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Geachte Vordense zakenlieden.
Woensdag 28 mei a.s. is voor U allen een be-
langrijke dag. Dan ligt het mede aan U hoeveel
kandidaten van GEMEENTEBELANGEN er in
de Raad zullen komen om ook Uw belangen te
behartigen.

Een gemeenteraadsverkiezing is anders dan een
verkiezing voor het landsbestuur.
In het algemeen houdt men zich bij de ver-
kiezing van een landsbestuur aan een zekere
partij, waarvan men vaak de kandidaten in het
geheel niet kent.
Anders is dit bij een gemeenteraadsverkiezing.
U kent de kandidaten voor GEMEENTEBELAN-
GEN praktisch allemaal. U weet ook dat het
belang van Vorden hen na aan 't hart ligt en
dat zij de bedoeling hebben Vordens welvaart
omhoog te stuwen.
Daarom is het ook voor de Vordense zaken-
mensen absoluut noodzakelijk dat zij ACTIEF
in de Raad vertegenwoordigd zijn.
Hun zakelijke belangen moeten niet alleen
krachtig worden aangepakt, doch ook worden
doorgevoerd.

Jammer komt dikwijls door verdeeldheid tussen
politieke groeperingen het beoogde doel in het
gedrang. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat ver-
schillende partijen hetzelfde doel nastreven en
dit toch niet bereiken.
Voorkom dit door allemaal te stemmen op
LIJST 5 GEMEENTEBELANGEN: één groep,
één doel, één streven.
Natuurlijk worden de geestelijke waarden hoog
gehouden, daar staan onze kandidaten U borg
voor.
Het gaat er slechts om dat Vorden vooruit moet
en er gebouwd moet worden aan een waarde-
volle toekomst.

Wij kunnen helaas de bestedingsbeperking niet
wegcijferen; maar het is toch ook weer niet
zo, dat wij bij de pakken gaan neerzitten. In-
tegendeel, aanpakken blijft de boodschap!
Juist in moeilijke tijden zijn er toch nog vaak
goede dingen tot stand gebracht.
Als het getij verloopt, verzet men de bakens.
Breng daarom eens nieuwe spontane krachten
in de Raad.
U kunt natuurlijk moeilijk verwachten, dat onze
kandidaten het gemeentebeleid drastisch zullen

wijzigen. Maar wél zijn wij van mening, dat het
vaak béter kan.
Niemand zal durven ontkennen, dat Vordens
gemeentebeleid de laatste jaren aan scherpe
critiek heeft blootgestaan. En vaak niet ten
onrechte.
Men herinnere zich de ingezonden stukken in
„Contact" en de minder vleiende artikelen, wel-
ke in vele landelijke dagbladen gestaan hebben
over de onhygiënische toestanden in Vorden.
Zet Uw critiek eens om in een positieve daad
en stemt op LIJST 5, GEMEENTEBELANGEN.
Een der punten, welke GEMEENTEBELANGEN
op haar agenda heeft staan, is mogelijkheden
scheppen tot het inrichten van een kampeer-
centrum met eventuele bungalows. Dit is voor-
al voor onze middenstanders van groot belang.
In andere plaatsen worden jaarlijks voor hon-
derdduizenden guldens omgezet door trekkers,
die ook Vorden wel gaarne zouden aandoen, als
er een goede gelegenheid tot kamperen was.

Dit geld kan ook in de lade van de Vordense
zakenmensen terecht komen.
Doch hiervoor is allereerst de volledige mede-
werking van het Gemeentebestuur nodig. Wan-

neer deze wens verwezenlijkt wordt, is Vorden
van een nieuwe welkome inkomstenbron ver-
zekerd.

Evenals de landbouw, heeft ook de zakenwereld
in Vorden veel te maken met de vaak zeer
slechte wegen hier ter plaatse. Soms zijn er
wegen, die praktisch niet begaanbaar zijn en
waarin ook de wegschaaf niet altijd verandering
kan brengen.

Ook hebben de Vordenaren en vooral de zaken-
mensen in het dorp groot belang bij een betere
bestrating en trottoirs, wat weer samenhangt
met de riolering, waarachter de meeste spoed
gezet moet worden.

De tijd schiet op, straks is het 28 mei.
Stemt die dag géén politiek!

Stemt op LIJST 5
Gemeente-belangen!
De groep, die voor U klaar staat!

Onze candidaten zijn:
G. J. Schurink, Nieuwstad 9
R. Aaten, dir. Zuivelfabr. de Wiersse
H. Bouwmeester, Linde E 80

E. J. Kettelerij, Julianalaan 24
B. Berenpas, Mossel D 110 a
Fr. Smit, Zutphenseweg 41
A. J. Zweverink, Steenkamp B 10

J. Bielderman, Nieuwstad 23
G. J. Bargeman, Wilmerink C 96
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2
D. Klein Bleumink, E 111

J. A. Koning, de Kostee E 3
G. Oplaat, Wildenborch D 60

VOETBAL
Vorden heeft haar kleine kans op het kam-
pioenschap behouden door Lochhuizen I een
4—2 nederlaag toe te brengen. De overwinning
is zeer zeker verdiend en zij had — wanneer
de voerhoede beter van den kansen gebruik
gemaakt had — beduidend groter kunnen zijn.
Het spel werd daartoe te kort gehouden en het
duurde allemaal te lang voordat de bal in het
deelgebied belandde. Hierdoor kreeg de achter^
hoede der gasten alle gelegenheid om zich op
te stellen en de bal weer weg te werken.
Met rust was de stand 1—0. Door een blunder
van de keeper, een fraaie kopbal van de mid-
voor en een penalty werd de stand op 4—l ge-
bracht. Even voor het einde maakte Lochhuizen
haar 2e doelpunt.
Vorden II, dat met een verzwakt elftal naar
K.D.C. II trok, wist tot een kwartier voor het
einde de stand nog gelijk (1—1) te houden.
Door twee blunders in de achterhoede kwam
K.D.C, nog goedkoop aan haar 3—l overwin-
ning.
Vorden II speelde gelijk (1—1) tegen St. Wal-
burgis II.
Vorden B won van Reuni C met 6—l en Vorden
C won van Zutphania B met 3—2.
A.s. zondag speelt Vorden haar laatste com-
petitie wedstrijd. Dan komt Markelo II op be-
zoek. Beide ploegen hebben belang bij een over-
winning. Vorden vanwege de promotie en Mar-
kelo vanwege de degradatie. Wint Vorden en
verliest Rietmolen van Erix, dan is Vorden nog
kampioen, want Vorden staat slechts l puntje
achter. Het kan er dus wel spannen.
Jammer dat Vorden met enkele invallers moet
uitkomen.
Vorden II ontvangt vooraf Eibergse Boys III,
hetgeen de laatste kans op een overwinning be-
tekent.
Van de Junioren speelt alleen Vorden C een
uitwedstrijd tegen Socii A.

verdwijnen met

PURGL
MEDALTEST

Door dansschool Kroneman werd in hotel Bak-
ker een medaltest voor zijn leerlingen gehouden.
Er werd deze keer door 42 leerlingen deelge-
nomen, welke allen slaagden voor het bronzen
insigne, waaronder 14 met lof der jury.
Jansje Zweverink slaagde voor het zilveren
insigne met ster. Zij behaalde 32 punten en
lof der jury. Veel ouders van de leerlingen
waren bij deze test aanwezig.

Stemgerechtigde Vordenaren
Een goede raad
kan gegeven worden, maar . . .
kan ook gekozen worden!

Een goede raad dient
opgevolgd te worden!

U volgt een goede raad
en kiest een goede Raad
als U op 28 mei a.s. stemt op

Lijst 4
de Katholieke Volkspartij!!
De partij met principiële grondslag;
ook v.d. Gemeente-politiek onmisbaar !

CANDIDATEN zi jn:

J. G. H. Heerink
B. G. Lichtenberg
J. F. W. Mokkink
J. A. Eykelkamp
J. C. van Langen
A. F. J. Waarle

Het Bestuur.

KERKDIENSTEN zondag 18 mei.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds J. H. Jansen
10 u j r Ds }. Langstraat Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch.
10 uur De heer Lubbers uit Lochem

Geref. Kerk
10 uur Ds E. J, Duursema.
3 uur Ds C. Padmos v. Geesteren

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis, 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 17 mei van 5 uur tot en met
zondag 18 mei Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

dierenartsen.
Zondag 18 mei WK Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 5 4 1 .

\\4fc: ma r k t.
Op de vrijdag gelrouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 58.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 2 t.m. 8 me?.
Geboren: z. van J. Haanstra en J. Meijerman,
geb. te Zutphen.
Ondertrojwd: Geen.
Gehuwd: J. W. Oortgiesen en H. G. Eggink;
F. F. Schmitz en E Wessels.
Overleden: Geen.

VERGADERING P.v.d.A.
De Afdeling Vorden van de Partij van de
Arbeid hield onder leiding van de heer G. Koer-
selman een verkiezingsvergadering, waarvoor
een zeer goede belangstelling bestond. De voor-
zitter kon in zijn openingswoord een aantal
nieuwe leden hartelijk welkom heten en hoopte
dat de onlangs gestarte ledenwerfactie aan
haar verwachtingen mag beantwoorden. Spr.
gaf vervolgens een uiteenzetting van de poli-
tieke betekenis van de raadsverkiezingen, die
dikwijls van uitsluitend plaatselijke betekenis
schijnen te zijn, doch die men in politiek opzicht
hoger moet aanslaan dan een buitenstaander
zou vermoeden. Het wekt dan ook bevreem-
ding aldus spr., dat personen, eigenlijk diverse
partijen aanhangend, blijkbaar persoonlijk voor-
uitstrevender menen te kunnen zijn, dan zij via
een politieke partij kunnen bereiken. Dit leidt
tot versnippering. Industrialisatie verschaft
werkgelegenheid. De sociale- en culturele voor--
zieningen voor de arbeidende klasse kunnen
voor een goede ontwikkeling niet hoog genoeg
opgevoerd worden.
De heer Wuestenenk lichtte enige gestelde vra-
gen uitvoerig toe.
Het gebrek aan bouwgrond in de gemeente en
aaarmee samenhangend het uitbreidingsplan
vormden een punt van intensieve bespreking,
evenals een eventuele ruilverkaveling. Spr. wees
er op dat bij aanleg van wegen in ruilverkave-
ling de kosten voor belanghebbenden beduidend
goedkoper zullen zijn.
De voorzitter dankte de heer Wuestenenk voor
zijn uiteenzettingen en hoopte dat bij de a.s.
raadsverkiezing een sterke eenheid van de
P.v.d.A. uit de bus mag komen.

BIOSCOOP
De film van zondagavond is aan de spionnage
gewijd. Men ziet hierin hoe de misdadigers-
benden voor niets terugdeinzen om hun doel
te bereiken.
Woensdagavond worden er twee z.g. kortzicht-
voorstellingen gegeven, waarin men getuige is
van de reis van onze kroonprinses Beatrix door
de Nederlandse Antillen en Suriname. Verder
ziet men Prins Bernhard op reis door Liberia
en het statiebezoek van Koningin Elizabeth van
Engeland aan ons land. De voorstellingen duren
een uur .
's Middags om 4 uur wordt deze film voor
schoolkinderen gedraaid. Voor slechts 40 cent
kunnen zij deze, zoveel mogelijk in schoolver-
band, bezoeken.

LEDENVERGADERING V.V.V.
De in hotel Bakker gehouden ledenvergadering
fan de vereniging voor vreemdelingenverkeer,
die slechts door het bestuur en een lid werd
bezocht, stond wegens verhindering door fami-
lieomstandigheden van de voorzitter, ditmaal
onder leiding van de heer M. Terpstra. De heer
Terpstra deelde mede, dat de brug in het
Knopenlaantje, die totaal vernield was door
V.V.V. is hersteld. De eigenaresse van het land-
goed „Vorden" heeft medegedeeld, dat bij door-
gaan van de vernielingen, het gehele landgoed
tot verboden terrein zal worden verklaard.
Uit het jaarverslag van de secretaris stippen we
het volgende aan, dat in het jaar 1957 de be-
zetting van de hotels en pensions zeer bevredi-
gend was, terwijl in mindere mate aanwezig was
een „grote trek" door de mooie omgeving.
Aan de achtkastelentocht werd in totaal door
328 volwassenen en 151 kinderen deelgenomen.
De vraag naar zomerhuisjes was enorm. Aan
alle aanvragen kon lang niet worden voldaan.
De samenwerking met^k stichting V.V.V. ach-
terhoek was zeer intel^^f en vruchtdragend.
In totaal zijn 935 schriftelijke aanvragen over
diverse onderwerpen binnengekomen. Hierbij
xi jn niet prekend de aanvragen die veelal monr
deling bij het informatie bureau werden gedaan.
Naar het zich laat aanzi^a zullen de werkzaam-
heden van de V.V.V. i'iB naaste toekomst een
groeiend karakter dragro. Vorden moet trach-
ten van de elk jaar groter wordende stroom
vakantiegangers een flink gedeelte tot zich te
trekken.
Het jaarverslag van de penningmeester, de heer
H. Luth, meldde een klein batig saldo. Bij dit
jaarverslag dankte de voorzitter de scheidende
penningmeester, de heer H. B. Emsbroek, die
29 jaar lang deze functie heeft vervuld, met
enkele gevoelvolle woorden voor het vele werk,
dat hij in al die jaren voor V.V.V. heeft gedaan.
De aftredende bestuursleden, de heren van
Arkel, 'd Aumerie, en Terpstra werden bij
acclamatie herkozen.
Tot leden van de kascommissie werden gekozen
de heren Brandenbarg, hotel en R. J. Koersel-
man.
Het zomerprogramma voor 1958 vermeldt o.m.
elke maandagavond avondwandeling. Elke
woensdagmiddag achtkastelentocht. Concerten
en oriënteringsritten op eigen initiatief van de
verenigingen. In de maanden juli en augustus
touwtrekken en oud-Vordense markt. Waterpolo-
tournooi, turn- en gymnastiekdemonstratie. Op
12 juli zal door de landelijke rij vereniging een
ruiterdemonstratie worden gegeven.
Na afloop van de vergadering werden door de
heer H. Emsbroek enkele films vertoond over
Vorden, Denemarken en de Rivièra.

Altijd gaaf huidje

Taxi?
Belt George 3-5-8

POEDER-ZAUF-OUE-ZEEP

UITSTAPJE B.O.L.H.-B.O.G.
De afdeling Vorden van de B.O.L.H. en de
B.O.G. maakte met een tweetal toeringcars hun
jaarlijks pleziertochtje waaraan door 70 per-
sonen werd deelgenomen.

Via Arnhem—Utrecht en Leiden werden de
bollenvelden en de Keukenhof met een bezoek
vereerd. Nadat het Noordwijkerstrand in ogen-
schouw was genomen reed men naar Amster-
dam, in welke stad een rondvaart door de grach-
ten werd gemaakt. Verder werd de nieuwe tunr
nel te Velsen bewonderd. In het ontspannings-
oord te Nieuw Valkeveen werd de inwendige
mens versterkt. Hoogst voldaan keerde het ge-
zelschap over Apeldoorn weer in ons dorp terug.

GESLAAGD
De heer A. Enzerink behaalde vorige week het
vakdiploma „beroepsgoederenvervoer langs de
weg".

VERLOTING ANJERFONDS
De muziekvereniging Concordia zal dinsdag-
avond een muzikale rondgang door het dorp
maken en daarbij loten verkopen voor het
Anjerfonds Gelderland. De opbrengst van deze
verloting komt ten goede aan die verenigingen,
welke zorgen voor een doelmatige vrijetijds-
besteding. Er zijn prachtige prijzen aan ver-
bonden, o.a. auto, televisietoestel, piano, scooter
enz. De loten kosten maar 50 cent. Het is te
hopen dat ze wegvliegen!

OFFICIËLE OPENING ZWEMBAD
Vorige week zaterdag heeft het bestuurslid de
heer J. V. Plas, namens de voorzitter de heer
Van Arkel, die wegens familieomstandigheden
niet aanwezig kon zijn, het bad officieel ge-
opend.
Spreker heette alle aanwezigen hartelijk wel-
kom en zei dat het een bijzondere dag was,
niet alleen omdat het bad weer geopend wordt,
maar ook dat wij als bestuur vandaag afscheid
moeten nemen van enkele getrouwe function-
narissen en enkele nieuwe aan u willen voor-
stellen.
In de eerste plaats gaat de heer Jörissen, onze
oude badmeester, ons als zodanig verlaten, na
ruim 16 jaar aan het bad verbonden te zijn
geweest. U heeft zich in die lange tijd steeds
plichtsgetrouw van uw verantwoordelijke taak
gekweten. Onze dank gaat mede uit naar uw
echtgenote die ruim 15 jaar de garderobeat
deling mocht verzorgen. We zeggen u dank dat
u zich nog bereid hebt willen verklaren om de
nieuwe badmeester de eerste paar weken te
assisteren of deze bij ziekte of afwezigheid te
vervangen. Als blijk van waardering bood spre-
ker namens het bestuur de heer en mevrouw
Jörissen een fraaie pendule aan, terwijl Mevr. J.
een prachtig bloemstuk in ontvangst mocht
nemen.
Zich tot de nieuw benoemde badmeester, de heer
Van Santen, richtende hoopte spr., dat deze
in het spoor van zijn voorganger mag blijven
lopen en dat hij als gediplomeerd zwemleraar
zich gaarne wil belasten de Vordense jeugd de
edele zwemkunst bij te brengen.
Verder werd van de heren Bargman en Tragter,
die beide ongeveer 7 jaar de kassa hebben ver-
zorgd, afscheid genomen. Wij zijn u beide, aldus
spr., zeer erkentelijk voor de door u aan ons
bad bewezen diensten. Uit handen van de heer
Plas mochten beide heren een flinke doos siga-
ren in ontvangst nemen .
Voor de verzorging van de kassa hebben wij
bereid gevonden Mevr. Schepers die wij hierbij
een hartelijk welkom toeroepen.
De garderobe zal nu in handen komen van de
heer Beumer. Spr. sprak de hoop uit dat ook
deze in zijn nieuwe functie voldoening mag
vinden.
Spreker dankte tenslotte de heer Sessink die
als administrateur sinds het vorig jaar het bad
mocht dienen, alsmede de heren Voskamp en
Schepers die resp. het theehuis en de rijwiel-
stalling weer zullen verzorgen.
Met de hoop dat het voor allen een goed seizoen
mag worden verklaarde de heer Plas het zwem-
bad voor geopend.
Reeds dadelijk daarop werd door de jeugd het
bad in gebruik genomen.

ERNSTIG ONGEVAL
Toen de landbouwer B. uit de buurtschap Linde
alhier bezig was bij zijn buurman een oude
schuur af te breken viel hij door tot nog toe
onbekende oorzaak van het dak van de schuur
naar beneden en kwam op de betonnen vloer
terecht. Met een ernstige schouderfractuur en
vele inwendige kneusingen werd hij op medisch
advies naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd.

STEMT

VERANTWOORD -
Stemt A.R.

lijst 6!!



Gouden huwelijk.
Het echtpaar Korenblik, wonende op de
,,Heiderboom" te Linde, was op Hemel-
vaartsdag 50 jaar getrouwd. DeChr. muziek-
vereniging Sursum Cordabracht hen'savonds
een serenade.

DE LEDERFABRIEK NAAR DE EXPO
Zaterdagmorgen om 6 uur gingen de leerlooiers
met hun vrouwen per autobus uit. Het doel
van de reis was de EXPO te Brussel. Juist in dit
jaargetijde genoten allen volop van de bloeiende
bomen en het prachtige voorjaarsgroen.
De Wereldtentoonstelling met z'n grootse impo-
sante opzet maakte een diepe indruk.
Aan het eind van de dag waren allen vermoeid,
maar een ieder was het er over eens dat deze
zeldzame belevenis en de werkelijk vele interes-
sante dingen die er te zien waren, zeker deze
vermoeienis waard waren.
De terugtocht bracht een aangename onderbre-
king in Den Bosch. Hier kwam ieder tijdens een
gezellig diner weer op verhaal. Daarna ging
het opgewekt huistoe. Ieder was zéér voldaan
over het vele, dat men had genoten.

DESTRUCTOR

Door het destructiebedrijf te Winterswijk wer-
den gedurende de maand april j.l. uit deze ge-
meente opgehaald de cadavers van: l rund, 2
graskalveren, l vet kalf, 26 nuchtere kalveren,
3 veulens, 12 varkens, 16 biggen en l schaap.

UITSTAPJE K.A.V.

Hoewel het jaarlijkse uitstapje, dat door de
afdeling Vorden der K.A.V. werd georganiseerd,
's morgens met een fikse regenbui begon, be-
dierf dit de stemming „aan boord" niet, doch
werd het een alleszins geslaagde dag.
Al voor dag en dauw vertrok het gezelschap
dames per touringcar via Zutphen-Dieren en
Arnhem over de mooie Grebbeberg naar Leer-
sum, waar de eerste rustpauze werd gehouden
en een koffiemaaltijd werd gebruik. Via Utrecht
en het prachtige-historische stadhuis van Leiden
bereikte men Hillegom, waar juist het Bloemen-
corso langs trok. Enkele uren kon men hier de
pracht en praal van kleurrijk versierde wagens
en groepen aanschouwen, hetgeen en onverr
getelijke indruk achter liet. Langs de luchthaven
Schiphol, ging de reis verder naar Amsterdam,
waar een rondvaart werd gemaakt door de
grachten. Op de terugreis werd tenslotte in
Renswoude de inwendige mens versterkt, waar-
na full speed naar Vorden werd gereden, waar
men in de beste stemming tegen 11 uur arri-
veerde.

RATTI NIEUWS
Door de 6—3 nederlaag, die Ratti I zondag leed
tegen den Dam I hebben zij de Ie klas G.V.B. —
hopenlijk voor niet al te lange tijd — vaarwel
gezegd. Ratti kwam met een onvolledig elftal
in het veld; er waren twee invallers en de ge-
hele wedstrijd werd er met tien man gespeeld.
Doordat de groen-witten in de eerste helft de
wind mee hadden konden zij het toen nog wel
bolwerken. Nadat den Dam de score had ge-
opend, wist 1. half Wolbert vanuit een hoek-
schop de bal tussen een wirwar van spelers
keihard in te schieten, waardoor de balans weer
in evenwicht was. l—1. Het werd hierna 2—l
door een hoge bal van de 1. buiten der thuis-
club, waarna Sessink nog voor rust wederom de
stand gelijk maakte 2—2.
Na de hervatting was het weldra duidelijk, dat
Ratti, dat nu tegen de wind optornde en nog
steeds met vier man in de voorhoede speelde,
het tempo niet kon volhouden. Het werd ge-
leidelijk 4—2. Even nog kwam er een kleine
opleving bij de Rattianen, toen de naar voren
gekomen Rouwen de achterstand verkleinde
(4—3). Toen de gastheren evenwel nog twee
maal het net wisten te vinden, was het pleit
beslecht.
De Ratti--reserves moesten ook beide puntjes
in Vierakker laten, daar zij met 6—2 verloren
van de Socii-reserves.
Voor zondag a.s. is het eerste elftal vrij, terwijl
de reserves thuis een ontmoeting spelen tegen
Pax III, waarvan men zeker niet behoeft te
verliezen. Beide Junioren-teams zijn vrij.

DE ENTSTOF

tegen pokken en diphterie

Nodiphterit-Habé
van Dr. de Zeeuw

goedgekeurd door de Rijksserum-inr.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek
vraagt v. lichte werkzaamheden op het

kaaspakhuis enige

jongens en-of meisjes
Aanmelden ten kantore der fabriek

v. m. 8 uur tot n. m 5

Voor Glas, Verf en Behang naar J, M. UITERWEERD llillijke prijzen.
Enorme sortering.

Tegen juni flink meisje
GEVRAAGD v. 8-5
uur bij dames Nipius.
Vrijdags hulp v. werk-
ster, Molenweg 10.
Aanm.'savondsv. 7-8u.

Mevr. Eys'nk Smeets
v. 24 mei t. 7 juni ver-
blijvende bungalow
„De Zending" (Scha-
penmeer) alhier, zoekt
voor die tijd enige hulp
bij de kinderen. Aan-
melden 24 mei na 17
uur.

GEVRAAGD:
een boerenarbeider, 3
of 4 dagen p. week.
Woning met 25 are
land aanwezig.
B. Wesselink, B 27.

Goed tehuis gezocht
voor een keeshond.
Stationsweg 5.

Te koop een 1-paards
Fahr harkkeerder, in
goede staat, wegens
aanschaf machine voor
trekker gebruik bij

M. Ruesink, Leuke
D 26 Vorden.

Toom BIGGEN te
koop. B. Zents Jr.
Medler.

Wat moet U doen op
28 mei?

Heel eenvoudig:

Stemmen op
lijst 3
De Partij van de
Arbeid.
*.

De partij die niet belooft, maar tracht
te doen!

Te koop BIGGEN en
100 jonge HENNEN,
W.XR, 8 weken.
J. Koerselman, 't Joos-
tink.

Onze kollektie

bad- en tenniskleding
is ruimschoots de

moeite van het bezich-
tigen waard.

Ook alle

onderwatersport-artikelen
voorradig

fa. MARTENS
De zaak voor alle

sporten!

Homoeopatische
Aambeiendruppel
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

'4.G. H. Schollen

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

immerman, Hcngclo-G
elefoon 561

Wasmachine fabriek
heeft

loednieuwe wasma-
ines en centrifuges
et lichte emaillebe

schadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst af betaling.

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Wij betalen voor
slachtkippen (alle

(rassen!)
f 2,05 p. kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden Telef. 283

De juiste Zonnebril
met optische glazen
in alle maten en
modellen.

Fa. MARTENS
de opticien, die altijd
voor u klaar staat.

Pijprokers!
Halflange rooktabak,
Amerikaans import.
Prima kwaliteit,
f 1.50 per l/z pond.

ALLEEN BIJ

Sigarenmagazijn

Olthuys

van
uur.

Werknemers van Vorden.
Den Haag zorgt voor Uw groepsbe-
langen.

Gemeente-
belangen

zorgt voor Uw directe belangen.

Stemt daarom

lijst 5.

Concordia
Hengelo-G.

Heden Zaterdag
17 mei

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Te koop prima

tomatenplanten
met kluit.

Wed. HEUVELINK
Kranenburg.

Naar de EXPO
in Brussel?

Neem een TENT van

Fa. MARTENS
2-, 4- en 6-pers. tenten
Luchtbedden en alle
kampeer-benodigdheden

Tenten verhuur.
Speciaalzaak in
Sportartikelen.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes

Looman - Vorden
Voor onze 'afdeling Centrale Verwarming
vragen wij voor z.s.m.

pientere leerlingen
en helpers.

Zowel schriftelijke als persoonlijke sollici-
atie aan

Technisch Installatie Bureau
G. Emsbroek & Zn.. Vorden

Sollicitanten over enige tijd beschikbaar
unnen zich ook melden.

l/ordenaren l
Een goede RAAD is voor onze Gemeente

van groot belang!

Een goede RAAD is ook voor het land
van belang!

Wat een gezond gezin is voor een gezond
volk, dat is een gezonde Gemeente voor een
gezonde Staat.

In het plaatselijk Bestuur ligt de eerste ver-
dedigingslinie onzer democratie d.w.z. de
medezeggingschap der ingezetenen.

Deze medezeggingschap strekt zich uit over
een breed terrein, van vraagstukken, die ons,
Gemeentenaren, in onze onmiddelijke belangen
raken.

Wilt gij die belangen veilig stellen!
Stem dan 28 mei e.k. op

Lijst 4: De Katholieke Volkspartij
Het Bestuur,

Wereld-première bij ons!

" Het sporthemd met 7 opzienbarende voordelen!
• Trenco-Terlenka
la kreukherstel lend
• Trenco-Terlenka
is krimpvrii
• Trenco-Terlenka
Is vuil-afstotend
• Treneo-Terlenka
is zó gewassen

en zó droog
• Trenco-Terlenka
la zacht en soepel
• Trenco-Terlenka
gaat véél en véél

langer mee
• Trenco-Terlenka
behoeft u

niet te strijken

Draag ook zo'n
modern en
comfortabel
Trenco-Terlenka
sporthemd. Na de
ontdekking van
nylon is er nu
Trenco-Terlenka.
Dit wonder van
textieltechniek
is bij ons te zien!

Verrassende nieuwe kleuren
en originele dessins en tóch maar 24*75

Fa. Visser, Vorden

£MPO

..Allemaal rijden ze op een Ernpo-
rijwiel: vader, moeder, m'n broer en
zus. En nu krijg ik ook zo n prachtig
EmpoZwi"' rijwiel. Ze hebben ze in
alle mooie kleuren en modellen.
Gaat U maar eens kijken in de winkel"

lopen tóch lichter

Vrttg gei//ui(re«rde projpeclut

Verkrijgbaar bijl

R+ G^J.^Kuypers
EMPO - RIJWIELFA8RIEK • VORDbN

De gehele kollektie

Tweka
badcostuums
en
zwembroeken
in wol en lastex, alsmede
een gehele nieuwe kollektie
Zomerrokken en
Japonnen
voorradig bij

Looman, Vorden
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Niets is sterker dan de gewoonte.

Breek hiermede en stemt
op LIJST 5

Gemeente-
belangen



Voor de vele blijken
van belangstelling en
waardering, bij ons
huwelijk ondervonden,
onze oprechte en har-
telijke dank.

A. Wissink
L. Wissink-

Eykelkamp

Vorden, Kranenburg

Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij bij ons 12 ^-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen, zeggen wij
hartelijk dank.

J. Besselink
T. Besselink-Kunst

Vorden, mei 1958

Voor de vele bewijzen
van deelneming en de
grote steun, die wij
mochten ontvangen tij-
dens de ziekte en na
het overlijden van ons
lieve zoontje en broer-
tje

BENNY

betuigen wij allen, in
't bijzonder buren, Dr
Lulofs, Zr Stoop en
de zusters van het Alg.
Ziekenhuis te Zutphen,
onze hartelijke dank.

fam. A. Enzerink

Vorden, mei 1958
't Hoge 21

Dokter Lulofs is met
vakantie

afwezig
van vrijdag 23 mei
's middags 12 uur
tot en met dinsdag-
avond 27 mei.
Dokter de Vries neemt
waar.

Denken alle bejaar-
den aan de

bijeenkomst
as. woensdag 21 mei,
's middags 2 30 uur
in gebouw Irene?

Te koop een r b pink,
t.b c. en abo r tu sv r i j .
A. Tjoonk, E 17, Lank-
horsterstr , Hengelo G.

Te koop ee r l i j k drag.
2e KALFSKOE, t.b.c.

abortusvrij , goedeen
melkl., a. d. teil. 20 mei.
J. W. Vruggink. B 52
Vorden.

Te koop 2 dragende
VARKENS, ad. teil.
j un i , moeder sterzeug,
vader kampioen.
B Verkerk, a h station

Te koop dr. VARKEN
en een z.g a.n. KIN-
DERWAGEN.
A. Winkels, Almense-
weg C 151.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
A. Roeterdink, B 21.

Te koop 9 beste BIG-
GEN bij wed. F. H.
Bcnnink. D 81, Wil-
denborch.

BIGGEN te koop.
D. Pardijs, Kranen-

burg.

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Wueste-
nenk, Koekoekstr. 25,
Vierakker.

Te koop 40 jonge
HENNEN, W.xH.
13 weken oud.
A. J. Langeler, Linde.

Te koop rode ster
EETAARDAPPE-
LEN en gezaagd eiken
BRANDHOUT.
G. M. Jansen, Delden
B 94.

EETAARDAPPELS
te koop, noordeling.
J. H. M. Memelink,
Delden B 89.

Te koop EETAARD-
APPELEN. D. Beek,
't Hoge 61.

K

Bernard Abbink
en

Aaltjen Groot Roessink
hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op
woensdag 21 mei om 11.30 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 1.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de Wel-
eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, „Nijland" C 47
Hengelo-G., „Nijhuis" E 19 mei

Q.fl
] >58'

n Toekomstig adres: C 47, Vorden.
Receptie van 3 — 4 uur in zaal Bakker.

n
Op maandag 19 mei D.V. hopen onze
geliefde ouders, kinderen, broer en
schoonzuster

D. Wagenvoort
en

J. H. Wagenvoort-Broekman

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen,
moeder en broer

Bennie en Marie
Tonnie
Harrie
Harmien
Moeder
Bertus

Vorden, mei 1958.
„de Biele" C 14

Gelegenheid tot feliciteren van 3-4.30 u.
in zaal Bakker te Vorden.

Op maandag 19 mei hop;n onze ge
liefde ouders en kinderen

A. J. Zweverink

en

INPLAATS VAN KAARTEN.
- X

X
XII

J. P. B. Zweverink-Zweverink

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat ze nog lang voor elkaar en voor n
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen, verloofde
en ouders

Gerrie |-n Wim
Wim en Riek
Jans en Ouders

Vorden, ..Steenkamp" B 10.
Receptie 's middags van 2 tot 4 uur
aan huis.

Vorden, m.M 1

Heden overleed te Lochem, tot onze
diepe droefheid, ohze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

Gijsbartha Wilhelmina
van Klaveren {

echtgenote van A E. van Arkel

in de ouderdom van bijna 81 jaar.

A. E. VAN ARKEL
- A B. VAN ARKEL-

OOSTERHOFF
Meta en Ewoud

Vorden, 13 mei 1958.
..Zonnehoeve"

Ook voor U meneer
doen wij ons best U de mooiste

SCHOENEN
te laten zien.

Kijk daarom voor Pinksteren eerst bij

Wullink's Schoenhandel
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Doe meer,
MET MINDER GELD.

Cocosvlokkcn, heerlijk koekje, 250 gr»
62 et

Bruintje Beer biscuits, 250 gr» 39 Ct
Grote eiercake deze week voor 119 Ct
Margarine, 3 pakjes 89 Ct
Choco-korrels, 200 gram 39 Ct
Vruchtenblokjes, 200 gr» 49 Ct
Heerlijke Ham, 150 gr» 74 Ct
Toiletzeep fijne kwaliteit (Klaverblad)
in zakjes van 6 stuks voor 89 Ct

500 gram Siam rijst met 250 gram
mooie grote pruimen samen voor

89 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Voor hen, die hun stemplicht willen vervullen,
doch slecht ter been zijn, bestaat gelegenheid
om per auto gehaald en teruggebracht te worden»

Gaarne opgave bij één van onderstaande adressen:
G. J. Schurink, Nieuwstad 9
R. Aaten, dir. Zuivelfabr.

de Wiersse
H. Bouwmeester, Linde E 80
E. J. Kettelerij. Julianalaan 24
B. Berenpas, Mossel D HOa
Fr. Smit, Zutphenseweg 41
A. J. Zweverink,

Steenkamp B 10

J.Bielderman, Nieuwstad 23
G. J. Bargeman, Wilmerink

C 96
G. W. Eijerkamp,

Zutphenseweg 2
D. Klein Bleumink, E 1 1 1
J. A. Koning, de Kostee E 3
G. Oplaat, Wildenb. D 60

Allen kandidaten van lijst 5 Gemeente-belangen.

Geeft 28 mei in vol vertrouwen
uw stem aan deze lijst:

LIJST 2
1. W. Norde
2. G. J. Bannink
3. A. G. Mennink
4. G. W. Winkel
5. H. J. Reerink
6. G. Bogchelman
7. J. F. Geerken
8. M. Eskes

De C. H. U. is doelbewust.
Zij stelt U niet teleur -
dus wees gerust!!

Gevraagd
Plaatwerker-Lasser
Koper-Blikslager
en een jonge

Magazijnbediende
„GEHA" N.V.
Vertinnerij en Metaalwarenfabriek

Melden: Burg. Galléestraat 48

VOOR

bruidssluiers, -kapjes en
-handschoenen
Kroneman-Jörissen

Wij hebben ze voor U!
___ H. W. Groot Enzerink, Zutphenseweg 21

Concordia verkoopt dinsdagavond

loten voor net flnjerfonds Gelderland
voor slechts 50 et per stuk.
Prachtige prijzen, o.a. Auto, Televisietoestel, enz.

Koopt alle(n) loten.
U steunt daarmee een goed doel en
heeft kans op een prachtige prijs.

Wat wij willen!
Dat behoeven wij niet te
vertellen, dat weet ieder-
een.

En daarom stemtiedereen,
op

LIJST

„DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Kinderschoenen
worden voor Pinksteren veel ge-
kocht.
*
Juist daarom hebben wij een aan-
trekkelijke voorraad mooie model-
len in voordelige prijzen.

Wullink's Schoenhandel
Te koop een

mooie houten woning
8x7 m., uitneembaar, te bevragen

Ten Have, Walderstraat 8, Lochem
Telefoon 1667

Komt U eens kijken naar de

nieuwe -collectie bij

Tragter

RS fietsen -
fantastische
fietsen!

Technisch goed verzorgd, een genot
om op te rijden en ...

met het Rotor lakprocédé in 4 lagen • versterkte
bagagedrager met ingebouwde gereedschapstrommel

• aparte nokken voor snelbinder,
een fiets voor Uw leven.

A. G. Tragter, Zutphenseweg



tóch de beste kandidaten!
Zij hebben veel ervaring

Zij hebben veel wijsheid
En zij hebben tijd.

L IJ S T

H. WESSELINK
H. S. J. ALBERS
Mr. A. BAR. v. WESTERHOLT v. HACKFORT
H. BANNINK
C. C. VOGTLANDER-NETTO
G. H. v.d. PEIJL
M. C. v. MOURIK-SPOOR
H. WESSELINK „Hakkerij"
J. H. SCHUPPERS

LIJST

1
voor U.

loos

DE BESTE STUURLUI STAAN AAN WAL.
Zo hebben we dan de laatste weken kunnen le-
zen dat er 'n partij in Vorden is die een frisse
wind wil laten waaien.
Ze hebben een candidatenlijst met namen
van mannen, die rechts of links zouden moeten
of kunnen zijn, maar wat ze precies zijn is
voor ons een geheim.
Wat w i l l e n de kleurlozen?
Ze zijn de stuurlui aan de wal, die het roer
willen omgooien.
Ze d o e n alsof ze iets nieuws zijn en al het
oude nu eens willen verbeteren. Het vreemde
echter is dat deze partij al ruim 25 jaar in
de Raad is vertegenwoordigd.
En nu spiegelt men ons heel fraaie fanta-
sieën voor over allerlei, wat men wil gaan
verbeteren.
Maar waarom dat NU pas? Waarom deden
zij dit dan al niet eerder? Zelfs niet toen
deze partij een Wethouderszetel in de Raad
had?
Laten we één en ander eens nuchter bekijken.
WONINGEN.
Waarom werd een mooi stuk bouwrijpe
grond (aan de Ruurloseweg-Enk), rondom
voorzien van harde wegen, niet benut als

bouwterrein in die jaren dat Gemeentebelan-
gen z'n kans had? Toen schreeuwde Vorden
toch ook om woningen?

WATERLEIDING - RIOLERING
VERLICHTING.
In deze zelfde tijd was er voor Vorden ook
een mogelijkheid voor waterleiding en rio-
lering. Maar deze kans werd toen door Ge-
meentebelangen eveneens niet benut.
Nu liggen de plannen voor waterleiding-rio-
lering en totale electrificatie opnieuw geruime
tijd gereed, maar de bestedingsbeperking
belet momenteel de uitvoering ervan. En
heus, als deze plannen straks worden uit-
gevoerd, hebt U dat niet aan Gemeente-
belangen te danken. Dit gebeurt tóch, on-
geacht op welke lijst U NU stemt.

INDUSTRIE.
Wat de ontplooiing van de industrie betreft,
daarvan schijnen deze mensen niet goed op
de hoogte te zijn,
Immers, de gegevens van het Economisch
Technologisch Insti tuut van Gelderland ver-
tellen ons, dat in ^Ëjaatste 8 jaar het aantal
werknemers in Voroen is gestegen van 405

tot 587, dus met maar liefst 45%. In Aalten
en Eibergen is dit aantal gelijk gebleven of
teruggelopen.
Waar praten deze mensen dan eigenlijk over?
Verwacht U dan dat deze candidaten van
Gemeentebelangen internationaal zó georiën-
teerd zijn, dat met hen de welvaart van de
Euromarkt ons Vorden binnenstroomt?
Vordenaren, U kunt het geloven . . . of niet.
Is het verder niet al te goedgelovig om te
veronderstellen dat deze candidaten, zonder
enige ervaring, alles vlugger zouden kunnen
doen? Of is het juist de onwetendheid van
de beginnelingen op deze lijst, die hen zo
overmoedig doet spreken?
Wellicht weten zij nóg niet dat critiek en
fantasie alléén niet voldoende zijn.
Neen, om iets te bereiken is meer nodig.
Allereerst veel ervaring, veel wijsheid en
veel tijd.

Stemgerechtigden van Vorden,

Bezint eer ge begint. . . te stemmen!
e n STEMT L T 1 .

^ Modieus
^ Elegant

-k Sierlijk
Drie dingen die speciaal in onze kollektie

Damesschoenen
in 't oog vallen.

Koop daarom niet zo maar schoenen, kijk
eerst bij

Wullink's Schoenhandel

passen is
pasvorm kiezen!

De gehele kollektie
vindt u bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 231

„De Speciaalzaak" ook uw zaak
Sortering

Verzorging
Kwaliteit

Sig.mag. ,,'tCentrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp

Telefoon 386

Gemeente-
belangen,
de leverancier van wel-
vaart!

Besluit nu reeds Uw bestelling op 28
mei bij ons te plaatsen, want dit arti-
kel zal de eerstkomende jaren schaars
zijn.

Bestelnummer 5!

krimpurij

f 8.75
NATUURLIJK . . . .

A. Wolsing - Vorden

N.G.V.-nieuws.
2 pakjes Saroma pudding 76 et + l O zegels
2 pakjes Durea maizena 50 et „ 10 zegels
2 blikjes soepgroente 49 et „ 15 zegels
l dubbele pak Custard 56 et „ 10 zegels
l pot appel-aardbeien-jam 72 et ,, 10 zegels
Limonade siroop fijne kwaliteit 98 et
Sportkoeken 10 stuks 35 et
250 gr. bakwerkkoekjes 49 et
l chocoladetablet met noot 55 et
200 gram rumbonen 74 et

Hilferink's
Levensmiddelenbedrijf

Nutsgebouw™
Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Micdema - Deventer

Maandag 26 mei, 8 uur
(Tweede Pinksterdag)

de daverende k luch t in kleuren

De Baby-sitters van de Marine
met : John Mil ls , Richard At tenborough

S.O.S. . . . De Jan t jes hebben een baby.

Laat een matroos alleen met een baby
. . . dan kan er van alles gebeuren.

U zul t schateren van het lachen.

Toegang alle leeftijden

Entree: f l .20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)

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

A.s. zondag 2 uur
de laatste competitiewedstrijd

Vorden l - Aarkelo II

Vraag 't aan iedereen

die K L M -werkkleding gebruikt en U zult

't steeds weer horen bevestigen:

K L M -werkkleding is af, in alle opzichten!

r
• VOLLE GARANTIE

• oersterke stof
• langere levensduur
• beter wasbaar
• weinig verstelwerk
• alle naden 3 x gestikt
• maximale bewegingsvrijheid
• extra versterkte zakken

Eis met klem
merk KLM, want

K L M WERKKLEDINGo

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

Fa* Visser - Vorden
Burg, Galléestraat 5

X Als de zon gaat schijnen,
X vragen uw voeten
j luchtig schoeisel

X
X
W

Wij hebben een prachtige
kollektie

X
X
V waaronder ook Italianese
w kleppers, iets aparts.

11 *En onze steeds meer gevraagde
n Moccasins.
n
V Komt u eens kijken bij

X A. Jansen
xX 't Schoenenhuis

OK3K3K3K3KSK3K3K3K3IC3K3K3K

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-k Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234

Extra reklame
500 gr. spek 80 et

200 gram boterhamworst 50 et
200 gr. onbijtspek 45 et

200 gr. ham 100 et
200 gram Berliner 80 et

100 gram gebraden rosbief 70 et
100 gram gebraden fricandeau 70 et

100 gram gebraden rollade 70 et
200 gram gebraden gehakt 80 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Grote Paarden-, Vee
en Varkensmarkten

WOENSDAG
21 mei

Pinkstermarkt

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Aanbesteding
Door ondergetekende zal op dinsdag 27
mei '58 namens de heer J. W. Seesink te
Vorden, in café ,,de Zon" aldaar, worden
aanbesteed:

Het verbouwen van het woon-
huis aan Het Hoge no» 5 te
Vorden*

Inschrijving kan geschieden in percelen,
ondermassa of massa.
Omschrijving met tekening zijn tegen be-
taling van f 5,— (rest i tut ie f 2.50) vanaf
maandag 19 mei as. verkr i jgbaar aan het
kantoor van de architect , Inschrijvers moe-
ten bestekhouc^ers zi jn,

P. Bakker, arch. B.N.A.
Zutphenseweg 67, Vorden.

Hotel „de Konijnenbult"
vraagt een

meisje of juffrouw
Arbeidsuren nader te regelen.

Zaterdagmiddagtocht voor
Bejaarden

uitgaande- aan de Oranjevereniging.
Evenals andere jaren organiseert de Oranje-
vereniging een autotocht voor Bejaarden
op zaterdag 31 mei a.s.
Gezien de hoge kosten verwacht het be-
s tuur , dat zij voor wie dit geen bezwaar is
f 2.50 per persoon in de kosten bijdragen.
Aanmelden met opgave van leeftijd van 19
tot 24 mei a.s. bij H. G Poesse.
H.H. Automobilisten, die zich voor deze
tocht beschikbaar stellen, worden verzocht
met opgave van aantal zitplaatsen zich te
willen opgeven bij de H.H. H. G. Poesse,
G. P. Vogtlander en H. Wesselink.

Gemeente-
belangen
is Uw stem waard!

Stemt daarom op lijst 5.


