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PROP AG AND A- A VOND BLOEDPLASMA
Op dringend verzoek van het Hoofdbestuur
van het Nederlandse Rode Kruis, is hier ter
plaatse een Comité „Bloedplasma" opgericht,
dat zal trachten de medewerking en het mede-
leven te verkrijgen van de gehele gemeente,
om daarna te komen tot een plaatselijke af-
deling.
Wat is bloedplasma? Dit is het bloed, waar-
uit de bloedlichaampjes verwijderd zijn, in
droge stof. Medische voordelen van het bloed-
plasma zijn, dat het niet aan bederf onder-
hevig is en niet gebonden is aan een bloed-
groep.
Op deze interessante propaganda-avond zal
de begaafde spreker Dokter W. H. Beekhuis
op een pakkende wijze een uiteenzetting
geven over afname en gebruik van bloed-
plasma.
Na de pauze een boeiend filmprogramma. Het
Comité verzoekt u allen, zowel Dames als
Heren, beleefd bovengenoemde Propaganda-
avond bij te wonen.
Zie de advertentie in dit blad.

BIOSCOOP
Zondagavond kan jong en oud Romy Schnei-
der weer bewonderen om haar prachtige spel
in „Droomeiland". Dat droomeiland is het ei-
land van Robinson Crusoë, waar de bekende
Engelse schrijver Daniël Defoe zijn onsterfe-
lijke roman over geschreven heeft. Het is
een andere Romy dan we gewoon zien, maar
haar ontwapenende vriendelijkheid is dezelf-
de gebleven.

WIE GAAT MEE?
Op 30 mei a.s. organiseert de plaatselijke Mo-
torclub een speciale tocht naar Duimen in
Duitsland, waar die dag het jaarlijkse evene-
ment van het vangen van wilde paarden
plaatsvindt. Dit trekt ieder jaar duizenden be-
zoekers, ook vanuit deze streken.
Voor degenen, die in groepsverband dit eve-
nement willen bezoeken, opent de motorclub
een mogelijkheid. Men raadplege de adver-
tentie elders in dit blad.

Voor heffere
Baby-huidje

VOETBAL
Vorden I bleef op het goede pad voortgaan
door in Harreveld met 3 — O van K.S.H. I te
winnen. Hoewel de overwinning zeker wel
verdiend is, had K.S.H, zeker wel een tegen-
puntje verdiend, vooral toen in de tweede
helft Vorden, dat toen reeds de 3 — O voor-
sprong had, veelal in de verdediging werd ge-
dwongen. Vorden, dat een tweetal invallers
telde, speelde voor rust een uitstekende par-
tij en wist door Buunk 2 x en door Velhorst
l x te doelpunten. Na de rust blonk vooral de
achterhoede uit.
De reserves wonnen met 3 — O van de Keyen-
burgse Boys III. Vorden B kon het tegen de
Keyenburgse Boys A niet bolwerken en leed
een eervolle 3 — 2 nederlaag, een gelijk spel
hadden de Vordenaren wel verdiend.
In verband met de wedstrijd Nederland — Bel-
gië ligt a.s. zondag de competitie stil. Vorden
I benut de vrije dag door 's morgens op eigen
terrein een vriendschappelijke wedstrijd te
spelen tegen Witkampers I, uit Laren, kam-
pioen van de 3e klasse.
Zaterdagmiddag speelt Vorden C tegen Rat-
tiB.

VARKENSFOKVER. „DE SAMENWERKING"
In de ledenvergadering van de Varkensfok-
vereniging „De Samenwerking" wees voorzit-
ter B. G. Lichtenberg er in zijn openingswoord
op dat de varkenshouderij in 1958 niet zo
rooskleurig was geweest. Gelukkig kon aan
het einde van 't jaar door de fokker zowel
als door de mester een bevredigende prijs
verkregen worden.
Blijkens het verslag van de penningmeester
Zantvoort uit Wichmond bedroeg het saldo
van de gezamenlijke fokdaghokken ƒ 93.86.
Volgens het verslag van de afdelings-penning-
meester D. Lettink (Linde) bedroeg het saldo
1958 ƒ 128.46.
Besloten werd de huur van de fokdaghokken
te brengen op ƒ 1.50 per hok plus onkosten.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren B.
G. Lichtenberg, H. Rietman en D. Lettink her-
kozen. In de plaats van de heer J. F. W. Mok-
kink, die zich niet meer herkiesbaar stelde,
werd gekozen W. A. B. Borgonjen.
Bij de onder de leden gehouden verloting vie-
len de beide fokzeugjes ten deel aan B. G.
Lichtenberg en G. Bochgelman 't Ham. Tot af-
gevaardigde naar de Algemene Vergadering
in Arnhem werd aangewezen de heer H.
Tjoonk. De heer Joh. Eijckelkamp bracht ver-
slag uit van de gehouden bondsvergadeing
1958.
Tot slot van deze goed bezochte vergadering
werd de contributie voor het boekjaar 1959
vastgesteld op ƒ 1. — per lid.

KERKDIENSTEN zondag 19 april.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. L. Hoving, van Ruurlo.
10 uur Ds. J- H. Jansen. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7uur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 5 uur t /m. zondag
Dr. Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 19 apr. Reichman, tel. 06755-266,
en Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

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

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 56.— tot f 62,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand van 10 t.m. 16 apr.
Geboren: z. van A. J. Wopereis en E. M.T.
Holkenborg; d. van J. E. Bos en M. H. Ey-
kelkamp; z. v. A. Brugginken D. J. Stapper.
Ondertrouwd^: Geen. Gehuwd: Geen.
Ovetlede^Püeeo.

TONEELUITVOERING WILDENBORCH
De Wildenborchse toneelclub T.A.O. kwam
vrijdag- en zaterdagavond in 't verenigingsge-
bouw met het toneelstuk „Wij weten niet al-
les" voor "^voetlicht. Het uit 4 bedrijven be-
staande st^^ behandelde de dramatische ge-
schiedenis van een dokter, die door drank-
misbruik aan lager wal is geraakt. Onder lei-
ding van de heer A. Haneveld uit Lochem
kreeg het stuk een vlotte en ongedwongen
vertolking. Het stuk zat er bovendien goed in.
Het viel dan ook bij het talrijke publiek zeer
in de smaak. Een compliment verdienen voorts
nog de sfeervolle decors.
De eerste avond berustte de leiding bij de
heer G. Klein Brinke en de tweede avond bij
de heer B. Lenselink, die aan het slot spelers
en regisseur dank brachten voor deze mooie
toneelavonden.

JAARVERGADERING
ALG. BOUWBEDRIJFSBOND

Onder voorzitterschap van de heer G, J.
Voorhorst hield de A.N.B, in café Wahl haar
goed bezochte jaarvergadering, waarbij tevens
het nieuwe bondsraadslid de heer Langen-
kamp uit Warnsveld aanwezig was.
De voorzitter wees in zijn openingswoord op
de belangrijke besluiten, die er in het afge-
lopen jaar tot stand zijn gekomen o.a. de
C.A.O. Ook de ziekte- en ongevallenuitkering
is verbeterd. Om geen uitstel van de C.A.O. te
veroorzaken, werd voorlopig genoegen ge-
nomen met het laten vallen van de l O % bij
vorstverlet.
Uit het jaarverslag bleek dat het ledental
stabiel gebleven was, terwijl de penningmees-
ter een batig saldo kon melden.
In de kascommissie werden benoemd de heren
G. Stapper, A. Wentink met als reserve J.
Hekkers.
De aftredende bestuursleden de heren Rou-
wenhorst en L. de Jonge werden met alge-
mene stemmen herkozen. Men kwam verder
tot de oprichting van een gespreksgroep van
9 personen, waarvoor de heer Voorhorst deze
zomer een opleiding heeft gehad als gespreks-
leider.
De introductie-bijeenkomst zal worden ge-
houden op 24 april, welke zal worden geleid
door het hoofd van de afd. Scholing en Vor-
ming, de heer van Otterlo uit Arnhem. Tevens
zal getracht worden contact te krijgen met de
plaatselijke werkgevers- en werknemersorga-
nisaties voor het tot standkomen van een
plaatselijke commissie.

ONDERSCHEIDING
VOOR JOKE BRANDENBARG

Joke Brandenbarg van V.Z.V. '54 heeft j.l. zater-
dag als beloning voor haar uitzonderlijke zwem-
prestaties in het afgelopen jaar uit handen van
de voorzitter van de K.N.Z.B. afd. Gelderland,
de Hagenraat-bokaal in ontvangst mogen ne-
men. Deze fraaie trofee wordt alleen uitgereikt
voor bijzondere prestaties.

GEEF UW KAMER
even een nieuwe

Vloerbedekking
Ronyfelt

Cocos

Jabotapijt

Linoleum

Viltzeil

Koopt het
bij

VISSER
VORDEN

Telefoon 1381

HET NUTSSEIZOEN SLOOT MET MOOIE
TONEELAVOND

Het is al enkele jaren gebruikelijk dat het
Nutsseizoen afgesloten wordt met een toneel-
avond. ,,De Hoveniers" uit Bilthoven bracht
ditmaal het toneelspel ,,Mademoiselle" van
Jacques Deval voor het voetlicht. Dit Franse
spel is een typische weergave van de moder-
ne tijd, waarin de ouders het vaak te druk
hebben om zich met hun kinderen te be-
moeien, zodat deze zich met hun problemen
tot anderen gaan wenden. Het stuk werd weer
buitengewoon goed door de Hoveniers ge-
speeld, waarbij vooral de rol van de naar
luxe en partijtjes hakende moeder in voor-
treffelijke handen was. Ook de door het leven
verbitterde gouvernante stak door haar be-
heerst en sober spel boven de anderen, die
overigens allen ruim voldoende konden halen,
uit. Er werd vlot en met flair geacteerd, zodat
de Hoveniers in alle opzichten hun goede
reputatie hier hebben gehandhaafd.
Voor suggesties betreffende het komende
nieuwe Nutsseizoen kunnen de leden nog te-
recht bij de secretaresse mevr. van Mourik.
O.a. zal er een causerie over Ruimtevaart op
het programma staan, waarom gevraagd was.
De voorzitter had onlangs tesamen met de
architect, de heer Bakker, op het departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
aangedrongei^fc bespoediging van de bouw-
vergunning vWr de kleuterschool. Inplaats
van een verbouwing, is het zeer wel mogelijk
dat er nu een vergunning voor een geheel
nieuwe school zal afkomen. Dit zal op 24
april door Den Haag worden medegedeeld.
Een nieuwe school eist weer een andere op-
zet, zodat heljj^btsbestuur dan de vrijheid zal
nemen om nogmaals bij de leden aan te klop-
pen om steun.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

R U R O L.
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

G. HELLEWEGEN BILJARTKAMPIOEN
Onze plaatsgenoot, de heer G. Hellewegen,
lid van de biljartclub K.O.T. wist in het per-
soonlijk kampioenschap van de 2e afdeling
der Zutphense Biljartbond van de 6 deel-
nemers ongeslagen als eerste te eindigen.
Hiermede is dus het vierde kampioenschap bij
K.O.T. terechtgekomen, waarvan reeds 3
teams in hun afdeling het kampioenschap ver-
overden. De voorzitter van de Zutphense bil-
jartbond, de heer A. Faber, overhandigde de
heer Hellewegen bloemen en een speldje, ter-
wijl hij verder de voorzitter van K.O.T., de
heer W. Pardij s van harte gelukwenste met
de vele behaalde successen. Deze week wordt
gespeeld om het persoonlijk kampioenschap
van de 3e afdeling, waaraan 2 spelers van het
3e team van K.O.T. zullen meedoen, nml. de
heren J. Wijnbergen en G. van Bemmel jr.

Spit, Spierpijn
en reumatische pynen

wrjjft U eveneens weg met

VARKENSSCHUUR AFGEBRAND
Vrijdagavond tegen 8 uur brak brand uit in
de varkensschuur van de landbouwer Wueste-
nenk op „Weideman", waardoor de schuur
geheel in as gelegd werd. De brand ontstond
doordat bij het aanslaan van een benzine-
motor, die zich in de schuur bevond, de ben-
zine vlam vatte. Door de bewoners van de
dicht bij de schuur staande boerderij en ge-
holpen door omwonenden konden de vele var-
kens, w.o. zeugen met biggen, naar buiten ge-
dreven worden. Ook een groot aantal kuikens
uit een aangrenzend kippenhok kon gered
worden, evenals enkele landbouwwerktuigen.
Een hoeveelheid stro en hooi, die zich op de
zolder bevond, ging in vlammen op. De Vor-
dense brandweer, die snel ter plaatse was,
zag geen kans meer om de schuur te behou-
den. Met 3 stralen bestreed zij het vuur, waar-
bij het water aanvankelijk uit de tankwagen
en later uit een nabij gelegen diepe sloot ge-
pompt werd. Door de gunstige wind liep het
woonhuis geen gevaar. Verzekering dekt de
schade.

Óók d
aanfde

Doe uw keus
uit de rijke

collectie van:

sig.mag. Olthuys
(D. Boersma)tel. 1553

Alleen vandaag...
zware kropsla 2 v. 25
witlof 35 et p. kg
l litersblik doperwten
„Hero" 69 et
l litersblik slabonen

69 et
soepgroente 25 p. zak je

bij

Derksen's
groente-en fruithandel

Zutphenseweg 13

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1300.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor iedere kamer
een passend

Cocostapijt.
In veel kleurstel-
lingen en dessins
voorradig.

Complete
Woninginriohting

H. en W.
Telefoon 1514
v.h. Joh. Heerink

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,75 per kg

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

fa* Martens



KI-VESTIGING EN INTREDE
Ds. J. J. VAN ZORGE

Het wös zondag een belangrijke dag voor de
Hervormde Gemeente. In het tot in alle hoe-
ken bezet kerkgebouw werd in de morgen-
dienst Ds. J. J. van Zorge uit Uithuizermeeden
door diens zwager Ds. A. Dönszelman van
Amsterdam bevestigd, terwijl hij in de mid-
dagdienst zijn intrede deed.
Ds. Zorge hield 's middags zijn predikatie
naar aanleiding van Marcus 4 : 26, waarin hij
zijn toehoorders bepaalde tot het werk van
de boer op het land, die wel zijn zaad kan uit-
zaaien, doch verder kan slapen en opstaan,
daar het wasdom niet van hem maar van God
afhangt.
Na de predikatie richtte spr. zich tot de bur-
gelijke overheid, die vertegenwoordigd was
door burgemeester van Arkel, de beide wet-
houders en de gemeente-secretaris, waarbij
hij hoopte dat ook de burgelijke gemeente
hem met geloof en liefde zou willen opnemen
en hij met zijn groot gezin een plaats in de
Vordense gemeenschap zou mogen innemen.
Met de Gereformeerde Kerk, vertegenwoor-
digd door Ds. Duursema en ouderling J. B.
Scholten, hoopte hij als christenen naast en
voor elkaar te leven en te werken.
Ook het feit, dat de r.k. Kerk, vertegenwoor-
digd was door kapelaan Ruigt o.f.m., werd
door hem zeer op prijs gesteld.
Verder richtte hij zich nog tot de afgevaar-
digden van de kerk uit Uithuizermeeden, Hat-
tem en Kloosterhaar en dankte hij zijn zwager
Ds. Dönszelman voor de wijze waarop deze
hem in het ambt bevestigde.
Hij was verder zeer erkentelijk voor de gulle
ontvangst, die hem in Vorden bij aankomst en
verhuizing ten deel was gevallen. Dit was
boven alle lof verheven.
Tot Ds. Jansen sprekend, wees hij op het
moeilijke werk, dat deze sedert het vertrek
van Ds. Langstraat heeft moeten verrichten
en hoopte dat hij hem thans daarbij tot hulp
en steun zou mogen zijn.
Namens de kerkvoogden sprak de heer Barge-
man de nieuwe predikant toe, waarin hij de
dominee met zijn gezin alle goeds toewenste
in zijn nieuwe gemeente. Op zijn verzoek
zong de gemeente staande Gez. 263, het eerste
en laatste vers.
Na de dienst bestond er in het gebouw Irene
gelegenheid om nader met Ds. van Zorge en
diens gezin kennis te maken, waarvan een
druk gebruik gemaakt werd.

VERGADERING B.O.G.
Onder voorzitterschap van de heer J. Wueste-
nenk hield de B.O.G. een bijeenkomst in
't Wapen van Vorden.
Door het hoofdbestuur was in overweging ge-
geven voor het komende zomer-seizoen een
beoordelingscursus te organiseren. Hiervoor
bestond echter geen animo.
Besloten werd het ringbestuur te adviseren in
samenwerking met de B.O.L.H. een dansavond
te organiseren. Tot afgevaardigden naar de
ringvergadering te Almen op 16 april werden
benoemd de heren J. Eskes en J. te Maten.
Tot afgevaardigden naar de Algemene Leden-
vergadering, die op 28 april te Arnhem zal
worden gehouden werden benoemd de heren
R. Wesselink en J. Pardijs.
Er zal dit jaar weer een gecombineerd uit-
stapje met de B.O.L.H, gehouden worden. De
tocht zal ditmaal gaan naar Zuid Limburg en
wel op 28 mei.
Na dit huishoudelijke, gedeelte werd de ver-
gadering voortgezet in combinatie met de
B.O.L.H., waarbij de voorzitter in het bijzon-
der een woord van welkom toeriep aan de
ring-redacteur, de heer Wuestenenk uit Laren
(Gld.).
Vervolgens was het woord aan de heer Vos
uit Doetinchem, die een interessante causerie
hield over ,,Een zwerftocht door de Achter-
hoek", welke werd verduidelijkt met kleuren-
dia's.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal leed j.l. zondag een enigszins
verrassende 3—O nederlaag tegen de rode lan-
taarndrager DEO I te Borculo.
Een voetbal kan raar rollen en dat bleek ook
nu weer tegen het op papier veel zwakker schij-
nende DEO. Met de steun van de wind in de
rug konden de Rattianen in de eerste helft aan-
vankelijk nog verschillende aanvallen lanceren,
maar de voorhoede was niet erg produktief en
daarbij liepen vele aanvallen dood op de buiten-
spelval, waarvan de DEO-defensie telkens han-
dig gebruik maakte. De rust ging in met dubbel-
blanke stand O—0.
De tweede helft bracht al direct enige sensatie,
toen bij een uittrap voor het Rattidoel de bal
tegen een der spelers werd aangeschoten en een
DEO-speler de uitstekend geboden kans om deze
soff-bal in te schieten niet voorbij liet gaan l—0.
Binnen tien minuten leidde de thuisclub met
2—0. Nogmaals kon DEO haar voorsprong ver-
groten, waardoor Ratti uiteindelijk met 3—O
sneuvelde. Wat Ratti ook probeerde, het lukte
niet meer om de achterstand in te halen.
De reserves, die met enkele invallers naar Wich-
mond trokken, moesten tegen de koploper Socii
I met G—2 hun meerdere erkennen. Lichtenberg
en Koers redden voor Ratti de eer.
Ratti A was vrij, terwijl de B-junioren 'n mooie
prestatie verrichtten door in Brummen met 3—3
gelijk te spelen tegen Oeken A.
In verband met de ̂ nterlandwedstrijd Holland—
België /.i j n or voor <\c senioren-ploegen geen
wedstrijdjfcflf \!&&ifestefö. Vatv.dè junioren speelt
al leen 1-5 i-o 11 uitwedstrijd tegen Vorden C.

V.Z.V. '54
De Vordense Zwenv en Poloclub V.Z.V. '54 zal
naar we vernemen a.s. zondag, 19 april, naar
Oberhausen in Duitsland vertrekken om daar
deel te nemen aan de 5 steden-ontmoeting: Ober-
hausen, München-Gladbach, Herne, Sterkrade.
De Vordense dames en heren vormen als vijfde
een combinatie met Velzen (Umuiden). Er
wordt hier o.a. deelgenomen aan de 100 m vrije
slag dames en heren, 100 m rugslag dames en
heren, 100 m schoolslag dames en heren, de
8 x 50 m wisselslag-estafette, de 8 x 50 m crawl
heren en de 6x50 m crawl dames, terwijl ook
gezamenlijk met Velzen gestart wordt in de
polot-wedstrijden. Op de persoonlijke nummers
zal Joke Brandenbarg starten op de 100 m vrije
slag en de dames Joke Brandenbarg, Jannie
Kamperman, Jans Brandenbarg, Gerrie Dijk-
man en Nada Wesseling op de estafette-num-
mers.
Van de heren nemen Koos Oudsen, Henk van
Ark en Ton Brandenbarg deel aan de estafette
en polowedstrijd met Hans Groene als keeper.
Tijdens de voorbije wintercompetitie van de
K.N.Z.B. hebben de Vordense dames geen slecht
figuur geslagen. Zij wisten als derde te eindigen
achter Apeldoorn (binnenbad) en 2. Zwolle
(binnenbad). Er waren zeven ploegen. Naar we
vernemen is het V.Z.V. damesteam dit seizoen
ingedeeld in de zomercompetitie K.N.Z.B. afd.
H 3e klas met o.a. A.Z.C. Apeldoorn; Neptunus
Zutphen; O.Z.C. Olst en de Whee Goor.

HET GROENE KRUIS HAD WEER EEN
VEELOMVATTENDE TAAK

De afd. Vorden van het Groene Kruis, waarin
alle gezindten vertegenwoordigd zijn, heeft
— zoals uit de verschillende overzichten
blijkt — in onze gemeente een veelomvatten-
de taak. Op de gehouden algemene vergade-
ring, welke helaas maar slecht bezocht was,
kwam dit weer eens tot uiting.
Vooral de wijkzuster Zr. Stoop had weer een
indrukwekkende staat van dienst, getuige de
vele huisbezoeken, die zij heeft afgelegd en
verder de hulp, die zij verleende aan zuige-
lingenzorg en het consultatiebureau. In het
afgelopen jaar werden 7 kinderen naar een
vakantie-kolonie gezonden. Het korps gezins-
verzorgsters omvat 4 werkkrachten, die 40
gezinnen hebben geholpen. Zr. A. Oosterink
bood als kraamverzorgster in 30 gezinnen
hulp. Mevr. Luichies verzorgde de hoogtezon
en het deathermi-apparaat.
Subsidies werden ontvangen van de r.k., herv.
en geref. diaconieën, Marktvereniging, O.G.
Z.O., Bo^tenleenbank en van Rijk en Gemeen-
te. De IBIr Jörissen heeft het Groene Kruis
een hoogtezon geschonken.
Het financieel overzicht sloot met een batig
saldo van ƒ 3025.84, welke bij de reserve
werd gevoegd. Deze steeg daardoor tot de
mooie som van ƒ 39.300,85.
Het Dr^j^ilofsfonds heeft weer bijgedragen
aan de^Rzending der 7 kinderen, hetgeen
ƒ 1050,44 kostte. Het fonds bedraagt ƒ4.344,10.
De inning der contributie en de leden-admini-
stratie wordt verzorgd door de heer G. Eskes.
Mej. D. Jansen en de heer Luichies behartigen
de administratie en Gezinszorg, terwijl de heer
J. W. Heijenk algemeen secretaris is.
De voorzitter, Dr. W. N. Lulofs, bracht nog
een speciaal woord van dank aan de leidster
van Gezinszorg, mevr. Rombach.
Op een gestelde vraag, waarom alleenstaan-
de personen evenveel contributie moeten be-
talen als gezinnen, deelde de voorzitter mede
dat dit in verband staat met de subsidie-rege-
ling der gemeente.Wanneer een lid minder
dan de minimum-contributie ƒ 5,— betaalt,
verstrekt de gemeente hierop niet ƒ 3,— sub-
sidie. Wanneer jonggehuwden bij ouders blij-
ven inwonen, moeten zowel de ouders als het
jonge gezin contributie betalen.
Hierdoor voorkomt men onbillijkheid tegen-
over hen, die wel apart wonen. Tenslotte werd
er nog medegedeeld dat dit jaar van 16 juli—
25 aug. 6 kinderen zullen worden uitgezonden
naar een kindertehuis.
Na de pauze draaide de heer B. Albers een
aantal interessante films, o.a. van de bevrij-
dingsoptocht in Vorden en van de optocht
der verschillende verenigingen, een jaar of
7 geleden opgenomen.

VERKEERSONGEVAL
Op de Zutphense weg ter hoogte van Apo-
theek van Mourik kwam donderdagmorgen de
13-jarige scholier J. Kr., die met een colonne
medescholieren in de richting Zutphen fietste,
in aanraking met een vrachtauto van de exp.
W. alhier, die in de tegenovergestelde rich-
ting reed.
Met een gebroken sleutelbeen en een hersen-
schudding werd de jongen bij de heer W.
binnengedragen en vandaar naar het Alg. Zie-
kenhuis te Zutphen vervoerd.

EINDLES EN OUDERMIDDAG BIJZ. LAGERE
LANDBOUWSCHOOL

In het gebouw Irene had vrijdagmiddag onder
grote belangstelling van ouders en genodig-
den de eindles-oudermiddag plaats van de
Bijz. Lagere Landbouwschool, waarbij tevens
aan alle 54 leerlingen het einddiploma kon
worden uitgereikt.
Na zijn openingswoord tot de verschillende
afgevaardigden en genodigden sprak het hoofd
der school, de heer Bannink, een afscheids-
woord tot de jongens, waarbij hij hoopte dat
zij na het verlaten der school als hulpvaardige
mensen hun verdere levenspad mochten be-
wandelen. Vervolgens vormden 6 cursisten
een forum, die de vragen na het inleidend on-

Attentie, Attentie
een buitenkansje voor U!
Alleen deze week tot en met 26 april
geven wij ter kennismaking van onze
fijne Hotel Goud Koffie a 174 et per
250 gram, het tweede half pond voor de
halve prijs»

Slasaus, als room, per fles 69 et
Grote ontbijtkoek, heerlijk mals 39 et
Saksische smeerleverworst, 150 gr» 55 et
Grote pot bruine bonen a^es 49 et
Grote pot witte bonen kant en 49 et
Grote pot capucijners klaar 49 et

Appel sap, verfrissend, reclamcprijs,
4 flessen voor slechts 10O et
Sinaasappel limonadesiroop ter kennisma-
king per fles 98 et

Voor liefhebbers van Indische gerechten:
vanaf heden hebben wij een grote sorte-
ring Indische artikelen in voorraad.
Wij stellen U op dit gebied nooit teleur.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting
Fa. A. POLMAN
Vorden

Wilt u nieuwe
overgordijnen?

Wij l e r e n de

vanaf f 3.80 p. m.
130 c. m. breed.

Stijlvolle
wasecht

700% garantie

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f215,- voor f 129,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstaf betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

derwerp van 8 jongens beantwoordde.
D. Pelgrum behandelde in korte trekken het
onderwerp „Ruilverkaveling", G. Schurink
„Stikstof-bemesting", J. H. Koning „Het
N.R.S.", B. M. Wassink „Varkensselectie-
mesterij", G. J. Regelink „Spoor-elementen",
K. v. d. Hoeven „Varkensfokkerij", Joh. de
Greef „Fosfor- en kalibemesting" en tot slot
G. J. Harmsen „Mechanisatie in de land-
bouw".
Hierna kwam Ir. Manschot, rijksinspecteur
van het landbouw-onderwijs te Zutphen, aan
't woord, die de cursisten alsmede het onder-
wijzend personeel geluk wenste met de be-
haalde fraaie resultaten. In zijn dankwoord tot
Ir. Manschot wees de heer Bannink er o.m.
op dat de lokaalruimte der school veel te
wensen overlaat voor het nieuwe cursusjaar,
waarvoor reeds 46 nieuwe cursisten voor klas-
se één en twee waren ingeschreven.
Als voorzitter van de Raad van Toezicht me-
moreerde burgemeester van Arkel hoe de
commissieleden enkele malen de mondelinge
repetities hadden bijgewoond en inzage had-
den genomen van de resultaten der schrifte-
lijke repetities. De commissie is van oordeel
dat de stof er goed inzit, dat de antwoorden
bij het mondelinge gedeelte vlot gegeven wer-
den en dat er een goede orde in de klas heer-
ste. De cijfers bleken voor het merendeel
ruim voldoende te zijn, zodat de commissie
het advies heeft kunnen geven aan alle 54
candidaten het diploma uit te reiken. Hij wees
tenslotte de jongelui op het spreekwoord
„Kennis is macht" en hoopte dat zij zich ver-
der zouden ontwikkelen.
Vervolgens sprak nog de heer A. G. Mennink,
secretaris van de G.M.v.L. namens de oude-
ren-organisatie, die de jongens feliciteerde
met het behaalde einddiploma en hen aan-
spoorde actief aan het organisatie-leven deel
te nemen. Ook de heer A. J. Oltvoort jr.
sprak namens de C.J.B.T.B. en B.O.G. in deze
zin.
De heer J. E. L. Vrouwwerf uit Almen dankte
tenslotte namens zijn klasgenoten de heren
Bannink, Snoeijink en Koerselman voor het
genoten onderwijs en bood een blijk van waar-
dering aan. Hetzelfde geschiedde door de
heer H. W. Waarlo.
De vertegenwoordiger van ,,De Lijster" uit
Zelhem vertoonde enige reisfilms, die zeer in
de smaak vielen.
De heer A. J. Lenselink sprak een kort slot-
woord.

Volgende week zullen we de namen der
geslaagden publiceren.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting
Fa. A. POLMAN

Vorden

ILw raam

is uw visitekaartje

Koopt mooie vitrages

Onze voorraad is
VEELZIJDIG

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

„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.

/f/V V£P£L'JD
ALS G£ OP ONZ£

A. G. Tragter
Zutphenseweg

„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



Langs deze Weg ~b&-
tuigen wij onze harte-
lijke dank aan allen
die, op welke wijze
ook, ons gouden hu-
welijksfeest van 8 april
tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

A. H. Bruil
D. Bruil-Eskes

Vorden, april 1959.
„Ockhorst B 85

Verpleeginrichting
Huize „ Het Enzerinck "
vraagt verpleeghulp
voor de nacht, extern.

G E V R A A G D : een
meisje, l a 2 dagen per
week v.d. huishouding
D. Breukink, E 14
Linde Vorden.

MEISJE gevraagd
voor dag en nacht, in
doktersgezin.
Mevr. Frederikse,
van Swietenlaan 11,
Apeldoorn

Telef. 06760-5573
Inlichtingen bij Mevr.
Hylkema, Vorden.

G E V R A A G D : een
meisje voor 3 dagen in
de week bij Albers,
„Casa Mia",

Zutphenseweg 4

Nette WERKSTER
gevraagd.
Bakkerij Scholten,

't Hoge 24

Welk jong meisje wil
voor l of 2 maanden
naar Engeland?
Reiskosten vergoed +
loon. Mevr. Gatacre-
de Stuers, de Wiersse
Vorden, telef. 06752-
6655, zoekt noodhulp
v. huishouding, wegens
ziekte v. haar schoon-
dochter, in geriefelijk
huis te Londen. Holl.
kindermeisje aanwezig

Te koop een nieuwe
STEP op luchtbanden
(prijs verloting).

H. G Poesse

Gelegenheid tot het
WEIDEN van 2 pin-
ken, vierk. stempel.
Inl. Wed. Visschers,
„Heidebloem".

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

Te koop 300 jonge
HENNEN, 8 weken
P. xR., geënt tegen
V.I.B..
J. W. Wagenvoort,

achter Buitenzorg

Te koop 100 jonge
HENNEN, bijna aan
de leg, W.xR. of
Reds naar keuze.
E. Gotink, Branden-
borch, Vorden.

2 tomen BIGGEN te
koop. G. J. Arfman,
Wildenborch.

Te koop drag. B.B.
ZEUGJES bij
J. J. Spithoven, B 41 b

Te koop r b. nieuw-
melkte KOE, t.b.c- en
abortusvrij.
J. H. Nijenhuis,

Kranenburg

Nog gelegenheid tot
WEIDEN van een
paar pinken, a.b.-vrij
B. Klumpenhouwer,
Wildenborch, D 56.

Eetaardappelen te
koop (noordeling).
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstraat,

Vierakker

Bejaarden-kring
op woensdag 22 april a,s*

om half 3 in het Nutsgebouw*
SPELMIDDAG

V.A.M.C. „de Graaf schaprijders"
Bij voldoende deelname op zaterdag
30 mei a.s. een speciale

Bustocht naar Duimen
Wilde Paardenvangst.

Vertrek 8 uur 's morgens. Kosten bus
-f- tribune-zitplaats f 10— p. persoon.
(Bij opgave te voldoen.)
Pas of toeristenkaart vereist.

Reservering bus + plaatsen voor leden
Motorclub op maandag 20 en dinsdag
21 april. Andere belangstellenden voor
zover plaats dinsdag 21 en woensdag
22 april 's avonds van 7—9 uur bij

de secr. D. J. Rouwenhorst, Smidsstr. 11
Deze verstrekt tevens inlichtingen.

™ Nutsgebouw""^
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 april, 8 uur

de veelbesproken film

Droomeiland
met: ROMY SCHNEIDER.

Romy Schneider kreeg met het spelen
van deze rol haar hartewens vervuld.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20. f 0.90, f 0.60(beL inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Pfaff
naaimachines
in alle uitvoeringen.

H. W. Groot Enzerink

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

lóreng voor de

zondag iets lekkers

op tafel!

Bij de Koffie
Bretonne, . 22 stuks 125 et
het grote pak van Parein
Cocoskoekjes, 250 gram 59 et
lekker en zeer licht

Bij het middagmaal
l blik Spinazie
l blik Appelmoes

59 et
69 et

Op de Boterham
100 gram Runderrookvlees 49 et
150 gram Boterhamworst 36 et

Steeds vaker

KISTEMAKER

HEDENAVOND CONTACTAVOND
der

Muziekver. „Concordia"
Aanvang 8 uur Nutsgebouw

Muziek

Toneel

Bal

U kunt deze avond ook bezoeken als
u zich nu nog opgeeft als DONATEUR
a f 2.50 v. 2 pers. en f 1.50 v. l pers.

Plaatsbespreken van 2—3 uur in de
koffiekamer van het Nutsgebouw.

Loting om 2.30 uur'
Het Bestuur

Pedicure
Voetonderzoek

Wullink's Schoenhandel
Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342

Bezoekt onze

Kampeershow
in Hotel Bakker op vrijdag 24 en
zaterdag 25 april. Toegang vrij.

Geopend van 's morgens 10 uur tot
's avonds 11 uur.

•¥• Grote kollektie kampeeruitrustingen.

•^ Kornpletc maaltijden.
(Speciaal voor kampeerders)

Levensmiddelenbedrijf F. A. Smit
Zutphenseweg 41

fa. Hartens, Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 15a

Opsporing verzocht
van auto-, motor- en bromfietsbezitters
die nog geen lid zijn van dedHprdense
Auto- en Motorclub.
Aanmelden bij de secr., Smidsstr. 11

Eerste oriënteringsrit v. auto's en motoren
'zondag 26 april. Start 2 uur bij hotel Bakker.
Eerste rit voor bromfietsen op Koninginne-
dag. Start bij de O.L.S. — Zie verder de
folder van de Oranjevereniging.

• g ing

door mooie

vitrage's en
overgordijnen!

Vloerbedekkingen
in alle soorten.

Een reuzenkollektie vindt U
in onze zaak.

Zoekt U degelijke en mo-
derne meubelen?

Gaat u mee naar de toonzalen
waar u een zeer grote ver-
scheidenheid van meubelen
kunt zien.

Huiskamers, Slaapkamers, Bankstellen
enz , en dan een enorme keuze.

H. LUTH- VORDEN

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram bloedworst 36 et
200 gram leverworst 30 et

Voor fruit en groenten voor ieder
een diepvriescel te huur.

M. Krijt, Dorpsstraat

KIJK.....

OxforH
is er, met nieuwe
stoffen, nieuwe
dessins !

Wij zuilen U onze
collectie gaarne
tonen!

Schoolderman

"„Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Telefoon 1314

fa. A. Polman - Vordon

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.

Het juiste adres

voor

hand- of motormaaimachines
(ook voor reparatie en slijpen) is

HENK VAN ARK
Insulindelaan 8, Telefoon 1554

Eiercake
gewicht ± 500 gram

vandaag vers voorradig
geen 1.18 maar 98 cent

Zolang de voorraad strekt.

Bakker SCHURINK

Ook voor uw Schoenreparatie
WULLINK'S
Schoenhandel

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

de enige bromfiets,

die altijd trouw bleef

aan het zo veilige principe van

FIETSEN ZONDER TRAPPEN l

• unieke service
• zeer laag benzlneverbrulk
» veilige snelheid (30 km per oor)
• bel laagst tn onderhoud

SOLEX de Luxe,
nu slechts f 375.-

A. G. Tragter



De Speciaalzaak O
ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

De gehele kollektie verkrijgbaar bij

L SCHOOLDERMAN

zijn onze voorjaars-
en
zomermodelletjes.

Wij etaleerden deze week
veel nieuwe modellen voor
U.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Begroetingsavond
* JONGE KERK

op donderdag 23 april 1959
in Irene te Vorden
's avonds 7.45 uur precies.

Ingevolge de Belijdenis van ejen dertigtal
jongeren op Palmzondag, waardoor deze
jonge lidmaten automatisch lid zijn gewor-
den van de Jonge Kerk, willen wij samen
met hen een BEGROETINGSAVOND
houden, waarbij vanzelfsprekend alle Jonge-
Kerk-leden aanwezig zijn.
Wij nodigen U dan ook heel hartelijk uit!
Wat er die avond gedaan wordt?
Nu o.a.: Wat is en wat wil de Jonge Kerk?

Kennismaking met Ds. van Zorge.
Koorzang, samenzang, gramofoon-
platen.
Na de pauze een vrolijk afwisselend
ontspanningsprogramma.

de bekende bromfiets
sterk en solied
reeds voor

f 475.-

Komt U eens praten . . . . het ver-
plicht U tot niets.

H. W. Groot Enzerink
Zutph.weg 21, Vorden, Telef. 1254

Vropaganda-avond BLOEDPLASMA
op a.s. dinsdag 21 april 8 uur in zaal Bakker, Vorden

PROGRAMMA:
8 uur: Opening door de heer H. Folmer.

8.15 uur: Dokter W. H. Beekhuis geeft een uiteen-
zetting over afname en gebruik van bloed-
plasma.

9.15 uur: Pauze.
9.40 uur: Filmvertoning: „Uw reddend bloed",

„Goede vaart" en „Het zwarte zand".
10.40 uur: Sluiting.

TOEGANG VRIJ!
•

Het comité:
H. Folmer, Zutphenseweg 38, voorzitter
W. ter Haar, Hendrik v. Bramerenstr. 2, secretaris
J. Wesselink, D 43, 2e secretaris
G. Brummelman Jr., B 70a; H. Groot Bramel, D 15
Joh. Kettelerij, E 102; Joh. Morde, Burg. Galléestr. 10
J. B. Vreeman, E 35; J. G. Wassink. C 132
H. Wesselink, C 49.

PARDIJS heeft voor U!

250 gram Vordense Rondjes,
een bijzonder lekker koekje voor 59 et
12 ronde Spritskoeken 75 et
6 Bolussen 78 et
Ontvangen grote sortering: Kaasbolletjes,
Kaaswafels, Kaas Domino's, Zoute Koek-
jes, Zoute Pinda's, vers gebrande Pinda's,
Friese Nagelkaas.

Pracht collettie

Regen-Zomermantels

*Natuurlijk bij

VISSER VORDEN
FILMAVOND

maandag 27 april bij Bakker.
Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij.
Nieuwe 16 m.m. Reis- en Bedrijfsfilm

in kleuren.

Bollentochten met bezoek Keukenhof
elke woensdag en zondag

ook op Hemelvaarstdag 7 mei
en op Ie en 2e Pinksterdag 17 en 18 mei

Inl. Sig.mag. Eijerkamp te Vorden.

Bezoekt de
Varkensfokdag
te Vorden op vrijdag 24 april.
Terrein Ruurloseweg.

Ruime aanvoer. Goede gelegenheid voor
aankoop van fokmateriaal.

Telefonisch aangesloten
onder no.

1 2 7 5
H. ROTHM AN, Molenweg 41, Vorden

Depot Koudijs veevoeders

Ballons
Zonnegtrtijnen.

Zeer praktisch en
voordelig.

H. en W.
Telefoon 1514

VOOR ENKELE
GULDENS leveren
wij U een

met optisch geslepen
glazen. Beslist een wel-
daad voor uw ogen !

A.S IEMERINK
Zutphenseweg 15
Telefoon 1505

De opticien die altijd
voor U klaar staat !

JAMIN
LTS
steeds voorradig.

BAKKER SCHURIHK

mei ióoh 10% korting:

100 gram
zacht belegen IYA%fA9 voor l^\J et

bij aankoop van 1OO gram Snijworst a 50 et

m«< fóc/i 1O% korting:

blikje

Soepgroenten va?„2„5
r 10 c.

bij l blikje Soepballen a 82 et

<o< 23 mprti

DUBBEL „.w, DUBBEL
CAFÉNOIR aeoeram 7O-282e«.i«

CHOCOSPIRALO'8 aoOïraxn 70-28 zegel-

POEDERKOFFIE buK]esoKr22O-88>eK.i<.

TOMATENSOEP met rijst pot 58-24 zegel.

SHAMPOO («l-of olie) naoon 75-30 aeg»U

BLEEK WATER uurn.. 27-10t*geu

HAAGSE LEVERW. 100 Kram 28-12..gei.

uw
VOOR-
DEEL

~Ï4Öf
14 et

44 et

12 et

15 et
5 et

6 et

uw koek (e mei 10%:

Oud-Hollandse
Koffiekoefejes

8OO gram 64 - 1O*

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Prijsstijging Leermateriaal.
Beter duur dan niet te koop.
Wat geld kost kan morgen
goedkoop zijn.

Deze maand nog gewone prijzen,
daarna meer verschil tussen tas-
sen waaraan leder verwerkt is
en plastic tassen.

Schoen- en Lederwarenhandel

ALBERS

Regeliak voor uw Rijbewijs
Sy nagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Een pracht kollektie

JAPONNEN
maken uw keuze gemakke-
lijk bij het zien van onze
uitgebreide kollektie.

Ook voor de oudere
dames, juist iets wat
U zoekt.

Voor de kinderjurk-
jes, kunt u zeer voor-
delig bij ons terecht.

Zomerrokken en blouses - Sjaals en
handschoenen - Nylons in alle maten,
reeds vanaf 1.98.

Komt zien en passen bij

H. LUTH- VORDEN

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.


