Rossel.
Te Wageningen slaagde de heer H. A. Folmer
voor het Analisten-examen 1ste deel, Chemi-
sche richting.

Leuke Kinderjurkjes
ir Vlotte modelletjes
ir Gemakkelijk wassen
ir N o-i r on

lengte 50 cm. f 4.20
kleine stijging per maat.

Koopt het bij

Visser, Vorden - Telefoon 1381
INGEZONDEN MEDEDELING

Zoals bekend heeft het bestuur van de Chr.
school plannen om te komen tot oprichting
van een streekschool voor chr. u.l.o. hier ter
plaatse.
Er werd contact opgenomen met de besturen
van de chr. scholen te Wildenborch, Leesten,
Wichmond, Hengelo G. )3 scholen) en Ruurlo.
Men was en is van mening dat een streek-u.l.o.
zeer zeker kans van slagen kan hebben en
men stelde pogingen in het werk om reeds
september a.s. met een 1ste klas te beginnen.
Hoewel er meer dan voldoende leerlingen wer-
den opgegeven kan door allerlei omstandig-
heden dit jaar dit plan niet verwezenlijkt wor-
den. De besturen van de genoemde scholen
blijven actief.

JAARVERGADERING
COÖP. ZUIVELFABRIEK „DE WIERSSE"

In café Eijkelkamp hield de Coöperatieve Zui-
velfabriek ,,De Wiersse" haar algemene leden-
vergadering, welke behoorlijk goed bezocht
werd.
Voorzitter G. J. Kok deelde mede, dat het
boekjaar 1958 weer gunstig was geweest. De
melkaanvoer was weer beduidend groter, n.l.
ruim 8°/o meer dan in 1957.
Door de directeur, de heer R. Aaten, werd
vervolgens het jaarverslag 1958 onder de

)upe genomen, waaruit bleek, dat het leden-
w( or iets steeg en thans 247 bedraagt. Voor
t betreft de kwaliteit van de aangevoerde

melk werd in 1958 73,9% van de aangevoerde
melk geplaatst in Klasse I, 18,5°/o in Klasse II
en 7,(.>"/o in Klasse III. Ook de kwaliteit der
boter was dit jaar goed. Van de G.O.Z. te
Zutphen kwam men in aanmerking voor een

onzen medaille.
e boterproduktie bedroeg 133.264^ kg, het-

geen beduidend meer was dan in 1957.
De leveringen aan het Centrale Melkpoeder-
bedrijf „Berkelstroom" te Lochem bedroegen
dit jaar 2.653.543 kg volle of gestandaardiseer-
de melk.
In de loop van het boekjaar kwam de ver-
bouwing gereed van de directeurswoning,
welke nu geheel aan de eisen des tijds is aan-
gepast. Voor de bepaling van het vuil in de
melk werd een nieuw vuilgehalte-bepalings-
toestel aangeschaft. Het melkleiding-net werd
vervangen door een roestvrijstalen leidingnet,
terwijl het stoomleidingnet werd vernieuwd.
In het boekjaar 1958 werd 5.495.268 kg melk
ontvangen met een gemiddeld vetgehalte van
3.667° i.
Op voorstel van Bestuur en Commissarissen
werd besloten om het voordelig saldo 1958,
groot ƒ 74.637,09 als volgt te bestemmen, n.l.
aan nabetaling aan de leden ƒ 60.447,95 en
aan afschrijving ƒ 14.189,14. Bij de gehouden
bostuursverkiezing werden de aftredende
leden, de heren B. J. Bannink, Ruurlo en H.
Lindenschot, Linde, herkozen, evenals de af-
tredende commissarissen, de heren H. M. A.
Helmink, Linde, R. Kamperman, Barchem en
W. Kamperman, „Wiersse".
Hierna werden nog enige films vertoond.

Goede nachtrust
door Zenuwrust

Mi|nhardt's Zenuwtabletten

LAATSTE NUTSAVOND SEIZOEN 1958-1959
Woensdag 15 april wordt de laatste Nuts-
avond van dit seizoen gehouden. De Hoveniers
uit Bilthoven, de toneelgroep die hier al voor
de derde maal optreedt voor het Nut, zal het
spel in 3 bedrijven door Jacques Deval „Made-
moiselle" opvoeren. Het stuk speelt in Parijs
in de huiskamer van een flat van een bekend
advocaat.
Als de Hoveniers even goed spelen als zij tot
nu toe gedaan hebben, dan belooft het weder-
om een prachtige avond te worden. Het Nuts-
gebouw zal zeker vol worden. Voor entree-
prijzen zie advertentie.

IN MEMORIAM
PATER ZOZIMUS FRANKHUYZEN O.F.M.

Naar we vernemen is op vrijdag 3 april j.l. in
het r.k. Ziekenhuis te Maastricht overleden in
de leeftijd van 58 jaar, de Z.E. Pater Zozimus
Frankhuyzen o.f.m., oud-kapelaan van de St.
Antonius van Padua-parochie alhier.
In augustus 1952 werd hij hier tot kapelaan
benoemd en bleef hier tot augustus 1955.



JUBILEUM A.B.T.B. EN BOERENLEENBANK
VORDEN—KRANENBURG

Op feestelijke wijze hebben de afdelingen Vor-
den—Kranenburg van de A.B.T.B. en de Boe-
renleenbank donderdag 2 april hun 40-jarig
bestaan herdacht.
's Middags om 2 uur werd de viering kerkelijk
ingezet met een plechtig lof in de parochie-
kerk. Vervolgens werd in de feestelijk ver-
sierde zaal Schoenaker een bijeenkomst ge-
houden, waarbij de voorzitter van de A.B.T.B.,
de heer A. F. J. Waarle, belangstellenden en
genodigden van harte welkom heette. De heer
Waarle gaf allereerst een historisch overzicht
van de A.B.T.B., dat we reeds eerder publi-
ceerden en bracht dank aan de oprichters.
De heer A. J. Meyer kreeg vervolgens het
woord als voorzitter van de Boerenleenbank
en zei dat veel dank verschuldigd is aan de
grondleggers van de Bank.

» Receptie.
Tijdens de receptie bleek de grote belangstel-
ling van velen voor het werk der jubilerende
afdelingen. Talrijke afgevaardigden van ver-
enigingen waren aanwezig.
Namens het gemeentebestuur waren vertegen-
woordigd de beide wethouders, de heren A.
J. Lenselink en G. J. Wuestenenk met de heer
J. V. Plas, gemeentesecretaris. De heer Lense-
link sprak mede namens de plaatselijke
C.B.T.B. en G.M. v. L. en wees op de prettige
en vruchtbare samenwerking.
Namens de Kring De Graafschap van de
A.B.T.B. sprak nog de heer Th. Schut uit Baak,
die de hoop uitsprak, dat de jubilerende af-
delingen nog veel jaren tot heil en zegen van
de boerenstand mogen werken. De heer G. J.
Kok bracht de gelukwensen over namens de
coöp. zuivelfabrieken Vorden en De Wiersse
en de coöp. landbouwverenigingen De Een-
dracht te Vorden en Ons Belang te Linde. Tal-
rijke bloemstukken waren een getuigenis van
de sympathie voor de 40-jarige verenigingen.

Feestavond.
Tijdens de feestavond, die 's avonds in zaal
Schoenaker begon, puilde de zaal bijna uit van
de vele genodigden, de leden met hun dames
e.a. Na een kort welkomstwoord van de heer
A. F. J. Waarle, werd eerst het Bondslied door
allen staande gezongen, waarna de voorzitter
een historisch overzicht der A.B.T.B. gaf.
Nadat koffie met gebak was aangeboden,
sprak namens het hoofdbestuur der A.B.T.B.
uit Arnhem, Ir. A. Everts, secretaris. Spreker
achtte het een voorrecht de jubilerende ver-
enigingen met deze 40-jarige mijlpaal geluk
te mogen wensen.
Hij besloot zijn feestrede met een opwek-
kend woord tot samenwerking, tot heil van de
boerenstand.
Hierna werd er een interessante film vertoond
over de Boerenleenbank. Ook werden ver-
schillende aardige schetsjes opgevoerd, die
veel applaus oogstten. Onder leiding van de
heer Besselink zongen enkele dames van de
Boerinnenbond mooie zangnummers.
De tweede spreker van deze avond was de
heer F. M. Joosten, inspecteur der Centrale
Boerenleenbank te Eindhoven, die eerst in
grote trekken het ontstaan en verloop der
Centrale Bank in ons land uiteenzette. Hij
dankte voorts het jubilerende bestuur, de
leden der raad van toezicht en de kassier en
de leden voor hun trouw en de dienstverlening
aan de eigen gemeenschap.
Hierna werden de beide 40-jarige jubilarissen,
de heren A. J. Meyer (voorzitter) en A. H. J.
Zents, Medler, bestuurslid, gehuldigd.
Spreker speldde de beide jubilarissen de me-
daille van verdienste voor 40-jarigen op de
borst en overhandigde hen tevens namens het
hoofdbestuur te Eindhoven het getuigschrift.
Nadat vervolgens een koffiemaaltijd was ge-
nuttigd en een film was vertoond over de
Hollandse emigranten, die op de fazenda Ho-
almbra in Brazilië hun pionierswerk verrich-
ten, sprak tot besluit de kapelaan Parmenius
Ruigt o.f.m. Namens de pastoor, die geestelijk
adviseur is van beide jubilerende afdelingen,
aldus de kapelaan, doch die om gezondheids-
redenen is verhinderd, wil ik u beiden van
harte geluk wensen. Er is veel tot stand ge-
bracht. Mogen beide jubilerende verenigingen
samen in de toekomst steeds tonen, dat zij be-
staan uit werkers die zich ten volle bewust
zijn van hun taak, te werken voor de gemeen-
schap.

RATTI-NIEUWS
Beide seniorenelftallen waren verleden week
vrij van competitie- of bekerwedstrijden. Ratti
I maakte van deze vrije zondag gebruik om
een vriendschappelijke ontmoeting te spelen
tegen St. Walburgis I te Zütphen. Het werd
een vlotte partij voetbal. De wedstrijd, die in
de meest sportieve sfeer plaats vond, eindigde
in een 4—2 zege voor de Zutphenaren,
Ratti A was weer bijzonder actief en wist in
eigen home twee kostbare puntjes te verzame-
len tegen het bezoekende Steenderen A. Zij
zijn nu nog maar enkele puntjes van het kam-
pioenschap verwijderd.
Zondag a.s. speelt het eerste elftal een uitwed-
strijd en wel tegen DEO I te Dijkhoek bij Bor-
culo. Het zal voor de Rattianen een zware
dobber worden, want hoewel de thuisclub niet
bepaald tot de sterksten der afdeling behoort,
zijn zij op eigen terrein bijna niet te slaan.
Ratti II heeft eveneens een zware opgave,
want zij trekken naar Socii I te Wichmond, dat
momenteel aan de kop staat.
Ratti A is vrij en Ratti B zal in Brummen haar
krachten moeten tonen tegen Oeken A.

ECHTPAAR KAMPERMAN
55 JAAR GETROUWD

Onder zeer grote belangstelling heeft woens-
dag het echtpaar G. J. Kamperman—J. Kam-
perman-Bannink zijn 55-jarige echtvereniging
herdacht. Het echtpaar, dat jarenlang op ,,De
Tragter" nabij kasteel ,,De Wiersse" gewoond
heeft, woont thans in bij hun schoonzoon
Nijenhuis, eveneens in ,,De Wiersse".
Het nog krasse echtpaar, waarvan de bruide-
gom 84 en de bruid 77 jaren oud is, is in deze
buurtschap zeer gezien. Uit het huwelijk zijn
6 kinderen geboren en het echtpaar heeft 10
kleinkinderen.
De bruidegom heeft vele jaren deel uitge-
maakt, hetzij als bestuurslid of gewoon lid Van
verschillende verenigingen en coöperaties op
agrarisch gebied en is bovendien nog lid van
de Vordense Raad geweest.
Dit alles weerspiegelde zich in de bijzonder
druk bezochte receptie, welke het bruidspaar
in zaal Schoenaker 's middags heeft gehouden.
Tot de velen, die hun gelukwensen kwamen
aanbieden behoorden burgemeester van Arkel
en echtgenote, Ds. Jansen, mevr. Catacre de
Stuers, van het kasteel ,,De Wiersse", afge-
vaardigden van verschillende verenigingen en
instanties en verder vele kennissen, vrienden
en buurgenoten. Talrijke bloemstukken en an-
dere geschenken vergezelden deze geluk-
wensen'.
De muziekvereniging ,,Concordia" bracht
's avonds aan huis het echtpaar een serenade,
die zeer op prijs gesteld werd.
En zo werd het voor dit echtpaar een wel zeer
drukke, doch ongetwijfeld ook een mooie en
onvergetelijke dag.

GESLAAGD
Aan de r.k. Middelbare Landbouwschool der
A.B.T.B. te Didam, slaagde voor het diploma
klasse Ilb Landbouw, onze plaatsgenoot, de
heer H. Lichtenberg, Kieftskamp.

UITSTAPJE R.K. BOERINNENBOND
De r.k. Boerinnenbond ,,St. Martha" maakte
dezer dagen een uitstapje naar Amsterdam,
waar de Huishoudbeurs het einddoel van de
tocht was.
Via de grote snelweg langs Utrecht en de
Loosdrechtse plassen arriveerde men om 11
uur in de hoofdstad. Tot 5 uur vertoefde het
gezelschap hier in de Huishoudbeurs. Er was
veel te zien. Er werden allerhande demonstra-
ties gegeven, o.a. met stofzuigers, wasmachi-
nes, mixers e.a. Vooral de hypermoderne snuf-
jes trokken nogal bewondering.
Ook werd i^g een bezoek gebracht aan de
mode-show^^arvoor de dames uiteraard veel
belangstelling toonden.

R.K. MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG
AFD. VORDEN

De Kath. Maatschappelijke Gezinszorg afd.
Vorden hielcL bij de heer Schoenaker op de
Kranenburgen druk bezochte jaarvergade-
ring. Wegens verhindering van de nieuwe
voorzitster, Mevr. Baronesse M. E. van Dorth
tot Medler—de Weiche de Wenne, stond deze
onder leiding van de secretaris, de heer H.
Scherpenzeel. Deze deelde mede, dat in ver-
band met het aftreden van de heer J. Heerink
als voorzitter en als bestuurslid, in de loop
van het jaar, mevr. M. E. van Dorth bereid
was gevonden deze functie over te nemen.
Vervolgens werd het jaarverslag gebracht
door de heer Scherpenzeel, waarin het wel en
wee van de Gezinszorg over de laatste 2 jaar
werd gebracht. De hoop werd uitgesproken,
dat ook uit de parochie een of meerdere meis-
jes zich voor dit mooie werk zouden willen
aanmelden.
Vervolgens bracht de penningmeester, de heer
J. Hartman, het financiële verslag, waaruit
bleek, dat er een batig saldo was over het
boekjaar 1958.
Wegens periodiek aftreden van de heer van
Kesteren werd in diens plaats gekozen de heer
B. G. Lichtenberg.
In de loop van het jaar verlieten mevr. Gr.
Mokkink—Seesing, en de heren A. J. Meyer,
A. Veldkamp en G. Bouwmeister het Stich-
tingscomité en werden hiervoor gekozen de
heren J. Krauts, A. Eykelkamp, J. M. Uiter-
weerd en A. F. J. Waarle.
In zijn slotwoord wekte de voorzitter alle af-
gevaardigden op hun beste krachten te willen
wijden tot bloei en groei van de Gezinszorg en
hoopte ook, dat de dezer dagen te houden
donateurs-actie weer een volledig succes zou
mogen worden.

GEVARIEERDE FEESTAVOND KAB EN KAV
Het was een goede gedachte van de gezamen-
lijke besturen van de plaatselijke afdelingen
der KAB en KAV om op hun gezamenlijke
feestavond ditmaal een gezelschap te laten op-
treden. Zaterdagavond was zaal Schoenaker
geheel gevuld, toen de heer J. C. van Langen,
voorzitter der KAB allen welkom heette, in
't bijzonder het gezelschap ,,De Jekels met hun
Rekels" uit Zwolle.
Vervolgens gaf dit muziekgezelschap, be-
staande uit een Ambonnezenfamilie (man,
vrouw en drie kinderen), een zeer geslaagd
optreden, waaruit bleek, dat zij op muzikaal
gebied voortreffelijk waren.
Tussen de bedrijven door zorgde de heer J.
Krauts, als moppentapper, voor de afwisseling
van het programma.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

want....

KLM
KLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:
Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5

Dat is wat onze cliënten zeggen
als zij de kollektie hebben gezien.

Fantastisch
wat een keus, en . . . .

V&bluffend
die TCige prijs voor werkelijk

Kwaliteits Behang!
Drogisterij „De Oldc Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

De naam zegt het al, 't is van Van der Wal

Con Empo
kan Of «00*» f

Jongens gebruiken hun fM»
«U een circufpaard.... «n»a*
«en Empo • Vinderrijwiel k*Q
tegen een slootje
Staalsterk geconstrueerd
En... in prachtig* kleven l

Vraag geilluitreeide
prospectus

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Tel. 1254

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting
Fa. A. POLMAN

Vorden

liii" raam

is uw visitekaartje

Koopt mooie vitrages
Onze voorraad is

VEELZIJDIG

KOOP7W -+

PUCH

de bromfiets

waar iedereen

over praat!

Als U bij ons een bromfiets koopt

is Uw service in goede handen!

Prijs f 660 -

inclusief alle accessoires

firma MARTENS

Wij betalen de
hoogste prijzen voor

alle slachtkippen.

W.ROSSEL
Pluim veehandel

Vorden Telef. 1283

A. G. Tragter
Zutphenseweg

Vorden

„DE WONDERMOLEN"

Vele toneelliefhebbers hebben zondagavond
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
heropvoering, die het r.k. Jeugdtoneel gaf van
het toneelstuk „De Wondermolen" bij te wo-
nen. Wederom is hierbij gebleken, dat het nog
zo jonge Jeugdtoneelgezelschap „Zonder
Naam", naam begint te maken en zich al een
bestaansrecht heeft verzekerd. Ook op deze
avond bleken de rollen er goed in te zitten.

GO

CO

00

co
CO

CD

a
<u U

J3 - J3a co a
3 <u ^
N -S N

ca

CO
o u
N U
C U
o a
« e-* ^
o
N
O

~ ~
u ^8- |

i/> lo
«S 3

c èv s
^ O)

CL
O

ka
m

p

rt 2
« o
__ ^c
a> ^
•w «
O o
I O

Q)
=1
s
a•i;
L

C °S o

^^S"5
c.Sa 3
S S

a
5
S

.£ * -K



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de zeer
vele blijken van deel-
neming, betoond voor
en na het overlijden
van onze lieve moeder,
groot- en overgroot-
moeder

Johanna Beek
in het bijzonder aan
onze buren.

Uit aller naam:
H. Olthof

Vorden, Wildenborch.

GEVRAAGD een
meisje voor 2 morgens
p. week. J. Kettelerij
Julianal. 24, Vorden.

Verpleeginricht. Huize
„Het Enzerinck", tel.
06752-1372,vraagt een
net beschaafd meisjeals
verpleeghulp n b. 17 jr.
intern en een verpleeg-
hulp v.d. nacht, intern

Te koop een paar
KINDERFIETSJES.

GJ. Mennink, Strodijk
C 26.

Te koop go.
KINDERWAGEN,
f 25,-; WIEG, f 10,-.

Adres te bevragen
bur. Contact.

Opel caravan 1956,
zeer mooi, f 3750,—-.
Langwerden, kerkstr. 9
Tramstation.

Wegens vertrek
TE KOOP:

z.g.a.n. huishoudkachel
met pijp f 70,-; schil-
derij f 10,-; 3-arms
lamp f 10,-; g o.h. kin-
derwagen f 40,-; trap-
en gangloper (cocos)
f 10,-; televisie-antenne
f 50,-; schoorsteenplaat
f 7,50; ledikant m. spi-
raal f 7,50.
A. J. te Loo,

Enkweg 24, Vorden

K A N O te koop a
f 25,-. B. Zweverink,
Hengeloseweg 15.

Te koop een toom
beste BIGGEN (12 st.)
en een best zwartbent
VAARSKALF.
H. W. Mullink, D 155
Vorden.

Te koop 2 tomen zware
BIGGEN. G. J. Klein
Ikkink, „Blokhuis",
Wildenborch. N.o.z.

i 100 jonge hennen te
koop, W.XR.
H.Burkink,„deSticht"
Wichmond.

Te koop een „Disco"
schotelstrooier,
6 schotels, prima, als
nieuw. Tevens drie 1-
jarige ooien. Pelgrum
Delden. Telefoon 1267

Drag. VARKENS te
koop, a.d. teil. 20 april
keuze uit 4.
B. Verkerk, achter

station, Vorden

4 drag. V A R K E N S
te koop, eind apr. a.d.
teil. H. Bosman,

Zwembad, Vorden

Te koop beste biggen
en voederbieten.
J. Brummelman, B 61

't Alderkamp.

9 zware BIGGEN te
koop. A. J. Vruggink
Riethuis, Delden.

BIGGEN te koop.
H. J. Eggink, Bogge-
laar 5, Warnsveld.

Te koop een drag. koe
a.d. teil., met goede
papieren. A. C. Gotink
Delden.
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Willem Pardijs

en
Hendrika Wesselink

n n
^ hebben de eer u kennis te geven van ^
W hun voorgenomen huwelijk, waarvan
Q de voltrekking D.V. zal plaats hebben

op vrijdag 17 april a.s. om 10.30 uur
ten Gemeentehuize te Ruurlo.

Kerkelijke inzegening des nam. 2.30 uur
in de Herv. Kapel te Ruurlo, door de
Weleerw. Heer Ds. J. F. Roth.

Ruurlo, D 67
Vorden, C l

.1
apr'

Toekomstig adres: Kroezelaan 11, Ruurlo.

W Receptie van 4—5.30 uur in café Ras
0 te Ruurlo.X X

Heden behaagde het de Here na een
kortstondige ziekte, in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, van ons weg
te nemen mijn inniggeliefde vrouw en
onze zorgzame moeder, behuwd- en
grootmoeder

Hendrika Aleida Brandenbarg
echtgenote van Hendrik Huetink

in de leeftijd van 53 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Uit aller naam:
H. HUETINK

Vorden, 5 april 1959.
Veldwijk C 162.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op vrijdag 10 april op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een kortstondige
ziekte onze lieve zorgzame man, va-
der, behuwd-, groot- en overgrootvader

Willem Kettelarij
echtgenoot van H. G. Smallegoor

in de gezegende ouderdom van^Pim
85 jaar.

Wij hebben de hoop op God tot een
wederzien op de nieuwe aarde.

Hand. 24
Joh. 5 : 2

Uit aller naam:
H. G. Kettelarij-Smallegoor

kinderen, behuwd-, klein-
en achterkleinkinderen.

V O R D E N , 9 april 1959.
„De Vosser" E 90

De teraardebestelling zal plaats vin-
den maandag 13 april om 1.30 uur
op de Algem. Begraafplaats te Vorden.

Tennisclub Vorden
Ledenvergadering

op donderdag 16 april in Hotel Bakker,
Aanvang 8 uur.

IWEAAl

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Telefoon 1254

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

met een goede

voorraad en onder
garantie teverêaar

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting
Fa. A. POLMAN

Vorden
Welke vloerbedekking

kiest U?
Ronyfelt

Jabo Ster-cocos
Linoleum

Twisted enz
Wij geven U GRATIS
advies! Vraagt stalen

en prijzen.

KT**

mei de
degelijke

RIJWIELEN

A. G. Tragter
van

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting
Fa. A. POLMAN

Vorden

Bedstel stuk? Geen nood
Wij vernieuwen het,

vullen het bij en
overtrekken het met

mooie damast,
's morgens gehaald

's avonds weer thuis

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting
Fa. A. POLMAN
Vorden

Wilt u nieuwe
overgordijnen?

Wij leveren de
bekende PLOEG

(^ordijnsioffen
vanaf f 3.80 p.m.
130 c.m. breed.

Stijlvolle dessins
wasecht en zonecht

700% garantie

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306.

3 dagen verse groente!!
l blik appelmoes, l blik sperziebonen en
l blik erwten met wortelen
samen slechts 1.79

Hamkaas, iets lekkers, 100 gram 47 et
Margarine, kersvers, 3 pakjes 89 et
Gestoomd gehakt, gr* blik, 425 gr* 98 et
Litersblikken aardbeien,

heerlijk voor de bowl 139 et
Reclame koffie, 250 gram slechts 98 et
Puddingsaus, 2 flesjes nu 49 et
Vanille toffee's, 150 gram 35 et

Bruintje Beer biscuits voor slechts 1O et
per 250 gram, bij aankoop van onze fijne
Hotel Goud Koffie a 174 et per 250 gr»

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Nog oooie heeft het houtwerk van mijn kamers
cc zo mooi en glanzend uitgezien !

Ook badkamer en keuken heb
ik een goede beurt gegeven.
Bovendien fs het een plezier met

JUWELON zelf te schilderen;
deze verf vloeit gemakkelijk,
droogt vlug en geeft een prachti-

rioogglans aan het houtwerk.
1 E L O N is in vierentwint ig

moJcrnc kleuren verkrijgbaar.

ScliilileltoijlJ. MJITERWEERD
Gediplomeerd Mr. Schilder. Ruurloseweg 35. - Telefoon 1523

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

Alleen vandaag:
500 gram fijne rookworst 180 et

500 gram spek 100 et
200 gram bloedworst 30 et
200 gram leverworst 30 et

200 gram boterhamworst 55 et

M. Krijt, Dorpsstraat

PARDIJS heeft voor U!

Bij 2 pak Rundvleessoep 1 gratis
Bij 1 fles Calvé~Slasaus

1 tube Mayonaise gratis
Bij 2 pak Pré 1 gratis
Bij 1 pak Spie en Span

1 spons gratis
Bij 3 st. Luxe toiletzeep

1 regenkapje gratis
Bij 2 rol fruittella's 1 gratis
Bij 2 rol beschuit
1 grote Kandijkoek van 66 voor 52 et
Bij 10O gr. thee

10O gr. rumbonen voor 35 et
1 pot prima honing voor 125 et

Iets voor fijnproevers!

Jonge, belegen en oude Volvette
Kaas.

Prachtig droog Paarderookvlees



„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Telefoon 1314

fa. A. Polman - Vorden

Hebt U een nieuw

BEHANG
nodig? Wij hebben keuze uit meer

dan 50 soorten.

Met ons behang wordt Uw kamer

keurig - stijlvol - gezellig
VRAAGT STAALBOEKEN.

IWEAAl

WK
zoekt (Juf t

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Telefoon 1254

TE KOOP:
TIJDELIJK, enige gloednieuwe

hooischudders, a f 580.,—
Enige gloednieuwe tractor-

cultivators a f 275.—
26 st paardecultivators a f 135.,—
20 st weidehekken a f 57.50
20 st. zeugenkooien a f 85.—
30 stomphamers a f 3.75

2 luchtwagens. vanaf f 850.—
6 vorentrekkers a f 275.,—
3 1-paards maaimachines
2 harkkeerders „Nichelson"
3 hooiharkmachines
6 hooischudders, in goede staat
1 zaaimachine, 2 meter
2 melkwagentjes, 4-wielig
2 wentelploegen, l a 2-paards

Keuze uit meer dan 60 werktuigen.

Alleen bij:

C. W. SEEGERS, Drempt
Smederij Telefoon K 8334 - 722

Supralux
grond-, gEans- en
muurverven
voor binnen- en buitenwerk

IS BETER - KOST MINDER
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

't Is een voldongen feit,
Van der Wal verkoopt kwaliteit.

CONTACTAVOND
der

Muziekueren iging

„Concordia"
is op zaterdag 18 april.

wordt de donateurs
i

Het programma wor
dezer dagen toegezonden.één

Bloembollentochten
elke woensdag en zondag

vanaf 15 april t.m 2e Pinksterdag
Vertrek 8.00 uur - thuis 22.00 uur.
Volw. f 6.— p.p. Kind. f 5.— p.p.

Bloemencorso Lisse
25 april. Vertrek 7.00, f 6.— pp.

interland Nederland-België
19 april te Amsterdam

Vertrek 10.00 uur, f 5.— p.p.

Opgave bij Sig.mag. Eijerkamp,
Telefoon 1386.

Dansschool Houtman
Inschrijvingen danslessen

voor beginners en gevorderden en snel-privé
Zaal Schoenaker, Kranenburg.

Inschr. en lesbespreking door de dansleraar
van 5-8 uur n.m.

f"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 11 april, 8 uur

de fantastisch spannende oorlogsfilm

BATTLE ZONE
met: John Hodiak - Stephen McNally -

Linda Christian.
Zij waagden zich achter de vijandelijke
linies om hun kameraden een wrede

t dood te sparen,
aan het front waar de strijd

het heetst was.

f
Toegang 14 jaar J

EntreWf 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Regelink voor uw Rijbewijs
Syuagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Mij tot Nut van t Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

6e Nutsavond
op woensdag 15 april 1959

in het Nutsgebouw
aanvang 8 uur precies.

Zaal open 7.30 uur.

„De Hoveniers"
uit Bilthoven.

„Mademoiselle"
Spel in drie bedrijven vanjaques Deval.

Toegang Nutsleden (2 pers.) f 0.75 pp.
Niet-leden f 1.50 per persoon.

Chcm. reinigen Verven

Waarschuwing!
Wegens de steeds toenemende drukte zijn
wij niet meer in de gelegenheid u regelma-
tig te bezoeken. Geef daarom uw bestellin-
gen op voor maandagmorgen 9 uur dan

wordt het dezelfde dag gehaald,

H.Th. Hendriks, Zutphen
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.
Bij geen gehoor Tel. 5158.

100% verzekerd tegen diefstal, transport en
brand.

Ook voor uw fijne was het juiste adres.
Stoppage enz. enz.

Gevestigd 1830

G. EMSBROEK l ZN. C.V. Technisch Installatiebureau
VORDEN

Als LANDELIJK Erkende Gas- en Waterfitters
installeren wij:

Hydrofor Installaties,

waarbij pomp en drukketel één
geheel zi jn, dus min imum aan-
sluitkosten. Vanaf f 395. — .

Voor draai- en wisselstroom.

Waterleiding-
installaties, onder

keur der Waterlei-

dingmij. Oost Gel-

derland (W.O.G.)

Als U eenmaal KOUD WATER hebt, kunt U ge-
makkelijk WARM WATER verkrijgen door aan-
schaf van een:

GASGEYSER

voor meerdere tappunten.

(Folder/prijslijst is te Uwer beschik-
king).

Met deze billijk geprijsde geyser
wint U op de meest eoonomi-
sche wijze warm water voor:

Gootsteen Douche Wastafels

(prijzen op aanvraag)

En , . . als brandstof voor die geyser neemt U na-
tuurlijk het alom bekende, onvolprezen:

SHELL BUTAGAS, het zuinigste flessengas voor:
warm water, voor koken, strijken, koelen en ver-
lichten.

BUT4M&. ) ; snel, zindelijk, voordelig!

r Tevens Landelijk Erkend Elektr. Tech. Install. Bureau

DIT
FORTEX-KOSTUUM
IS KORREKT,
BLIJFT KORREKT...
'T IS TERLENKA!

Terlenka - die moderne wonderstof,
maakt het leven van mannen (en hun
vrouwen!) heel wat prettiger en ge-
makkelijker. De messcherpe, ingeperste
vouw van de pantalon, blijft erin - voor
„eeuwig", maar ongewenste kreukels
hebben op deze zelfde stof geen vat.
Zo gaat en staat U overal korrekt en
onbezorgd. U moet beslist eens gauw
naar onze Fortex-kollektie in terlcnka
komen kijken!

Fa. VISSER
VORDEN


