Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

CONTACT

Donderdag 25 maart 1965
26e Jaargang no. 52

HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD V O O R V O R D E N EN O M G E V I N G
ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR

ADVERTENTIEPRIJS 6 CENT PER MM —

Nieuwe winkel Fa. Boerstoel & Zoon

UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/ h Wolters - VORDEN — TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

KERKDIENSTEN ZONDAG 28 MAART

Herv. K e r k
8.30 uur ds. Brinkerink van Geesteren
10.15 uur ds. J. J. van Zorge
Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen
Geref. Kerk
1000 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.
R. K . K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis.

Zomerstoffe n
NU GEMAAKT
STRAKS KANT EN KLAAR
KIJK - KIES - EN KEUR IN ONZE
ZEER UITGEBREIDE SORTERING

FLEURIGE
ZONNIGE

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen. op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN

LINNENS - bedrukt
LINNENS - geborduurd
TRICELS

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BOUSSAC

BRAND MELDEN : no. 1 5 4 1 .

Modehuig

Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).
Voor de fa. G. Boerstoel & Zoon aan de Insulindelaan was het vrijdag een feestelijke dag, vanwege
het feit dat de nieuwe winkel in verf, behang en
aanverwante artikelen in gebruik werd genomen.
Een jaar of zeven geleden begon het schildersbedrijf Boerstoel geleidelijk aan met de verkoop
van bussen verf etc. vanuit de werkplaats. Een
bezwaar was echter dat de klanten geen overzicht
kregen van de artikelen omdat alles in dozen was
opgeslagen. Mede door de vijfdaagse werkweek,
waardoor veel mensen zelf gaan schilderen en
behangen, de zgn. „doe het zelvers" opperde vader en zoon Boerstoel het plan een winkel te
bouwen.
Dit plan is inmiddels realiteit geworden en vrijdagmiddag was het dan zover dat de winkel voor
het publiek opengesteld kon worden.
Bij het betreden ervan krijgen de klanten direkt
een duidelijk beeld van wat er zoal te koop is.
Alles staat overzichtelijk uitgestald zodat het kopend publiek met één oogopslag zijn keuze kan

maken. Gezien de vraag naar de zgn. dubbele
WEEKMARKT
beglazing staan aan de linkerzijde in de winkel Op de vrijdag gehouden markt waren 55 biggen
verschillende glasmonsters opgesteld.
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
Tegenover de ingang zijn diverse schappen ge- ƒ 57,50 tot ƒ 67,50.
maakt waar de verfsoorten staan, waaronder de
sneldrogende tractorverf dat wordt betrokken van
BURGERLIJKE STAND
Europa's grootste verfconcern. Daarnaast zien
van 17 maart t.m. 24 maart 1965
we de schappen met muurverf, glanscarbolineum
behang etc. In het midden staat de toonbank op- Geboren : Aleida, dochter van A. A. Walgemoet
en G. H. Eyerkamp; Henk, zoon van G. Koop en
gesteld met verschillende gereedschappen op
schildersgebied. De stromende verfbus aan de A. J. J. Sessink.
rechterzijde in de winkel dient als blikvanger. De Ondertrouwd : M. J. Jasper en H. B. te Kamp.
werkplaats bevindt zich nu aan de linkerzijde Gehuwd : Geen.
Overleden : H. J. Mulder, 63 jaar, echtgenoot van
naast de winkel.
Voor de winkel is ruimte gecreërd voor een be- E. H. Wilting.
scheiden parkeerplaats. Wanneer de gemeente de
Insulindelaan van trottoirs heeft voorzien zal deze
HEDENAVOND
parkeerplaats definitief in orde worden gemaakt.
De vele bloemstukken in de winkel, van relaties,
kennissen etc. gaven het geheel vrijdag een fleurig
beeld.

Interkerkelijke samenkomst!
in de Herv. kerk
aanvang 8 uur.

LEDEN VAN JONG GELRE
Denk aan de

JUBILEUM-KÖW.fiKTE
40 JAAR SIMAVI

AVONDWANDELING
A.s. /.aJrrdatf, start half acht bij Pardijs,
't Lange End.

ATTENTIE
ALLE ZELFSTANDIGE
ZAKENMENSEN VAN
VORDEN, HOUDT

maandag 29 maart

GEZELLIG WONEN IN EEN
WONING INGERICHT DOOR
WONINGINRICHTING

VRIJ

in de week van 29 maart t.m. 3 april a.s. wordt
ook in onze gemeente weer de jaarlijkse Simavikollekte gehouden.
^h
Een jubileum-kollekte, wam^tt is thans 40 jaar
geleden, dat Simavi werd opgericht.
Helaas is de medische nood in vele tropische landen nog ontstellend groot. Geeft u in dit jaar een
jubileumgift ! Geeft dubbel, want uw hulp is zo
broodnodig. Laat uw barmhartigheid groter zijn
dan de vertwijfeling van vele moeders, vaders en
kinderen. Doe Simavi dubbel redden en helpen !
Zó alleen kunnen rijen van wachtende patiënten
bij poliklinieken en de in ziekenhuizen en leprakolonies opgenomen zieken behandelt worden.
Mensen met slopende tropische ziekten, die hoop^
vol genezing zoeken. Steunt dus de a.s. Simavikollekte. ledere gift is welkom.

TONEELUITVOERING

Vrijdag- en zaterdagavond kwam in het verenigingsgebouw in de Wildenborch de toneelclub
T.A.O. met het toneelstuk in drie bedrijven door
Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker
„Adieu en Au Revoir", voor het voetlicht.
Het spel getuigde van gedegen studie zodat het
stuk een mooie vertolking te beurt viel.
Aan het slot werden de medespelenden dank gebracht voor het gebodene.
De regie was bij de heer J. Huidink in goede han;
den evenals de grime bij de heer J. Rood.
De eerste avond stond onder leiding van de heer
B. Lenselink en de tweede bij de heer G. Klein
Brinke.
Beide avonden was het gebouw goed bezet.
„MONIKA" KOMT IN VORDEN

Nico Dostal componeerde omstreeks 1936 - 1937
deze wondermooie operette. Velen in Nederland
zal de naam van Nico Dostal niets zeggen. Toch
is Dostal niet zo maar een operette-componist.
Vooral in het buitenland geniet hij grote bekendheid met zijn operettes ,,Clivia", ,,Monika" en
„Die ungarische Hochzeit".
Toch zijn vele liederen van hem ook bekend in
ons land zonder dat we weten dat ze van hem afkomstig zijn. In de operette „Monika" komt o.a.
het overbekende lied „Heimatland" voor en nog
meer bekende volksliedjes uit het Zwarte Woud.
De eerste opvoering van deze operette vond plaats
in 1937 terwijl ze in 1939 werd verfilmd.
Het Nutsoperette Gezelschap Warnsveld brengt
de „Monika", een operette vol sprankelende melodieën en met een romantisch gegeven op zaterdag 10 april a.s. in het Nutsgebouw te Vorden.

SUPERTRANSPORT VAN GEMS

VOOR EEN ZEER
BELANGRIJKE
VERGADERING OM 8 UUR
IN HOTEL „'T WAPEN VAN
VORDEN" (F. SMIT)
DE DAMES WORDEN MEDE
UITGENODIGD

BIOSCOOP

Zondagavond draait in het Nutsgebouw de wildwestfilm „Huurlingen van de dood" met in de
hoofdrol Robert Taylor als Sam Brassfield, de
eigenaar van de Teton-ranch.
Zijn tegenstander Matthews wordt vertolkt door
Robert Middleton.
Een echte spannende wild-westfilm.

Zweedse muilen
MODERN
GEMAKKELIJK
VOORDELIG IN PRIJS
Voorradig bij :

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Laatste gelegenheid
Voor l april kan het abonnementsgeld weer
uorden voldaan op giro no. l 20 58 67 t.n.v.
drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden.
In verband met de verhoging door de P.T.T.
op het drukwerktarief zijn wij genoodzaakt
het abonnementsgeld te verhogen, voortaan
kost een abonnement op Contact ƒ 2,25 per
halfjaar.
Willen degenen, die het abonnementsgeld
automatisch laten overschrijven, de girodienst even waarschuwen dat het bedrag
verhoogd is en dat het nummer veranderd
is ?
Wilt u er voor zorgen dat de overschrijving
voor l april in ons bezit is ? Maakt u er
vandaag nog werk van, want de girodienst
handelt de zaken niet zo heel vlug meer al.
Na l april worden de overgebleven kwitanties bij u aangeboden a ƒ 2,50 voor Vorden
en naaste omgeving. Voor kwitanties die per
post worden verzonden wordt het bedrag
ƒ 2,75.
Voor abonnementen in het buitenland moeten we voortaan ƒ 4,— per halfjaar in rekening brengen.

De Gems Metaalwerken N.V. Vorden zijn, in verband met de toenemende verkoop van aardgas,
het vorige jaar overgegaan op de produktie van
hogedruk-tanks voor aardgaspiekopslag t.b.v.
gemeentelijke gasbedrijven.
Dit is een van de door Gems vervaardigde tanks
van niet minder dan 125.000 liter (vloeistofinhoud)
lengte 18,50 meter.

Als bijzonderheid bij de produktie van deze tanks
vernemen wij, dat deze en dergelijke hogedrukvaten, in de fabriek in- en uitwendig machinaal gelast worden. Daarna worden de lasnaden door de
röntgen technische dienst gefotografeerd en vervolgens door de rijksdienst van het stoomwezen
gekeurd, één en ander in verband met de zeer
hoge eisen die aan aardgastanks worden gesteld.

Flamingo Behang, Fantastisch!'jt
DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE" — J. M. VAN DER WAL — GEDIPLOMEERD DROGIST

DROGISTERtl

Goed werkmateriaal!

SCHEP
SFEER
IN HUIS

VERLICHT U DE SCHOONMAAK ! ! !
HANDIGE KEUKENTRAPPEN IN
METAAL EN HOUT
ZEEM- EN BORSTELWERK

SFEER .KUNT U S C H E P P E N DOOR GOEDE MEUBELEN
G O R D I J N E N , V L O E R B E D E K K I N G EN W A N D B E K L E Q I N G
T.E K I E Z E N N A A R UW EIGEN S M A A K EN W E N S E N

PLAKPLASTIC, KASTPAPIER,
WRIJFWAS, ENZ.

R. J. K O E R S E L M A N

Mogen wij u e e n s a d v i s e r e n .
W o o n p r o b l e m e n o p l o s s e n is
ons d a g e l i j k s w e r k . W i j w e t e n
wat er te koop is en d a a r v a n
p r o f i t e e r t u!
Maak het w o n e n tot een f e e s t . '

Telefoon 1364

INVITATIE

te ||0men lijken

l

U KIJKT NAAR HEEL IETS AP ARTS,
IN

f7.65 per fles

HET BINNENHUIS

Japon ot deux-piece

KEUNE

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN — TEL. 1314 — VORDEN

VOOR DE PASEN ?

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

Komt een dezer dagen eens even binnenwippen, dan kunt u
het met eigen ogen zien.

Werkelijk smaakvol pas is uw
kamer, als de

EERSTE KLAS MODELLEN.
ZIE ONZE „DOTTER"-KOLLEKTIE
PRECIES WAT U ZOEKT : APART EN
ORIGINEEL.

GORDIJNEN
een passend geheel vormen.
Kunstenaars van naam ontwierpen ze voor
u; wij hebben ze in voorraad.

H. LUTH

Wij geven u gaarne prijsopgaaf of zenden
u onze stalen op zicht.

NIEUWSTAD — VORDEN

Wij maken ze vakkundig op eigen werkplaats en worden ook door ons geplaatst.
HAUTE COUTURE IN

A.J.A.H O L M / 8 N K

FOUNDATIONS

Met T.V. geen gokje wagen
't Beste: Bredeveld gaan vragen

Kies uit de betere merken
TRIUMPH

Opel trotseert de tijd

LOVABLE

UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS

Modehuis

Telefoon 1393

Fa. J. W. ALBERS

NIEUWSTAD 5 - TEL.1232
VORDEN
A KI). VOEDER ARTIKELEN

WIJ NOTEREN DEZE WEEK :
Gemengd graan
Ochtendvoer
Foktoomvoer
Zeugenmeel
Zeugenbrokken
Babybiggenmeel
Babybiggenmeel S
Babybiggenkorrels S
Biggenmeel eiwitrijk
Biggenmeel S
Varkensmeel eiwitrijk
. Varkensmeel S
Kalverkorrels eiwitrijk
Kalverbrokjes eiwitrijk
Koeienmeel B 20
Koeienmeel C 25
alles per 100 kg af pakhuis.

ƒ 37,30
38,30
„ 38,60
„ 37,70
„ 38,50
38,90
, 39,80
, 41,50
, 36,60
„ 38,80
, 36,80
,, 37,30
„ 37,60
, 36,50
36,60
, 37,—

Tevens leverbaar
ROGGEBROKKEN van opslag
Vanaf heden kunnen wij u ook
in BULK leveren.

S T E R K E RAGFIJNE
WEEFSELS, EFFEN
O P G E W E R K T IN
VELE DESSINS
OOK V O O R UW
WONING

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TEL. 1314

VRAAGT PRIJSOPGAAF !

l blik sperziebonen van 79 et nu
l ons Gelderse ham van 68 ot nu
l paar nylons van 195 et nu
l weekendworst van 69 et nu ...
l pak koffie, roodmerk
l pak speculaas
1 blik soepballetjes
2 pakjes Spar zo klaar pudding
l fles koffiemelk (31 %)
l zakje fruit-sticks
l fles Spar pils
l flesje Spar pils
l fles oud bruin
Bij 2 pakjes prima cacao
l DIKKE SPARREEP GRATIS

69 et - 7 et zegelkorting
49 et - 5 et
„
159 et - 16 et
,,
59 et - 6 et
,,
182 et - 36 et
105 et - 21 et
75 et - 15 et
,,
78 et - 16 et
„
189 et - 38 et
69 et - 14 et
50 et - 10 et
„
37 et - 7 et
45 et - 9 et
,,

l rol Schotse drop met
l zakje 25 glazen stuiters samen 39 et - 4 et
l zakje boterhamvlokken
l zakje vruchtenhagel

"j

REMMERS
Zelfbediening

KOOP HIER UW TUINGEREEDSCHAPPEN

f

H. VAN ARK

(55 cl
50 et

Telefoon 1 3 7 9

Insulindelaan 5, tel. 1567

100 et

Bestel vroegtijdig
uw

HAANTJES
ƒ 1,60 per V2 kg
KIPPEN
ƒ 1,30 per l/z kg

tel.

1283

tel. 1214

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas ooor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg

Telefoon 1554

Het adres voor de vakman tuinder en amateur

Boerstoel

50 t-t

o.a. in :
TERLENKA
LINNEN
LINNEN-TRICEL
TRICEL MOUSSELINES
Komt u eens vrijblijvend kijken bij

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO
voor u klaar bij:
Verfhandel

VOORJAARSEN ZOMERSTOFFEN

Telefoon 1 2 8 1
—

160 et
250 et
210 et

Wij hebben weer voor u de
allernieuwste

Hendrik-Jan de tuinman, bekend door zijn tuintips over radio
Luxemburg en Veronica adviseert:

Nieuwstad 58

500 gram magere speklappen
500 gram karbonade vanaf
500 gram verse worst

M. Krijt, Dorpsstraat

,.

MET

RIPOLIN

De hele week

Dames!

ELKE DAG VERS VLEES — 10 % ZEGELKORTING

.KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

tfffi-

100 gram gekookte lever
200 gram tongworst
200 gram boterhamworst
500 gram vet spek

149 et - 15 et

Zutphenseweg 41

SCHILDEREN

Vrijdagavond en zaterdag

99 et - 10 et

l fles brandspiritUK
l fles geconcentreerde Pronto
l fles geconcentr. bleekwater

DE SPAR

Hendrik-Jan
de tuinman
adviseert

MORGEN

Prima kwaliteit
ERWTENSTRO
ƒ 107,50 per 1000 kg.

VORDEN

Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
en

H. Lijftogt, B. v. Hackf.w. 31

Langs deze weg zeggen
n
wij allen hartelijk dank A
JAN LENSELINK
X
voor de vele blijken van
en
X
deelneming betoond na X
het overlijden van onze X
X
REINA BRUMMELMAN
lieve moeder, behuwd- X
X
de eer u, mede namens wederzijdse
en grootmoeder
X hebben
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- X
WILLEMINA
X men huwelijk, waarvan de voltrekking X
KOBNEGOOR-GOTINK X D.V. zal plaats hebben op vrijdag 2 april X
X om 11.30 uur ten gemeentehuize te Vorden. X
Uit aller naam :
Fam. G. H. Kornegoor X Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in de X
Geref. kerk te Vorden, door de Weleerw. fl
Vorden, maart 1965
Heer ds. J. D. te Winkel.
X
't Hissink
X
Hengelo (Gld.), Ruurloseweg E 80
Voor de gelukwensen,
Vorden, „De Kruisweg" B 46
X
bloemen en geschenken,
maart 1965
X
ter gelegenheid van de
X
Toekomstig adres Lochemseweg D 43,
opening van onze verfVorden.
winkel op 19 maart j.l.
X
willen wij hierdoor allen
Gelegenheid tot feliciteren van 3.45 - 5.15 n
heel hartelijk danken.
uur in hotel „'t Wapen van Vorden"
(P. Smit).
Fam. Boerstoel
X
Insulindelaan 5-7

X

de gehele dag
GESLOTEN
Smederij

H. VAN ARK
Getrouwde dame zoekt
werk voor halve dagen
eventueel voor hele dagen, maar dan een
paar dagen in de week.
Brieven onder no. 52-1
aan bureau Contact
Woning-rui)
aangeboden woning te
Doetinchem. Gevraagd
woning te Vorden of omgeving.
Brieven onder no. 52-2
bureau Contact
Caravan te huur in Zandvoort en Harderwijk.
Inlichtingen Het Hoge 18
Vorden
Verkrijgbaar jonge hondjes.
H. Lindenschot, E 81
Linde
Te koop 5 zware biggen;
200 Reds hennen 3 mnd.
oud en volbloed r.b. dragende vaars, hoge produktie boven 4 % vet, telling 4 april.
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden
Te koop 22 zware platte
koperen traproeden voor
ƒ 15,—.
Mevr. Gies, Almenseweg 2 bij Lochemseweg
telefoon 05751-247
Te koop ± 1500 kg
mangels en een keukentafel.
A. J. Klein Ikkink,
C 144, Vorden
Te koop spitskoolplanten
Gebr. Kettelerij, Zutphenseweg 54 tel. 1508

Begin met een werkelijk goede

Voor u een 1ste klas hulp die
zijn geld dubbel en dwars opbrengt.
Voor elektrische apparaten
ELECTRO TECHNISCH

INSTALLATIE BUREAU

Vorden :

D. J. Harmelink
J. Harmelink-Klein Tiessink

Voorschoten :
G. J. Harmelink
D. Harmelink-de Weerd
GorsseJ :

A. Hekkelman-Harmelink
G. Hekkelman
neven en nichten

Voorst, 22 maart 1965

Net meisje
voor de bediening

t* T WAPEN VAN VORDEN"
(F. P. Smit)

Een nieuwe vloerbedekking

de Heer W. ter Haar

89

Vanillesuiker, 12 zakjes voor

98
89
39

Grote rollen eierbeschuit, 2 voor

59

Echte chocolaadjes, 200 gram
Rumbonen, 200 gram

DE STUNT VAN DE WEEK
98

«c
u

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON ONTVANGT U 2 LITERSBLIKKEN SPERZIEBONEN VOOR

DIVERSE SOORTEN EN DESSINS IN

u
u

109 cent

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS

Nu is de tijd voor

Vorden

tuinbonen
te poten.
De beste Waalse tuinbonen
500 gram voor

Bejaardenkring
om 14.15 uur in het Nutsgebouw

59
59

Zure zult, 200 gram voor

bij aankoop van elke kilo suiker 2 pak T.V.-knappers voor

Voorst, 22 maart 1965
,,de Middelbeek"

OP DONDERDAG l APRIL A.S.

89
109

Mogen wij u dan eens vrijblijvend prijsopgaaf maken van
div. mooie dessins en kwaliteiten, het valt u zeker mee !

Fam. W. Bouwmeester
Fam. J. Berenpas
Fam. A. Bieleman

65 cent

r

sste?

AaBe

Fa. J. W. ALBERS

Zojuist gearriveerd:
volop ruiten
voor uw ramen!

Nieuwstad 5

Een gezellig onderonsje
Aan beide zijden even mooi en ondoorzichtig dicht: AaBe gordijnruiten in rijke, rijpe
kleuren vol warme gloed. Blijvend anti-statisch dus "hangen niet aan"... Maximaal
kleurecht en krimpvrij, mot- en keverecht
bovendien. Kom ze nu zien: in grote en
kleine, lichte en donkere ruiten, met bijpassende strepen en uni's, allemaal f 13.75 per
meter van 120 cm breed by

RUIME SORTERING SETTERLAINE
EN FIRST LADY

Goed gekozen gordijnen
sieren uw huis
TERLENKA VITRAGES

Overgordijnstoffen
DIE MET UW INTERIEUR
OVEREENSTEMMEN VERHOGEN DE GEZELLIGHEID
komt onze kollekties zien.
GRATIS knippen wij uw gordijnen op maat, als u ze zelf
wenst te maken, ook maken
wij ze vakkundig voor u.

damespullovers
en vesten

KORTE MOUW IN
ASTRALON REEDS VANAF

f 15,90
ZIE ETALAGE

L. SCHOOLDERMflN
Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is tiet adres

ZATERDAG 3 APRIL

DRUKKERIJ WEEVERS, Vorden

DANSEN
IN ZAAL SCHOENAKER

Vloerbedekkingen
in vele soorten, waarbij wij u
gaarne door onze ervaring
goed adviseren.
KOMT U EENS PRATEN EN
WE GEVEN U VAKKUNDIG
ADVIES !

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

A.J.P. kip en vermicellisoep, koopje, 2 zakjes voor

zou u graag willen hebben,
maar . . . d e prys ?

KATOENEN VITRAGES EN
ETAMINES

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

59

Bloedworst, 200 gram voor

Te koop 2 tomen beste
biggen
G. J. Harmsen, Esselenbroek, Hengelo (Gld.)

5 V rente

69

Puddingsaus, nu 2 flesjes voor

Lodaline afwas, 2 grote tubes voor

damespullovers

Inlichtingen en prospect!
bij:

Roomzachte slasaus, grote fles voor

Siam-rijst, nu per kilo

Heden overleed in het Algemeen ziekenhuis
te Zutphen onze lieve broer, zwager en oom
JAN ANTONY BOUWMEESTER
echtgenoot van G. A. Harmelink
in de ouderdom van 64 jaar.

Eibergen :

79
105

TERLENKA VALLEN
TERLENKA
MARQUISETTE's
in alle breedtes

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

Grote blikken ananas, nu per blik

Vorden — Telefoon 1253

Te koop B.B. biggen
H. J. Rietman
Warkenseweg 6, Warnsveld

veilige belegging?

EXTRA EDITIE VOOR DE JEUGD :
btf elke fles alcoholvrije likeur 2 speldjes gratis

VOORRAAD

Vorden :

199
59

139

EXCLUSIEVE MODELLEN
EN MODETINTEN

Zoekt u voor uw geld een

3 rol Menthos, normale prijs 75 et nu voor

99

3 flessen Exota limonadegazeuse, slechts

TERLENKA MYSTERE's

Te koop 2 tomen biggen
H. J. Boersbroek, E 89
telefoon 6604

Chocoladehagel, 2 zakjes a 200 gram
Grote plastic emmer, inhoud 10 liter met een bus
geconcentreerde bleekwater samen voor

Delmonte fruitcocktail, grote blikken voor

op de leeftijd van 64 jaar.
Diep betreurd door ons allen.

in ALBERS 9 Zelfbediening!

P. Dekker

Door een kortstondige ziekte is uit onze
familiekring weggenomen onze beste zwager en oom
JAN ANTONY BOUWMEESTER
echtgenoot van G. A. Harmelink

Prijzenafslag

stofzuiger

GEVRAAGD:

Wegens sterfgeval vandaag donderdag 25 maart

GROTE

MAAK EEN GOED BEGIN MET DE
SCHOONMAAK !

AANVANG 7.30 UUR
MUZIEK : „THE ROCKING DRIFTERS"

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VOROEN

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

A. JANSEN

-

T SCHOENENHUIS

Laat geen geld onnodig op uw postgiro staan
MAAK HET RENTEGEVEND

Nutsgebouw
Exploitatie Jac. Miedema

—

Deventer

WILT U PLASTIC OP VILT, KIES DAN

SCHRIJF HET OVER OP REKENING
862923 VAN

U kunt er altijd weer over beschikken
RAIFFEISENBANK

TAPIFLEX

ZONDAG 28 MAART, 8 UUR :

Coöp. Boerenleenbank „V O R D E N"
RUURLOSEWEG 21

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

Telefoon 1500
VORDEN

VOOR UW KEUKEN
TRAP
GANG

Huurlingen
van de dood

die 2-persoons
droomreis
naar Londen
of ..een geldprijs

SLAAPKAMERS
VRAAGT U EENS PRIJSOPGAVE.
VOOR

met : Robert Taylor, Joan Goldfield.

T A P I F L E X
NAAR HET BINNENHUIS

TOEGANG 14 JAAR

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

„WELLING"

een unieke aktie voor iedereen... kopers van LUXAFLEX
jaloezieën of niet!

A.S. LIDMATEN

BORCULO EN VORDEN
In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

N.V. Weijenberg

Wij hebben een uitgebreide sortering

SUPERMARKT

kerkboekjes

VRAAGT VOOR HAAR FILIAAL LAARSTRAAT 112
ZUTPHEN :

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

leeftijd 15-19 jaar, die opgeleid
wil worden in onze groenteafdeling van onze supermarkt.

WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrüfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

2e verkoopster of
leerling verkoopster
in onze slagerijafdeling.
ONS MODERN BEDRIJF
BIEDT U :
Flink salaris.
Vrijo bedrijfskleding.
Re isgeldvergoeding.
Gedeeltelijke 5-daagse werkweek.
Met eventueel gemaakte vakantieafspraken
wordt rekening gehouden.

„ J A N H A S S l N K"

voor medische hulp in de tropen
VAN 29 MAART T.M. 3 APRIL
U BLIJFT TOCH NIET ACHTER !

HELPT SIMflVI HELPEN

Mooie
sterke nylons
hoeven niet
duur
te zijn!
Setter Set bewijst u:
mooie naadloze nylons
met perfecte pasvorm
hoeven niet duur te zijn.
BRIGITTA 1.98
ANNETTA. 1.98
(speciaal voor slanke
tiener benen)

BAKKER

vraagt voor direkt :
Bij aankoop van een plastic emmer met
4 kg veegvaste muurverf a ƒ 4,25 voor hagelwitte muren en plafonds leveren wij u :

VOOR DE AFWASMACHINE
(mnl. of vrouwel.)
VASTE POSITIE
GOED LOON

•

vaste vloerbedekking. Dat
geeft een behaaglijk effect,
en is gemakkelijk in onderhoud.
Vele soorten in voorraad.

EEN ECHTE VACHTROLLER VAN ƒ 3,85 VOOR ƒ 1,85
OF EEN VERFROLLERSET VAN

ƒ 1,95 VOOR ƒ 0,95

naar de voetbalwedstrijd
VERFHANDEL

Nederland - Noord Ierland

BOERSTOEL

Plaatsbewys -\- reiskosten
samen ƒ 11,—

WOENSDAG 7 APRIL

Insulindelaan 5 - Telefoon 15 67

Opgave voor zaterdag 27 maart bij
HARREN VOORST tel. 334 of
G.T.W. Vorden tel. 1374

Steeds kwaliteitsvlees bij uw slager!
RUND
runderlappen
rollade
rib
rosbief
bief
gehakt
slavinken
enz.

VARKEN
karbonade
fricandeau
oesters
snitzeis
gehakt
verse worst
blinde vinken
enz.

M. G. Jansen

KALF
karbonade
oesters
snitzeis
lappen
poulet
gehakt
enz.

Burgemeester Galleéstraat 42

VOOR DE A.S. LIDMATEN
hebben wij een mooie kollektie

kerkboekjes
Ook voor boekjes nieuwe psalmberijming en
boekjes 119 gezangen

Boekhandel HIETBRINK

MOTORCROSS

S

L. Schoolde™
A U(zonder
T O - Vchauffeur)
ERHUUR

TONEELUITVOERING
te geven door de toneelver.

VORDENS TONEEL
OP ZATERDAG 27 MAART
A.S. IN ZAAL SCHOENAKER
TE KRANENBURG.
*»Vij brengen u de prachtige komedie in 3
bedrijven van Jaap v. d. Poll.

LEVENSAVOND
Aanvang der voorstelling
half acht, zaal open 7 uur.
Entree ƒ 1,75 per persoon
(bel. inbegr.).

Na afloop B A L

HET ADRES:

^^OI
etter oet

NYLONS VOOR TIENERS
EN TWENS KIEST U BIJ:

Voor goede

Per G.T.W.

Woninginrichting
FA. A. POLMAN
VORDEN. tel. 1314

Simavi-kollekte

Sollicitaties schriftelijk of
mondeling te richten aan ons
hoofdkantoor :
KERKHOFWEG l, WARNSVELD, tel. 05750-6506
of aan ons filiaal :
LAARSTRAAT 112
ZUTPHEN, tel. 05750-3736

Speciale openingsaaniiiediiig!
nbiedino! 11- HOTEL

Kom bij ons in de winkel
informeren

Het Binnenhuis

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Ie flinke jongeman

in diverse afdelingen.

in leer en kunstleer.

Orkest : „THE RHITHM
STARS".

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306
Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

Boerstoel

Insulindelaan 5, tel. 1567

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Zondag 28 maart
HJ.M.O.V.E. H E N G E L O (6.)

Spectaculaire wedstrijden in: 500 cc - 250 cc - 50 cc en zijspanklasse

AANVANG 12.30 uur

25 maart 1965

Tweede blad Contact

RA ADS VERGADERING
GECOMPLICEERDE RUILING VAN GRONDEN IN PLAN BOONK
AANKOOP GRONDEN IN PLAN ZUID
STROOMBOUW „ACHTERHOEK"
NAAMGEVING WEGEN IN PLAN ZUID
RONDVRAAG

Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsvergadering was burgemeester Van Arkel wegens ziekte
afwezig, waardoor loco-burgemeester Lenselink
als voorzitter optrad. Van de heren Meijer en
Albers was bericht van verhindering ontvangen.
De heer Lenselink deelde mede, dat van de Commissaris van de Koningin een schrijven was ontvangen dat de heer A. E. van Arkel met ingang
van l februari 1965 tot burgemeester der gem.
Vorden was herbenoemd. Per bode werd de burgemeester de felicitaties van de raad overgebracht. De burgemeester toonde zich hiervoor
zeer erkentelijk en bood de raadsleden een sigaar
aan.
Van Ged. Staten zijn 13 verklaringen van geen
bezwaar binnengekomen bij B. en W. betreffende
enkele wijzigingen van de gemeentebegroting '65
zoals de aanschaf van een nieuwe brandweerwagen; het teren van wegen; bouw van 10 autoboxen in plan Boonk en verhoging van diverse
gemeentelijke subsidies.
Voorts werd medegedeeld dat de jaarwedde van
ieder der wethouders thans ƒ 3.600,—• bedraagt.
In verband met een bochtafsnijding heeft de gem.
Vorden in 1959/'60 in de Wildenborch plm. 300 m
grond verhard op gebied van de gem. Lochem.
De gem. Lochem verleende hiervoor haar medewerking, terwijl de betrokkenen t.w. de families
Nijendijk, Mennink en Ruessink de voor verharding benodigde grond om niet in eigendom
aan de gem. Vorden overdroegen. De raad besloot
op grond van art. 5 van de Wegenwet aan dit
weggedeelte de bestemming openb. weg te geven.

aen de fa. Visser en Van Ark, dat nauw met het
plan Boonk samenhangt. Deze zaak is nog in behandeling evenals de grondkwesties met de heren
Rombach en Hartman, zo werd de raad medegedeeld.
Aankoop grond in plan Zuid
In de raadsvergadering van 8 sept. '64 werd besloten tot onteigening ten name van de gemeente
Vorden van een perceel grond, gelegen in plan
Zuid, eigendom van de heer J. Wassink, Nieuwstad 19 te Vorden.
De raadscommissie voor advies inzake aankoop
van gronden is er toch nog in geslaagd een minnelijke schikking te treffen. De heer Wassink
heeft zich n.l. bereid verklaard het onderhavige
perceel, groot 1.45.65 ha, aan de gem. Vorden te
verkopen voor 'n koopsom van totaal ƒ 41.372,70.
Hierbij heeft de gemeente aan de heer Wassink
± 5350 m- grond verkocht, berekend naar ƒ 0,80
per m'->, in totaal voor ƒ 4.280,—.
De heer Gotink was van mening, dat alle narigheid vermeden had kunnen worden. De schuld
ligt bij de eerste taxateur zo vond hij. Eerst was
de grond getaxeerd op ƒ 1,50 later op ƒ 1,75 en
nu wordt aan de heer Wassink ƒ 2,— per nabetaald. De taxateur van de heer Wassink t.w. de
heer Walgemoet had reeds direct de grond op
ƒ 2,— getaxeerd. Het is dan ook beter in de toekomst niet direct de onteigeningsprocedure toe te
passen, aldus de heer Gotink. Van de zijde van
B. & W. kreeg de heer Gotink te horen, dat het
prijsverschil hoofdzakelijk in het tijdslimiet zit.
Bovendien is de taxatieprijs door aandrang van
de bovengenoemde raadscommissie op ƒ 2,— gesteld, aldus de heer Regelink. De heer Bannink
wees hierbij ter verduidelijking op de inflatiebeweging van de gulden. Het werk van de raadscommissie werd tenslotte gehonoreerd met de
opmerking uit de raad n.l.: „een tien met een
griffel".

scholen voor het jaar 1965 de volgende voorschotten te verlenen: Nutskleuterschool ƒ 3.851,53;
r.-k. Kleuterschool ƒ 1.478,04 en de prot. chr.
Kleuterschool ƒ 1.928,—.
Vermoedelijk zal in april a.s. in Vorden met de
schooltandverzorging kunnen worden gestart. De
heer C. A. F. Kalhorn te Utrecht, die zich in de
gem. Zutphen zal vestigen, is bereid de schooltandverzorging in Vorden op zich te nemen. In
eerste instantie zullen de leerlingen van de Ie en
2e klas van de lagere scholen worden onderzocht.
Tweemaal per jaar wordt het gebit van de kinderen nagezien en voor zover dit op eenvoudige
wijze mogelijk is behandeld. De gemeentelijke bydrage voor deze schooltandverzorging wordt begroot op 15 cent per inwoner per jaar.
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de
Stichting Lectuurvoorziening C.J.M.V. en de
Stichting Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening krijgen voortaan een subsidie van 8 cent
per uitgeleend boek. Namens het Nutsbestuur betuigde de heer Wesselink hiervoor zijn dank.
Op advies van de inspecteur van Volksgezondheid,
de heer F. H. Louwe Kooymans, besloot de raad
af te zien van de bouw van een openbaar urinoir
bij de Ned. Herv. kerk. Tesamen met de geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid en de
Geneeskundig inspecteur v. d. Geestelijke Volksgezondheid was de heer Kooymans van mening
dat in elk kerkgebouw voldoende toiletten voor
gebruik door de kerkgangers beschikbaar dienen
te zijn.

Rondvraag
Gecompliceerde ruiling van gronden in
plan Boonk
De heer Regelink vond het beangstigend stil inzake de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hem
De gemeente heeft overenstemming bereikt met
werd medegedeeld dat van Ged. St. nog geen verde Herstellingsoordvereniging 1835-1905 inzake
gunning voor onderhandse aanbesteding was ontruiling van gronden in plan Boonk.
vangen.
De gem. Vorden ruilt de haar in eigendom toebeDe heer Bannink haakt op deze materie in. Voor
horende drie percelen grond in totaal plm. 5067
een urinoir zijn drie inspecteurs in touw. Laten
vierk. meter tegen de aan de Herstellingsoordver.
deze heren zich maar eens druk maken met hetStroombouw „Achterhoek" geen in de Beek geloost moet worden. De mensen
in eigendom toebehorende gronden in totaal plm.
4886 m^. De in een bepaald perceel in pootrecht
kunnen hun behoeftes nu één^fcl niet uitzweten
staande bomen zijn in de transactie begrepen en Zoals reeds uitvoerig in d^krs is vermeld zoekt zo meende hij. Over deze kwellr hebben B. & W.
de
N.V.
Bouwfonds
NedeJ^Kse
Gemeenten
met
worden om niet eigendom der gemeente evenals
reeds meerdere malen aan GedrBt. geschreven en
het pootrecht zelf. Overigens geschiedt de ruiling diverse gemeentebesturen in de Achterhoek de over gebeld. Op verzoek van enkele raadsleden
mogelijkheden
voor
de
toepassing
van
gezamenvan. Uo gfrooutUm ovor au wuur inclusief de zich
zegde de heer Lenselink toe dat er nogmaals een
daarop bevindende opgaande bomen en verdere lijke arbeidsbesparende bouw. De gem. Vorden brief gestuurd zal worden waarin de gevoelens
houtopstanden. Voor het ophogen van het talud juicht dit streven ten zcjMte toe, zo deelde de van de raad worden weergegej».
bij het „Van Hasseltpaviljoen" levert de gemeente heer Lenselink mede, omdMpiet steeds moeilijker
om niet de hiervoor benodigde grond, maximaal wordt een bouwplan aan ^Ccateden voor de toe- De heer Regelink adviseerde^P? & W. om de
125 m^. Voor afrasteringen en beplantingen wordt gelaten bouwprijs. BovenciïW kan een vergroting strook grond in plan Boonk,-Wat grenst aan de
spoorbaan, waarop niet gebouwd mag worden, als
van het contingent worden bereikt.
geen vergoeding gegeven.
cultuurgrond te bestemmen.
De Herstellingsoordver, zal aan de gemeente een Deze arbeidsbesparende bouw dient zich over
De
heer Bannink zou gaarne zien dat in de
bijdrage moeten voldoen als vergoeding voor de meerdere jaren uit te strekken en omvat de wokosten die de gemeente moet maken voor het ningwet- en de premiebouw. Het oorspronkelijke gemeenteweg langs Memelink van 'Trouvée' puin
bouwrijpmaken. Hierbij zijn begrepen de kosten streven ook de vrije sectorbouw hierin te betrek- gebracht zou worden, aangezien de weg in een
verbonden aan de ontsluiting van het uitbreidings- ken is mede op aandrang van de gem. Vorden slechte toestand verkeert. De heer Norde kreeg te
plan. Deze vergoeding is voor plm. 4675 m- be- niet doorgegaan. Aan deze zgn. stroombouw gaan horen dat over de kwestie „kampeerterrein" nog
paald op ƒ 20.000,—. Indien de Herstellingsoord- de volgende gemeenten samenwerken: Borculo, geen beslissing van de Kroon was ontvangen.
vereniging dat wenst kan zij deze afkoopsom Ruurlo, Hengelo (G.), Laren en Vorden. Voor De heer Gotink wees op het nadeel dat de geeventueel in 20 annuïteiten voldoen, waarbij een Vorden was berekend in de komende vier jaren meentelijke vuilnisstortplaats 's zaterdags voor 't
jaarlijkse rente van ö1^ % in rekening wordt ge- 120 woningen te kunnen bouwen, hetgeen wellicht publiek is gesloten. Dit komt, aldus B. & W.,
tot 90 woningen zal moeten worden terugge- door de vrije zaterdag. Wanneer we iemand op
bracht.
bracht.
deze dag op de stortplaats te werk stellen kunWanneer de gemeente eigenaresse is geworden
van een strook grond, groot plm. 1558 m- zal zij De premiebouw komt voor rekening van de N.V. nen we gauw zeggen „dag met het handje". Hierdit tegen de wervingskosten aan de Herstellings- Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De woningen voor krijgt men niemand meer aldus B. & W.
oordver, in eigendom overdragen. De gemeente zullen worden gebouwd in plan Boonk; de beno- De vuilnisophaaldienst zal evenwel bezien of
kan dit terrein tegen taxatiewaarde kopen van 't digde gronden zijn reeds voor een deel bouwrijp grote partijen die er in het voor- en najaar by de
gemaakt, verdere uitvoering van riolering en mensen zijn extra opgehaald kunnen worden.
bestuur van de Vordense Coöp. Zuivelfabriek.
wegen zal in de komende maanden geschieden, zo De heer Koerselman wees B. & W. erop, dat het
Aan de noordzijde grenst dit terrein over een deelde de heer Lenselink mede.
lichtpuntje aan de Herstellingoordweg nog steeds
lengte van 68 m aan een aldaar geprojecteerde
verharde openb. weg. De Herstellingsoordver, be- Namens de raadscommissie publieke werken wees niet was geplaatst.
hoeft bij de eigendomsovername van dit terrein de heer Koerselman op de mogelijkheid die door
geen afkoopsom aan de gemeente te voldoen in deze stroombouw kan worden bereikt tot het vereerder omschreven kosten voor het bouwrijpma- krijgen van een extra contingent van 25 %. Verken. Wanneer de vereniging het onderhavige ter- der vond de raadscommissie dat de N.V. BouwUITVOERING „EXCELSIOR"
rein zou verkopen of in erfpacht uitgeven, of zo- fonds Nederlandse Gemeenten als coördinator van
dra tot bouwen wordt overgegaan binnen een deze samenwerking is aan te bevelen.
strook ter breedte van 30 m dan is het Herstel- De heer Bannink werd medegedeeld, dat er in Voor een niet geheel gevulde Nutszaal gaf de
lingsoord verplicht een afkoopsom te betalen van Vorden voor deze stroombouw geen grond bijge- Chr. Gem. Zangvereniging „Excelsior" onder leiding van haar direkteur, de heer A. M. Vredenƒ 18.360,—. Dit is berekend naar ƒ 9,— per m3. kocht behoeft te worden.
berg uit Zutphen, haar jaarlijkse uitvoering.
Voorts verbindt de gemeente zich de gronden gelegen langs de aan de zuidgrens van het Herstel- De heer Wesselink vond het jammer dat de raad De voorzitter, de heer G. W. Scholten, sprak in
lingsoordterrein .geprojecteerde weg, tegen de niet van te voren over deze belangrijke kwestie zijn openingswoord allereerst woorden van deelwervingskosten te verkopen aan de Herstellings- was ingelicht. Het is niet leuk om dit eerst in neming inzake het overlijden van de ere-voorzitter
oordvereniging, zodra de gemeente eigenaresse de krant te moeten lezen. Hoewel de heer Wesse- welke tevens 36 jaar direkteur van de vereniging
link zich wel een voorstander van deze stroom- was geweest, wijlen de heer Joh. Scholten, alsmevan deze gronden is geworden.
bouw toonde speet het hem toch dat hierdoor de de het verscheiden van de heer G. Beeftink, welke
Deze gronden zijn eigendom van de caféhouder particuliere initiatieven in het gedrang komen.
het zangprogramma nog mede had ingestudeerd
A. H. A. Hartman, de notaris dr. J. Rombach en
thans aan de vereniging door de dood was onthet r.-k. Armbestuur alhier. De oppervlakte hier- De hr Norde werd medegedeeld, dat deze stroom- en
vallen. Staande werden enkele minuten stilte in
van bedraagt totaal plm. 1109 m* en de lengte bouw voor Gelderland het tweede geval is.
acht genomen.
totaal plm. 68 m. De eventueel door de Herstel- De raad besloot uiteindelijk tot het inbrengen in Het
12 zangnummers bestaande programma
lingsoordver, te betalen afkoopsom bedraagt de stroombouw „Achterhoek" van de totale wo- werd uit
achtereenvolgens
afgewerkt.
ƒ 24.480,—.
ningbouwcontingenten in de woningwet- en in de
De
aanwezigen
hebben
een avond van zanggenot
premiesector
over
de
jaren
1965,
1966,
1967
en
Wat betreft de bouwterreinen ter weerszijden van
mogen meemaken van de eerste soort want het
de voor wegaanleg bestemde strook grond, groot voor zover nodig een deel in 1968, met de hierop bleek
onder leiding van haar direkteur de diplm. 366 m^ zij vermeld dat deze bouwterreinen te verlenen toeslag van 25 % voor arbeidsbespa- verse dat
nummers prachtig werden gezongen inzoneigendom van de Herstellingsoord ver. blijven. rende bouw.
derheid het „Sanctus" van Frans Schubert, „De
Voor deze terreinen zal een afkoopsom verschullof der sferen" van J. G. van Herwaarden en gedigd zijn a ƒ 9,— per m^, waarbij voor het zuideNaamgeving wegen in plan Zuid schreven door een oud-Vordenaar, wijlen de heer
lijk gelegen bouwterrein de oppervl. ad 1212 m2
G. H. Groot Enzerink, alsmede „Nederland en Owordt aangehouden en voor het noordelijk gele- Bij een vorige raadsvergadering werd het voor- ranje"
van Edw. Elgar met pianobegeleiding van
gen bouwterrein een oppervl. van 1360 m^. De stel van B. & W. om aan enkele wegen in plan me j. Vredenberg.
afkoopsom voor het zuidelijk gelegen bouwterrein Zuid namen te geven en deze wegen tot openbare
bedraagt ƒ 10.908,— en voor het noordelijk gele- weg te bestemmen, aangehouden. De raad besloot Na de pauze volgde de opvoering van het toneelgen bouwterrein ƒ 12.240,—.
nu aan deze wegen de volgende namen te geven: spel „Onno" door leden van de zangvereniging te
(Steenderen) bestaande uit 3 bedrijven en
De raad was van mening dat bovengenoemde „Beatrixlaan", „Margrietlaan", Dr. W. C. H. Sta- Toldijk
geschreven door Theo M. Schiks.
transactie tot tevredenheid van beide partijen was ringstraat" en „de Horsterkamp".
afgehandeld. De heer Lenselink wees op de pret- De heren Bannink en Koerselman hadden liever De medespelers (sters) hebben de aanwezigen bijtige besprekingen die gevoerd zijn met de ver- gezien dat de namen van leden van het Koninklijk na twee en een half uur intens laten meeleven met
tegenwoordigers van de Herstellingsoordver. De Huis aan wegen in één plan zouden worden ge- de pleegzoon „Onno" in het gezin van de £am. A.
vereniging die door het uitbreidingsplan Boonk in geven. Genoemde heren hadden er evenwel begrip Webbing die een grenscafé in exploitatie hadden.
het nauw dreigde te komen heeft ten opzichte voor dat dit niet kon. De heer Lenslink deelde De voorzitter was dan ook de tolk van de bezoevan de gemeente een loyale houding aangenomen, nog mede, dat langs de bovengenoemde straten kers door het gezelschap hartelijk dank te zeggen
zo meende de heer Lenselink.
beplanting wordt aangebracht, voor zover dit ten- voor de prachtige vertolking van dit toneelstuk
en sloot te middernacht met het laten zingen van
De heer Wesselink bepleitte spoedige oplossing minste in het uitbreidingsplan is geprojecteerd.
de „Avondzang" deze zeer geslaagde zang- en
van het perceel van de heer Janssen, gelegen tus- De raad besloot voorts aan de bijzondere kleuter- toneelavond.
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„VORDENS TONEEL" VERZORGDE
LAATSTE NUTSAVOND

Zaterdagavond werd in het Nutsgebouw de laatste
Nutsavond van dit seizoen gehouden. Deze keer
werd de toneelavond verzorgd door „Vordens Toneel" die de komedie „Levensavond" van Jaap
van der Poll opvoerde. De regie was in handen
van de heer W. Martinus.
In zijn openingswoord gaf de voorzitter van het
Nut, de heer H. Wesselink, een overzicht van de
verschillende avonden die het Nutsbestuur het
afgelopen seizoen had georganiseerd. Voorts hoopte hij dat er tussen „Vordens Toneel" en het Nut
een goede relatie zou groeien.
Aan dit laatste twijfelen we niet want we zijn er
beslist van overtuigd dat het Nut een goede keuze
heeft gedaan met „Vordens Toneel". Vergeleken
met de toneelavonden in de laatste jaren waarvoor het Nut toneelgroepen uit andere plaatsen
liet optreden kan „Vordens Toneel" de toets der
kritiek best doorstaan. Het enige wat ons tegenviel was de grimering. Hier was o.i. niet voldoende zorg aan besteed.
Het stuk handelde zo omstreeks de crisisjaren
van 1930. Het decor hiervoor was goed gekozen.
De grootmoeder in dit stuk waar alles om draaide werd zeer goed vertolkt door mevr. G. Lenselink-ten Have. Eerst kwamen er moeilijkheden
met haar zoon Karel, die niet van werken hield.
De heer H. Holsbeeke beeldde deze Karel goed
uit. Karel teerde liever op de zak van zijn zwager
Herman Weber (uitstekend vertolkt door J. Lubbers). Karels koopzieke vrouw Toeti een Indisch
type werd met veel temperament gespeeld door
mej. J. Velhorst. Toen de intrigante Hilda Dupont
(mevr. E. Averink-Vosselman) op het toneel verscheen en een affaire begon met Herman Weber,
dit ten koste van Hermans vrouw Annie (mevr.
Schuppers-Roozendaal), begonnen de moeiiykheden pas goed. Ook kleindochter Liesje (leuk gespeeld door mej. G. Verstoep), heeft zo haar probleempjes en komt hiermee bij grootmoeder. Alles
komt tenslotte in orde. De heer R. Schmitz speelde de rol van chauffeur.
Het stuk werd in zijn geheel vlot en goed gespeeld
een hartelijk applaus van het publiek en woorden
van dank van de heer Wesselink vielen „Vordens
Toneel" na afloop ten deel.

dient
Puroi heel
de huid
MARKTVERENIGING
WEES SUBSIDIES TOE

Onder voorzitterschap van de heer G. J. Wuestenenk hieia ae marktveremging woensdagavond
in hotel Brandenbarg (F. Smit) een algemene ledenvergadering. Een van de belangrijkste punten
was ongetwijfeld de subsidietoewijzing uit de verloting 1964.
Aan de volgende verenigingen werd een subsidie
toegewezen :
Lagere landbouwschool ƒ 100,—; landbouw huishoudschool ƒ 50,—; Groene Kruis ƒ 100,—; r.-k.
Maatsch. Gezinszorg ƒ 40,—; Nutskleuterschool
ƒ 100,—; Bijz. kleuterschool ƒ 75,—; r.-k. kleuterschool ƒ 50,—; Ned. Bond van plattelandsvrouwen
ƒ 70,—; kath. plattelandsvrouwen ƒ 40,—; Jong
Gelre v/h BOG en BOLH ƒ 80,—; C.J.B.T.B.
ƒ 40,—; Chr. plattelands Meisjesbond ƒ 25,—;
J.B.T.B. ƒ 25,—; M.B.A. r.-k. meisjes ƒ 25,—;
Stierenvereniging „Delden" ƒ 40,—; Stierenvereniging „Mossel" ƒ 40,—; Jongveekeuring distrikt
4 ƒ 25,—; Schapenfokdag ƒ 30,—; Bedrijfsverzorgingsdienst ƒ 50,—; Veevoedingskern ƒ 40,—;
Bijenvereniging ƒ 40,—; L.R.V. „De Graafschap"
ƒ 50,—; Zwembad in de Dennen ƒ 100,—; Rattenbestrijding ƒ 40,—; Huur marktterrein ƒ 40,—;
Personeel markt ƒ 45,—. In totaal ƒ 1365,—.
Bijdrage ruilverkaveling ƒ 500,—; Wegenfonds
(sluitpost) plm. ƒ 335,—.
Bij de bestuursverkiezing werden de volgende leden herkozen :
G. J. Wuestenenk, J. J. v. d. Peyl, J. Koerselman
en J. Bielderman. Het jaarverslag van de penningmeester, de heer H. Klein Brinke, gaf een klein
batig saldo te zien. De sekretaris, de heer v. d.
Peyl, merkte in zijn jaarverslag o.m. op dat de
aanvoer van biggen dit jaar vanwege de mond- en
klauwzeer beneden het verwachte aantal was gebleven. Werden er in het afgelopen jaar 7500 loten verkocht thans zal de vereniging toestemming
vragen voor een groter aantal n.l. 8500.
Vertegenwoordigers van de diverse verenigingen
brachten het bestuur hierna dank voor de beschikbaar gestelde subsidies. Na afloop van de vergadering werden enkele niet afgehaalde prijzen verkocht.
LEDENVERGADERING
NED. CHR. VROUWENBOND

Onder leiding van presidente, mevr. Van Zorge,
hield de afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal Eskes een goed bezochte ledenvergadering. In haar openingswoord werd inzonderheid
welkom geheten de heer Wiersinga uit Arnhem
die het onderwerp : „Verborgen verleiders" zou
inleiden.
Hierna verkreeg de spreker het woord, die begon
met tezeggen dat wij in een land van wetlvaart
leven. Bij de moderne reklame treffen wij veel
„Verborgen verleiders" aan. Spreker schetste de
ontwikkeling vanaf de traditionele samenleving
toen er geen. geld was, tot de huidige tijd van produktie, consumptie, distributie en reklame. Er
moet reklame zyn om alles wat de industrie voortbrengt aan de man te brengen. De reklame is
veelal gericht op de vrouw, omdat zij drievierde
deel van het nationale inkomen besteedt. Er komen soms sociologen e.d. aan te pas om de juiste
reklame te maken. Is de reklame niet goed, dan
loopt de verkoop terug. Men dient zich af te vragen : „Wat zijn de beste motieven om de vrouw
aan het kopen te krijgen".
Na de pauze bij de vraagstelling kwam duidelijk
naar voren dat men ondanks alle beïnvloeding
moet trachten prijsbewust te kopen.
De presidente dankte de spreker hartelijk voor
deze interessante en zeer leerzame avond aan de
afdeling bereid.

DEELNEMERSVERGADERING

De onderlinge brandwaarborgmij. „Vorden" en de
Onderlinge Waarborgmij. Vordense Molest- en
Stormschadeverzekering te Vorden hield in zaal
Eskes haar 28ste deelnemersvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer
A. J. Lenselink, er op, dat 1964 een rustig jaar
was geweest.
Uit het verslag van mevr. te Paske-Oltvoort, administratrice, bleek dat van de winst een flink
bedrag aan de reserves was toegevoegd. Het verzekerde bedrag bewoog zich in stijgende lijn. Ook
konden in het afgelopen boekjaar enige nieuwe
deelnemers worden ingeschreven. De heer en mevrouw te Paske werden dank gebracht voor het
vele werk en het accuraat beheer gedurende het
afgelopen boekjaar.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd in de plaats
van de aftredende voorzitter, de heer A. J. Lenselink, welke niet herkiesbaar was, gekozen de
heer G. Klein Geltink (C 20). Bij de verkiezing
van twee leden van de raad van toezicht werd de
heer J. W. Abbink herkozen. In plaats van de
heer D. J. Jansen, welke wegens vertrek naar de
N.O.P. niet herkiesbaar was, werd gekozen de
heer H. Beumer (E 42).
De 2e voorzitter, de heer G. W. Winkel, bracht
de scheidende voorzitter dank voor alles wat hij
in de afgelopen 28 jaar in het belang van de verzekering had gedaan. Steeds was u, aldus spreker, de leidende voorzitter en werd er veel gevraagd van u op het gebied van het verzekeringsterrein en waart gij steeds tot advies bereid.
Namens het bestuur en deelnemers bood spreker
de scheidende voorzitter als blijk van waardering
een prachtige staande leeslamp aan.
De heer Lenselink dankte voor de toegesproken
woorden en voor het aangeboden cadeau en dankte bestuur en deelnemers voor de steeds prettige
aamenwerking. Spreker sprak de hoop uit dat de
verzekering bij de voortduur in groei en bloei
mocht toenemen.
Tenslotte werd de heer D. J. Jansen bedankt voor
alles wat hij als lid van de Raad van Toezicht voor
de verzekering had gedaan en wenste hem in zijn
nieuwe woonplaats alle goeds toe.
Bij de rondvraag werden enkele vragen gesteld
welke door de voorzitter naar genoegen werden
beantwoord.
TOUWTREKKERS INVITEREN
RADIO- EN T.V.-ARTIESTEN

De Touwtrekkers van het Medler te Vorden hebben grote plannen voor dit seizoen. Op zaterdag
4 september 1965 zullen zij in het Nutsgebouw te
Vorden een grote feest- en cabaretavond organiseren, waarvoor zij een keur van T.V.- en Radioartiesten hebben uitgenodigd. Zij hebben zich verzekerd van de medewerking van het cabaretgezelschap van „Pierre Duro" uit Hengelo (O.),
terwijl verder op de planken zullen verschijnen
Tiny en Henk Booy, accordeonshow; de muzikale
clown Doppie alias Mr. Simpel; Henk Jansen van
Galen (Lubbert van Gortel) als conférencier e.a.
Deze mededelingen deed voorzitter, de heer G. J.
Hendriksen, tijdens de voorjaarsvergadering, van
Touwtrekkersver. „Medler" in zaal Eykelkamp.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter
de uitstekende resultaten, die men het afgelopen
jaar had behaald, o.a. in de Bondscompetitie v. d.
Achterhoekse Touwtrekkersbond, waar Medler l
kampioen werd in de A-klasse. Hij heette nog
speciaal een tweetal nieuwe leden welkom, de h.h.
Gebrs. Bleumink, Kerkhofweg, alhier en was verheugd over de grote belangstelling der leden.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de aftredende heren G. J. Hendriksen, Medler D 96
(voorz.), J. Besselink, Linde E 73a (secr.) en
D. Brummelman, D 99 (commissaris) met grote
meerderheid herkozen. In de kascommissie werden benoemd de heren J. Weenk en W. Memelink,
Hengelo (Gld.). Besloten werd om de contributie
in verband met de steeds stijgende onkosten op
ƒ 5,— per lid per jaar te brengen, waarbij dan is
inbegrepen de ƒ 2,— die elk lid is verschuldigd
aan de Bond als jaarlijkse bijdrage.
Aan de nieuwe bondscompetitie 1965 zal 't Medler
met drie teams deelnemen, t.w. Medler l in de
A-klasse, Medler 2 in de B-klasse en Medler 3
in de C-klasse.
Behalve bovengenoemde cabaretavond heeft men
nog meerdere activiteiten op 't programma staan.
Op Koninginnedag 30 april a.s. zal de vereniging
in combinatie met de touwtr.ver. Warken, Heure
(Borculo) en Hannink (Winterswijk) deelnemen
aan grote nationale touwtrekwedstrijden op Den
Dam te Amsterdam een en ander georganiseerd
door het Comité Oranje te Amsterdam.
Op zaterdag l mei a.s. wordt de jaarlijkse propagandafeestavond voor eigen leden en belangstellenden gehouden in zaal Eykelkamp, met o.a.
uitreiking van de prijzen der contactavonden,
dansen, etc.
Over ca. drie weken hoopt men de laatste contactavond van het winterseizoen te houden, waarbij
dan de resultaten bekend zullen worden gemaakt
en degenen, die in aanmerking komen voor de
prijzen (n.a.v. het puntenaantal). Op deze avonden
werden div. spelen beoefend o.a. kaarten, dammen, schieten, sjoelen, balgooien, etc.
Op zondag 20 juni a.s. zal 't Medler weer haar
traditionele Touwtrekkerstoernooi organiseren onder auspiciën van de Bond v. Touwtrekkers; hieraan zullen alle aangesloten verenigingen uit Achterhoek en Twenthe deelnemen.
In verband met de komende competitie en de reis,
die de Achterhoekse Touwtrekkersteam naar
Engeland zal maken, zal de wekelijkse veldtraining intensief ter hand worden genomen. Men
gaat nu iedere dinsdagavond trainen nabij Huitink
(bakker) om 8 uur, waarbij de bestuursleden de
leiding zullen hebben. De voorzitter spoorde allen
aan deze training mee te maken, daar goede resultaten alleen behaald kunnen worden door geregelde training. Meegedeeld werd, dat aan alle
leden dezer dagen een gedrukt huishoudelijk reglement zal worden verstrekt, waarin ook inbegrepen
de spelregels etc., zoals deze op de voorlaatste
ledenvergadering werden goedgekeurd.
In zijn slotwoord hoopte de voorzitter in het komende drukke seizoen op de medewerking van
alle leden te mogen rekenen.

VOETBAL
KEIJENB. BOYS l — VORDEN l 0—2

Vorden l is de weg naar herstel ingeslagen. Na
vorige week in Oeken een verdienstelijk gelijkspel
te hebben behaald, werd zondag in de uitwedstrijd
tegen Keijenburgse Boys een meer dan verdiende
2—O zege uit het vuur gesleept.
Midvoor Eef Eggink gaf zichzelf en zijn elftal 'n
prachtig verjaardagscadeau door beide doelpunten
voor zijn rekening te nemen. Stopper Besselink
gaf zijn plaatsgenoot Fons Lichtenberg, tegenwoordig middenvoor bij Keijenburg, geen schijn
van kans. Hierdoor werd de voorhoede van de
thuisclub nagenoeg lam gelegd. De Vordenaren
schiepen zich verschillende kansen, waarvan echter niet voldoende gebruik werd gemaakt. Bovendien had doelman Van Aken éénmaal het geluk
aan zijn zijde toen de bal tegen de paal belandde.
Na ongeveer een half uur spelen gelukte het
Eggink zijn ploeg een voorsprong te bezorgen. De
stand bij de rust was eveneens O—1. In de tweede
helft kwam de thuisclub direct fel opzetten doch
dit offensief werd goed door de Vordense defensie
opgevangen en weldra was het weer Vorden dat
de toon aangaf. Met een magnifieke boogbal verschalkte Eggink doelman Van Aken voor de 2e
maal: O—2. De Vordense l.achter Nijenhuis werd
halverwege de tweede helft vervangen door W.
Golstein.

VARA VERGADERDE

Onder voorzitterschap van de heer J. G. Hulshof
hield de af d. Vorden van de Vara een goed bezochte jaarvergadering.
Uit het verslag van de secretaris, de heer Kip,
bleek dat het ledental steeds groeiende blijft en
de 200 reeds heeft overschreden.
De penningmeester, de heer Stapper, kon ook dit
jaar weer een flink batig saldo melden. Tot afgevaardigde naar de districtsvergadering werden
gekozen de heren H. G. Stapper en H. Kip.
In het bestuur kwamen geen wijzigingen.

R.K. SCHOOL KRANENBURG RICHT
OUDERVERENIGING OP

Na de pauze gaf mevr. Ravesloot een toelichting
op verschillende gestelde vragen en gaf zij diverse
nuttige wenken, o.m. met betrekking tot de meest
vruchtbare samenwerking tussen oudervereniging,
onderwijzend personeel en geestelijkheid met
schoolbestuur, de financiering der commissie, de
te behandelen onderwerpen e.a.
Nadat de heer Bekker mevrouw Ravesloot hartelijk dank had gebracht voor haar deskundige
inleiding, werden door de aanwezige ouders groepen gevormd, die elke klas vertegenwoordigden.
Hieruit werden na een vrije stemming de volgende personen benoemd in de voorlopige oudercommissie: Ie klas: heer B. F. Lebbink, Onstein E 47;
2e klas: heer P. van Eykeren, Kranenburg D 128;
3e klas: heer A. Zents, Medler D 154; 4e klas:
mevr. A. Gal-Lichtenberg, Galgengoor; 5e klas:
heer H. F. Huitink, Kranenburg D 136a; 6e klas:
heer J. Overboek, Kranenburg D 127 E. Om aan
de wensen van enkele ouders tegemoet te komen
werd deze commissie aangevuld tot 8 personen,
t.w. mevr. A. van Langen, Prins Bernhardweg 12
en de heer B. van Zandvoort, 't Hoge, Vorden.

In zaal Bakker te Vorden werd een druk bezochte
ouderavond gehouden van de r.-k. school op de
In september bij het begin van het nieuwe schoolKranenburg. De heer G. Bekker, hoofd der school,
jaar
zal een definitieve oudervereniging worden
heette in zijn openingswoord welkom pastoor
gekozen; het thans gekozen 8-tal zal de voorbeBodewes O.F.M., rector Pans O.F.M., de leden
reidende werkzaamheden verrichten. Elk jaar
van het schoolbestuur, ouders en collega's en spewordt een nieuwe commissie gekozen. Getracht
ciaal mevrouw Ravesloot uit Utrecht, de Diocezal worden om ook voor de r.-k. Kleuterschool 'n
sane voorzitster van de D.O.R. (Diocesane Ouder
tweetal vertegenwoordigende ouders in deze verVORDEN 2 — AZC 4 3—4
Raad).
eniging te kiezen. Het hoofd der school deelde
Vorden 2 verloor op ongelukkige wijze van een Mevrouw Ravesloot hield hierna een inleiding
mede, dat de jaarlijkse Hernieuwing der Dooptechnisch beter spelend AZC 4. Na 10 min. werd over de „wenselijkheid van een Oudervereniging
geloften dit jaar vóór de Eerste H. Communie der
kinderen zal plaats vinden en wel in mei a.s.; dit
net o—i toen doelman Hilverink een kopbal veraan de school".
keerd beoordeelde. Nadat AZC de stand op O—2
uit technisch oogpunt. De Plechtige H. Communie
had gebracht, scoorde Klein Brinke tegen: l—2. Spr. bracht allereerst naar voren, hoe de opvoevindt plaats eind juni a.s.
ding het begeleiden en leiden naar de volwassenNog voor de rust werd het l—3.
Om de thans bestaande twee parochies ter wille
In de tweede helft pakte de thuisclub de zaken heid is, en dit primair de taak is van de ouders,
te zijn, is besloten de Hern. der Doopgeloften in
energiek aan en na een half uur was de stand die hierin handelen naar hun inzichten. Er is
de Christus-Koningkerk, dorp Vorden te houden
gelijk door doelpunten van De Greef en Besselink. thans veel aan het veranderen in de school; het
en de Eerste H. Communie in de St. Antonius v.
Vorden 2 verzuimde hierna van de vele kansen kind wordt meer zichzelf gelaten om zich beter te
Paduakerk te Kranenburg.
gebruik te maken. Slecht wegwerken in de defen- kunnen ontplooien, terwijl ook in de onderwijssie stelde AZC 4 toch nog in de gelegenheid de methoden, invergelijking met vroeger onnoemelijk
volle winst 3—4 mee naar Zutphen te nemen.
veel is veranderd. We moeten met de moderne tijd
mee en bijblijven, het gaat allemaal razendsnel.
VORDEN 4 — ZUTPHANIA 4 l—2
Ook in de verhouding school-gezin is er veel aan
Zaal WINKELMAN - Keijenburg
het veranderen. Men streeft naar steeds nauwere
In 'n gelijkopgaande wedstrijd verloor Vorden 4 binding met elkaar. Samenwerken wil zeggen de
thuis met l—2 van Zutphania 4. Na 15 minuten ander gaan zoeken om zodoende te kunnen samenZondag 28 maart
spelen opende de Zutph. r.binnen de score waarna werken; die ander nu is de onderwijzer (es).
Groot Jebbink de balans vlak voor rust in even- Spr. zette hierna uiteen, dat de taak van een
wicht bracht. Na ca. 10 min. in de tweede helft oudervereniging niet is om de plaats van een
werd het l—2. Vlak voor tijd had Vorden 4 pech onderwijzer (es) te vervangen of om een klachten^
toen een hard schot van v. d. Barg door de lat bureau te worden. Ook het schoolbestuur heeft
Aanuang 7 uur. Orkest: „Silion"
werd gekeerd.
een aparte taak. De ouders met elkaar vormen
de oudervereniging, zodat men ook niet alles aan
De uitslagen bij de junioren waren: Vorden e— het bestuur moet overlaten. Mevrouw Ravesloot
Sp.cl. Brummen f O—0; Vorden f—Sociï b 4—0. was verheugd, dat men de ouderverenigingen geGEVRAAGD VOOR DIREKT:
Het programma voor a.s. -zondag luidt: Vorden 3 heel vrij laat in hun taakvervulling; dit is niet
—Zutphen 4. Voor de junioren staan de volgende precies omschreven. In elke plaats kan dit weer
wedstrijden op het programma : Vorden b— verschillend zijn en kan men andere initiatieven
Be Quick b ; Vorden e—Almen d.
ontplooien. Onderwerpen, die eventueel kunnen
voor dag en nacht.
worden behandeld in de bijeenkomsten zijn er
legio, b.v. de nieuwe catechese, de vernieuwing
RATTI-NIEUWS
Bij dame alleen, werkster aanvan de liturgie, etc.
Het eerste elftal heeft zondag een goede kans om
wezig.
de puntjes thuis te houden aan zich voorbij laten Waar mogelijk is men gekomen tot een regionale
gaan; weliswaar had men bezoek van de kop- of diakonale ouderraad; daarboven staat dan als
Brieven onder no. 52-3 bureau Contact
loper WWNA, maar de Apeldoorners konden als overkoepeld orgaan de Diocesane Ouderraad. In
a.s. kampioen de langs de lijn verkleumende toe- ons land zijn er 7 diocesane ouderraden; iedere
schouwers niet erg in verrukking brengen. Ook dioc. ouderraad heeft twee afgevaardigden naar
aan Ratti-zijde wilde Jflk niet lukken; met wat de nationale kath. ouderra*
meer overleg en een I^Bere opstelling had de
2—3 nederlaag zeker vdRfkomen kunnen worden. De D.O.R. heeft vele cont^pi met geestelijkheid
De gewijzigde opstelling bleek n de eerste helft en leerkrachten en geeft maandelijks het blad
A.S. ZATKU1>A<; 27 MAART
zeker geen verbetering te zijn voor de Rattianen. „Ouders en school" uit ad ƒ 2,50 per jaar.
Wel had men voortdurend een veldmeerderheid, Pastoor Bodewes O.F.M, egf n.a.v. de inleiding
maar er zaten te veel zwakke plekken in 't elftal. van mevr. Ravesloot no^fen korte toelichting,
Het eerste succes k^Bi voor de groenwitten, waarin hij meedeelde, dat^Hm thans tot de voortoen Rutgers een doorzie WWNA-back gemiste lopige oprichting van een d^psrvereniging wil kobal keurig opving en gfsfen fout maakte (l—0). men en er met ingang van het nieuwe schooljaar
AANVANG 7.30 H H
De vreugde over deze voorsprong duurde slechts in september 1965 op een ouderavond een definikort, bij een tegenaanval over links liet de Ratti- tieve zal worden gekozen. Hij dankte de spreekShow- en dansorkest
doelman een zeker houdbare bal tussen zijn vin- ster voor haar interessante uiteenzettingen.
„THE KOCKIN DRIFTERS"
gers doorglippen (l—1). Door dit succes geinspireerd kwamen de gasten terug en na 5 min.
TE KOOP AANGE.
werd het l—2 door een prima kopbal van hun
BODEN :
r.buiten. De hierna door Ratti opgezette tegenaanvallen liepen op niets uit. Tien min. voor rust
werd het l—3 toen WWNA l.binnen Mensink met
een flitsend schot de bal in de touwen joeg.
l bestaande uit beNa de thee had Ratti de opstelling gewijzigd, wat
tonplaten en golfaan het spel nu goed te merken was. Voortdurend
platendak, beschowas men in het offensief, maar het schot in de
voorhoede ontbrak. Een kwartier voor tijd kon
ten kap, demontabel
Rutgers met een magnifieke bal de achterstand
in zeer goede staat
verkleinen (2—3), maaar een overwinning zat er
vrijdagavond 18-22 uur
± 4 x 8 meter,
niet meer in.
Het tweede was vrij. Ratti 3 ging naar Steendezaterdag
10-22 uur
l houten werkren 3, waar men een 4—O nederlaag leed. Nietteplaats, verplaatsmin was het geen onverdienstelijk resultaat; er
zondag
10-22 uur
baar, aangrenzende
werd goed gespeeld en vooral doelman Baakman
loods, prima staat
had een uitstekende dag, daar hij een strafschop
uit zijn heiligdom ranselde.
± 4 x 7 meter.
A.s. zondag is het eerste vrij; de reserves gaan in
Briefjes
worden binnenAssurantie kantoor
Zutphen hun krachten meten met Hercules 3,
verwacht voor 3 april
terwijl Ratti 3 de uitwedstrijd tegen Socii 4 in
Vierakker-Wichmond speelt.
a.s. bij :
Ratti a gaat zaterdagmiddag naar Steenderen a
FA. A. POLMAN
voor
al
uw
en het b-team brengt 'n bezoek aan Keijenburgse
Dorpsstraat 22
Boys b.
verzekeringen

DANSEN

HUISHOUDSTER

Nutsgebouw Vorden

DANSEN

26-27-28 maart

2 werkplaatsen

zutphen

INTERKERKELIJKE LIJDENSMEDITATIES

Mooi wone.i
blij leven
op COCOS

Voor de eerste maal is thans in onze gemeente
het initiatief genomen om in alle Vordense kerken, gezamenlijk in de vastentijd, het lijden, door
en verrijzenis van Christus te gaan overwegen.
Na de succesvolle start verleden week donderdag
11 maart in de Gereform. kerk te Vorden, werd
donderdagavond 18 maart een bijeenkomst gehouden in de r.-k. kerk op de Kranenburg, die overbezet was. Namens de Gereform. kerk was tegenwoordig Ds. te Winkel, namens de Ned. Herv.
kerk Ds. van Zorge en Ds. Jansen en namens de
r.-k. geestelijkheid pastoor Bodewes O.F.M., rector P. Pans O.F.M., van de Christus-Koningkerk
dorp Vorden en Pater S. Ridder O.F.M., Gardiaan
van 't Minderbroedersklooster, alhier. De intredezang werd verzorgd door een kinderkoor o.l.v.
het onderwijzend personeel der St.-Antoniusschool
Kranenburg; Pastoor Bodewes las het Lijdensverhaal Joh. 18-12-27 voor, waarna als tussenzang met het kinderkoor en gelovigen psalm 51
werd gezongen. De meditatie werd verzorgd door
Ds. van Zorge, waarna Pastoor Bodewes een kort
IJZERSTERK • ISOLEREND • NIET DUUR
gebed uitsprak en allen met de machtige slotzang uit psalm 130 „Uit de diepten van ellende"
Ve/fcrijgbaar b i j : .
deze indrukwekkende oecumenische samenkomst
besloten. Op donderdag 25 maart a.s. volgt de
VERKEERSSLEUTELCURSUS
derde bijeenkomst in de Ned. Herv. kerk te VorDe verkeerssleutelcursus van Veilig Verkeer Vor- den, aanvang 8 uur 's avonds.
den onder leiding van wachtmeester Verheul werd
EXCURSIE JONG GELRE
ook dit jaar weer besloten met de verkeerssleuteltest, waaraan 15 cursisten deelnamen. Voorzitter De leden van Jong Gelre maakten dinsdag een
v. d. Peijl dankte wachtmeester Verheul voor de excursie naar de K.I.-stal in Meppel, waar 40
vele avonden die hij ook nu weer in het belang stieren werden bezichtigd. Verder ging de reis
van een veilig verkeer besteedde.
naar Waning in Zuidwolde, waar een modelboer- Op verschillende breedtes tot op
Inmiddels is van het Verbond bericht ontvangen derij werd bekeken. Hier was een stal met prach- kamerbreedto (380 cm)
dat 13 deelnemers geslaagd zijn. Zij zullen een tige Arabische volbloed paarden, een vermeerdedezer dagen het diploma met draaginsigne ont- ringsbedrijf, een broederij en een varkensfokkerij.
VOOli GOEDE WONINGINRICHTING
vangen.
Het was voor de jongelui een zeer leerzame dag.

J. van Zeeburg
hypotheken
en financieringen
HUUR PHILIPSTELEVISIE

voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis ? Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds)

Vorden

Te koop roodbonte
vaarskalveren oud 1 - 2
weken.
B. H. Fokkink, E 120
Vorden. telefoon 6741
Te koop eetaardappelen
Pimpernel - Noordelingen bij
Korenblik, Boshoekje,
Lindo

Lente op komst!!
Pasen in zicht!!
KOM VOOR EEN KOSTUUM
BIJ ONS. GA MEE NAAR
DE SHOWROOM VAN DE
FABRIEK EN WIJ ADVISEREN U VAKKUNDIG.
OOK VOOR MAATKLEDING NOG
STEEDS UW ADRES

MOMBARG - KRANENBURG
Telefoon 6679

