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ATTENTIE!
DONDERDAG - HEMELVAARTSDAG

Daar de volgende week de donderdag wegvalt
als werkdag verzoeken we u dringend eventuele
advertenties reeds dinsdag en woensdag te b&
zorgen. Wilt u er aan denken? Bij voorbaat
hartelijk dank!

DODENHERDENKING 1940—1945
Maandagavond, 4 mei 1959 is, ingevolge het Be-
sluit van de Regering, bestemd tot Nationale
Herdenkingsavond.
Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse
militairen, zeelieden en verzetstrijders, als de
geallieerde militairen, die voor de bevrijding
van ons vaderland gevallen zijn, en zij die in de
oorlogsjaren 1940—1945 zijn gevallen en af-
komstig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille tocht" naar de
Algemene Begraafplaats luidt als volgt:
1. Van des avonds 18 uur af zullen van alle

openbare 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 deel-
nemen aan de stille tocht. De deelnemers
stellen zich om 19 uur 20 op bij de N.H.
Kerk in het dorp. Om 19 uur 25 precies zal
van dit punt de stoet vertrekken naar de al-
gemene begraafplaats, met als doel de gra^
ven der geallieerde bondgenoten en het sym-
bolisch graf van hen die vielen uit Vorden.
Op deze graven zal door de Burgemeester
namens het gemeentebestuur en de inge-
zetenen van Vorden een krans worden ge-
legd.

4. Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de Bur-
gemeester is aangekondigd op de plaats van
herdenking twee minuten van volkomen
stilte in acht worden genomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort
lied, te zingen door het Vordens Mannen-
koor besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, be-
zielde, zullen geen toespraken worden ge-
houden, De weg naar de plaats der plechtig-
heid zal slechts te voet in volkomen stil-
zwijgen ZONDER VLAG OF VAANDEL
worden afgelegd. Rijwielen mogen in de stoet
niet worden toegelaten, terwijl het aan een
ieder verboden isx de begraafplaats die avond
voor de aankomst van de stoet te betreden.
Kinderen worden alleen onder geleide toe-
gelaten.

6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door
het strooien van bloemen op de plaats der
herdenking door elk der deelnemers is toe-
gestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep
gedaan om het nationale karakter van deze her-
denking te bewaren door zoveel mogelijk aan
de „Stille tocht" deel te nemen, opdat de ge-
vallenen uit de oorlogsjaren 1940—1945 niet
worden vergeten.

CONCOURS HIPPIQUE
Wanneer de weersomstandigheden op Hemel-
vaartsdag willen medewerken, kan het Natio-
naal Concours Hippiue, dat ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de Vordense
landelijke ruiterclub ,,De Graafschap" geor-
ganiseerd is, veel belangstelling trekken.
Niet minder dan 20 verenigingen uit Gelder-
land en Overijssel hebben ingeschreven, w.o.
verenigingen uit de Veluwe en de Betuwe.
In totaal zullen 150 paarden deelnemen. Er
zijn verschillende ere-prijzen door leden van
het ere-comité en diverse verenigingen be-
schikbaar gesteld.
In de morgenuren wordt begonnen met dres-
suur voor acht- en viertallen, individuele dres-
suur en het voorspringen van de B-ruiters.
De grootste belangstelling zal wel 's middags
het springconcours trekken en de demonstratie
van de kinder-ponyclub uit Holten. Verder
zijn er diverse tuignummers, o.m. een speciaal
damesnummer. Het springconcours bestaat uit
een B- en een L.M.Z. nummer.

Ds C. A. VAN NOOD OVERLEDEN
In de leeftijd van 81 jaar is zaterdag, juist op
/ijn verjaardag, te Aalten overleden de oud-
predikant van de Gereformeerde Gemeente al-
hier Ds A. C. van Nood.
Ds van Nood kwam op 30 januari 1921 in Vor-
den, welke gemeente hij tot 6 januari 1947
mocht dienen, de datum waarop hem eervol
emeritaat werd verleend. Hij is daarna nog een
paar jaar als emeritus-predikant aan de Geref.
Gemeente in Linschoten (Utr.) verbonden ge-
weest. Tenslotte vestigde hij zich in Aalten.
Met Ds van Nood is een geziene persoonlijk-
heid heengegaan en de oudere ingezetenen van
Vorden, van welke partij of godsdienst ook,
zullen aan hem een herinnering bewaren van
een goed en vriendelijk man, die er steeds op uit
was zijn medemens te helpen met raad en daad.
Dit bleek trouwens ook wel bij de teraardebe-
stelling, welke woensdag j.l. op de Algemene
Begraafplaats alhier plaats vond, waar zeer
velen bij vertegenwoordigd waren om de over-
ledene de laatste eer te bewijzen.

KERKDIENSTEN zondag 3 mei
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds J. H. lansen.
9.50 uur Mej. H. B. de Neeling. Jeugddienst.
Onderwerp: „Een metgezel voor het leven"

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 uur Ds. E. J. Duursema.
3 uur Ds. J. A. v.d. Peppel, van Lochem.

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

Donderdag 7 mei Hemelvaartsdag
Herv. Kerk: 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk: 9.30 uur Ds. E. J. Duursema.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
Hemelvaartsdag Dr. de Vries.

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

Zondag 3 mei Van Soest, Tel. 6753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

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

Gemeentehuis: no. 1541 — 1542.
Brand melden: no. 1541.

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

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 92 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 55,— tot f 62,— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke s^nd van 24 t.m. 29 april
Geboren: z. 40r B. Momberg en J. H. ten
Have; d. v. C. Bongers en J. H. Uenk; d. v.
H. Maalderink en J. A. Krijt; d. van J. W.
Golstein en A. J. Bomer.
Ondertrouwd: H. Scheffer en G. J. Lebbink.
Gehuwd: G. J. Haneveld en G. G. Ant ink ;
A. Dijkman enflU. H. Radstake.
Overleden: Vv^^an der Wal, vr., wed. van
A. J. Bremen, oud 81 j r . ; H. Lenselink, m.,
echtgen. van J. G. Wissels, oud 52 jr., over-
leden te Zutphen.

UW REDDEND BLOED
Inderdaad, ons bloed kan het leven van de
evenmens redden. Wie is er nu beter aan toe:
de patiënt die een bloedtransfusie ontvangt, of
de gezonde die zijn bloed geeft?
Het comité „Bloedplasma" prijst zich gelukkig
met de daadwerkelijke medewerking van Burge-
meester en Wethouders en de geestelijkheid.
Gemiddeld wordt per jaar op 75 Vordenaren
bloedtransfusie toegepast. Dokter Beekhuis ver-
klaarde dat de donor bij afname van Vz liter
bloed er absoluut geen nadeel van ondervindt
en dat na 10 dagen het bloed weer is aange-
groeid. De donor heeft veel gegeven en niets
verloren.
Het is voor elk gezond mens van 18—60 jaar
een ereplicht zich als donor aan te sluiten bij
onze plaatselijke afdeling. Welnu Vordenaren,
maak uw leven rijker en gelukkiger door des-
gevraagd 10 % van uw bloed te geven.
Een prikje, een sterke kop koffie en het „offer-
tje" is gebracht.
Jonge mensen, legt een grondslag voor een ge-
lukkig, zegenrijk leven, door naastenliefde te
beoefenen.
Dames, ook gij zult ongetwijfeld gaarne lid
worden van Bloedplasma.
Het comité doet een dringend beroep op u allen.
Huisgenoten kunnen zich op één folder opgeven.
Duizenden gewonden en zieken zeggen u reeds
bij voorbaat hardgrondig dank.
Voor aanmelding zie men de advertentie in dit
blad.

A.s. zondag 3 mei hoopt

Mej. Da. H. B. de Neeling,
uit Bilthoven
voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp v.d. preek: „Een Metgezel
voor het Leven".

Aanvang samenzang om 9.50 uur

GESLAAGD
Aan de Lagere Technische School te Zutphen
slaagden voor het Elektrisch Booglassen H.
Barendsen en J. Klein Brinke.

IVO ROL: Tanden rein - Adem fris

Een plastic
JAS

Een regenbui!
voor Dames
voor Heren
voor Meisjes
voor Jongens

en Kindercapes,
allerlei dessins en kleuren.

Het hele gezin in een BIG-BEN JAS
die U alleen koopt bij

VISSER - VORDEN
ONGEVAL BIJ VOETBALWEDSTRIJD

Tijdens de voetbalwedstrijd Noorddijk I—
Vorden I kwam door een ongelukkige samen-
loop van omstandigheden de Vorden-speler
J. Uenk dusdanig in aanraking met een tegen-
stander dat hij zijn rechterbeen even boven
de enkel brak. Hij werd na voorlopig door een
dokter in Neede verbonden te zijn, per zieken-
auto naar het Algemeen Ziekenhuis te Zut-
phen vervoerd.

VOETBAL
Het ongeval, dat de rechtbank J. Uenk reeds
een kwartier na de aanvang van de wedstrijd
Noorddijk I—Vorden I overkwam, drukte zijn
stempel op deze wedstrijd. Er werd aan weers-
zijden zonder veel animo gespeeld en ook het
spelpeil stond niet hoog. Bij Vorden was het
invaller Kappert, die het eerste doelpunt
maakte. W. Buunk scoorde met een magnifiek
schot uit een vrije schop het 2e doelpunt. Voor
rust bracht Noorddijk de partijen weer op
gelijke voet.
In de tweede helft wist Velhorst van dichtbij
de bal in het doel te deponeren, zodat Vorden
deze wedstrijd verdiend met 3—2 won. Hier-
door zal in de laatste competitie-wedstrijd
Vorden I—Erix I uitgemaakt worden of Vor-
den I nog een kansje heeft op het kampioen-
schap.
Vorden II stuurde Soccii II met een verdiende
2—O nederlaag hu^vaarts. Met rust was hier
de stand nog O—d^Biet tweede telde 4 inval-
lers.
Vorden A, dat bij W.V.C, a op bezoek was,
ging.eervol tegen de Winterswijkers met 5—2
ten onder. Vooral de betere techniek en de
lichaamsconditie van de tegenstanders gaven
hier de doorslag.,^k
A.s. zondag speel^^orden I voor de tweede
ronde om de G.V.B.-beker een uitwedstrijd
tegen Hummelo en Keppel I. Daar het Vor-
dense elftal de nodige invallers telt, geven
we de geel-zwarten niet zo veel kans op de
overwinning.
Vorden A gaat op bezoek bij Longa A in
Lichtenvoorde en kan hier misschien een
puntje winst behalen.
Vorden C speelt zaterdagmiddag de uitge-
stelde wedstrijd tegen de a.s. kampioen
A.Z.C. d. Daar Vorden c op de 2e plaats staat
kan het wel eens een spannende wedstrijd
worden.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

BEDRIJFSVOETBAL
Op maandag 5 mei zullen in het bedrijfs-voetbal-
toernooi de volgende wedstrijden gespeeld wor-
den op het gemeentelijk sportpark: Empo I—
Looierij I en „De Eendracht" I—Gems I. De
speeltijd duurt l uur. Er zal een kleine entree
geheven worden, welke ten bate van het Groene
Kruis komt.

BIOSCOOP
Zondagavond voert de film u naar het Afrikaan-
se oerwoud. Het is een zeer spannende avon-
turenfilm, met een leeuwenjacht als één der
hoogtepunten.

PBEMIEWINNAARS
CENTRALE STIERENKEURING ZUTPHEN

Op de gehouden provinciale stierenkeuring in
Zutphen behaalde de K.I.--vereniging een la en
een 2a en 2c premie; Fok- en Controlevereni-
ging Het Kiefskamp een 3b premie en G. Dijk-
man een 4b premie.

ENORME BELANGSTELLING BIJ
DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST

Maar zelden zal een diamanten huwelijkspaar
zoveel belangstelling ten deel zijn gevallen als
dat het geval was bij het echtpaar G. W. Biel-
derman—C. A. Bielderman—Brandenbarg, dat
dinsdag in zaal Bakker zijn 60-jarig huwelijks-
feest herdacht.
Tijdens de 's middags gehouden receptie was
het een komen en gaan van talrijke buurtge
noten, zakenrelaties, vrienden en kennissen,
die het krasse echtpaar de hand kwamen druk-
ken. Ook afgevaardigden van de Marktver.
de Aannemersbond en van de Woningbouwver.
„Thuis Best", van welke laatste vereniging de
bruidegom nog deel uitmaakt van het bestuur,
boden hun gelukwensen aan. Burgemeester van
Arkel en Ds Jansen met hun echtgenoten gaven
evenseens acte deprésence. Een schat van bloe-
men e.a. geschenken vergezelden al deze geluk-
wensen.

Woensdag 6 mei
wegens familiefeest de

gehele dag

gesloten
fa. wed. A.B.Hartens
wapen en- sporthandel

SNELWASMACHIHE
SOLITA f 155,-

BIJ KEUNE

KOOPT VH.

fa. Wed. A. B. Hartens
Wapen- en Sporthandel

GAAT U
KAMPEREN?

Wij verhuren

tenten en
luchtbedden

fa. G, W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Verhuur van gelegen-
he'dskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen,
Telefoon 2264.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14 H

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

l/oor ^/lioerler:

6 koppen en schotels
f4,95

6 limonadeglazen
f2,95

6 borrelglazen f 2,95

BIJ KEUNE

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Wasmachifiefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f 129,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenst af betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Kopriemen
voor koeien

ZEER IDEAAL

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden



RATTI l
De Ratti a-junioren zijn er zondag in
om in de uitwedstrijd tegen Halle a door een
4—6 overwinning het kampioenschap te be-
halen van hun afdeling. Zij wisten hierdoor
tevens hun ongeslagen record te
Na afloop werden de spelers en
de Eerw. Br. Canutus o.f.m. van harte
citeerd door de vele supporters, hun tegen-
standers e.a. De leider van T ~ ~™^ ö^n
hartelijke gelukwens. Hij
spel van de kampic
voerder een boek_
Ratti-leider dankte voor de sympathieke woor-
den, wees op de sportieve strijd en hoopte,
dat ook Halle a in de toekomst nog vele suc-
cessen zou mogen behalen.
Op de Kranenburg werden de jonge
nen gehuldigd in zaal Schoemaker. Tijdens
koffietafel, die door het bestuur van Ratti was
aangeboden, wenste de voorzitter de heer A.
J. Wopereis allen van harte geluk met dit
werkelijk verdiende kampioenschap. Hij sprak
tevens hartelijke woorden van dank tot de
actieve jeugdleider Br. Canutus o.f.m.. die
zich geheel had opgeofferd voor de junioren
en een zware taak van de schouders van het
bestuur had overgenomen. De heer Wopereis,
deelde onder gejuich van de enthousiaste
jeugd nog mede, dat als beloning voor het be-
haalde kampioenschap op 14 juni door alle
Junioren een uitstapje zal worden gemaakt
naar Enschede, waar men dan de ontmoeting
tussen Sp. Enschede en F.S. Santon uit Brazilië
zal bijwonen.
Ook de Eerw. Br. Canutus o.f.m. sprak woor-
den van dank tot de jongens voor hun mooie
spel en hun doorzettingsvermogen tijdens de
competitie. Veel had men bereikt, dank zij de
prachtige teamgeest onderling. Hij hoopte, dat
zij door intensieve training ook volgend jaar
in de Hoofdklasse op sportieve wijze goede
resultaten zouden behalen. Men bleef hierna
nog geruime tijd bijeen.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal is er in geslaagd om thuis
een 3—3 gelijk spel te behalen tegen K.S.H. I
uit Harreveld. Beide teams waren aan elkaar
gewaagd.
In de eerste helft toen Ratti de wind tegen
had, konden de bezoekers al spoedig de lei-
ding veroveren via hun middenvoor. De Ratti-
voorhoede kwam geleidelijk op toeren, maar
het schot bleef uit. Wel konden de gasten hun
voorsprong met een fraaie goal vergroten
(O—2), doch hierna was het met het overwicht
der bezoekers gebeurd.
Tolkamp scoorde met een welgemikt schot
2—l, waarna er wat opleving in de Ratti-
ploeg kwam.
Na de thee kwam de gelijkmaker via de voet
van Dostal (2—2). K.S.H, was thans zeker
niet de minste en bij een hernieuwde uitval
werd het 2—3 voor de gasten. Na een half
uur werd bij een schermutseling voor het
Harreveldse doel de gelijkmaker geboren.
Dostal schoot eerst in, maar de bal stuitte via
de paal het veld weer in, waarna Wentink de
bal hard in de touwen joeg (3—3).
De reserves waren vrijaf. Ratti a slaagde er
in om in hun afdeling van de eerste klas der

• — J ;„ Hallp,

JEUGDDAMTOERNOOI
Arnhem gehouden jeugddamtoernooi,
Vordense team haar eerste wedstrijd,

n , ^ tegen Bennekom met ̂
gewonnen. De uitslag is als volgt: G. Harmsen
tvorden)_T. van Beek (Bennekom) 0-2; P.

Ooyen_A. C. Hartman 2-0; W. Sloetjes-
j v. cl. Berg 2-0; J. Norde-G. J. Bothof 2-0

Wolte
ë
rink_j. Kolkman 2-0.

deelgenomen door Och-
fe* (Bet.) ; Bennekom en Vorden. A.s. zaterdag
ten ^ ^^ ^^ ̂  ̂
*5 gewonnen, dan mag dit team zich Gelders
kampioen noemen en zal naar de landskam-
pioenschappen afgevaardigd worden.

NU OOK IN NEDERLAND,

SANDWICH SPREAD
de nieuwe broodbelegging
Thans een populaire prijs, grote pot 145 et

kleine pot 98 et

OUDERAVOND BIJZ. LAGERE
LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

^ ^ ^ ̂  voorzitter> de heer A j.
Lenselink) werd in net schoolgebouw aan Het

^ ^ jaarlijkse ouderavond gehouden van
de Bijz Lagere Landbouwhuishoudschool, welke
^^ ^^ bezQCht wag De voorzitter wees op
^ verheugende feit dat de belangstelling van

^ ̂ ^ ^ ^^ ^^ waaruit toch dlüdeiijk
valt te maken dat er mee wordt geleefd met

werk yan de leerlingen en de belangen van

Paardenrookvlees, 100 gram
Margarine kersvers, 3 pakjes
Rumboncn, 150 gram

59 et
89 et
59 et

„ directrice, Mej. R. v. d. Vegte, gaf in vogel-
vlucht een overzicht van het afgelopen jaar.
Hierin waren de uitstapjes, de Kerst- en Paas-
wijdingen wel de hoogtijdagen geweest. Voor
het nieuwe cursusjaar (april 1959) waren reeds
80 nieuwe leerlingen ingeschreven. Thans wordt
de school door 233 leerlingen bezocht.
De grote moeilijkheid is, aldus de directrice, het
tekort aan leslokalen. Er zijn thans wel uit-
breidingsplannen voor de school in overweging.
De vloerbetegeling achter de school biedt een
uitstekende ontspanningsruimte voor de leer-
lingen in hun vrije tijd. Tegelijk met de uit-
breiding van het leerlingental is vanzelf ook het
schoolpersoneel uitgebreid, zodat er thans 15
leerkrachten zijn t.w. 8 voor vast en 7 voor be-
paalde uren. De oliebollendag ten behoeve van
aankoop van een piano was uitstekend geslaagd.
Deze doet reeds dienst ter begeleiding van de
zang en bevordert het zangonderwijs ten zeer-
ste. Ook de z.g.n. moedermiddag van de 2e klas-
seleerlingen kon als geslaagd worden be-
schouwd. Voor het volgen van de assistenten-
klas waren reeds veel cursisten geboekt. Verder
zal dit jaar met enige leerlingen een school-
reisje worden gemaakt naar Giethoorn—Nun-
speet en Zuid-Limburg. Dit houdt evenwel in
dat aan de eerste klas leerlingen geen vrij ge-
geven wordt om nog met het schoolreisje van
de lagere school mee te gaan.
DokgM" Westerbeek van Eerten besprak hierna
hel^Jflerwerp: „Opvoeding in de rijpingsjaren".
Spreker wees hierbij op de omgang met de kin-
deren vanaf de geboorte tot volwassen mens.
Op duidelijke en interessante wijze werd dit
onderwerp door spreker belicht.
Na^eantwoording van enige vragen dankte
M^^. d. Vegte de spreker voor zijn medewer-
king aan deze avond en ging Dr. Westerbeek
van Eerten voor in dankgebed.
Voor de aanvang van deze ouderavond werd van
de gelegenheid om van gedachten te wisselen
met het onderwijzend personeel een druk ge-
bruik gemaakt.

l blik erwten met wortelen en l blik
appelmoes samen 136 et., deze week voor
109 et

Bij 500 gram peulvruchten l jampot pic-
calilly van 52 et voor 39 et

Bij onze fijne Hotel Goud Koffie a 174 et
per 250 gram een groot pak zonnesprits
van 75 et voor 39 et

Wij hebben weer volop Pré, het moderne
wasmiddel, geen 2 maar 3 pakken voor
90 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

hierdoor ongeslagen kampioen.
Ratti b moest zaterdag in de a.s. kampu i
A Z C d uit Zutphen haar meerdere erkennen.
Het werd 14—1 voor de Zutphenaren.

KLEUTERS GAVEN BIJDRAGE
Nu allerwege in ons land inzamelingen zijn ge-

r het geschenk aan H.M. Koningin
te? ffeleeenheid van haar 50e verjaar-

ilde ook de .Nutskleuterschool alhier niet
VIUP kleuter had een kleinigheidachterblijven. Elke kleuter n vormden

sTrnln hèfbedragtan j?8.90
nu wpTd vriidaRmorgen in aanwezigheid van

erbesmSden door het hoofd der school
eieu^t hureemeester van Arkel m

] 'H r ïï?s iokaïen overhandigd. Mevr. van
een der U°™^^r tv voor diens

en op beurt dfnkte de burgemeester
der schooi en de kleuters voor deze

, P , De kleuters zegden voor de burge-
m"estgergnog eer^^aardt versfe op, dat gemaakt

Ï Kiburg hetgeen de burgemees-
door^ alle'kleutlrs te tracteren, zo-

ware feeststemming heerste.dat er
COLLECTE MILITAIRE FONDSEN

De jaarlijkse huis-aan-huis-collecte voor het
Comité der Gezamelijke Militaire Fondsen /.al
in deze gemeente worden gehouden gedurende
het tijdvak van 4 t/m 9 mei 1959.
De heer G. J. Beumer, Kerkstraat 11 alhier, zal
zich daartoe bij de ingezetenen vervoegen.
De collecte wordt in de belangstelling van de
ingezetenen aanbevolen.

ORIËNTERINGSRIT V.M.A.C.
Voor de zondag gehouden oriënteringsrit voor
auto's en motoren, georganiseerd door de
Vordense Auto- en Motorclub ,,De Graaf-
schaprijders", bestond een goede deelname.
De route had een lengte van 50 km en leidde
via Vorden, Leesten, Vierakker, Keyenburg,
Hengelo (G) en Delden weer naar de finish
bij Hotel Bakker. Hoewel de rit, volgens de
organisatoren niet moeilijk was, bleken diver-
se punten voor vele deelnemers toch struikel-
blokken te vormen.
De uitslag was: motoren: l Plettenberg, Zut-
phen, 24 strafpnt.; 2 Rexwinkel, Almen, 24
strafpnt.; 3 Bergsma, 63 strafpnt.; 4 Beers,
Zutphen, 152 strafpnt.
Auto's: l Plagman, Zutphen, 198 strafpnt.; 2
Muytstege, Vorden, 259 strafpnt.

De 13e districts varkensfokdag, georganiseerd
door de Bond van Varkensfokverenigingen
,,De Graafschap" is — mede door het gunstige
weer — bijzonder goed geslaagd. Volgens de
jury was in de aanvoer vergeleken bij voor-
gaande jaren, een goede vooruitgang te be-
speuren, vooral wat betreft het oudere fok-
materiaal. Er werd een levendige handel ge-
dreven, zodat verschillende dieren van eige-
naars verwisselden.
De jury bestond uit 12 deskundigen, terwijl
als arbiter was aangewezen Ir. Hoogland uit
Arnhem.
De dieren van de volgende eigenaren uit Vor-
den werden bekroond.
In de rubrieken l t/m 10 Beren: l en 2 H.
Flamma; 2a G. J. Sloetjes (de Menkhorst);
3 J. A. Eckelkamp; 3 H. Tjoonk; 3. H. Flamma.
Rubriek 11 t/m 19 dr. zeugen: 1. H. Flam-
ma; 2b H. Flamma en H. Tjoonk; 3a W. Riet-
man en A. J. Oltvoort; 3b A. J. Oltvoort (2 x)
en 3 A. J. Oltvoort.
Rubriek Loop varkens: 3 H. Tjoonk.
Rubriek Fokgroepen van één eigenaar be-
staande uit minstens 3 fokzeugen boven l
jaar: 2c H. Flamma.
Keur verzamelingen van Fokverenigingen: 2
Fokver. Vorden.
Alle eerste prijswinnaars, behalve de beker-
winnaars, zal men een medaille toezenden.

GESLAAGD
Voor het einddiploma van de R.K. Lagere
Landbouwschool te Baak slaagde de heer H.
Helmink, Delden. Eveneens behaalde deze het
diploma stalwedstrijd en slaagde met veel
vrucht voor de cursus ,,Paardengebruik".

BILJARTEN
De heer W. Pardijs heeft zijn persoonlijk kam-
pioenschap in de hoofdklasse der Zutphense
biljartclub niet kunnen prolongeren. De heer
Teunissen uit Voorst eindigde op de Ie plaats
met 8 punten. W. Pardijs en Slont eindigden op
de 2 en 3e plaats met 6 punten.

H.M. DE KONINGIN
De opbrengt van het busje, dat ten gemeente-
huize aan het . loket stond om hierin een
bijdrage te deponeren voor het geschenk aan
H.M. Koningin Juliana ter gelegenheid van
haar 50e verjaardag, bedroeg ƒ 36.—.

Zaal Langeler te Hengelo-GId.

DANSEN
op Hemelvaartsdag 7 mei. Aanvang 3 uur

Orkest Melodians.
Teuens dansen op zaterdag 9 en 16 mei.

ZEEK GESLAAGD KONINGINNEFEEST
KoninJÉkedag werd traditiegetrouw ingezet
met hWfuiden van de klokken van de dorps-
kerk van acht uur tot kwart over acht. Daarna
brachten de leerlingen uit de laagste 3 klassen
van alle lagere scholen voor het gemeentehuis
een aubade aan de burgemeester, die in zijn
toespraak de jeugd er op wees dat onze konin-
gin teJ^schouwen is als de Moeder des Vader-
lands,^^irvoor onze gehele bevolking van hoog
tot laag en van klein tot groot gelden bijeen
verzameld heeft om haar een verjaardagsge
schenk aan te bieden. Ook in Vorden hebben
velen aan dit geschenk bygedragen en zeker
de meisjes en jongens van de lagere scholen
en van de kleuterschool. Dit geschenk bestemt
Hare Majesteit voor een algemeen doel, dat
Haar volk ten goede komt. In verband hiermede
wees hij de jeugd er op in de toe'komst dit
schitterende voorbeeld na te volgen en eerst aan
het welzijn van een ander te denken en daarna
pas aan zichzelf. Het zal je in je latere leven
veel voldoening schenken, aldus besloot de bur-
gemeester zijn toespraak, die behalve door de
jeugd ook door talrijke ouderen werd aange-
hoord.
Dit samenzijn werd besloten met het zingen
van het Wilhelmus.
Hierna konden de jongelui in het Nutsgebouw
genieten van Jafro's Jeugdtoneel, dat opvoerde
de sprookjes „De Gelaarsde Kat" en „Hans 'en
Grietje", waarvan de jeugd bijzonder genoten
heeft. Ter afwisseling voerden enkele jongens
en meisjes o.l.v. Jaap Fröger een balletdansje
uit. Na afloop werden alle kinderen getracteerd.
Voor de grotere kinderen was er 's morgens
een oriënteringsrit per rijwiel.
Op het dorpsplein stonden diverse kermisver-
makelijkheden. In de draaimolen had de jeugd
enige tijd gratis draaien, 's Avonds was er dan-
sen in enkele gelegenheden, waarvan een zeer
druk gebruik gemaakt werd.
In Irene werd het Koninginnefeest reeds woens-
dagavond ingezet met de opvoering van het blij-
spel „Er was eens een steenhouwer", dat even-
als andere jaren ook nu weer ten tonele ge-
bracht werd door de Doetinchemse toneelver-
eniging V.O.P.
Er bestond voor deze bijeenkomst een zeer gro-
te belangstelling. Namens de Oranjevereniging
opende de heer J. A. Berenpas de avond en wer-
den door de aanwezigen staande twee couplet-
ten van ons volkslied gezongen. De geroutineer-
de speelsters en spelers van V.O.P. zorgden er
ook nu weer voor dat het een prachtige avond
is geworden. Er werd uitstekend en vlot spel
ten beste gegeven.
Aan het slot dankte de voorzitter van de Oranje-
feest commissie, Baron van Westerholt, het ge-
zelschap voor deze kostelijke avond en de com-
missie voor haar voorbereidende werkzaam-
heden. Hij bood de heer en mevr. Berenpas een
aardige attentie aan, evenals enkele personen
van het toneelgezelschap.
Op de avond van Koninginnedag werd in Irene
dit stuk nogmaals opgevoerd, eveneens voor
een gevulde zaal.
Volgende week volgen de uitslagen der spelen

ia. Wed. A. B. Marlens
Wapen- en Sporthandel

BIEDT ZICH AAN
werkvrouw voor 1
halve of hele dagen
per weck. Inlichtingen
bureau Contact.

Mevrouw Aartsen,
Rijksstraatweg 134>,
Warnsveld, vraagt een
net DAGMEISJE.
Spoedig in dienst tre-
den is gewenst.

Wij zoeken in Vorden
een zit-slaapkamer
voor bejaarde dame,
niet ziek en niet hulp-
behoevend, met vrien-
delijke verzorging.
Brieven onder letter B
aan het bureau van dit
blad.

JONGENSFIETS te
koop, leeft . 5-8 jaar.
B. v. Hackfortweg (50

Te koop 2 00 c.c.
„SPARTA", i.gst.
B. Wunderink,
Kranenburg, tel. » >

Z g a n . HOOIHARK
en 2 drag. VARKENS,
uitgeteld, te koop.
H. Bosman, bij 't

zwembad.

Te koop 8 zware
BIGGEN bij H. His-
sink, achter 't Véren-
daal, Vorden.

Toom BIGGEN te
koop bij H. Linden-
schot, „Rikkenberg",
Linde.

Adverteert in
Contact



Met grote vreugde
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

SASKIA

M. Slotemaker-
Diesfeldt

Maarten, Floris,
Bart

Vorden, 24 april '59.
,,Het Schapenmeer"

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje en zusje

WILMA

C. Bongers
J. H. Bongers-

Uenk
Albertien

Vorden, 26 april '59.
Zutphensweg C 60

x
x

Hartelijke dank voor
de belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

J. H. Mennink
H. M. D. Mennink

Harmsen

Vorden, Enkweg 15.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden.

J. W. Bulten
H. J. Bulten-

Braamkolk

J. D. Klein Brinke
A. Klein Brinke-

Benes

Vorden, mei 1959.

Diep getroffen door de
vele bl i jken van be-
langstelling, ondervon-
den bij het overlijden
van onze inniggeliefde
echtgenote en moeder
Johanna Maria Bouw-

meester-Veltkamp
allen onze harteli jke
dank.

fam Bouwmeester

Vorden, april 1959.
„Klein Windenberg"

Zware BIGGEN te
koop. G. J. KI. Ikkink,
Blokhuis.Wildenborch
N.O.Z,
4 BIGGEN te koop
bij A. Dimmendaal,
Medler D 160.

Toom BIGGEN te
koop, w.o. B.B. zeugjes
H. Tjoonk, ..Garmel,.
Te koop nieuwm. 2e
kalfs KOE, M.R.IJ.,
vierk. stempel, en een
vaarskalf.
G. J. Wunderink,
Kranenburg. Tel. 6735
Jonge KONIJNEN te
koop, witte VI. reuzen
geb 5 en 23 januari.
A. J. Florijn,

Nieuwstad 16
Jonge HENNEN te

koop, WL en WxR
10 weken oud.
D. Lett ink, Linde,

Vorden
Te koop BONEN-

STOKKEN,
bij D. J. Rouwenhorst,
..Biesterveld''.

.

v
>

X

Op donderdag 7 mei hopen D.V. onze
geliefde ouders en grootouders

E. J. Kettelarij
en
G. Kettelarij-Eggink

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-
kinderen.

Vorden, mei 1959.
„'t Waggelink"

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag
8 mei van 3 tot 5 uur aan huis.

X

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen, na een ziekte
van slechts enkele dagen, onze innig-
geliefde zorgzame man, vader, behuwd-
en grootvader en schoonzoon

Herman Lenselink
echtgenoot van J. G. Wissels

in de ouderdom van 52 jaar.

De hoop op een zalig wederzien
troost ons in dit smartelijk verlies.

}. G. Lenselink-Wissels
J. Lenselink
E. B. Lenselink-Weenk
Sinie en Ria
H. Wolsink-Lenselink
G. J. Wolsink
Harry
H. Wissels

Vorden, 27 april 1959.
Linde E 58 a.
De begrafenis heeft plaats gehad op
vrijdag l mei 1959 op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden behaagde het de H^re, na een
kortstondige ziekte uit or^} familie-
kring tot Zich te nemen onze innigge-
liefde broer, zwager en oom

Herman Lenselink
echtgenoot van J. G. Wissels

in de ouderdom van 52

Vorden (Linde), fam. G. Lenselink

Hengelo-G., fam. A. Verstege

Vorden, 27 april 1959.

Heden overleed in het Algemeen Zie-
kenhuis te Zutphen, na een kortston-
dige ziekte, onze inniggeliefde zwager
en oom

Herman Lenselink
echtgenoot van J. G. Wissels

in de ouderdom van 52 jaar.

Votden, fam. R. Rouwenhorst

Bathmen, fam. H. Wissels

Vorden, 27 april 1959.

M-rt diep leedwezen namen wij kennis
van het overlijden van ons geacht be-
stuurslid, de heer

H. Lenselink
Zijn nagedachtenis zal bij onze
Coöp. Werktuigenver, „de Medo"

steeds in herinnering blijven.

Het Bestuur van de
Coöp. Werktuigenvereniging
„de Medo"

Vorden, april 1959.

Bejaarden-kring
op woensdag 6 mei a,s,

om half 3 in het Nutsgebouw.
De heer Bannink vertoont kleurenfoto's

en vertelt er bij.

Operettevereniging
WARNSVELD

Maandag 11 mei, 's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw te Vorden
opgevoerd de prachtige operette

Die Csardasfürstin
van Emmerich Kalman.

Vloeiende melodieën
Aardige costuums
Prachtige decors

Entree f 1.75 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf maandag 4 mei bij
J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden

GEMEENTE VORDEN.

Ter sekretarie dezer
vraagd een

gemeente wordt ge-

Typiste,
met praktische ervaring en vlot kunnende
typen.

Salarisgrenzen f 1842. f2922.— per jaar.
Beneden 21 jaar jeugdaftrek.
Aanstelling op arbeidscontract.
Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Sollicitaties te richten aan de heer Burge-
meester van Vorden vóór 11 mei as,
Persoonlijk bezoek alleen na oproeping.

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst

200 gram ontbijtspek 6(
200 gram tongeworst 5f
200 gram leverworst 36 et

500 gram fijne rookworst 180 et
500 gram spek 90 et

Voor ieder een diepvriescel ^^ huur
om aardbeien, kersen, spinazie,

doperwten enz. te bewaren.

M. Krijt, Dorpsstraat
H.H. Landarbeiders.
Voorinlevering vakantiezegels
op dinsdag 5 mei 's avonds tussen 7 en 8
uur bij G. J. Martinus, Penningmeester
A.N.A.B.

IDEAAL

wn. c t e
zoekt U uit

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Telefoon 1254

Groene Kruis - Vorden
Bij de afd. gezinsverzorging kan een

gezinshelpster
geplaatst worden als 5e kracht,

min. leeftijd \7l/2 jaar.
Volledige inlichtingen bij Mevr. Rombach,

Telefoon 06752-1452.

Concordia Hengelo-G.

Dansmuziek
op Hemelvaartsdag 7 mei

Orkest „The Jocito's. Aanvang 4 uur.

GRATIS DANSEN.

wordt U toegewenst door

A. G. Tragter, Zutphenseweg

classic spring line!
met fijne kleurige

streepjes en ruitjes
vanaf f 15.90

LOOMAH - VORDEN
Telefoon 1231

Geheel nieuwe kollektie zelfbinders in wol, zijde, terylene,
treuira en terlenka.

U gaat Hemelvaartsdag, 7 mei, toch ook naar het groot, nationaal

Jubileum-concours hippique ?
1- en 2-spannen. -A" Springconcours. -k Demonstratie van kinderen uit Holten met Shetlandse pony's.

Terrein „Sophia-hoeve", Almenseweg. Aanvang 1.30 uur.



De Speciaalzaak O
ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

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

ONTVANGEN NIEUWE ZENDING

Strohoeden
met keurig bijpassende sjaals.

Kroneman-Jörissen

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, HengeloG., Tel. 06753-573

ENutsgebouw™'

Telefoon 1500
VORDEN

ploitatie Jac. Miedema - Deventer

)ndag 3 mei, 8 uur
_ de fel-spannende avonturenfilm

in technicolor

Duel in de Jungle
met: Dana Adrews - Jeanne Crain -

David Farrar.
Een fascinerende tocht door de Afri-
kaanse jungle, over de Tranvaalse
vlakten, langs leeuwenkuilen en slangen-
nesten, tot aan de voet der machtige
Victor ia-water vallen.

Toegang 14 jaar

Entree: f l .20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Hoe word ik innerlijk rijk?
Innerlijk rijk wordt U, door daadwerkelijke
naastenliefde. De hoogste naastenliefde is
niet financiële steun, noch goede raad of
hulp, neen, dat is iets te geven van het
kostbaarste, wat de mens bezit en wel

10 pet. van uw bloed.
Vul het huis aan huis bezorgde fol-
dertje: „Uw bloed kan een leven
redden" dadelijk in en bezorg het
uiterlijk zondag 10 mei bij een van
onderstaande leden van het comité.

Het comité:
H. Folmer, Zutphenseweg 38; W. ter Haar,
v. Bramerenstr. 2; J. Wesselink, D 43; G
Brummelman Jr., B 70a; H. Groot Bratnel,
D 15; J. Ketteledj, E 102; Joh. Norde,
Burg. Galléestraat 10; }. B. Vreeman, E 35:
J. G. Wassink, C 132; H. Wesselink, C 49.

Wilt U charmant
gekleed gaan?

Komt U dan kijken
en passen bij

LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Geachte Meneer en Mevrouw!
Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen
tot het bezichtigen van één van de 70 in aanbouw
zijnde woningen, gelegen aan de Hertog Karel van
Gelreweg No. 25 te Vorden, welke woning door
onderstaande firma's is geïnstalleerd.

De woning is te bezichtigen vanaf:
HEDEN zaterdag 2 mei t.m. zaterdag 9 mei '59 elke avond

van 7 tot 10 uur, uitgezonderd maandagavond 4 mei.

De woning is tevens enkele middagen voor het publiek
opengesteld en wel op:

HEDEN zaterdag 2 mei en zaterdag 9 mei '59,
maandag 4 mei en donderdag 7 mei '59 (Hemelvaartdag)
elke dag van 2 tot 5 uur.
Zondag gehele dag gesloten.

Wij zullen het zeer op prijs stellen wanneer U een
bezoek wilt komen brengen aan deze woning.
Hoogachtend,

Fa. H. van flrk, Kachels en Huishoudelijke art.
Fa. P. Dekker, Lampen en Elektrische art.
Fa. A. Polman, Woninginrichting

Vrije toegang. Kinderen zonder geleide geen toegang.

Een nieuwe senoritas 14 et.

In blikverpakking van 10 en 50 stuks.

llCoederdag
staat weer voor de deur !

Komt U onze grote verscheidenheid ca-
deaux eens bekijken

U SLAAGT ZEKER!
Zie etalage — Zie etalage

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364 -— Burg. Galléestraat 12

10 mei - Moeder vrij
Verwen Moeder zondag 10 mei.

Geef haar een taart,
cake of doos bonbons.
Wij hebben een grote sortering
in diverse prijzen.

Bakkerij Schotten & Co.
Telefoon 1394

Onze specialiteit:

de alombekende Zwanehalzen,
elke dag vers voorradig.

BLOUSES, VESTEN EN PULLOVERS,
^ ze zijn dit seizoen bijzonder mooi.

Bi Kom kijken en passen bij H. en W. Bü

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,75 per kg

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

me* ióch 10 % korting:

pak Spar-vermicelli
van 20 voor )) et

bij aankoop
van elk blikje Spar-tomatenpuree

geldig tot 5 mei

DUBBEL zegels,
DUBBEL voordeel!

TOMBOLA
brusselse kermis pakje 55 - 22 zegels
HAZELNOOTKROKANT
fijn snoepje 2OO gram 7O ~ 28 zegels

FIGUURSCHUIMPJES
8OO gram 56 - 22 zegels

LIMONADESIROOP
fles 0.75 Itr 165 - 66 zegels

LIMONADESIROOP
Binas fles O.6 Itr 14O - 56 zegels
VERMOUTH
vruchtenwijn fles 23O - 92 zegels
ONTBUTKOEK
groot 56O gram 75 - 30 zegels
ONTBUTKOEK
middel 43O gram 56 - 22 zegels
APPELMOES literblik 68 -28 zegels
THEEWORSTJE

1OO gram 55 - 22 zegels
LEVERKAAS

per 1OO gram 5O - 20 zegels

UW
VOOR-
DEEL

liet

14 et

liet

33 et

28 et

46 et

15 et

liet
14 et

liet

lOet

Sparlcoefc/e mei 10 "'0 korting
25O gr. Nootcarré's

en 13
65ct

zegels

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Gaat U verhuizen, krijgt U een nieuwe
woning? Gefeliciteerd.
Onze volle Neef wil U gaarne installeren.

Vloerbedekking, Gordijnen,
Meubels, enz. enz.
Kom eens met ons praten.

fa. G. W. Luimes, Tel. 1421

IWEAAL

huw wn fokte fiets
20tkt U uit

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 — Telefoon 1254


