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EMPO-JUBILEA
Zaterdagochtend 27 april kwam het gehele
personeel van de Empo-Rijwielfabriek bijeen
om twee jubilarissen te huldigen, te weten de
Heer Siemes, die 40 jaar en de Heer Braak-
hekke, die 25 jaar aan de fabriek verbonden
zijn.
De huldiging van de derde jubilaris, de Heer
Brinks, kon door droeve familie omstandig-
heden niet plaats vinden.
Als eerste nam de oprichter der fabriek, de
Heer Emsbroek, het woord en memoreerde
verscheidene bijzonderheden uit de 40-jarige
loopbaan van de Heer Siemes als Chef van
de Montageafdeling.
De Heer Emsbroek spelde hem het gouden
Empo-insigne op als dank voor de trouwe en
eerlijke wijze waarop de Heer Siemes het be-
drijf 40 jaar diende.
Hierna richtte de Heer Emsbroek het woord
tot de Heer Braakhekke. Hierbij herinnerde hij
hem aan zijn werkzaamheden omstreeks 1935
tijdens de tandemrace toen Empo zelfs 3 en 4
persoonstandems bouwde. De Heer Braakhek-
ke werd het zilveren Empospeldje op de revers
gespeld, speciaal voor de nauwgezette vervul-
ling van zijn taak als controleur.
Nadat de Heer Emsbroek de jubilarissen de
gebruikelijke enveloppe met inhoud overhan-
digd had, gaf hij het woord aan de Heer van
Arkel, Burgemeester van Vorden.
Deze deelde, tot blijde verrassing van alle aan-
wezigen mede. dat het Hare Majesteit de
Koningin behaagd had bij Koninklijk Besluit
van 28 Maart j.l. aan de Heer Siemes, voor de
langdurige en juiste vervulling van zijn taak
de Ere-medaille in zilver, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, te verlenen.
Als één na oudste Empo medewerker voerde
de Heer Harmsen het woord namens het per-
soneel.
De club van 25 jarigen wordt nu door de Heer
Braakhekke gebracht op 35 leden en hij sprak
de hoop uit dat deze club gestadig zou mogen
groeien onder aanvoering van de Heer Siemes
als oudste. A
Hij bood de jubilarissen namens het personeel*
een enveloppe aan terwijl de dames met bloe-
men bedacht werden.
In de avonduren bracht Concordia nog een
vrolijke serenade aan de Heer Siemes.

R. J, Koerselman
W. PARDIJS KAMPIOEN HOOFDAFDELING

ZUTPHENSE BILJARTBOND
De finale van de wedstrijden om het persoon-
lijk kampioenschap hoofdafdeling van de Zut-
phense Biljartbond heeft een verrassing ge-
bracht. De heer Pardijs van K.O.T. alhier, ont-
troonde de kampioen van het vorig jaar, de
heer Slont van de Pauw uit Warnsveld.
Voor het eerst heeft de heer Pardijs, na tien-
maal te hebben deelgenomen, de titel op zijn
naam gebracht. Slont kwam op de vierde
plaats na Lauckhart van Atlanta, Zutphen en
Teunissen. Voorst.

VOETBAL
A.s. zondag beginnen voor Vorden ook de
bekerwedstrijden. In de eerste ronde speelt
Vorden I in Eefde tegen Sportcl. I, terwijl
Vorden III op eigen terrein de tweede klasser
Keyenburgse Boys II zal ontmoeten.
Vorden I speelde zondag vriendschappelijk
tegen Vorden II, welke wedstrijd na een span-
nend verloop verdiend door Vorden I met 5—3
werd gewonnen.

'T ZAND ZONDAG WEER MOTORLAND
Nog slechts één dag en het motorgebrul op
het circuit 't Zand te Hengelo Gld. zal weer
losbarsten.
Morgenmiddag om half twee zullen de jaarlijk-
se motorterreinwedstrijden — waaraan ver-
bonden de kampioenschappen van Gelderland
- een aanvang nemen.

Van de organisatoren vernamen wij dat de
beste rijders weer in Hengelo aan de start zul-
len verschijnen en de namen van Clynk, Witt-
berg, v. d. Mei, v. d. Elzen, Gebr. Dirks, v.
Heukelom, gebr. Selling, Schram en vele an-
deren bekenden, spreken de verwachting uit
dat het er zondag tot en met zal spannen en
dat elke meter op het circa 3 km lange circuit
zwaar bevochten zal worden.
Het is ongetwijfel een grote eer voor Hengelo
Gld. dat hier de kampioenschappen voor Gel-
derland verreden worden en dat deze ook
meetellen voor het landskampioenschap.

GESLAAGD
Mej. Truus Muis slaagde voor het examen
analyste deel I, afgenomen te Wageningen
door de Kon. Ned. Chem. Vereniging.

KERKDIENSTEN zondag 5 mei.
Hervormde kerk.

9 uur Eerw. Heer J. Ribbink, van Ruurlo.
Jeugddienst.

10.30 uur Ds. J. H. Jansen. Bevrijdingsdienst.
Kapel Wildenborch.

9 uur Ds. J. H. Jansen. Bevrijdingsdienst.
Geref. Kerk

9.30 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
• 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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 4 mei van 5 uur tot en met
zondag 5 mei Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 26 april t.m. 2 mei.
Geboren: d. van D. Gotink en D. Gotink-
Hietveld.
Ondertrouwd: J. W. Lindenschot en G E.
Oldenboom; H. J. Lenselink en G. Hane-
veld.
Gehuwd: B. J. L. van Amerongen en G. W.
Aberson.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 92 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f55 .— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

SIMAVI-COLLECTE.
De Simavi-collecte, welke hier onlangs is
gehouden, heeft het prachtige bedrag van
f 1033.43 opgeleverd.

VARKENSFOKDAG
Dank zij het ideale weer, de grote
ling en de vlotte organisatie is de j
fokvarkensdag van de Bond van Varkensfok-
verenigingen ,,De Graafschap", die vrijdag op
een terrein nabij „Huize Vorden" is gehouden,
uitstekend geslaagd. Aan deze lle N.L. dis-
trictsfokvarkensdag namen de volgende aan-
gesloten verenigingen deel: Almen, Brummenj
Gorssel, Vorden. Warnsveld, Harfsen, Hengelo
(Gld.), Keijenborg, Klein-Dochteren, Laren,
Lochem, Oolde en Steenderen.
Het aantal inzendingen bedroeg 286, ruim 50
meer dan verleden jaar. Ook de belangstelling
was groot. Van heinde en ver waren de fok-
kers komen opdagen, o.a. uit Drente, Over-
ijssel, Brabant en andere streken van het land.
Vele dieren werden verhandeld.
Als keurmeesters fungeerden de heren: H.
Bakker, Assen; H. Holsbrink, Almelo; Jac. N ij-
holt, Oldeberkoop; J. P. Vrijsen, Reusel; A.
Blikman, Velp; G. W. Blikman, Almen; P. W.
Smeenk. Hengelo (Gld.); H. Rietman, Arnhem;
H. Oortgiesen, Arnhem; J. Jansen, Neerbosch
en C. Jansen uit Wijchen.
In plaats van ir. Hoogland uit Arnhem, die
verhinderd was, trad als arbiter op ir. Y. Kroes
uit Utrecht, secretaris van het Centraal Bureau
voor de Varkensfokkerij in Nederland.
De jury was van oordeel, dat deze fokdag,
dank zij het prima materiaal, uitermate ge-
slaagd was. Er was een flinke aanvoer waar-
bij over de gehele linie vooruitgang in kwali-
teit viel te constateren. Er waren aanmerkelijk
méér en betere beren, waarvan vooral de ach-
terstellen en hammen goed ontwikkeld waren.
Zowel bij de zeugen als de beren was een aan-
merkelijke vooruitgang, ook mede als gevolg
van het feit, dat thans uitbetaling naar kwali-
teit geschiedt. Ook de mestvarkens dienen
produktie-dieren te worden.
Op deze fokdag was, aldus de jury, dan ook
bewezen, dat dank zij het noodzakelijke aan-
dacht schenken aan deze tak van bedrijf, de
kwaliteit van het materiaal is vooruitgegaan.
De wisselbeker, aangeboden door de heer H.
G. Poesse te Vorden voor de beste keurver-
zameling van fokverenigingen (bestaande uit
minstens een beer en vijf zeugen) kwam voor
de derde achtereenvolgende maal in het bezit
van de fokvereniging Keijenborg (gem. Henge-
lo Gld.), waardoor deze definitief bezitster
werd.

ONGEWENST BEZOEK
In de nieuwe kleedlokaliteit van de voetbal-
vereniging Vorden hebben onbevoegden zich
toegang verschaft tot de cantine van de heer
Voskamp, waar de boel overhoop gehaald
werd op zoek naar eetbare waar. welke geluk-
kig niet aanwezig was. Wel hebben de onge-
wenste bezoekers zich tegoed gedaan aan een
aantal suikerklontjes en werd de Butagasfles
opengezet, waardoor deze leeg is gelopen.
Vermoedelijk zijn jongens hier de daders. De
politie heeft de zaak in onderzoek.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 9 uur spreekt Eerw. Heer J.
Ribbink over het onderwerp: „Laat
mij maar zwerven".

*

De samenzang begint om 8.50 uur.

DODENHERDENKING 1940—1945
Zaterdagavond, 4 mei 1957, is ingevolge het
Besluit van de Regering, bestemd tot Nationale
Herdenkingsavond.
Herdacht zullen worden zowel de Nederland-
se militairen, zeelieden en verzetstrijders, als
de geallieerde militairen, die voor de bevrij-
ding van ons vaderland gevallen zijn en zij
die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn geval-
len en afkomstig zijn uit Vorden.
In afwijking van voorgaande jaren zal ditmaal
de z.g. „Stille tocht" en de herdenkingsdienst
van gevallenen op de KRANENBURG komen
te vervallen.
Een gezamenlijke herdenkingsdienst in de N.H.
Kerk in het dorp zal evenmin worden gehou-
den.
Wel gaat de „Stille tocht" naar de Algemene
Begraafplaas door, waarvan het programma
hieronder volgt.
1. Van des avonds 18 uur af zullen van alle
openbare gebouwen in Vorden de vlaggen
halfstok worden gehangen. Particulieren wor-
den verzocht dit eveneens te doen.
2. Van 19 uur 25 tot 19 uur 40 zal de toren-
klok van de N.H. Kerk worden geluid.
3. Om 19 uur 25 zal een ieder kunnen deel-
nemen aan de stille tocht. De deelnemers stel-
len 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 algemene
begraafplaats, met als doel de graven der ge-
allieerde 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 Burge-
meester namens het gemeentebestuur en de
ingezetenen van Vorden een krans worden
gelegd, ter nagedachtenis aan hen die vielen.
4. Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de
Burgemeester is aangekondigd op de plaats
"an herdenking twee minuten van volkomen
stilte in acht'worden genomen. De plechtig-
heid wordt hierna met een kort lied, te zingen
door het Vordens Mannenkoor besloten.
5. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, beziel-
de, zullen geen toespraken worden gehouden.
De weg naar de plaats der plechtigheid zal
slechts te voet in volkomen stilzwijgen zonder
vlag of vaandel worden afgelegd. Rijwielen
mogen in de stoet niet worden toegelaten, ter-
wijl het aan een ieder verboden is de begraaf-
plaats die avond voor de aankomst van de
stoet te betreden. Kinderen worden alleen on-
der geleide toegelaten.
G. 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
gedaan om het nationale karaker van deze
herdenking te bewaren door zoveel mogelijk
aan de stille tocht deel te nemen, opdat de ge-
vallenen uit de oorlogsjaren 1940—1945 niet
worden vergeten.

R. J. Koerselman

RATTI-NIEUWS
Zondag j.l. waren er voor de Senioren geen
wedstrijden vastgesteld in verband met de in-
terland-wedstrijd Nederland—België. De A-
Junioren waren wel in touw en hadden irt
Keijenborg geen gemakkelijke taak tegen het
A-elftal van de Boys. Na een enerverende
strijd moest Ratti A met een kleine 3—2 neder-
laag genoegen nemen.
Het programma voor deze week vermeldt voor
de beide senioren-elftallen een beker wedstrijd
(G.V.B.). Ratti I komt in de eerste Ronde van
de eerste afdeling uit tegen Neede II, welke
ontmoeting in Neede wordt gespeeld.
Ratti II blijft thuis en kan haar krachten meten
met Rietmolen II (Eerste ronde, tweede af-
deling). Ook hier kan het spannen.



PERSONEELSVERENIGING DE EENDRACHT
VERGADERDE

Onder voorzitterschap van de heer H. Klein
Brinke hield de personeelsvereniging van De
Eendracht in café Bloemendaal de jaarverga-
dering. Besloten werd het jaarlijks uitstapje te
houden naar Tekelenburg (Duitsland). Ten ein-
de te kunnen deelnemen aan de bedrijfsvoet-
balcompetitie zal een voetbalclub worden op-
gericht. In plaats van de aftredende bestuurs-
leden mej. G. Rouwenhorst en de heren J. H.
Wahl en J. Assink werden gekozen de heren
A. Bargeman, Joh. ten Have en H. te Paske.
In verband met haar huwelijk werd tevens af-
scheid genomen van mej. Rouwenhorst.
Als oudste personeelslid sprak de heer Wahl
mej. Rouwenhorst toe. Spreker schetste haar
als een oprechte collega en een getrouw be-
stuurslid. Als blijk van waardering bood hij
haar namens het personeel een enveloppe met
inhoud aan.
Vervolgens sprak de heer Klein Brinke enkc
afscheidswoorden. Mej. Rouwenhorst bedank-
te en hoopte dat het personeel zich steeds
hechter en sterker in de personeelsvereniging
zal verenigen.

DRUKKE WEEK VOOR DE PADVINDERS
De padvinders van de David I. Alfordgroep
hebben een drukke week achter de rug.
Op St. Jorisdag werd om zeven uur bij het
troephuis de vlag gehesen en de geschiedenis
van St. Joris verteld.
's Avonds werd een kampvuur ontstoken,
waarbij onverwacht de D.C. uit Zutphen kwam
opdagen. De bijeenkomst werd geopend met
het zingen van „Hoort zegt het voort", waar-
na enkele speciale liederen werden gezongen
en het St. Jorisverhaal werd verteld. In een
korte vertelling, ontleend aan het dagelijks
leven, werd aangetoond, dat draken altijd nog
zullen bestaan in de vorm van egoïsme, wreed-
heid, leugen en bedrog.
Daarna werd de belofte hernieuwd en besloten
met de vriendschapsband en het zingen van
het Wilhelmus. Tenslotte werden de jongens
getracteerd op chocolademelk.
De actie ,,Een heitje voor 'n karweitje" was
dit jaar voor de jonge padvinders weer een
succes. Zij wisten in twee en een halve dag
een bedrag van ƒ 180,— te verdienen.

R. J. KOERSELMAN

KONINGINNEFEEST
Wanneer we de balans opmaken van het pas
gevierde Koninginnefeest kunnen we zeggen
dat Vorden op waardige wijze de 48ste ver-
jaardag van Hare Majesteit de Koningin heeft
herdacht.
Aan de vooravond (maandag) werd in het ge-
bouw Irene het feest ingezet met de opvoering
van twee humoristische stukken t.w. ,,Eduard
wordt mens" en ,,Een raar stelletje mensen"
door de Chr. Toneelvereniging V.O.P. uit Doe-
tinchem. Deze avond werd namens het Oranje-
comité geopend door het bestuurslid de heer
A. J. Berenpas en gesloten door de voorzitter
van het comité de heer Mr. A. Baron van
Westerholt van Hackfort. Zoals we van V.O.P.
gewoon zijn waren beide stukken weer ,,af".
De bijna volle zaal daverde gedurig van het
lachen.
Deze avond werd dinsdag herhaald, waarin
het slotwoord door de heer burgemeester werd
gesproken.
Aan de oriënteringsrit per fiets namen een
record aantal schoolkinderen deel, n.l. 358,
terwijl tevens 130 groteren, van de partij wa-
ren. De eerste 5 prijswinnaars waren:
Meisjes van 11 jaar: 1. Willy Beek, 2 Janna
Meijerink, 3. Joke Weekhout, 4. J. Emsbroek
en 5. Herman Boers.
Jongens 11 jaar: 1. Harrie Wagenvoort, 2. Joke
Bannink, 3. R. Lulofs, 4. T. Vreeman en 5. B.
Harmsen.
Meisjes van 12 jaar: 1. Tr. Huizinga, 2. J.
Kamperman, 3. E. Groot Bramel, 4. C. de Vries
en 5. R. de Jonge.
Jongens van 12 jaar: H. Rossel, 2. J. Arfman,
3. H. Emsbroek, 4. B. Garsen en 5. R. Eggink.
Meisjes van 13 en 14 jaar: 1. D. Romville, 2.
M. Krijt, 3. D. Buunk, 4. G. Uenk en 5. H.
Barink.
Jongens van 13 en 14 jaar: 1. W. Kuyper, 2. H.

In blijde Verwachting
Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor
Moeder en Baby. Gratis bij de Babydcrm
Super-Babyset, waarin poeder - zalf - ol.e
zeep - shampoo, è f 5.90. Weten is gerust z i j : ' .

m

Meijerman, 3. W. Berkelder, 4. G. Kamperman
en 5. J. Jansen.
Personen van 15 jaar en ouder: 1. F. Smit Jr
met l strafpunt; 2. Mevr. Martinus; 3. A. Bello,
met 7 strfp.; 4. D. Martinus, 7 strp.j 5. Hidde
v. d. Wal, 9 strp.; 6. W. de Boer, 9 strp.; 7. Mej.
A. Rouwenhorst, 11 strp.; 8. B. Romville, 11
strp.; 9. Joop Harwig, 20 strp.; 10. Henk Meu-
lenbrugge, met 20 strp. en 11. Hans Potman

met 23 strafpunten.
Aan de behendigheidswedstrijd op motoren na-
men 27 personen deel. Uitslag: 1. Bongers te
Vorden; 2. B. Hartelman; 3. J. Wijnbergen; 4.
R. Kreunen en 5. B. Gotink, allen te Hengelo
(Gld.).
Iets nieuws was dit jaar de vossenjacht met
67 deelnemers. Hiervan waren de winnaars:
1. J. Sloot; 2. T. Wolsing; 3. H. Schouten; 4.
H. Meulenbrugge; 5. W. Wesselink en 6. Ger-
rie Eijerkamp.
Voor het dogkarrijden bestond ook goede be-
langstelling. De prijswinnaarsters hiervan wa-
ren: 1. Mevr. Maalderink—Blikman; 2. Mevr.
Beltman—Voskamp; 3. Mej. A. Kamperman; 4.
Mevr. Weustenenk—Wesselink; 5. Mevr. Eg-
gink—Oortgiesen; 6. Mevr. Luichies; 7. Mevr.
Groot Roessink—-Golstein; 8. Mevr. Gotink—
Addink; 9. Mevr. te Kamp—Hilferink en 10.
Mevr. Slob.
Koning van het Vogelschieten werd dit jaar
de 15 jarige zoon van de heer D. Stokkink uit
de Wildenborch n.l. G. W. Stokkink; Linker-
vleugel: E. J. Wenneker; Rechtervleugel: G. J.
Groot Jebbink; Staart: B. Steenman en Kop:
W. Pieterman.
Van het Schijfschieten waren de gelukkige
winnaars: 1. E. Pardijs van ,,'t Lange End";
2. W. Kamperman en 3. E. J. Hofmeijer.
Uitslag van de Vrije baan: 1. A. Tragter en
2. T. D. B. Eskes (Kerkhofweg).
In de voormiddag draaide voor de Vordense
jeugd van 6 tot en met 10 jaar de film ,,Dik
Trom". Hiervan werd reusachtig door de klei-
nen genoten.
Op het marktplein draaiden zweefmolen en
draaimolen, terwijl verschillende kramen ge-
legenheid boden de inwendige mens te ver-
sterken.
De optocht van de kinderen van 6 tot en met
10 jaar verliep naar wens. Er heerste in de
straten van ons dorp een gezellige drukte.
's Avonds was er dansen in het Nutsgebouw.
Het Vordens Oranjecomitè kan op een ge-
slaagd feest terugzien.

HOOFDPIJN? +
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent

LAATSTE ONTWIKKELINGSAVOND
BOERINNENBOND

De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" hield in
zaal Schoenaker haar laatste maandelijkse ont-
wikkelingsavond, welke goed bezocht was. De
presidente kon in 't bijzonder Mej. J. Merkx
van het Hoofdbestuur der Boerinnenbond uit

rnhem welkom heten.
ej. Merkx vertelde vervolgens op vlotte en

interessante wijze over haar studiereis naar
Amerika. Spreekster had voor enige jaren
deze reis gemaakt met enkele landgenoten, om
te zien hoe men eigenlijk in Amerika werkt en
om het een en ander in eigen land in praktijk
|te brengen. Zij vertelde o. a. over het huwe-
lijksleven, de godsdienst, de emigranten etc.
Ook het gezinsleven, dat zich veelal buitens-
huis afspeelt, had zij van nabij meegemaakt.
Spreekster wees er op, hoe de Amerikaanse
huisvrouw erg uithuizig is en zich dikwijls
meer rnet het sociale leven (vergaderingenbe-
zoek, etc.) bemoeit dan de huishouding. Ken-
merkende karaktereigenschappen van de
Amerikanen waren volgens Mej. Merkx hun
grote vriendelijkheid en gastvrijheid. Ook zal
een Amerikaan nooit de slechte eigenschap-
pen van zijn medemens in een gesprek naar
voren brengen, doch eerst de goede, terwijl dit
in Nederland nog wel eens andersom is.
Een en ander werd verduidelijkt met eigen,
prachtige kleurenopnamen o.a. van het Kapi-
tool, het Witte Huis etc.
De voorzitster Mevr. Gr. Mokkink—Seesing
dankte Mej. Merkx na afloop hartelijk voor
haar mooie uiteenzetting.

W

R. J. KOERSELMAN

ST. JORISDAG 1957
Traditiegetrouw hebben de welpen en leid-
sters van de ,,St. Michaelsgroep" Vorden—
Kranenburg St. Jorisdag 1957 op waardige
wijze gevierd, 's Morgens werd om 8 uur in
de parochiekerk een plechtige H. Mis opge-
dragen. Hierna vond de zegening van de St.
Jorisbloem plaats. Aan elke welp werd een
bloem uitgereikt, terwijl de aalmoezenier in
een korte toespraak de betekenis hiervan uit-
een zette en er o.a. op wees hoe St. Joris
steeds een ridderlijke figuur was geweest, die
men moest trachten na te volgen. Vervolgens
werd de vlaggenparade gehouden voor de
blokhut en werden enkele spelletjes gedaan.
's Middags werd er öppèl geblazen voor d"
jongelui en werd op de schietbaan in het Gal-
gengooi een spel georganiseerd, waaraan de
jeugd haar hart kon ophalen. Nadat nog een
,,slachtoffer" van een roofoverval was bevrijd
werd men op ranja getracteerd om van de
schrik te bekomen.
Wederom bij de blokhut aangekomen kon na
veel zoeken de „schat", een hoeveelheid paas-
eieren, worden opgespeurd.
Tegen half zeven uur zat men gezamenlijk
rondom het St. Joriskampvuur, dat een intiem
karakter droeg.

DE COÖP. BOERENLEENBANK IN VORDEN
HAD EEN GOED JAAR

Ondanks het feit, dat de overal merkbare ont-
sparing ook aan de Vordense Coöp. Boeren-
leenbank niet ongemerkt voorbijgaat, kon het
bestuur op de maandagavond gehouden jaar-
vergadering toch met een bevredigend eind-
resultaat voor de dag komen.
Er kon op de vaste goederen behoorlijk wor-
den afgeschreven en het eindresultaat gaf
daarbij nog een winst te zien van ƒ 11.631,24,
hetgeen — zoals op de vergadering besloten
werd — bij de reserve gevoegd zal worden. De
reserve bedraagt hierdoor thans ƒ271.322,06.
Traditiegetrouw verleende de Boerenleenbank
ook dit jaar weer een aantal subsidies voor
een totaal bedrag van ƒ 1194,50.

~~Pj~ ~j~

HG/J&Gfl met Uamed-Gelei
verzorgd,worden luxe handen

De gelukkigen waren: Groene Kruis ƒ 250,—;
Kleuterschool ƒ 100,—; „Landbouw redt mee"
ƒ 100,—; Warm drinken overbl. schoolkinde-
ren van de beide O.L. scholen en de Bijz.
school op 't Hoge ƒ 274,—; Wegverharding
Delden ƒ 365,—; Roode Kruis ƒ 50,—; Bijen-
vereniging ƒ 25,—; Volks Hoge School, Eer-
beek ƒ 20,—; Blindenvereniging ƒ 10,— en
„Ereschuld en Dankbaarheid" ƒ 0,50.
De Vergadering ging met de verlening van
deze subsidies accoord, doch deed tevens een
suggestie om de vergoeding voor warmdrin-
ken voor schoolkinderen te verhogen, opdat
ook de kinderen uit gezinnen, die dit niet be-
talen kunnen, gebruik kunnen maken van de
dagelijkse schoolmelk-voeding. Het hoofd van
de school dient zich daarvoor met het bestuur
van de bank in verbinding te stellen. Op een
vraag, wanneer de aanvragen om subsidies in-
gediend moeten worden, deelde het bestuur
mede dat dit het gehele jaar door kan ge-
schieden.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de heren B. Rossel (voorz.) en H. J. Gotink
(secr.) herkozen, evenals het aftredende lid
van de Raad van Toezicht, de heer H. J. Eg-
gink.
De heer H. J. Gotink deelde aan de hand van
zijn herverkiezing mede dat het wenselijk was
om voor de bestuursleden een leeftijdsgrens
vast te stellen voor de duur van hun zitting.
Hij meende deze grens te moeten trekken tot
75 jaar, zodat hij en de heer Rossel thans voor
de laatste periode zitting hebben in het be-

kstuur. De bedoeling is dat ook de jeugd een
"kans moet hebben om de bank te helpen be-

sturen, hoewel het voor het vertrouwen van
de bank beter is dat het bestuur niet teveel
verwisselt. Dit punt kwam trouwens ook aan
de orde bij het voorstel tot wijziging der sta-
tuten en het huish. reglement. Behalve vast-

|stelling van een leeftijdsgrens voor bestuurs-
leden werd hierin nog voorgesteld het ver-

strekken van blanco credieten voor ten hoog-
ste ƒ 3.000,— voor de duur van één jaar. Aan-
gezien hiervoor 3/4 van het aantal leden aan-
wezig moet zijn, werd dit punt verschoven
naar de volgende vergadering, welke over 3
weken gehouden zal worden, daar er thans
maar weinig leden aanwezig waren. Vervol-
gens werd door de kassier, de heer H. Kapelle,
een uitgebreid jaarverslag voorgelezen. Er
gingen uit de vergadering stemmen op om dit
verslag in het vervolg te laten drukken, zodat
de leden dit vooraf thuis kunnen bestuderen,
vooral in verband met de daarin genoemde
cijfers. Het bestuur zegde toe deze mogelijk-
heid te onderzoeken, daar dit een vrij groot
financieel offer voor de bank zou betekenen.

(Woi i l l vervolgd)

Te koop nuchter
STIERKALF. B. Ros-
sel.
Te koopdrag. M.R.IJ.
volbl. VAARS, bijna
a.d. telling, m. goede
melklijsten.
H. Memelink, Linde,
„Leemreize".
Te koop 5 BIGGEN.
H. Decanije, Galgen-

BIGGEN te koop bij
J. Oortgiesen D 157,
Medler.

Handig dat

gesneden brood
van Schurink
en . . . blijft lang
zacht.

Een
Divan nodig, of
een mooie
rookstoei.

Kom gerust eens kij-
ken.
fa* G» W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

H.H. Bromfietsers.
Plasticjassen, lekker
warm en waterdicht

fa G. W. Luimes
Telef. 421 Vorden
Heeft U oude matras-
sen bij te vullen of
opnieuw te overtrekken
of wenst U oude veren
te hebben veranderd
in matrassen, of uwe
oude stoelen opnieuw
weer opgemaakt of
bekleed? Vraagt U
ons dan eens stalen of
prijzen, het valt U ze-
ker mee.

Joh. Heerink
Zutphenseweg 7,
Vorden. Telefoon 383
Staat ter Dekking
nieuw aangekochte
premiebeer, Ie pr.
fokdag Vorden, V.
en M. ook Ie pr.,
en V. en M. kam-
pioen, fokker Cam-
perman, Toldijk.

J. F. W. Mokkink
Medler.



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

F. Eskes
J. Eskes-

Wentink
Vorden, mei '57.
't Hoge 47.
„Marie Louise".

Voor de vele blijken
van medeleven met
het overlijden, van on-
ze lieve dochter, zus-
ter en schoonzuster

Mej. A. M. Neyenhuys
betuigen wij u hier-
mede onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
H. Neyenhuys

's-Gravenhage, mei '57

Wegens sterfgeval in
onze familie gaat ons
Herdenkingsfeest op 6
mei NIET DOOR.

fam. W. HALLERS

A*s. woensdag en
donderdag

afwezig.
Smederij Oldenhave

Delden

Mevrouw Nienhuis,
Wilhelminalaan 24,
Vorden, vraagt tegen
l juni wegens huwe-
lijk van het tegen-
woordige een

meisje
voor dag en nacht,

veel vrij.

Heer VRAAGT gem.
slaapkamer met ont-
bijt. Voor direct.
Br. letter A bureau
Contact.

Gevraagd net handig
MEISJE voor hulp in
de kleermakerij.
Maatkleding Mombarg
Nieuwstad, Tel. 480

Te koop een toom
zware gekruiste BIG-
GEN. Wed. F. H.
Bennink, Wildenborch
D 81.

Direct nog eendags
KUIKENS af te ge-
ven. 16 mei 1100 geel-
vlezige kuikens en 60
SxR HENNEN, 9
weken oud.
Weenk's Broederij,
Linde. Telefoon 559.

BIGGEN te koop bij
G. W. Winkel,

't Gazoor

Te koop 5 zware
BIGGEN bij G. J.
Arfman, Wildenborch

„Hu is het tijd"
voor het zaaien van

Denkt U om de
Bloemzaden*
En probeer wat

vroege
Stamslabonen*

Kropsla
„grote gele".

DERKSEN
Zutphenseweg

Anne M. Kok

en
Alberdina B. Buunk

hebben het genoegen U, mede
namens hun ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden op dinsdag 7
mei a.s., des v.m. 11 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
De huwelijksinzegening zal plaats
vinden 2 30 uur door de Weleerw.
Heer Ds. E. J. Duursema in de
Geref. Kerk te Vorden.

Doesburg, Kerkstraat 30
mei 1957.

y Vorden, Almenseweg C 155
X Receptie van 4-5 uur in de zaal X
U van Hotel Bakker te Vorden. W
X Toekomstig adres : Kerkstraat 32,
W Doesburg.

Hans Roghair

en
Truus te Raa

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden te Borculo op
woensdag 8 mei, des voormiddags
te 11 uur.
Huwelijksinzegening door de
Weleerw. Heer Ds. E. J. Duurse-
ma, te H uur in de Geref. Kerk
te Vorden,

Receptie: woensdag 8 mei van
16—18 uur in Hotel „Het Wa-
pen van Gelderland" te Vorden.

Toekomstig adres vanaf l-6-'57:
Kievitspark 11, Voorhout.

r i

X
X
X
X
X

8
X
X
X Vorden, „Het Enzerinck"

.. Gelselaar, „Groot haarberg"

Zaterdag 4 mei hopen onze
ouders en grootouders

E. J. Gotink

eliefde

en

G. H. Gotink-Meulenbrugge

5 hun 40-jarige echtvereniging te her-
Q denken. Dat zij nog lang voor elkaar
n en voor ons gespaard mogen blijven
X is de wens van hun kinderen en klein-
X kinderen.

Q Vorden, mei 1957.
X

D.V. hopen op zaterdag 1 1 mei onze
lieve Opa en Oma

Willem Eggink

en
Willemina Eggink Oltvoort

te herdenken dat zij voor 40 jaar in
de echt werden verbonden.

Vorden: Willy Kreunen
Gerry Kreunen

Doetinchem : Wini Eggink
Vorden: Henkie Kreunen

Gelegenheid te feliciteren H mei na
2 uur aan huis.

Vorden, Wildenborch D 84.

Collecte Militaire Fondsen.
De jaarlijkse huis aan huis collecte voor
het Comité der Gezamenlijke Militaire Fond-
sen zal in deze gemeente worden gehouden
gedurende het tijdvak van 6 t.m. 11 mei '57.
De Heer F. Dekker zal zich daartoe bij de
ingezetenen vervoegen.
De collecte wordt in de belangstelling van
de ingezetenen aanbevolen.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Vrijdag 10 mei a. s. hopen onze ge- f
liefde ouders en grootouders

J. W. Denkers

en

T. Denkers-Levenkamp

w hun 50-jarige echtvereniging te her-
] denken.

Q Dat zij nog lang voor elkaar en voor
\ ons gespaard mogen blijven is de

X wens van hun dankbare kinderen, be-
X huwd-, klein- en achterkleinkinderen,
w
Q Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag

j 10 mei van 3.30 tot 5 uur n.m. in
X zaal Lettink.
U
O Vorden, mei 1957.

Donderdag 9 mei hopen onze groot- V
ouders

G. Kreunen

en
H. Kreunen-Grundman j]

hun 55-jarige echtvereniging te her- j
denken.

Hun dankbare kleinkinderen n
Vorden, mei 1957.

n Mossel D 40.

•U en

Geschenken waar u
moeder een plezier mee
doet!

Wullink's Schoenhan
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Steeds het laagst in prijs!
^ 250 gr. Pick-nick, cocoskoekje 59 et
^ 250 gr. Romeo's, heerlijk koekje 65 et
^ l rozijnenkoek 49 et

1 grote fles zuivere slaolie f 1.59
6 grote eierkoeken 45 et
2 grote rollen beschuit 49 et
l grote pot pindakaas 69 et
l pot choc. pasta 59 et

•

•

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees. 150 gr. 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Adverteert in Contact

L Schoolderman
Gevraagd een keurig net meisje

voor ons Atelier.

Dames- en Herenklèermakerij

J. Aartsen & Zoon

Een pak om in
gezien

te worden!

Een costuum kiezen moeilijk?
Geenszins! Kom kijken naar
onze Oxford-collectie. On-
getwijfeld vindt U, tegen de
prijs die U past, een costuum
met allure - in kwaliteit en
afwerking aan maatwerk gelijk.

L. Schoolderman

Te koop elektrische
WASMACHINE met
prima motoren wringer
A. Beerning, Raad-
huisstraat 9.

MEISJESFIETS te
koop. E. Pardijs,

„Lange End'

Te koop een DAMES-
FIETS, laag model,
't Hoge 39.

Te koop 800 kg. onge-
sneden ROGGESTRO
L. Wesselink, „Kamp-
huizen"

EETAARDAPPELS
te koop, noordeling.
H. Hogeslag, C 44,
Hackfort.

Te koop 100 HEN-
NEN, 8 weken, WxR.
Tramstr.2, Hengelo-G

Te koop 130 jonge
HENNEN. 10 weken
oud, Reds. J. H. Vos-
kamp, D 151, Kranen-
burg.

Te koop 200 jonge
HENNEN, WxR, 7
weken oud. G. Dijk-
man, Zutphenseweg
C 67 c.

Te koop volbl.
VAARSKALF, 8 dg.
oud, goede prod.
G. Ruiterkamp, Wil-
denborch.

Zo modern als Yittzei!
Ja, Viltzeil Krommende is
modern in de beste zin des
woords. Zie bij ons de fleurige
dessins en de geslaagde
kleuren. Laat ons u voor-
rekenen dat een „grondige"
vernieuwing met Viltzeil
Krommenie maar weinig
kostKom by ons keus maken.

V I S S E R
VORDEN

Viltzeil
Krommenie

Te koop een r.b.
MAALKALF, 6 wek.
oud. G. Hofs, Dorps-
straat 14, Vorden.

Flatteuze motieven in

Novana fantasierib

Modieuze lingerie houdt jong)
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi!

%V

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende

lengte- en
breedtematen.

« met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar:

H. Luth Vorden



W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Milcop-stencilmachine.
Géén inkt, géén stencils.
7 kleuren in één drukgang.
1000 afdrukken van één
moederblad. Compleet 135--
Vraagt demonstratie van dit
stencil wonder aan Int. Im-
port Central, Selterskamp-
weg 14, Bennekom.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing
voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

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

Weulen Kranenharg

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C;74,
Hengelo-GId.

Tijd. Telefoon 344.

Hard-Board
Kleine maten vanaf
f 1.— per m2.

^ Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

H.H. Graanmaaiers!
Hoe staat 't met de
binderdoeken van uw
graanmaaier. Zijn ze
stuk of moet u nieuwe
hebben, brengt ze ons
dan deze week nog,
anders loopt het, met
ons werk, zo vast als
een mier. Mogen we
hierop rekenen?
fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.'—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

JAPONNEN

BLOUSES
TOPPERS

ROKKEN
JUMPERS
Een met zorg samengestelde
kollektie vindt U bij

LoOMAN
VORDEN

H.H. Landarbeiders!
Voorinlevering vakantiezegels op
maandag 6 mei 's avonds tussen 7
en 8 uur bij G. J. Martinus, penn.
A.N.A.B.

Voor kwaliteit steeds ons adres!
500 gr. Berner braad worst 175 et

500 gram rookworst 180 et
500 gram spek 80 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gram Berliner 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Zaterdag 11 mei a.s,

DANSEN
in Concordia Hengelo-GId.

Prima orkest.

Ook wij willen de Moeders
verrassen voor

liLoederdag !

Bij aankoop van een japon
ontvangt U gratis l pr. nylons

Bij een Peignoir
ontvangt U gratis l pr. nylons

Bij een Schort
ontvangt U gratis 3 zakdoekjes

Bij een Deux-pieces
ontvangt U gratis l pr. nylons

Bij Rok en Blouse
ontvangt U gratis l pr. nylons

't Js goed besteed door
.üutlt rjeftleed.

H. Luth, Vorden
Nieuwstad

Heineken's
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

* De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.

Motorterreinwedstrijden
(kampioenschappen van Gelderland)

zondag 5 mei a.s. op het circuit

„'t Zand" te Hengelo-GId.

Aanvang training 12 uur, wedstrijden 13.30 uur.

LANGE DAGEN! MEER TIJD!

George Seesing
voor Autorijles.

Gediplomeerd en erkend instructeur.

Meldt U spoedig en U start meteen.
Ruurloseweg D 19 ~ Telefoon 358

MEI 1957. MEI 1957.

Sensationeel NIEUWS.
Door het afsluiten van een groot ̂ ntract met een van de
allerbeste matrassenfabrikanten, zijH^ij in staat, een werke-
lijke gecombineerde sensationele aanbieding te doen, welke
bestaat uit:

1 Binnenveringmalras, 80x190 cm.
1 Divanbed, 80x190 cm.

Beiden voor
slechtsf91.45.

Ofwel praktisch het diuanbed . . . . cadeau.
De binnenveringmatrassen zijn gemaakt van de allerbeste
veren, met onbeperkte garantie, afgedekt met allerbeste
vulmaterialen, en overtrokken met een prachtige speciale
kwaliteit matrasdamast in 5 verschillende kleuren.
De divanbedden (slemodel) zijn vervaardigd van prima
kwaliteit materiaal met speciale versterkingen van het net-
werk met 10 jaar garantie.
Deze bijzondere aanbieding is alleen voor de maand mei.

Joh. Heerink - Woninginrichting
Zutphenseweg 7 - Vorden * Telefoon 383

MEI 1957. MEI 1957.

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

r S
Vordense Bad- en Zweminrichting

„IN DE DENNEN"

OPENING
op zaterdag 11 mei a.s. n.m. 2 uur.

Abonnementen verkrijgbaar op
woensdag 8 mei a.s. van 7.30-
8.30 uur n.m. in Hotel Bakker.

Tegelijkertijd kunnen obligatiehouders,
die GEEN gebruik maken van een
abonnement tegen verlaagd tarief, gratis
verkrijgen op vertoon van obligatie's:
2 dagzwemkaarten of 4 dagstrandkaarten

Het Bestuur

Indiana en Ubo Rubberstalvloeren
voor vee- en varkensstallen
en zeugkooien, levering di-
rect uit voorraad.

A. R. Wagenvoort
Hackfort, Vorden, Tel. 259

2-pers. stalen slaapkamerameublement

l 2-pers. ledikant met prima matras,
l ronde tafel, l nachtkast.
Niet één, maar twee stoelen.
Compleet f 138.75.

HeerinkJoh
Zutphenseweg 7, Vorden, Tel. 383

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

r
MOEDERDA6

Keurkollektie geschenken voor
iedere beurs!

R. J. Koerselman
Telefoon 364

P.S. Denk aan de Sola-inlevering.
Het kan vandaag nog.

Notaris Rombach
bericht dat zijn kantoor weer
van 9—12 en 2—6 geopend is,

behalve op zaterdag.

Hartveroverende
jurken!

Llndegroen met zwart
of rose met royal voor
een 100°/okatoenen mo-
delletje uit de serie
DOLLY DAY. hart-
veroverende jurken l
f 29.75 in de maten 38-4-1
W i) hebben een groot
aantal D o i l y Day-
japonnen voor U in
voorraad.

Alleen verkoop voor
Yorden en Omstreken

VISSER
VORDEN

ALTIJD 3EZOEK WAARDI
TEL 381

Mevrouw!

Matrassen
kopen is een kwestie
van vertrouwen.
We maken ze zelf,
zodoende eerste klas
afwerking en materi-
aal.

fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421

Juist iets voor U.
Beter — Goedkoper
Vraagt inlichtingen bij:

Keune, Stationsweg
Van Ark, Wildenborch

Fil. Coöp. „De Boggelaar"
Brummelman, Delden

Ruiterkamp, Linde


