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VIERING ORANJEFEEST TE VORDEN
Ondanks de gure wind (gelukkig liet het Oran-
jezonnetje zich nog wel zien) kan het Oranje-
comité terugzien op een goed geslaagd Koninginne.
feest.
Zaterdag, en maandagavond werd in gebouw
„Irene" door de toneelvereniging V.O.P. uit Doe.
tinchem opgevoerd het toneelstuk „Vier mannen
en een meisje". Beide avonden was de zaal goed
gevuld en zoals gewoonly'k liet V.O.P. goed spel
zien en viel het stuk bijzonder goed in de smaak
van het publiek.
Zondagavond vond er in de Herv. Kerk een Inter-
kerkelijke samenkomst plaats. Spiekers waren de
Weieerwaarde heren Pastoor Bodewes en Ds. J. J.
van Zorge. Verder werkten aan deze avond mee
het R.K. Kerkkoor en het Vordens Mannenkoor.
De kerk was geheel bezet.
Het feest op Koninginnedag werd begonnen met
het klokluiden, waarna de leerlingen van alle
scholen een zanghulde brachten voor het gemeente-
huis. Na afloop hield burgemeester van Arkel een
toespraak tot de jeugd.
De kinderen van de klassen l t/m 4 van de lagere
scholen konden in het Nutsgebouw genieten van
„Frank Kooman's Poppentheater" uit Den Haag.
Dit viel zeer by de kinderen in de smaak.

Schie tweds trijden
Op de Gemeentebleek werden de wedstrijden vo-
gelschieten en schy'fschieten gehouden. By het vo.
gelschieten werd de heer G. Nijenhuis uit de Wil-
denborch schutterskoning; de tweede prijs werd
gewonnen door de heer A. G. Tragter die de
„kop" voor zijn rekening nam; 3. J. A. Norde,
rechtervleugel; 4. A. Grotenhuis, linkervleugel en
5. F. Kater, de staart.
De uitslagen van het schyfschieten personele baan
waren als volgt: 1. D. J. Pardijs 34-31; 2. J. J.
Dostal 34-27; 3. G. ten Lohuis 34-27; 4. J. van
AmsteJ 33-53 en 5. A. G. Tragter 33-32.
De uitslagen vry'e baan waren 1. J. van Amstel en
2. D. P. Pardys.

Oriënterw //.s- ril
De schoolkinderen van 11 t/m 14 jaar konden deel-
nemen aan een oriënteringsrit waarvoor veel ani-
mo bestond. De uitslagen waren als volgt:
Jongens 11 jaar: 1. W. Hendriksen; 2. Jan Pep-
pelman; 3. Gerrit Oukes; 4. Gerrit Rossel; 5. Hans
Schuppers; 6. Henk Velhorst; 7. Wouter Ems-
broek; 8. Bert Brinkman; 9. A. Berenpas; 10.
Gy'sbert v. Dorth tot Medler.
Meisjes 11 jaar: 1. Jannie Wuestenenk; 2. Pieter-
nel Gr. Bramel; 3. Henny Dolphyn; 4. Ans Pel-
grum; 5. Truusje Oonk; 6. Toos Visschers; 7. Ger-
rie Smit; 8. Ansje Bijenhof; 9. Annie Meulen-
brugge en 10. Ria Waarle.
Jongens 12 jaar: 1. Albert Groen; 2. Henk Hilfe-
rink; 3. Karel Drent; 4. Jos v. d. Logt; 5. Bert
Regelink; 6. Arie Winkel; 7. R. Elbrink; 8. Dick
Bogchclman; 9. Johan Holsbeeke; 10. Berend Zwe.
verink.
Meisjes 12 jaar: 1. Betsie Jansen; 2. Marie Lich-
tenberg; 3. Gerrie Meulenbrugge; 4. Liesbeth Eg-
gink; 5. Jannie Bannink; 6. Gerrie Jansen; 7.
Marianne Mokkink; 8. Ria Haverkamp; 9. Woutje
Bosman en 10. Willy Gotink.
Jongens 13 en 14 jaar: 1. Harry Bosch; 2. Berend
Groot Bramel; 3. Henk Broekgaarden; 4. Jan
Hulshof; 5. Gerrit Hulshof; 6. Ernst te Veldhuis;
7. Gerrit Vreeman; 8. E. G. Wuestenenk; 9. G.
Zieverink en 10. Johan te Veldhuis.
Meisjes 13 en 14 jaar: 1. Annemarie Uenk; 2. Alie
Eggink; 3. Gerrie Leunk; 4. Riki Buunk; 5. Kik_
ky de Greef; 6. Gerda Lyftogt; 7. Ans Lenselink;
8. Aleida Grotenhuis; 9. Henny Lauckhart en 10.
Nardy Norde.
Voor 15-jarigen en ouderen stond er eveneens een
oriënteringsrit op het programma. De uitslagen
waren hier als volgt:
I. B. Aalderink 8 straf punten; 2. Mevr. D. Aal-
derink-Heyink 8 s.p.; 3. Mevr. A. Blasman-Rou-
wenhorst 9 s.p.; 4. H. Veldhorst 9 s.p.; 5. M. v.
Dongen 14 s.p.; 6. G. Klumper 14 s.p.; 7. G.
Eenink 24 s.p.; 8. Mevr. G. Eenink-Hissink 24 s.p.;
9. Joh. v. d. Logt 31 s.p.; 10. A. Barink 32 s.p.;
II. Harry Hulstein 33 s.p.; 12. J. v. Beekhoven
33 s.p.; 13. G. H. de Greef 39 s.p.; 14. Mevr. Biel-
derman-Weenk 45 s.p. en 15. D. W. Meulenbrugge
45 strafpunten. Aan deze rit namen liefst 138 per-
sonen deel.

Dogcarrijden
Op het terrein Enkweg, bij café Bloemendaal, was
er voor de dames gelegenheid tot ringry'den in til.
bury's. De eerste prijs werd hier gewonnen door
mej. D. Tjoonk, 2. mevr. Wuestenenk-Jansen; 3.
mevr. van Asselt-Verstege; 4. mej. J. Ny'enhuis;
5. mevr. Lenselink-ten Have.

Behendig Iwidsweds trijden
Op het terrein bij de Empo Rijwielfabriek werden
des middags behendigheidswedstryden gehouden
voor auto's, motoren en bromfietsen. By de auto's
werd de eerste prijs gewonnen door de heer A. G.
Tragter; 2. J. H. Bakker; 3. D. J. Pardys; 4. S.
Huizinga; 5. Chr. Bongers; 6. W. Stokkink en 7.
G. Tinnebroek.
Bij de bromfietsen werd de eerste prijs gewon-
nen door D. J. Klein Geltink; 2. J. J. Woltering;
3. B. Lenselink en 4. J. Seesink.
De heer G. J. Meutstege slaagde erin de eerste
pry's by de motoren in de wacht te slepen, terwy'l
de tweede pry's gewonnen werd door de heer J. H.
Meulenbrugge.
De muziekvereniging „Concordia", versterkt met
leden van „Cursum Corda" zorgde deze dag voor
de muzikale medewerking.
Een speciaal woord van lof komt toe aan de leden
van de motorclub „De Graafschapryders" die de
behendigheidswedstrijden voor auto's, motoren en
bromfietsen zo georganiseerd hadden dat de toe-
schouwers de verrichtingen van de deelnemers
konden aanschouwen zonder gevaar te lopen om-
ver gereden te worden.
De heer G. J. Wuestenenk, voorzitter der Oranje-
vereniging, reikte bij hotel Bakker de prijzen uit
aan de winnaai's.
's Middags en 's avonds was er in enkele gelegen-
heden dansmuziek, waar het zeer druk was en het
gezellig toe ging. Al met al was het een zeer ge-
slaagd feest.

KERKDIENSTEN zondag 6 mei
Herv. Kerk.

8.30 uur Ds. J. H. Jansen
10.05 uur Ds. Waardenburg van Rheden,

Jeugddienst
Kapel Wildenborch.

10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
f 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

Vorden — Zutphen
Van zaterdagmiddag 6 uur tot zondagavond
12 uur F. Toorneman. Tel 06752-1277.

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 25 april t.m. l mei
Geboren: d. v. M. J. Lebbink en G. H.
Bosch; d. v. H. Fokkink en J. R. Wensink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. Pothoven, vr, 59 jr. e. v.
G. Schouten.
REDE VAN BURGEMEESTER VAN ARKEL

TOT DE SCHOOLJEUGD

Jongens en meisjes,
Vandaag is het feest in alle steden en dorpen in
Nederland, want vandaag is Hare Majesteit Ko-
ningin Juliana jarig. Overal in ons land wappe-
ren feestelijk de vlagewi en zyn vele mensen met
Oranje getooid, ten I^Hp van onze liefde voor on-
ze Koningin en ons JWrstenhuis.
Maai- o r is nog een reden voor de gehele bevol-
king- van N < ' d < > i - l ; i n d om vandaag feest te vieren
en dat is, dat vandaag de eigenlijke viering plaats
vindt van de zilveren b r u i l o f t van Hare Majes-
heit Koningin Julian^w Z.K.H. Prins Bernhard.
7 januari 1937 zijn zjfn ')en Haag getrouwd en
7 januari 19G2 her&tchten zij dus hun zilveren
bru i lo f t . De viering van dit heuglijke feit vindt
nu plaats, omdat het voorjaar een betere ty'd is
om buiten feest te vieren dan in de winter. Jullie
weten dat Koningin Juliana en Prins Bernhard
vier kinderen hebben, t.w. Beatrix, Irene, Mar-
griet en Marijke. Zij vormen samen een gelukkig
gezin.
Ik heb jullie al vaker verteld hoe ontzaglyk veel
Koningin Juliana voor haar land en volk doet en
bij al haar werk staat Prins Bernhard haar trouw
ter zijde.
De Koningin en de Prins hebben natuurlyk ter
gelegenheid van hun zilveren bruiloft van hun
kinderen, familieleden en vrienden veel cadeaus
gekregen. Maar het gehele Nederlandse volk wil-
de, als uiting van dankbaarheid voor al hetgeen
Koningin Juliana en Prins Bernhard voor ons ge-
daan hebben, het Koninklijk Bruidspaar ook graag
een cadeau aanbieden. Een comité uit de bevolking
heeft Hare Majesteit en Z.K.H, gevraagd, wat zy
graag wilden hebben. Koningin Juliana en Prins
Bernhard hebben toen gezegd dat zy voor zichzelf
geen cadeau wilden hebben, maar dat zij zo graag
i e t s aan de jeugd van Nederland wilden geven.
Maar dat konden zij niet alleen betalen omdat
dat teveel geld kostte en daarom stelden zij voor,
het bedrag dat de bevolking van Nederland als
Nationaal Geschenk wilde geven te voegen bij het
bedrag dat zijzelf wilden geven. Voor dit totale be-
drag wilden zij dan twee jeugdcentra stichten, n.l.
één op een terrein bij het Uddelermeer op de Ve-
luwe en één op een terrein by Veere in Zeeland.
Daar kan de jeugd van Nederland dan straks sa-
men komen om vakantie te houden en om met el-
kaar te praten over ons leven en onze toekomst.
Op deze manier kon de wens van het Koninklijk
Bruidspaar, aan de gehele Nederlandse Jeugd iets
blijvends te geven, in vervulling gaan.
Jongens en meisjes, er is in die 25 jaar dat Ko-
ningin Juliana en Prins Bernhard getrouwd zy'n,
veel lief en leed over ons land gekomen.
Het is teveel om jullie hier vanmorgen bijzonder-
heden over te vertellen. De schrijver Anne de
Vries heeft er een boekje over geschreven, dat
heet „Oranje in Zilver", de oudsten van jullie moe-
ten het maar eens aan vader en moeder voor je
verjaardag vragen.
Jongens en meisjes, jullie staan te popelen om
zo dadelijk aan de oriënteringsrit op de fiets mee
te doen en dan is er voor de kleintjes nog een
Poppentheater in het Nut.
Voordat ik ga eindigen, nog een prettige medede-
ling. Het Gemeentebestuur heeft besloten aan al-
le kinderen van de lagere scholen en van de kleu-
terscholen in Vorden, ter herinnering aan de zil-
veren bruiloft van Koningin en Prins een beker
te geven. Ze zy'n al besteld en in de loop van mei
zal de beker jullie op school worden uitgereikt.
Viert nu allen prettig feest, ik hoop dat God onze
Koningin Juliana en onze Prins Bernhard met hun
kinderen nog vele jaren voor ons mag sparen.
Laat ons tot slot als Hulde aan het Zilveren
Bruidspaar gezamenlyk ons Volkslied, het Wil-
helmus, zingen.

DODENHERDENKING 194O—1945
Vrijdagavond, 4 mei 1962 is, ingevolge het Be-
sluit van de Regering, bestemd tot Nationale Her-
denkingsavond.
Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse mi.
litairen, zeelieden en verzetsstrijders, als de ge-
allieerde militairen, die voor de bevrijding van ons
vaderland gevallen zy'n, en zy die in de oorlogs-
jaren 1940—1945 zy'n gevallen en afkomstig zy'n
uit Vorden.
Het programma van de „Stille tocht" naar de Al-
gemene Begraafplaats luidt als volgt:
1. Van des avonds 18 uur af zullen van alle open-
bare gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok
worden gehangen. Particulieren worden verzocht
dit eveneens te doen.
2. Van 19 uur 25 tot 19 uur 40 zal de torenklok
van de N.H. Kerk worden geluid.
3. Om 19 uur 25 zal een ieder kunnen deelnemen
aan de stille tocht. De deelnemers stellen zich om
19 uur 20 op by' de N.H. Kerk in het dorp. Om
19 uur 25 precies zal van dit punt de stoet ver-
trekken naar de algemene begraafplaats, met als
doel de graven der geallieerde bondgenoten en
het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden,
welk graf naast de graven van de geallieerde
bondgenoten is opgericht.
Op deze graven zal door de Burgemeester namens
het gemeentebestuur en de ingezetenen van Vor-
den een krans worden gelegd, ter nagedachtenis
aan hen die vielen.
4. Te 20 uur zal, nadat dit tydstip voor de Bur-
gemeester is aangekondigd op de plaats van her-
denking twee minuten van volkomen stilte in acht
worden genomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort lied,
te zingen door het Vordens Mannenkoor, besloten.
5. In overeenstemming met de geest die onze ge-
vallen helden, die naamloos streden, bezielde, zul-
len geen toespraken worden gehouden. De weg
naar de plaats der plechtigheid zal slechts te voet
in volkomen stilzwijgen zonder vlag of vaandel
worden afgelegd.
Ry'wielen mogen in de stoet niet worden toegela-
ten, terwyl het aan een ieder verboden is de be-
graafplaats die avond voor de aankomst van de
stoet te betreden. Kinderen worden alleen onder
geleide toegelaten.
fi. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het
strooien van bloemen op de plaats der herdenking
door elk der deelnemers is toegestaan.
Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep ge-
daan om zoveel mogelijk aan de Stille tocht deel
te nemen.

ftA.s. zondag 6 meid

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. WaardenbiuAran Rheden
Onderwerp van de preek:

„Wat doe je met het leven?"
Aanvang samenzang om 10.05 aar.

TENTOONSTELLING HUISHOUDSCHOOL
Door de leerlingen van de Chr. Huishoudschool
zy'n verschillende voorwerpen gemaakt, waarvan
volgende week een tentoonstelling zal worden ge-
houden. Vooral voor ouders van leerlingen en ook
voor toekomstige leerlingen zal het zeer interes-
sant zy'n deze tentoonstelling te bezoeken.
Een advertentie geeft nadere bijzonderheden om-
trent het tijdstip van openstelling.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een film voor alle leef-
tijden. Mariandl is een vrolyke film, waarin Con-
ny Frobouss, Peter Weck, Waltraut Haas en Hans
Moser de hoofdrollen vervullen. En wanneer dit
viertal by'een is kan men er van verzekerd zy'n,
dat goed spel en goede zang hoogty vieren.

DAMMEN
Voor de onderlinge damcompetitie van de dam-
club D.C.V. werden deze week de volgende wed-
strijden gespeeld: Lenselink—Lammers l—1; Dal-
stra—Wansink O—2; Oukes—Bannink 2—0; Len-
selink—Nyenhuis O—2; Derks—Harmsen 2—0;
A. v. Ooyen—Norde 2—0; P. v. Ooyen—Lede
l—1; Esselink—Lammers O—2; ter Beest—Norde
2—0; Brinkman—Dalstra l—1; C. v. Ooyen—
Wiersma afg.; Norde—Bosch 2—0; Esselink—
Breuker O—2; Wiersma—ter Beest afg.; Wilde-
boer—Oukes O—2; Lammers—Hesselink 2—0; A.
v. Ooyen—Bannink 2—0; Lede Wentink O—2;
Wentink—Derks 1—1; Derks—Hulshof 2—0.

broeken

H. LUTH - VORDEN

'T ZIT WEL GOED MENEER DUIF
Voor de Teenagers van Vorden en Omstreken
werd zaterdagavond in het Nutsgebouw door de
jeugdgroep van de Toneelvereniging D.E.V. alhier
het toneelstuk „'t Zit wel goed Meneer Duif" voor
het voetlicht gebracht, 't Was jammer dat de zaal
niet geheel gevuld was.
De medespelenden lieten zich weer van hun aller-
beste zy'de zien zodat de aanwezigen enige prettige
uren hebben mogen meemaken.
Nu gebleken is dat er onder de jeugdgroep van
D.E.V. zeer goede krachten schuilen, wensen wy
deze groep in de toekomst nog veel succes toe.

Falcon Tiger, Nylon-trenchcoat
met rugventilatie. Klein op te vou-
wen in praktisch etui. Marine,
groen, brons en beige 39,75 -
49,75.

Falcon Streamline, uit pophn of
katoen diagonaal. Steekzakk' n en
2 binnenzakken. Mét en zónder
ceintuur te dragen. Voerin, van
katoen untasiebewer-
king. 79,50 • 89,50.

VISSER - VORDEN
VOETBAL

Vorden I en II hebben de vry'e zondag benut door
het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd
tegen het eerste en tweede elftal van de Witkam-
pers uit Laren. Beide wedstryden werden met 3—2
door de bezoekers gewonnen.
By Vorden I—Witkampers I was de stand na am-
per 5 minuten reeds O—l toen rechtsbuiten Enze-
rink met een ver schot onverwachts doelpuntte.
Aan de andere kant werd een schot van Besse-
link door één der Witkamper-verdedigers binnen
de beruchte lynen met de hand gespeeld. De te-
recht toegekende strafschop werd echter prachtig
door doelman Golstein gestopt. Nadat Besselink
nog eens tegen de lat had geschoten brak met de
stand O—l de rust aan. Na de hervatting werd er
aan beide zy'den zeer slecht gespeeld. Door 2 doel.
punten van middenvoor Schippers kwamen de be-
zoekers met 3—O voor te staan. BesseJink en Eg-
gink zorgden er vlak voor tijd nog voor dat de
nederlaag tot 3—2 beperkt bleef.
Vorden II kon het evenmin bolwerken, hoewel de
geelzwarten in het veld zeker niet de mindere wa-
ren. Door een fout van de Vordense doelman kon-
den de bezoekers met l—O de leiding nemen. Ook
hier werd de stand opgevoerd tot O—3 alvorens
de thuisclub erin slaagde te doelpunten. Golstein
zorgde uiteindelyk voor 2—3.
Vorden IV kon het op eigen terrein tegen kop-
loper Zutphania niet klaren. Met een 3—0 over-
winning konden de groenwittén huiswaarts gaan.
De belangrijke wedstrijd Vorden A—Steenderen A
moest tot een nader te bepalen datum uitgesteld
worden.
Voor a.s. zondag staat er voor Vorden I de zwar»
uitwedstrijd tegen Pacelli uit Klarenbeek op het
programma. Beide ploegen hebben 2 punten min-
der dan R.K.D.V.V. zodat de verliezer van deze
wedstrijd voor een eventueel kampioenschap uitge-
schakeld is. Wanneer de geelzwarten van meet af
aan hard willen werken dan geloven we dat er
zeer zeker een mogelijkheid bestaat deze wedstrijd
tot een goed einde te brengen. Vorden II gaat in
de morgenuren op bezoek by A.Z.C. III.
Vorden IV kry'gt bezoek van Warnsv. Boys III.
Voor de junioren staat op het programma: Vor-
den B—De Hoven C en Vorden A—De Graaf-
schap C.

PLANNEN VOOR TOUWTREKKERS-
TOERNOOI TE VORDEN

Voor de komende competitie van de Bond van
Touwtrekkers „De Achterhoek" zy'n op een daar-
toe gehouden vergadering in Hotel „De Groene
Jager" te Barchem de ploegen ingedeeld.
Deze indeling is thans als volgt:
In groep A zal onze plaatsely'ke Touwtrekvereni-
ging Medler I weer vertegenwoordigd zy'n met als
partners Heume I (Dijkhoek Borculo), Ruurlose-
broek I, Ruurlo, Nettelhorst I, Lochem, Kulsdom I
Geesteren (Borculo).
In groep B komen uit Broek II Ruurlo, Heurne II
Borculo, Bruil I Ruurlo, Warken I Warnsveld.
In groep C trekken mee: Medler II, Heurne III
Borculo, Broek III Ruurlo, Kulsdom II Geesteren
(Borculo) en als nieuweling Hannink I uit Win-
terswy'k.
Het ligt in het voornemen van Medler om bin-
nenkort, indien mogelyk een groot touwtrekkers-
toernooi te organiseren, waaraan een 8-tal ploegen
uit het Noorden van het land, speciaal Friesland,
zal deelnemen.

TOUWTREKKERSSUCCESSEN
Door de Touwtrekkersvereniging De Bruil te
Ruurlo werden by' café Toevanck de eerste touw-
trekwedstrijden van het nieuwe seizoen 1962 ge-
houden. Ook de Vordense teams Hedler I en II na.
men hieraan deel.
Medler I werd in klasse A nummer 3 met 5 pun-
ten. Hier werd Heurne I als eerste geklasseerd
met 7 punt, terwyl Broek I tweede werd met 6
punten.
In klasse C kon Medler II een prachtige tweede
plaats behalen met 6 punten, gevolgd door Kuls-
dom II uit Geesteren met 4 punt.



Slimmer dan een vos
is tedere hulsvrouw

die koopt bij de

VIVO SPECIALITEITEN

149Italiaanse
tomatenpuree

Zoetzuur
GiSNEDEN, liter«pot

Cultura
vruchtenwijn
ptr fles. . . .
met 50 wapentjes Leverkaas

VIVO kruideniers: óteeds vader* KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Vitrage
Het visitekaartje van uw woning

WIJ houden voor u voorradig

Effen Zwitserse vitrage
katoen en terlenka

Vitragevallen
katoen en terlenka

Vitrage met een rand
aan de voorzijde
in katoen en terlenka

Idem met een ingeweven rand
aan de onderzijde

Kom t u ook eens kijken

Keus uit meer dan 20 soorten

Gezondheid is een grote schat,
w/e Tarvo eet, bevestigt dat!

Heerlijk mals, goed doorbakken Tarvo-
brood bakt

Schurink
dagelijks voor u

Tarvobrood brengt gezondheid in huis!

Boer en burger van Vorden!
Wat moet de toekomst
worden ?

Mtar:

hervormd, katholiek of ge-

reformeerd

Uw VRIJHEID wordt bij ons

't meest gewaardeerd!

Boerenpartij
Voor boer en burger

KAMPEREN!
Wilt U kamperen?

Huurt u dan een

eerste klas tent
Wij hebben ze voor u

2-3-4-5 persoons met ingenaaide
grondzeilen

Verder

prima luchtbedden

Vraagt u eens inlichtingen

W. Polman W. Bielderman
Dorpsstraat 22 Wilhelminalaan
Vorden Vorden

V.V. Vorden

Training
Aanvang 7 uur op het terrein
Dinsdag 8 mei a.s.

Komt U ook?

Weekendaanbieding
Deze week op alle jongensblouses

10 pet. korting
Moderne kleuren Pracht kwaliteit

HELMINK
Telefoon 1514

Goed verzorgde kleding!

.Coupe-Safe" kwaliteit!
tend bij

M'

Uitl

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots: ^fc
Aartse^Mt Zn., Stationsweg
H. T. Beünink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

r Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 6 mei, 8 uur

MARIANDL
met: Conny Froboess - Peter Weck
Waltraut Haas - Hans Moser

Een kleurenfilm die rechtstreeks tot
uw hart spreekt.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

EMPO Bromfietsserie 1962
U kunt ze zien in onze SHOWROOM!

EMPO-TOURIST met SAXONETTE-
membraam motor met automatische
koppeling vanaf f 540.—
Niet schakelen l Niet koppelen l
Gas geven en rijden l

EMPO-DE LUXE
Blauw-ivoor of groen-ivoor

compl. f 785.—

EMPO-SUPER SPORT
Blauw-ivoor compl. f 730.—

EMPO-SPEEDWAY (Italiaans race-
model)

Blauw-ivoor of zwart-ivoor
compl. f 755.—

Levering via; Uw handelaar.
Showroom geopend van 8-12 «n 2-5 nor.
'B Zaterdags van 8-12 uur.

Empo Rijwielfabriek Vorden
Tel. 1241 (2 lijnen)

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

IDUNA

Korsetten en B.H.'s

H. LUTH
Vorden

-4
IS NIET DUUR

Met 1 grote bus Su-
pralux doe-het-zdf
verf schildert U voor
f 3.80 ruim 10 m* en...
élke streek strak.

Wij zullen U gaarne
vakkundig adviseren.

Supralux
Drogisterij

..De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool. Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Utina
weidepompen

Altijd fris water voor
Uw vee.

JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6
Vierakker-

Vorden

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



Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze innig-
geliefde vrouw, moe-
der, behuwd-en groot-
moeder

G. Groot Bramel-Tjoonk

betuigen wij U onze
oprechte dank.

fam. B. H. Groot
Brame

Vorden, mei 1962.
D 15.

Biedt zich aan net
meisje voor de huish.
voor hele dagen. Adres
te bevragen Bur. Con-
tact.

Biedt zich aan net
meisje, 15 jr. voor
2 halve dagen in de
week. Verdere inlich-
tingen bureau van dit
blad.

Gevraagd te Lochem
net

meisje
voor hutshouding en
winkel. Brieven onder
letter G Bur. Contact

Kosthuis gevraagd zo
spoedig mogelijk.
Brieven onder nr 10,
Bureau Contact.

Wie heeft een dames
fiets geleend bij café
de Zon? Verzoeke
vriendelijk deze terug
te bezorgen.

Te koop Solex Sta-
ringstraat 15, Vorden.

Te koop een z.g.a.n.
bruine leren dames-
jas. Inlichtingen bureau
Contact.

Te koop 4 stoelen,
2 fauteuils, l haard,
l kachel, 2 spiegels,
overgordijnen, l thee-
kastje, l kastje en
tafel. Raadhuisstr. 22
Vorden.

Te koop z.g.a.n. dub-
beldaks luifeltent
4 a 5 pers. f 200.—
te bevr W. Polman
of W. Bielderman.

Te koop eerlijke r.b.
dragende koe, 4 mei
a.d. telling. W. Kreu-
nen Mossel D 40.

Te koop dik bevlees-
de koe. A. Elsman,
B 57.

Te koop geitenbokje
A. Memelink E 76,
Tel. 06753-7267.

Komen aanlopen ko-
nijn. Tegen adv.kos-
ten terug te bekomen
Burg. Galléestraat 9.

Zware BIGGEN te
koop.
G. J. Klein Ikkink,
„Blokhuis", Wilden-
borch.

Te koop zwartb. dr.
MAAL, 10 mei a.d.
teil. J. W. Vlemingh,
Noordink, Hengelo-G.

Super Cleaning
Denk aan uw stoom*
goed.
Wat u voor dinsdag-
avond 6 uur brengt,
kunt u vanaf vrijdag
weer afhalen.
Op verzoek wordt het
ook gehaald en terug-
gebracht.

Th. Hartman
Burg. Galléestr. 44
Vorden

Attentie! Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op,

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimveehandelaren

Johan Weenk X
en

A

X
K
X Toos Rouwenhorst
X hebben de eer u kennis te geven van
X hun voorgenomen huwelijk, waarvan
V de voltrekking D.V. zal plaats hebben W

X vrijdag 11 mei ten Gemeentehuize te u
.. Ruurlo om 10.30 uur.

j Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. f
J te Ruurlo om 2.30 uur door de Wel- Q

X eerw. Mej. Da. Th. Barnard.
X Ruurlo, H 71.
X Vorden, Almenseweg 37. X
X Mei 1962. X
X Toekomstig adres: H 71, Ruurlo.

l Receptie van 4 tot 5.30 uur in café r
X Toevank, Groenloseweg, Ruurlo. X

J

n
X Donderdag 10 mei a.s. hopen onze ge- X
W liefde ouders en grootouders W

X J. W. Denkers

en
X X
w T. Denkers-Levenkamp W

X hun 55-jarige echtvereniging te her- X
X denken. X

\ Dat zij nog lang gespaard mogen blijven Q
X is de wens van hun dankbare kinderen X
X en kleinkinderen. X

X Vorden, Almenseweg 30.

Heden nam de Here tot zich, na een
langdurig lijden, onze inniggeliefde
vrouw, moeder, behuwd' en pleeg-
moeder

Heintje Pothoven
echtgenote van G. Schouten

op de leeftijd van 59 jaar.
Hom. 8 vers 38 en 39

Vorden, G. Schouten
,, J. H. Schouten

Utrecht, A. G. H. Potman-Schouten
H. Potman

Vorden, G. H. Schouten
Amersfoort,

H. de Heer
E. Gouw

Vorden, 26 april 1962.
Zutphenseweg 91.

De begrafenis heeft plaats gehad _pp
dinsdag l mei op de Algemene
graafplaats te Vorden.

Heden overleed onze vader, behuwd-
en grootvader

J. H. G. Oldenampsen

in de ouderdom van 83 jaar.

Uit aller naam:
J. L. Oldenampsen

Vorden, 28 april 1962.
Zutphenseweg 47.

De begrafenis heeft woensdag 2 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaats gehad.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Vordenaren!
Vereend vierden wij ons vorsten-

jubileum!

Vereend daarom vechten op 30

mei a.s. samen met de

Boerenpartij

voor

VRIJHEID
De partij voor

boer en burger!

Er komt schot in
(en dan bedoelen wij niet het Amerikaans
schot naar de maan dat voor de zoveelste
keer weer eens mislukt is) maar schot in
de lente, die extra (late) zon presenteerde.
Extra zonnige aanbiedingen in rijwielen,
die U ook niet moet laten schieten, worden
U weer geboden door TRAGTER. Zorg
ervoor, dat U het contact met ons niet
verliest.

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Welke vloerbedekking kiest u?

Wij weten dat het voor u moeilijk
kan zijn.

Doch vraag eens advies van een vak-
man.

De vloerbedekkingen, die wij voorradig
hebben behoren tot de beste

Tretiord 120 breed
Heugafelt 150 breed
Cascade Boude 190 breed
Verto Boude 100 breed

De duurzaamheid van uw vloerbe-
dekking wordt verhoogd door onder-
tapijt te nemen.

Partij v. d. Arbeid all Vorden
Opgave

tot stemmen bij volmacht
is mogelijk tot
uiterlijk 15 mei

Wacht niet tot de laatste dag
Dond. 17 mei 's avonds 8 uur in zaal Eskes

Openbare vergadering
met als spreker:

Burgemeester J. B. Vlam
van Winterswtyk

Houdt deze avond vrij!

Geyserhuur
f 3.25 per maand

Wij plaatsen de

Valliant gejjstr

Keune
Altijd voordeliger

Vrijdag en zaterdag aanbieding
Restanten nylons

van f 1.95 voor f 1.39 p. paar

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram spek 80 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

200 gram boterhamworst 55 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Van zaterdag 31 maart t/m 30 juni 1962

Elke dag een fiets
voor niets

Vraag ons inlichtingen hierover

Rijwielhandel

A. G. Tragter
TELEFOON 1256

Ongekende lage prijzen
vindt men in JLLBERS Zelfbedieningszaak

V.v. Goudse kaas, 500 gram geen 160 maar 139 et
Hotel Goud koffie per pak 148 et
Tijdelijk hierbij l pakje nobo sprits voor 89 et
Bij elke fles volrode zoete Spaanse wijn a 295 et

l fles limonadesiroop voor 5 et

4 maal „S" voor scherpe prijzen
Soepballetjes. 2 blik 70 et
Slasaus, grote fles 00 et
Sperziebonen, litersblik 70 et
Soepgroenten, 2 blik 49 et

Bij 8 gulden boodschappen
l fles rode vruchtenwijn van 125 voor 80 et

Haring in tomatensaus
3 handige picknickblikjes voor slechts 98 et

Huishoudjam Ie soort, dus zonder appel
Alleen aardbeien bij ons geen 98 maar 70 et

Profiteert hiervan!
Bij elk litersblik perziken a 169 et

l potje abrikoosjes voor 5 et
Deze week 2 blikjes leverpastei 09 et

Extra bowlreclame!
l blikje aardbeien
l blikje ananas samen slechts 224 et
l grote pot abrikozen

Tijdelijk hierbij l zakje zomervruchtjes voor 10 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Ctir. Landbouwhuishoudsciiool - Vorden

Aangifte
van leerlingen voor de eind augustus te beginnen
opleidingen en cursussen:

a. 2 jaar primaire opleiding,
toelatingseis: 6 klassen lagere school.

b. l jaar opleiding assistente in de
huishouding,

toelatingseis: 2 jaar primaire opleiding.

c. Vooropl. Verzorgende Beroepen, (V.V.B.)
toelatingseis: assistente in de kuishouding.
(Duur opleiding: l jaar, 3 maanden praktisch
werken in een verpleeginrichting inbegrepen)

d. naaicursus.

e. kookcursus.

Aangifte en inlichtingen tijdens de tentoonstelling van het
werk der leerlingen:

woensdag 9 mei: 7-9 uur 's avonds.
donderdag 10 mei: 2.30-5 uur 's middags en
7-9 uur 's avonds.

Telefoon 06752-1512

R. van der Vecht, directrice

Chr. Landbouwhuishoudsciiool - Vorden
Tentoonstelling

van het werk der leerlingen op:

9 mei van 7-9 uur 's avonds
10 mei van 2.30-5 uur 's middags en van
7-9 uur 's avonds

Belangstellenden hartelijk welkom.
•

Tevens aangifte van leerlingen (zie adv. in dit nummer)



tóch
de beste
candidaten!

Hier zijn ze:

Lijsi
5

H. Wesselink
H. S. J. Albers
Mevr. G. Garssen-Emsbroek
G. J. Vruggink, B 67
H. Tjoonk, Garmel
H. Bannink
H. W. C. Haverkamp

B. Wunderink
Mevr. C. C. Vogtlander-Netto

H. Wesselink, Bakkerij
J. H. Schuppers
W. Kuijper

De Volkspartij vaor Vrijheid en Democratie.

Weekend Wonderkoopjes

Naadloze

Nylons

L25

Ontbijt-
laken
130x150

5.95

Terlenka
val

per meter

1.65

Doorzichtig

f lastic
per meter

0.69

Visser-Vorden
Op verzoek van de Overheid zal er

A mei
enherdenking)

vond zijn

d. Winkeliersver.

Bodegom
traat 12 - Brummen
756-323

We bieden een aantrekkelijk pro-
gramma met diverse onderdelen.

Laat Irene maar vol worden, op
donderdag 10 mei, 's avonds kwart
voor acht.

Gezellig en lekker

zo'n KOEKJE

vooral als het van de Bakker komt!

De Vordense Bakkers

Openb. Lagere Dorpsschool
Aangifte nieuwe

leerlingen
Ouders, die hun kind nog niet hebben
opgegeven voor de nieuwe cursus
kunnen dit alsnog doen aan school of
wel bij één van de leden van het
personeel.

De nieuwelingen voor klas l moeten
vóór l oktober 1962 de leeftijd van
6 jaar bereikt hebben.

Diepvriezen
Friac .

Frlac

Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6 Vorden.

Tel. 06754-356

Friac - Voorlichting - Service

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Te koop 2 geiten-
lammeren, 7 weken
oud, en een kinder-
ledikant met matras.
Wachtpost 21,
Kranenburg, Vorden.

Hebt ge te verkopen
een flets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

A.s. zondagavond 6 mei

DANSEN
in het Ludgerusgebouw, Vierakker
uitgaande van de V.V. „Sociï".

Aanvang 7.30 uur.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

BEHANG
Hebt u onze geheel

vernieuwde collectie
gezien?

Leuke dessins
voor woonkamers, slaapkamers

Keus uit meer dan 25 soorten

Vraagt onze staalboeken

Zondag 13 mei:

Jtoedetdaq
Gesc^nkendag!

ZAKENLIEDEN:

Een advertentie in een blad dat waar-
lijk huis aan huis gekzen wordt, zal
deze week uw omlAt vergroten

CONCACT is het ENIOE BLAD

dat in Vorden wekelijks in ruim 1300
gezinnen verspreid wordt Dus niet
alleen in de z.g „woonkernen", doch
ook in de verste uithoeken.
En dan . . . . Contact wordt niet zo
maar vluchtig ingekeken, doch werke-
lijk gelezen.
Bovendien ligt de advertentieprijs zó
laag, dat het voor niemand een be-
zwaar behoeft te z i jn , regelmatig te
adverteren.

Een advertentie in CONTACT brengt z'n
geld dubbel en dwars op!

Drukkerij WOLTERS, Vorden, Tel. 1404
NED. CHR. VROUWENBOND

Voor de Ned. Chr. Vrouwenbond sprak in het ge-
bouw Irene mej. Terwisse, diëetiste van het voor-
lichtingsbureau voor de voeding over het onder-
werp: „Voeding en gezondheid".
Na de nadelen van overvoeding bracht zij de voor-
delen van goede voeding naar voren bestaande uit
„de goede vijf" te weten: melkprodukten, groente
en fruit, kaas, vlees, vis, enz., boter of margarine
en graanprodukten.
Een aantal gestelde vragen werden op duidelijke
wijze beantwoord.
Na de pauze werd de film: „De Goede Vijf" ver-
toond welke op humoristische wijze goede en ver-
keerde eetgewoonten naar voren bracht.
Met de wens, dat allen hetgeen men zag en hoor-
de in praktyk zullen brengen, dankte de presiden-
te de medewerkers voor deze leerzame avond.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft zondag op het nippertje in Lochuizen
een gelykspel weten te behalen, het werd 2—2.
De Rattianen telden een tweetal invallers in hun
gelederen en dit heeft kennelyk wel invloed op
het spelpeil gehad.
In de eerste helft wilde er niets lukken by de
groen-witten. Wat men ook probeerde, steeds weer
was de thuisclub iets sneller en toonde Lochuizen
ook beter te kunnen samenspelen. Na een kwartier
kon de thuisclub reeds de leiding nemen (l—0).
Ratti had ook hierna weinig succes met haar aan-
vallen; men deed het te kalm aan, waardoor het
initiatief steeds aan de gastheren bleef. Nog voor
de rust werd het 2—0.
Na de thee pakten de Rattianen beter aan. In de
20ste minuut was het rechtsbuiten Lichtenberg die
een lage bal kreeg aangegeven en met een scher-
pe pass via de binnenkant der paal in het doel
schoot (2—1).
De kansen werden nu steeds gunstiger voor de
Rattianen; uit een hoge voorzet kon men tien mi-
nuten voor tyd de stand op gely'ke voet brengen
(2—2), waarmee het einde kwam.
De overige juniorenelftallen en Ratti II waren
vry'af.

NTJTSKLETJTERSCHOOL GEOPEND
Dinsdagmiddag werd in het by'zy'n van talryke
genodigden door de inspectrice van de Nutskleu-
terscholen, mej. Ny'kamp, de nieuwe nutskleuter-
school in Vorden geopend. Deze Nutskleuterschool,
„de Kroezestulp", is gelegen op de hoek van de
dokter C. Lulofsweg en de Berend van Hackfort-
weg. De school bestaat uit 2 leslokalen, een kamer
voor het hoofd, een voorraadkamer, garderobe en
toiletten, alles gegroepeerd om een ruime hall.
De mogelijkheid om een derde lokaal aan te bou-
wen is aanwezig. De school heeft een ruime be-
tegelde speelplaats met een zandbak. Het geheel
ia in lichte kleuren geschilderd, terwy'l het meubi-
lair aan de eisen des ty'ds is aangepast.
Na de officiële opening werd door burgemeester
van Arkel, de door de gemeente Vorden aangebo-
den vlag gehesen, waarna de genodigden een rond-
gang maakten door het gebouw.
De naam van de school is ontleend aan de reu-
zeneik „de Kroezeboom", welke dicht by deze plek
stond en enkele jaren geleden gekapt is.
Voordat de school officieel werd geopend werden
de genodigden door het bestuur van het Nuts-
departement en het bestuur van de nutskleuter-
school ontvangen in het Nutsgebouw.
Onder de talrijke genodigden merkten wy op het
college van Burgemeester en Wethouders met de
gemeentesecretaris, meerdere raadsleden, mej. Ny'_
kamp, mej. Nieuwenhuizen, ryksinspectrice van
het kleuteronderwijs, vertegenwoordigers van
zusterdepartementen, plaatselyke verenigingen,
hoofden van scholen, pastoor Bodewes (de plaat-
selijke predikanten waren verhinderd), aannemers,
leveranciers en Sinterklaas in burger. Van Zwarte
Piet was bericht van verhindering binnen geko-
men.
Alvorens tot zy'n welkomstwoord over te gaan,
memoreerde de heer Wesselink, voorzit ter v;m lid.
Nutsdepartement, het overlyden van de hoofd-
leidster van de school, mej. Kibui'g. Dit overlijden
heeft een schaduw geworpen op de opening van
de school. Ter hare nagedachtenis werden staande
enkele ogenblikken stilte in acht genomen.
Na zy'n welkomstwoord tot de aanwezigen vertel-
de de heer Wesselink allereerst iets uit het ver-
leden van de Nutskleuterschool.
Omstreeks 1900 was de bewaarschool van me.j.
Reehorst achter de tegenwoordige kapsalon van
de heer Beernink. Persoonlyk heeft spr. aan deze
school de herinnering overgehouden van een som-
ber en slecht verlicht lokaal met lange banken.
Deze oude bewaarschool heeft bestaan tot 15 juni
1911, toen de school van het toenmalige bewaar-
schoolbestuur door het Nutsbestuur werd over-
genomen, omdat de school anders zou verdwynen,
iets wat het Nutsbestuur niet wilde. M.i.v. 16 juni
1911 werd mej. Jorritsma van de Leidse Kweek-
school het eerste hoofd van de Nutsfröbelschool te
Vorden.
Van de toenmalige commissarissen van deze frö-
belschool is alleen Mw. Thate-Crol van de Bra-
mel nog in leven.
Het schoolgeld bedroeg in die dagen zes cent per
leerling per week. Deze fröbelschool was onderge-
bracht in dezelfde lokaliteit. Omdat dit niet lan-
ger kon werd besloten tot de bouw van een nieuwe
school.

•

Toen, in 1911, bleek reeds, dat er in Vorden ge-
brek was aan bouwgrond. Er is dus niet veel ver-
anderd in Vorden na 50 jaar. Na vinnige discus-
sies in het bestuur werd besloten van de heer
E. J. Wjjers een stuk grond van 17 are op het
Hoge aan te kopen voor ƒ 1000,—. Onder architec-
tuur van de heer Hellendoorn werd de school ge-
bouwd door de aannemer Luesink uit Ruurlo. De
bouw verliep, in tegenstelling tot nu, erg vlot en
op l januari 1913 kon de nieuwe school in gebruik
worden genomen. Een Nutsprestatie die met ere
genoemd kan worden. Van het Nutsbestuur, dat
tot de bouw van deze school besloot is alleen de
heer G. M. E. Weenink nog in leven. Deze school
heeft byna 50 jaren dienst gedaan.
Thans op l mei 1962 is een nieuwe school in ge-
bruik genomen. Het is niet gemakkelyk geweest
om dit resultaat te bereiken.
Oorspronkelyk lag het in de bedoeling de oude
school te verbouwen, maar Den Haag keurde de
plannen niet goed, omdat verbouw in verhouding
tot nieuwbouw veel duurder was. Na eindeloze be-
sprekingen kwam in het voorjaar van 1961 de ver-
gunning voor de bouw van een nieuwe school af.
De heer Wesselink betuigde zy'n dank aan allen
die hadden medegewerkt om te komen tot het ver-
strekken van de benodigde vergunningen, de be-
nodigde grond en de kredieten voor de bouw van
de school, aan de inspectrice mej. Ny'kamp en aan
de ry'ksinspectrice mej. Nieuwenhuy'zen, opvolg-
ster van Mej. Rehwinkel.
De heer P. Bakker, de schepper van de school,
heeft voor de school zodanig gewerkt, alsof het
zy'n eigen huis was.
Een warm woord van dank kregen ook de aan-
nemers, de heren van de Ploeg, Weenink, Ey'kel-
kamp, de Vrugt, Gemsmetaal, fa. Visser en fa.
Luimes voor de keurige wy'ze waarop zy het ge-
bouw hebben opgeleverd.
De tuinaanleg is verzorgd door het Hoveniersbe-
dryf Kettelery te Vorden.
Na een woord van dank gebracht te hebben aan
de bestuursleden van de Nutskleuterschool, bood
de heer Wesselink de dames van Mourik-Spoor en
Albers-Bloemendaal als bly'k van waardering voor
het leeuwenaandeel dat zy hebben verricht een
bloemstukje aan.
Mej. Kamperman, voorheen leidster van de school,
die na het overlijden van mej. Kiburg, het bestuur
zoveel als in haar vermogen lag heeft bygestaan,
ontving als bljjk van waardering een boekenbon.
50 jaar lang heeft het Nutsdepartement Vorden,
vaak met veel zorgen, het Kleuteronderwijs mogen
verzorgen. 50 jaar lang heeft de Nutskleuterschool
onderdak geboden aan de kleuters, van welke gods-
dienst ook. 50 jaar lang on'Ie r ren dak in de
Nutskleuterschool. Met de wens, dat in de komen-
de 50 jaar het Nutsdepartement Vorden met be-
stuur van de kleuterschool en de leidsters haar
taak in het belang van de Vordense kleuters zou
mogen blyven vervullen zoals in de afgelopen 50
jaar, besloot de heer Wesselink zy'n openingsrede.
Een lange ry van spreeksters en sprekers voer-
de hierna het woord. Volgende week hopen wy u
hiervan een verslag te geven.


