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VIJFDE NUTSAVOND

Daar er wegens bijzondere omstandigheden geen cor-
respondent aanwezig kon zijn op de vijfde Nutsavonc
heeft de correspondent van het Zutphens Dagblad en
de Graafschapbode, de heer G. Polman, een kort uit-
treksel gemaakt uit het programma in het Nutsblaadje
in de mening dat de avond wel zo zou verlopen.
In beide bovengenoemde kranten heeft dit verslag ook
gestaan en hierop zijn geen reacties van het Nutsbe-
stuur binnen gekomen, zodat de heer Potma gemeend
heeft dit nu zonder risico ook aan Contact door te kun-
nen sturen.
Natuurlijk was het beter geweest als hij zich eerst met
het Nutsbestuur in verbinding had gesteld en om de ge-
gevens gevraagd had. Wij betreuren deze gang van za-
ken ten zeerste en bieden het Nutsbestuur bij deze onze
excuses aan. Voor ons is er toch nog één lichtpuntje
in deze zaak, n.l. dat hieruit blijkt dat alleen Contact
werkelijk gelezen wordt van A tot Z.

Redactie Contact.

Hieronder plaatsen we nu een verbeterd verslag.
Daar de voorzitter, de heer Wesselink, verhinderd was,
opende de vice-voorzitter, de heer Dr. Mr. J. Rombach,
de avond met allen hartelijk welkom te heten en spe-
ciaal de heer H. F. J. van Voorden van het Philips-
Concern die, niettegenstaande zijn Ischias toch meege-
komen was. De heer Rombach deelde verder nog me-
de, dat „De Hoveniers uit Bilthoven" op zaterdag 18
april op de laatste Nutsavond zullen optreden. Het
aantal deelnemers aan de excursie naar de Deltawerken
bedroeg 27, inmiddels is het aantal gestegen tot 37.
De heer van Voorden opende zijn causerie met 't ver-
tellen over het ontstaan en het werk van het Philips-
concern, dat hij op een zeer boeiende en duidelijke wij-
ze deed. Er konden vragen gesteld worden, waar ver-
scheidene leden gebruik van maakten. Na de pauze
vertoonde hij 2 prachtige kleurenfilms, n.l. de film
„Hemelsbreed" en „Os Mundi". De film „Venster op
de wereld" was dit keer niet mogelijk. Ook des mid-
dags werd voor de kinderen van 't aangekondigde pro-
gramma afgeweken, omdat de film over Edison voor
de leeftijd van de aanwezige kinderen te moeilijk te be-
grijpen was. Daar de kinderen wegens de vergadering
van het onderwijzend personeel niet in schoolverband
waren liepen de leeftijden nog al uiteen en was 't groot-
ste gedeelte onder de 8 jaar. Piccolo Saxon en Compag-
nie viel erg in de smaak en ook de beide andere films,
die vertoond werden. Zowel de avond- als de kinder-
films waren prachtig, zowel van kleur als van inhoud.

SIMAVI-COLLECTE VAN 6—11 APRIL
Het SIMAVI-Comité hier ter plaatse komt voor de
a.s. SIMAVI-collecte weer een warm beroep doen op
de harten en beurzen van de ingezetenen.
Een stem uit de praktijk is wel de volgende aanhaling
uit een brief van een dankbare verpleegster van een
leprozen-inrichting aan haar vader. Zij schrijft o.a.:
„Toen ik erg vermoeid van een drukke polikliniek
thuiskwam, zag ik drie enorme kisten voor het hek
staan met de woorden: „Gift-zending SIMAVI Haar-
lem Holland". Ik schoot naar binnen. Wat een prach-
tige dingen! Een operatie-tafel, twee onderzoektafels,
zes waskommen op wieltjes, bedscherm, verbandtrol-
ley, instrumenten, laboratorium-benodigdheden enz.
enz. .. . Het is allemaal even mooi en degelijk . .. Ver-
rukte kreten van blanken en zwarten. Ik was plotseling
niet zo moe meer en we praatten de hele verdere dag
over niet anders. Als je nog eens wat geld hebt vader,
of vrienden met geld, denk dan aan SIMAVI... Wij
zijn maar één van de velen, die zij helpt en hoe helpt".
Deze ontroerende dankwoorden spreken voor zichzelf.
Steunt dus de a.s. SIMAVI-collecte. ledere gift is wel-
kom!

BURGEMEESTER A. E. VAN ARKEL OPENT
A.S. VRIJDAG BAZAR

Na vele hoofdbrekens en hard werken is het Bazar-
comité van de Drumband gereed om te trachten met
een daverende bazar haar streven voor voldoende fi-
nanciën om uniformen aan te schaffen beloond te zien.
A.s. vrijdagavond om 7 uur zal de Edelachtbare Heer
Burg. A. E. van Arkel de bazar officieel «penen. Op
zaterdagmiddag zullen de deuren reeds om drie uur
open gaan en zal aan het slot van de avond tevens de
trekking van de verloting gehouden worden.
De directrice van het bejaardencentrum „De Wehme"
heeft een prachtige pop geschonken, waarvan degene
die de juiste naam raadt eigenaar(esse) zal worden
(eventueel zal bij meerdere goede oplossingen het lot
beslissen). Naast de diverse traditionele bazarvermake-
lijkheden is er een pracht schietbaan op het toneel en
een ongekende attractie waarvan we het geheim niet
verklappen. De bazar zal vrijdag van 7 tot 11 en zater-
dag van 3 tot 11 geopend zijn.

„HEI BINNENHUIS"
Woning inrichting

Fa. A. POLMAN
Vorden - Tel. 1314

Luxaflex
ZONWERING

•
Veel of minder zon
Meer en mooier licht
1001 mogelijkheden
LUXAFLEX is geen luxe
het is de onmisbare
daglichtregelaar in huis.

•

Vraagt ons als erkend Luxaflex-dealer
vrijblijvend prijsopgaaf!

KERKDIENSTEN zondag 5 april
Heru. Kerk

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge
10.05 uur Dr. W. Bloemendaal, van Winterswijk
Jeugddicnst.

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R.K. Kerk dorp
7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 5 uur In-
wijding van de kerk door Z.E. Kardinaal Alferink.
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

BRAND MELDEN; no. 1541 .
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

BURGELIJKE STAND van 25 mrt. t.m. 31 mrt.
Geboren: d. van J. A. Eulink en J. J. Overkamp.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J. van Keulen, vr., 69 jaar, cchtgen. van
G. H. van der Peijl.

ATTENTIE HEREN VAN 40 EN OUDER.
Naar we vernemen bestaat er momenteel weer be-
langstel l ing bij verschillende heren van 40 jaar en
ouder om aan gymnastiek te gaan doen.
Om hieraan tegemoet te komen, wil ,,Sparta" op
vrijdagavond hiertoe gelegenheid bieden, doch alleen
bij een minimum deelname van 10 heren, daar het
anders al meteen geen bestaansrecht heeft.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar
achterstaande advertentie.

Half miljard ^Pllar voor niets
uitgegeven.

De Amerikaanse Marine heeft in de afgelopen 10
jaar ruim 445 miljoen dollar uitgegeven aan het P6m
watervliegtuig zonder ook maar cru d i rns twaard ig
torste! te ontvangen. VJAt alles wil Tragter U ven-
zekeren dat U nooit g^Vvoor niets uit zult geven
als U uit rijwielen bij ons kiest. Integendeel: elke
gulden is volkomen verantwoord besteed.

HET EERSTE KIEVITSEI

De 21-jarige Wim Winkel van het „Gazoor" heeft
vrijdagmiddag het eerste kievitsei gevonden. Hij heeft
het Burgemeester Van Arkel aangeboden.

VOETBAL

Vorden II speelt de laatste tijd nogal met wisselend
succes. Werd voor veertien dagen koploper Neede III
verslagen, nu moesten de geel-zwarten met 3—2 tegen
het toch niet zo sterke Witkampers II het hoofd buigen.
Het is overigens een onfortuinlijke nederlaag gewor-
den. Voor de rust wogen de partijen over het algemeen
goed tegen elkaar op. Na tien minuten namen de be-
zoekers met l—O de leiding, toen een vrije trap op
rechts onhoudbaar voor doelman Zweverink werd in-
geschoten.
Vijf minuten later was de stand reeds gelijk toen de
bal, na een combinatie tussen J. de Greef en W. Lam-
mers, bij middenvoor Gossink terecht kwam. Deze spe-
ler schoot tegen de paal waarna de bal via de rug
van één der Witkampersverdedigers in het net verdween
(l—1). Het was opnieuw Gossink (deze speelde de
laatste wedstrijd voor Vorden) die de thuisclub aan een
2—l voorsprong hielp. Met een ver schot slaagden de
bezoekers er nog voor de rust in de stand op 2—2 te
brengen.
In de tweede helft was Vorden over het algemeen de
betere ploeg. D. Besselink voorkwam een doelpunt door
de bal, nadat Zweverink reeds was gepasseerd, uit het
doel te stompen. De toegekende penalty werd n.l. hoog
over geschoten. Vlak voor tijd viel het winnende doel-
punt toen de Witkampers midvoor, hoewel in duide-
lijke buitenspelpositie, de stand op 2—3 bracht. Juist
hiervoor had J. de Greef tegen de paal geschoten.
De anders zo onproduktieve voorhoede van Vorden IV,
wist zondag in de thuiswedstrijd tegen Oeken IV liefst
9 maal raak te schieten. Dit was hoofdzakelijk te dan-
ken aan J. Zweverink en J. Groot Jebbink die elk vier
keer de roos troffen. Het overgebleven doelpunt werd
gescoord door G. de Greef.

l
A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 - H S K 1
12 uur : VORDEN 3 — RATTI 3

Ondanks deze grote overwinning wogen de ploegen aar-
dig tegen elkaar op. Met de rust was de stand 6—1.
Nadat het direct na de rust 7—l was geworden, waarna
H. v. d. Barg nog een strafschop tegen de lat schoot,
slaagden de bezoekers erin de achterstand tot 7—4 te
verkleinen. Het zag er toen nog even donker uit voor
de geel-zwarten, doch het duo Zweverink-Gr. Jebbink
bepaalde hierna de eindstand op 9—4. Bij de junioren
won Vorden a met 8—O van Ratti a. Vorden d verloor
met A—O van Steenderen b.
Zondag a.s. krijgt Vorden I bezoek van H. & K. I uit
Hummelo. Vorden III speelt thuis tegen Ratti III, ter-
wijl Vorden IV bij Voorst VI op bezoek gaat.
Bij de junioren wordt gespeeld: Almen d—Vorden e.

VORDENSE WINKELIERSVERENIGING
In de zaal van hotel „De Konijnenbult" hield de
Vordense Winkeliersvereniging onder leiding van
voorzitter G. Remmers een algemene ledenvergade-
ring. Na een kort welkomstwoord herdacht de voor-
zitter het verscheiden van 2 leden van de vereniging
t.w. wijlen de heren ten Brinke en Oplaat.
Uit het verslag van de secretaris, de heer Boersma,
bleek dat de vereniging thans 82 leden telt. De pen-
ningmeester kon ondanks de grote uitgaven nog van
een batig kassaldo melding maken.
Besloten werd op 29 juli een avondmarkt te houden,
terwijl in verband met het 60-jarig bestaan van de
plaatselijke V.V.V. een etalagewedstrijd zal worden
georganiseerd. Om dit feit te doen slagen zal de
Winkeliersvereniging hierin financieel bijdragen.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren G. Rem-
mers (voorz.) en D. Boersma, secretaris, herkozen.
Als zevende bestuurslid werd gekozen de heer W.
Polman. In een korte inleiding wees de voorzitter
vervolgens op de toestand die in de Detailhandel zich
aan het ontwikkelen is en over de verticale prijs-
binding, waar de laatste tijd veel over gesproken
wordt. Enkele gestelde vragen werden uitvoerig door
de voorzitter beantwoord.

VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"
In een goed gespeelde, maar bovenal spannende strijd
gelukte het de Kraanvogels om in Zutphen de com-
petitiewedstrijd tegen RAS I uit Rheden met 2—l te
winnen. Na een aarzelend begin konden de Kraanvogels
hun 10—5 achterstand tot 12—9 reduceren, maar on-
danks time-out verloren de Vordense dames met
15—10.
In de tweede set waren de rollen omgekeerd, nu won-
nen de geel-witten met 15—5.
In -de beslissende derde set werd er aan weerszijden
zenuwachtig gespeeld. Aanvankelijk stond het Vor-
dense team achter met 13—3, maar de „come-back"
was eclatant. Na enkele goede opslagen liep men in
tot 13—10 en kwam tenslotte met 14—14 gelijk. De
Kraanvogels wonnen tenslotte na veel spanning met
16—14. Het was een bijzonder goede wedstrijd, die
ruim een half uur duurde. Op maandag 6 april speelt
men weer in Zutphen tegen Set Up III (dames).

RATTI-NIEUWS
De belangrijke en met veel spanning tegemoet geziene
ontmoeting tussen Socii en Ratti is in een l—2 over-
winning voor de Rattianen geëindigd, waardoor de
kansen voor de groen-witten op de hoogste titel weer
aanmerkelijk zijn gestegen.
Het was een met groot enthousiasme gespeelde wed-
strijd, waarbij Socii voor rust iets de mindere was en
Ratti in de tweede helft ho^feaar te verduren kreeg;
een gelijkspel had de verhol^Rg beter weergegeven.
Men startte in hoog tempo en nadat de eerste Ratti-
aanval was afgeslagen nam Socii het initiatief in han-
den. Ruim tien minuten lang werd het Ratti-doel onder
vuur genomen, maar mede dankzij enkele fraaie safes
van de doelman had dit ge^B^sultaat. Geleidelijk be-
gonnen de groen-witten zic^^Pi de d ruk te onttrekken
en kreeg men nu meerdere scoringskansen; een vrije
trap van Dostal vanaf 30 meter ging over de lat, ter-
wijl een kopbal van Lichtenberg ook beter lot verdiend
had en een vrije trap van Wentink net tegen de lat be-
landde.
Na 20 minuten schoot Socii's uiterst snelle rechtsbuiten
Wiecherink zuiver in de linkerbovenhoek, maar de goed
leidende arbiter keurde dit terecht wegens buitenspel
af.
Het spel begon zich nu geregeld te verplaatsen. Bij
Ratti kreeg de linksbuiten nog een mooie kans om in
te koppen, terwijl ook een vrije trap net in handen
van doelman Bouwmeester belandde. Twee minuten
voor rust kon Ratti de leiding nemen. Uit een corner
schoot Rutgers de bal in doel, waar een Socci-back nog
net het gevaar kon keren, maar de nu snel naar voren
gekomen Ratti-spil F. Lichtenberg schoot tussen een
wirwar van spelers juist in de rechterbenedenhoek
(0—1).
Na de thee kon de Ratti-aanhang in de tiende minuut
opnieuw juichen, toen Wentink een uitstekende pass
gaf aan H. Lichtenberg, die met een handig tikje de
overigens uitstekende doelman Bouwmeester, voor de
tweede maal kon passeren (O—2).
Socci had haar antwoord nu klaar en kwam geweldig
opzetten. Uit een prachtig opgebouwde aanval door
het midden wist middenvoor Taken hoog in het net te
knallen (l—2). Dit doelpunt stimuleerde de Socci-
spelers kennelijk, want zij leidden een nieuw en hevig
offensief in. Af en toe moesten de Ratti-verdedigers
alle zeilen bijzetten en ontsnapte het doel op het nip-
pertje aan een doorboring. Geleidelijk herkreeg men
het zelfvertrouwen en ging men weer in de aanval.
Goede schoten van Lichtenberg en een kopbal van
Rutgers gingen naast. Aan de andere kant wist doelman
Hartelman op magnifieke wijze een verrassend schot
van linksbuiten Tijssen te stoppend De laatste minuten
verliepen onder grote spanning, maar door goed be-
heerst spel kon Ratti haar kleine voorsprong behou-
den.
Tegen de verwachting in is Ratti II er tweede paasdag
in geslaagd om thuis koploper Angerlo Vooruit I haar
eerste nederlaag van het seizoen toe te brengen; het
werd 3—l voor de Kranenburgers. Voor rust scoorde
rechtsbuiten Bos uit een uitstekende pass van midden-
voor H. Haverkamp, terwijl deze speler ook na rust
de stand op 2—O bracht. Nadat Angerlo nu een ver-
diend tegenpunt scoorde kon M. Borgonjen tien minu-
ten voor tijd van 11 meter afstand het derde doelpunt
scoren (3—1).
Zutphania III—Ratti III werd afgelast.
Ratti a verloor de uitwedstrijd van plaatsgenoot Vor-
den a met korfbalcijfers (8—0), terwijl het b-team
thuis een produktieve bui had en Be Quick g met een
4—O nederlaag weer Zutphenwaarts stuurde.
A.s. zondag speelt het eerste in eigen home tegen het
sterke Pacelli uit Klarenbeek. Wil Ratti haar kans op
de bovenste plaats behouden dan zal men alle drie nog
resterende competitiewedstrijden — alle 3 thuiswed-
strijden — moeten winnen, om met koploper Beekber-
gen gelijk te komen. Een moeilijke opgave weliswaar,
die echter wel te volbrengen is.
Ratti II gaat naar Steenderen II en de derde uitgave
speelt de derby tegen Vorden III, eveneens een uitwed-
strijd.
De junioren-teams zijn zaterdag vrij.

°/omeer licht
achter in uw kamer met

uxauex

ALUMINIUM JALOEZIEËN
een produkt van HuniarDouglafl

213 KINDEREN ZOCHTEN NAAR EIEREN
Uitgaande van de V.V.V. in Vorden werd zaterdag-
middag een grote eierzoekwedstrijd gehouden waar-
aan door 213 kinderen werd deelgenomen.
Tegen half drie hadden de kinderen zich verzameld
aan de oprit naar Kasteel „Vorden" waarna het in
optocht naar een terrein dichtbij het kasteel vertrok,
waar de eieren waren verstopt.
Vol overgave begon men te /oeken en na een ha l f
uur waren de meeste eieren wel gevonden. Uiteinde-
lijk kwamen in de groep voor kinderen van 5—8 jaar
de volgende prijswinnaars te voorschijn: 1. G e u i t
Wentink 5 eieren; 2. Emma Wuestenenk 3; 3. Henk
Arfman 3 en 4. Henk Schimmel eveneens 3 eieren.
In de groep van 8—12 jaar vond André Siemerink
8 eieren, hetgeen hem de eerste prijs opleverde; 2.
Bernard Mombarg 5 en 3. Ans Bijenhof 4 eieren.
De kindereen hebben zeer genoten en kregen boven-
dien allemaal 2 chocolade eieren.
Inmiddels heeft de V.V.V. besloten een dergelijk
evenement het volgend jaar beslist te herhalen.

A.s. zondag 5 april

JEUGDDIENST
Voorganger:
Dr. W. Bloemendaal,
van Winterswijk

Onderwerp:
,,Blij weerzien"
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

TOUWTREKVERENIGING „MEDLER"
Het zal niet lang meer duren of de Achterhoekse Bond
van Touwtrekkers zal weer een begin maken met de
bondscompetitie 1964. Ter voorbereiding van de ko-
mende wedstrijden hield de Touwtrekvereniging „'t
Medler" een bijeenkomst in café Eykelkamp, onder
voorzitterschap van de heer G. J. Hendriksen, die meer
dan 70 % der leden kon verwelkomen.
Het eerste punt van bespreking vormde het deelnemen
van het derde team aan de competitie. Reeds enkele
jaren neemt men met drie ploegen deel; de animo
bleek ook nu voldoende te zijn, zodat besloten werd ook
dit seizoen met 3 teams uit te komen, van elk 6 trek-
kende leden.
Hesloten werd voorts om op 11 juli een reisje voor de
leden (met echtgenoten en verloofden) te organiseren.
Het bestuur zal de plannen hiertoe en de uit te stip-
pelen reis, nader uitwerken.
Hierna volgde bespreking over het trainingsterrein. Tot
nu toe werd er wekelijks getraind in een bosweg, doch
daar dit op diverse moeilijkheden stui t te , werd beslo-
ten hiervan af te zien en een geschikt weiland o.d. te
vinden. Men zal hiertoe in de nabije omgeving van het
Medler bij diverse eigenaren informeren of er een
klein terrein beschikbaar is. Eventueel wil men hier-
voor een vergoeding geven.
Op zaterdag 4 april zal de touwtrekvereniging, dank zij
het grote succes van verleden jaar, weer een oriën-
terings-avondwandeling organiseren, met het vertrek-
punt vanaf café Schoenaker op de Kranenburg. Zowel
jong en oud zal hieraan kunnen deelnemen (zie de
advertentie in dit nummer).
Besloten werd om vanaf a.s. maandagavond weer een
wekelijkse veldtraining te houden.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter allen voor de
trouwe opkomst en spoorde de leden aan de trainings-
avonden goed te bezoeken, om zodoende in de komende
competitie een zo goed mogelijk figuur te slaan.

LEDENVERGADERING V.A.R.A.
Onder voorzitterschap van de heer Hulshof hield de
Vara afd. Vorden haar jaarlijkse ledenvergadering. De
penningmeester, de heer Stapper, kon ook dit jaar weer
een batig saldo vermelden.
Daar er geen tegenkandidaten waren gesteld werden de
aftredende en herkiesbare leden, mevr. Roekevis en de
heer Kip, herkozen. Tot afgevaardigden naar de ge-
westelijke vergadering te Arnhem werden mevr. Roe-
kevis en de heer Stapper benoemd.

lOrandenoarg s

CITROEN!



„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

fa. A. POLMAN
Vorden - tel. 1314

Vitrage
het visitekaartje
van uw woning!

Keuze uit meer dan 40 soorten

TERLENKA, geborduurd en effen
TERLENKA, vallen en stores

Of wilt u nog de

echte Zwitserse witte
katoenen M f lROUISE ïTE
Ook daar hebben wij een
enorme sortering in.

Geborduurde Zwitserse marquisette
Effen Zwitserse marquisette
Vallen van Zwitserse Marquisette

HET adres voor
betere wonininginrichting.

Waterschap van de Baakse Beek
Op zaterdag 11 april 1964 des v.m. 9 uur
zal in café Ras te Ruurlo

de AANBESTEDING plaats hebben
van de ruiming en het onderhoud van een
deel der watergangen voor het jaar 1964.
Omschrijving en voorwaarden van aan-
besteding zijn te verkrijgen ten kantore van
het waterschap op elke werkdag tussen 9
en 12 uur v.m. a f 0.25 per exemplaar.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap van de Baakse Beek,

De secretaris,
A. D. Pardijs.

De watergraaf,
Mr. W. Baron
van Heeckeren van Keil.

Alle zakenmensen
nodigen wij uit op de

vergadering

van de afdeling der

Kon. Ned. Middenstandsver.
waar de spreker, de Weled. Heer

WIELINGA, adj. secretaris
der K N.M B. zal spreken over:

„Windkracht acht"
„De Middenstand
in de storm"

Komt dit horen, ook belangrijk voor u"

NA DE REDE:
Wisseling van gedachten, en vragen
kunt u rustig stellen.

Deze avond wordt gehouden op
maandagavond 6 APRIL
in zaal Brandenbarg. Aanv. 8 u.

GROOT
is onze kollektie

B E H A N G
* Plaktafel beschikbaar
* Machinaal afranden

„HET VERFHUIS ' i M. UIIERWEERD
De Speciaalzaak ter plaatse

Voor onze nieuw te openen

Metaalwarenfabriek
(metalen toiletartikelen)

op het Industrieterrein

te Vorden

VRAGEN WIJ

geschoold en ongeschoold
(zowel mannelijk als vrouwelijk)

PERSONEEL
voor makkelijk inpakwerk
voor apparaat bediening
voor magazijnwerk
voor bankwerk
voor aluminium ponsen
voor aluminium slijpen
voor aluminium polijsten

In onze moderne fabriek is het prettig
werken. Verwarmde kleed- en douche-
ruimten aanwezig.

Zeer hoge lonen.

Voorbeeld: Personen zowel mannelijk
als vrouwelijk van 23 jaar ontvangen
reeds een salaris van f 100— minimum.

Informatie: Iedere zaterdag van 10-13
uur aan de Directiekeet van de in
aanbouw zijnde fabriek, Industrieterrein,
Vorden.

METAALWARENFABRIEK

N1EUWVELD N.V.

Maak tijd voor: „Ik heb geen tijd"

JEUGD&ALLY
zaterdag 11 april

in het N^feebouw

Aanvang 8 uur

•

PROGRAMMA:

Duo Maas
Ds. H. van Benthem
Ds. J. D. te Winkel
Zang en muziek en dat,
waar ook tijd voor is.

TOEGANG VRIJ

Veel of minder zon

Meer en mooier licht

JUuxaflex
decoratief en praktisch

ERKEND DEALER:

A. J. A. HELMIHK
Vraagt eens vrijblijvend
prijsopgaaf en stalen.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Simavi kollekte
voor medische hulp in de tropen

van 6 t.m. 11 april
U BLIJFT TOCH NIET ACHTER l

Helpt Simavi helpen!

6 pakjes Spar margarine
l potje Spar poederkoffie

6 Spar repen
(me lk , noot, puur)

3 stuks Spar toiletzeep
(4e stuk GRATIS)

deze week met 25 et extra korting

Zegelvoordeel
l blik
l fles
l pot
150 gram
l pak
250 gram
100 gram
100 gram

Bruine bonen
Koffiemelk
Pindakaas
Vruchtenagar
Tombola (koekje)
Café noir
Casselerrib
Pariserworst

98 et
102 et
98 et
63 et
70 et
84 et
68 et
39 et

20 et
20 et
20 et
13 et
14 et
8 et
7 et
4 et

Bij 6 pullen of 8 flesjes Spar bier een GLAS GRATIS

Alleen in de Z.B.:

2 pakken toverrijst 3 pak GRATIS
2 blik erwten M. II 100 et
4 stuks Hompy smeerkaas van 120 voor 89 et

(tl
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Warm water.

Voor douche en afwas dank zij „SHELL BUTAGAS"! En
een handige geiser in huur...? Kan! Want bij ons kan héél
veel. Informeer even. Daar wordt U wijzer van!

DE FLES MET
13 kg B U T A G A S ^BUTAGASJ

Inlichtingen en gasverkoop Hoofddepot:

G.EMS6ROEK s ZR. c.v. - Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546

SUB-DEPOT^pUDERS:
H. G. Braker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers. Linde E 27a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

+. DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

Tijdelijk Aantrekkelijke voorjaarsaanbieding

Tréfex
veegvasle muurverf

voor hagelwitte plafonds en muren. In sterke plastic—
emmertjes van 4 kg voor f 3.95 (voldoende voor
35 m2).

Als EXTRA REKLAME leveren wij bij aankoop van
een emmer tréfex veegvaste muurverf

een complete verfroller van f 1.10 voor f 0.30

of een prachtige plafondborstel van f 2.85 voor f 1.15

Vraag tevens de collectie tréfex wasbare
muurverf en ook naar de nieuwste kleu-
ren tréfex-lakverf.

Verkrijgbaar bij:

G. Boerstoel & Zn.
Insulindelaan 5, telefoon 1567, Vorden

Siemerink
Vorden

f7.65 per fles

KEUNE

Huur PH1LIPS-
TELEVISIE

voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 08300-
50087 (óók 's avonds).

ROt-

voor
kleine
met sportieve wensen

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Supral
1 Grote bus Supralux lak-
verf, voldoende voor liefst
10 m* kost slechts f 3.80

Vraag vóór
U verft

vakkundig
-advies bij:i

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J.M. v.d. Wal
gediplomeerd
drogist

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

Groot jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen



Langs deze weg be-
tuigen wij aan allen,
die met ons meege-
leefd hebben bij het
overlijden van onze
lieve broeder en zwa-
ger

A. Luijmes

onze hartelijke dank.

fam. Halfman-Luijmes

fam. D. J. Luijmes

Vorden, maart 1964.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank,
voor de hulp na het
noodlottig ongeval en
de vele blijken van
medeleven na het over-
lijden, van onze beste
vriend en huisgenoot

Albert Luijmes

Fam. W. Lindenschot

Vorden, maart 1964.

iULP gezocht.
Wie wil een halve
dag per week of een
hele dag per 14 dagen
mijn huis schoon ma-
ken?
Aanmelden schriftelijk
met opgave van voor-
waarden of 's avonds
na 6 uur bij L Rou-
wenhorst, Smidsstr. 11.

Gevr.KOOKSTERm.
uitst. ref. voor Nederl -
Engels qezin, mei-juli
LONDEN, aug.-sept.
Gelderl., moderne keu-
ken, meer pers. aanw.,
goed loon.
Mevr. Gatacre-Chan-
cellor, Wiersse,

Vorden.

Verloren van Warken
naar Vierakker een
zwarte regenbroek.
Tegen beloning terug
te bezorgen bij H. J.
Rietman, Warkense-
weg 6, Warnsveld.

Te koop SCHUUR
met houtloods, 4x8 m.
Briefjes inleveren vóór
maandag 6 april bij
A. Steenbreker,
Ruurloseweg D 20.

Te koop eetaardappe-
len en broedeieren
van koekoek en witte
wyandot krielen.
Boersbroek, Geesink-
weg 3, Warnsveld.

Te koop de HELFT
van een varken.
A. G. Schotman,
Kranenburg D 124,
Telefoon 6737.

R.B. PINK te koop,
11 mnd. oud, vierk.
stempel. B. Antink,
E 18, Vorden.

WIJ VRAGEN

kippen
en

hanen
Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel Robbertsen
cel. 1283 - tel. 1214

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414

A *^^»- ̂ ^^* "**̂ ^ *^^f **Nfc^ ~^&r ~***f~ ^^^ """̂ "̂ **^^' ~***&~ ~*^&~ *^y ~*"^f *^ '̂ A

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

#»&«/ CK,raaycnbrinK

en

f/tawi crtentlrilia

hebben de eer u, mede namens
., wederzijdse ouders, kennis te geven Q
n van hun voorgenomen huwelijk, waar- n

van de vol t rekking D.V. zal plaats ft
hebben op woensdag 8 april om 2 uur M

ten Gemeentehuize te Vorden. w

ft Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in ft
V de Geref. Kerk te Vorden, door de W
! Weleerw. Heer Ds. J. D. te Winkel. O

W

Vorden, maart 1964.
„'t Hassink" B 73

)j Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot i
5.30 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Heden overleed nog onverwachts mijn
lieve vrouw, onze lieve zorgzame
moeder, behuwd- en grootmoeder

JANTJE VAN KEULEN
echtgenote van G. H. van der Peijl

op de leeftijd van ruim 69 jaar.

Vorden:
G. H. van der Peijl

J. J. van der Peijl
J. van der Peijl-Wunderink

Den Dolder:
G. H. van der Peijl
F. M. van der Peijl-de Gier

en kleinkinderen

Vorden, 31 maart 1964.
Zutphenseweg 81.

De teraardebestelling zal plaats vinden
zaterdag 4 april om 12 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geef fleur en kleur
AAN UW KAMER

Een fris mooi B E H AM G

verhoogt uw gezelligheid!

Wij doen het graag voor u.

Vraagt onze staalboeken ^̂
en prijsopgaaf.

A. J. A. H E L M I N K
Voor zelfplakkers stellen wij
PLAKBENODIGDHEDEN
ter beschikking.

/Lom, roer ite trom

Bezoekt allen

de BAZAR
voor de uniformen-aktie van de
DRUMBAND van „Concordia"

op vrijdag 3 en zaterdag 4 april
in het Nutsgebouw.

ZONDAG 5 april

RATTI 1 - PACELLI 1
Aanvang 2 uur

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 5 april, 8 uur

De weg tot elkander
met: Hansjörg Felmy - Karin Baal -

Yoka Beretti.

Een schitterende speelfilm uit het land
van bergen, fjorden en watervallen:

Noorwegen.

Toegang 18 jaar

Entree: l 25 - 1.50 - 1.75

Bloemzaden

Groentezaden

Kunstmest

Gedroogde koemest

Potgrond

Roodsteen bloempotten

Bloemprikkers

Wolf gereedschappen

Diverse vogelzaden enz.

B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden

DEPOT: R. LOENEN

Zaadteelt-Zaadhandel N.V.

Twello

Pijp roken:
• Het staat sportief

PIJPEN
diverse modellen

SIG. MAG.

D. Boersma
Dorpsstaat 6 Tel. 1553

w" - . "u

UTINA
Zelfbedieningsweidepomp
Fris water, gezond vee

Hogere melk- en vlees-

produktie

Eén pomp is toereikend voor

30 stuks vee

Hoogste bedrijfszekerheid

^ Arbeidsbesparing

J. WILTINK
Het Hoge 26

Telefoon 1656

„Het Verfhals"
J. M. UITERWEERD

voor: • Autoplamuur

• Autolakken

• Vloeibaar metaal

• Afplakpapier

• Autopolish
• Autocompound

(om roest van chroom te
verwijderen)

« Chassislak

• Tectyl

De Speciaalzaak

TER PLAATSE

DEZE WEEK

een reeks van koopjes

in Albers' zelfbediening

2 grote potten appelmoes
2 grote potten bruine bonen
Litersblikken sperziebonen
Litersblikken doperwten (fijn)

voor 89 et
voor 98 et

75 et
van 112 voor 89 et

De STUNT van de week:

Bij elke kilo SUIKER:
2 pak biscuits van 110 voor 89 et

Zuivere zwarte bessensap
normale prijs 170 et NU voor 149 et
Bij elke literkruik frambozen-bessenwijn
a 295 et l pak kaasdomino's van 125 et GRATIS
Grote potten abrikozen NU voor 112 et
Grote flessen vruchtenlimonade NU 2 fl. voor 98 et

Voor de schoonmaak:
Extra grote zemen (50x30 cm) voor 298 et
Oersterke dweilen NU per stuk 72 et
Vaatdoeken 2 stuks 49 et
l bus ANDY 145 et, hierbij l bus VIM voor 10 et
Bij 3 p. Radion record : l pracht theedoek voor 37 et

De hele maand april leveren wij u volop SUNIL
met reduktie
Gezinspakken 40 et, en grote pakken 20 .et reduktie

Roomzachte slasaus per fles 69 et
Volledig gevitamineerde margarine, 4 pakjes 99 et
Zuivere honing nu per pot 119 et
Boterhamworst, 150 gram 45 et
Goudse v.v. kaas, 500 gram 169 et
Goudse v.v. belegen kaas, 500 gram 179 et
Chocolade boterhamkorrels, 3 zakjes (600 gr.) vr. 99 et
Ovenverse eierbeschuit 2 rol voor 49 et

99 et
55 et

Vitella instant-pudding, 3 pakjes voor
Dubbele pakken custard, tijdelijk **«/ «.t
Vermicelli op kooklengte gesneden,

2 zak (500 gram) voor 59 et

Zolang de voorraad strekt !!
Nobo sprits geen 57 et maar 49 et
3 zakjes drop geen 75 et maar 59 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Moeten uw meubelen opnieuw

gestoffeerd worden ?
Zend ons even bericht, wij komen

geheel vrijblijvend prijsopgaaf ver-
strekken.

Eigen stoffeerden], dus meer service.

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . .

TELEFUNKEN RADIO
TELEVISIE

Televisie-narigheid met
„Bredeveld" afdoende kwijt!

Fa. P. BREDEVELD & Zn.
ZUTPHEN - Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

Fa. Bredeveld
ook het adres voor
AEG volautomatische
WASMACHINES

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en
demons t ra t i e . Ma 1410 k

Bupro-gas
Het gas yoor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Pluimueebedrijf

„DE DRIESTEEK"
ledere week aan te
bieden

ééndags kuikens
en 8-weekse JONGE
HENNEN.
A. BUKMAN,
Driesteek l, Leesten.
Tel. 06750-4765.



KOM
de blauwe

bekijken
en berijden

TRAGTER
SOLEX-OTO f 399.— SOLEX-AMI f 415.—

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

KUK

Import

•4^»-

Amersfoort

^°zo passen Liberator volautomatische
wasmachine en tuimeldroogautomaat op 0,37m2

van uw vloer! Blakend schoon, kreukvr i j en kast-
droog komen alle weefsels (óók de synthetische)
uit deze ideale was-droog-kombinatie van Eng-
lish Electric. De pr i js . . .? Was- en droogauto
maat samen (resp f1295.- + f695.-) niet meer
dan elders alléén een wasautomaat eveneens
van topklasse! En dat met zoveel méér resultaat.
Maar daarvoor neemt u dan ook de zelfdenkende

LIBERATOR
VAN

'ENGLISH ELECTRIC
Ook brengt English Electric een TUMBLE WASH zelfcentri fu-
gerende automaat in dezelfde afmeting waarmee U eveneens met
droge handen wast voor slechts f 995.-

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

telefoon 1546
Vorden

iZi 1204

f

De Glas 1204 - snel en toch zuinig - reageert
bliksemsnel - met het bijzondere comfort
van de bucket seats.

'n Pracht wagen voor sportief en veilig rijden.

f 6395.—

Met schijfremmen f 6645.—

Vraagt gratis folders en proefrit.

Garage W. KURZ
Officieel Glas- en Goggomobiel dealer

Industrieweg 7 - Vorden - Tel. 06752-1649

VAN VAN DER WAL
Drogisterij
„De Olde Meulle"

DROGISTERK

GYMNASTIEK
voor HEREN-SENIOREN

Heren van 40 jaar en ouder
wilt u weer fit en vlot uw werk
kunnen doen, meldt u dan
voor de Senioren-gymnastiek
van Sparta, welke bij voldoen-
de deelname op V R I J D A G
gegeven zal worden.

Aanmelden bij mej. Krijt, Dorpsstr. 32

Oriënterings-Avondwandeling
georganiseerd door de Touwtrekver. Medler

op ZATERDAG 4 APRIL a.s.

aanvang 8 uur

Opgave vanaf 7.30 uur bij café
Schoenaker, Kranenburg

Zaklantaarn meebrengen s.v p.

H* H* Pluimveehouders»

Neem nu
om tijdens de a s. legperiode
goede prijs te maken voor
de eieren ! !

KUIKENS (gesext) - zwart a f l 20
Overige soorten „ f 1. —
Speciale afstamming
met s tamnummers „ f 1.20

Alles afkomstig uan eigen bedrijf.
BESTEL SPOEDIG!

B. t L E B B I N K
Fokker-nummer 4C9
Kuikenbroeder no. 9453
VORKEN. E 47 - Tel. 6739

Te koop vroege

GEBR. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54 Tel. 1508

Fa. Textielbedrijf „VORDEN'
Zutphenseweg - VORDEN

VRAAGT

enkele nette

MEISJES
en

JONGENS
eventueel in 2-ploegendienst

Wij bieden een zeer HOOG LOON
Goede sociale verzorging

Prettige werkkring

Uw persoonlijke belangen, met het werk
verband houdende, zijn in goed overleg

altijd te verwezelijken.

AANMELDEN: dagelijks v. 8.00—22.00 uur
aan het bedrijf.

Voor magazijnwerkzaamheden vragen wi

een flinke WERKKRACHT

BORSTELFABRIEK HAVERKAMP
Tel. fabriek 1361, na 6 uur 1265

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram

boterhamworst
ontbijtspek
tongeworst
hoofdkaas
plockworst
ham

60 et
60 et
60 et
60 et

100 et
140 et

M. Krijt, Dorpsstraat
NIEUWE VERLICHTING OP DE

KRANENBURG

Nog net voor de paasdagen werd de buurtschap Kra-
nenburg verblijd met een feestelijk geschenk; aan de
Rijksweg in het centrum van de Kranenburg werden
door de mannen van de P.G.E.M. 7 nieuwe lichtpun-
ten geplaatst. De prachtige oranje-natrium verlichting
is /eer effectief en brengt 's avonds een zee van licht.
Nu er dan „licht in de duisternis" is gekomen — zeker
geen overdadige luxe — /.uilen de bewoners zeer er-
kentelijk zijn voor deze mooie aanwinst. Een woord
van hartelijke dank is hier zeker op zijn plaats, ten
eerste tot het Gemeentebestuur voor haar gewaardeerde
medewerking, de Rijkswaterstaat, de P.G.E.M. en
..last but not least" tot de initiatiefnemer, de buurt-
vereniging „Kranenburgs Belang".

GESLAAGDE KIKRZOEKWEDSTRIJD
KRANENBURG

De op de eerste paasdag door de buurtvereniging ,,Kra-
nenburgs Belang" georganiseerde eierzoekwedsti ijd
voor kinderen van 6—14 jaar is bijzonder geslaagd,
ondanks het minder gunstige weer. Voor dit geheel
nieuwe evenement bestond een grote belangstelling;
69 kinderen gaven zich op bij het Clubhuis ,,de Bezige
Bij". Om 2 uur trok men gezamenlijk naar het „zoek-
terrein" het zgn. ,.Jonkerbos", waar men deze middag
de beschikking over had gekregen. De feestcommissie
had op dit ideaal gelegen terrein reeds een 50-tal ge-
nummerde eieren verstopt.
Precies tegelijk mocht de jeugdige ,,meute" onder het
touw door en zocht en s^^pdc men op enthousiaste
wijze. Tegen drie uur ko^^ien de balans opmaken;
het bleek dat op 2 na, alle eieren waren gevonden. In
het clubhuis vond de bekendmaking van de uitslag
plaats, waarbij voorzitter, de heer A. Mombarg, met
een toepasselijk woord de prijsjes aan de win-
naarsfessen) uitreikte, waarJ^L ook de niet-prijswinnaars
niet werden vergeten en e^Bardige troostprijs in ont-
vangst mochten nemen. Er waren 18 prijswinnaars. We
geven hier de eerste tien:
1. Hoofdprijs: Marijke Zents; 2. Robert Koers; 3. Wim
Hekken: 4. Jacobien Rensen; 5. Marian Rensen; 6.
Constant Koers: 7. Debbie Marlens: 8. Bennie Lebbink;
9. Bernard Helmink: 10. Rikie Helmink.
Het was een bijzonder geslaagde wedstrijd, die in de
toekomst zeker zal worden herhaald.

BIOSCOOP
,,De weg tot elkander" heet de film die zondagavond
in het Nutsgebouw draait. De film is gemaakt naar de
bekende roman van Knut Hamsun en speelt in Noor-
wegen: het land van bergen, fjorden en watervallen.
Drie jonge mensen komen in een felle strijd om een
beetje geluk in een dodelijk conflict.

ORIëNTERINGSRIT
2e Paasdag organiseerde de landelijke Rijvereniging
„De Graafschap" ter gelegenheid van haar 30-jarig
bestaan een oriënteringsrit voor de leden van de rij-
verenigingen in het streekverband „De Berkelstreek".
Aan deze tocht namen 42 ruiters deel. De route voerde
langs een aantal van de acht kastelen in deze gemeente.
De rust werd gehouden bij de fam.Nijendijk-Kornegoor
in de Wildenborch, alwaar de ruiters en de paarden
roggebrood werd aangeboden.
Bij de prijsuitreiking in café Eskes, bracht voorzitter
Norde allen en in het bijzonder de dames die voor de
koffie en de fam. Nijendijk-Kornegoor, die voor de
stalling had gezorgd, hiervoor dank.
De diverse prijswinnaars waren:
Verenigingen: 1. Vorden; 2. Ruurlo; 3. Zutphen.
Individueel en groepen: 1. B. Wunderink-H. Berenp:is
8 str.pt.; 2. G. Flierman-H. J. Klein Brinke 10 s.p.;
3. H. J. Eggink 12 s.p.; 4. E. Dijkman-J. Krijt-H.
Wuestenenk 21 s.p.; 5. B. Groot Jebbink-R. Wessclink
24 s.p.; 6. Pardijs-Wijnbergen 25 s.p.; 7. Winkel-Rege-
link 30 s.p. Poedelprijs G. Gosselink-J. Bleumink 132
strafpunten.

NED. CHR. VROUWENBOND
Bovengenoemde vereniging hield in „Irene" haar al-
gemene jaarvergadering. Uit het jaarverslag van de
secretaresse bleek dat de vereniging thans 112 leden
telt.
Om de niet al te rooskleurige toestand van de kas
een beetje te spekken werd een z.g. „pakjesactie" ge-
houden, hetgeen veel vrolijkheid teweeg bracht. Met
declamatie, spel en toneel werd de avond werder ge-
zellig doorgebracht.

TEENAGERSHOW
Op zaterdag 2 mei a.s. zal in het Nutsgebouw wederom
een amateurmuziekwedstrijd worden georganiseerd
door de Oranjevereniging. Eén en ander zal worden
gehouden onder auspiciën en volgens de reglementen
van de federatie Amateurmuziek Oost-Nederland.

JEUGDVERKEERSEXAMEN
Aan het jeugdverkeersexamen (schriftelijk gedeelte)
werd dit jaar door 119 scholieren deelgenomen. Dat het
examen dit jaar aanmerkelijk pittiger was dan voor-
gaande jaren bleek wel uit het feit dat het aantal leer-
lingen dat met O fouten uit de bus kwam slechts 6 be-
droeg en dat er 12 met l fout waren.
De samenstellers hadden dit stellig voorzien, want vol-
gens de correctienormen worden dit jaar diegenen, die
zowel in het schriftelijk en praktische gedeelte totaal
O of l fout maken, beschouwd met lof geslaagd te zijn.

SCHOOLDAMTOERNOOI
Teams van IH.K. school dorp winnaars

De anders zo rustige damsport werd zaterdagmiddag
tijdens het schooldamtoernooi in zaal Eskes te Vorden
omgebogen tot een sport die blijkbaar gepaard gaat
met een kakafonie van geluiden.
Het is nu eenmaal een vaststaand feit dat school-
kinderen, wanneer ze elkaar in wedstrijden ontmoeten,
hun enthouiasme moeten ui ten door woorden en ge-
ba i cn . En dit gebeurde naai' ha r t e lu s t .
Overigens is dit tweede schooldamtoernooi, waaraan
door 4 lagere scholen werd deelgenomen woei een
eclatant succes geworden. Slechts de openbare school
te Linde kon niet voldoende dammers bij elkaar krij-
gen om aan deze wedstrijden mee te doen.
Deze middag was door de damvereniging D.C.V. ge-
organiseerd en stond onder leiding van de heren H.
Wansink en J. F. Geerken. Laatstgenoemde maakte,
na de kinderen een welkom te hebben toegeroepen,

spelregels bekend die zeer soepel waren gesteld,
/o betekende voor de „dammers in dop" niet dat
aanraken zetten is.
De scholen namen deel met een team van tien jongens
en een team van vijl meisjes. De glorieuze overwin-
naars van vorig jaar, nl. de o.l.s school dorp liet het
nu goed afweten en eindigde op de derde plaats. Zo-
wel bij de jongens als bij de meisjes ging de ceiste
prijs naar de Bijzondere School Dorp.
De uitslagen in de eerste ronde waren bij de jongens:
Kranenburg—Wildenborch 12—8; Bijz. school dorp—
o.l.s. school dorp 4—16. Meisjes: Kranenburg—Wil-
denborch l—9 en o.l.s. school dorp—Bijz. school
dorp O—10.
Tweede ronde jongens: o.l.s. school dorp—Kranen-
burg 14—6; Wildenborch—Bijz. school dorp 2-
Meisjes: o.l.s. school dorp—Kranenburg 6—4; Wilden-
borch—Bijz. school dorp 3—7.
Derde ronde jongens: o.l. school dorp—Wildenborch
8—12; Kranenburg—Bijz. school dorp 3—17. Meisjes:
o.l. school dorp—Wildenborch 4—66; Kranenburg—
Bijz. school dorp 3—7.
Onder groot gejuich maakte de heer Geerken hierna
de eindstand bekend. Jongens: 1. Bijzondere school
dorp; 2. Wildenborch; 3. O.l. school dorp; 4. Kranen-
burg. Meisjes: 1. Bijzondere school dorp; 2. Wilden-
borch; 3. O.l. school dorp; 4. Kranenburg.
Namens het winnende jongensteam mocht Gerard
Ter Beest de eerste prijs in ontvangst nemen. Namens
het winnende meisjesteam deed dit Ineke Ter Beest.
Voor de school Wildenborch kwamen resp. Johan
Bargeman en Hennie Zweverink de prijzen in ont-
vangst nemen.
De Vordense winkeliersver, bood ieder kind een reep
chocolade aan, terwijl het Gemeentebestuur dit toer-
nooi eveneens st imuleerde door een kleine subsidie
beschikbaar te stellen.

VERKEERSSLEUTELCURSUS
Van de 41 cursisten van de vcrkeerssleutelcursus van
de afd. Vorden van het Verbond voor Veilig Verkeer,
welke onder leiding van wachtmeester Verheul gehou-
den werd namen er 37 deel aan de test voor het ver-
keerssleuteldiploma met bijbehorend d i a a g s l e u t e l t j e .
Hiervan bleken er 3 het toegestane aantal fouten te
hebben overschreden en moesten worden afgewezen.
Daarentegen slaagden 5 cursisten met O fouten. Het
waren mevr. van Dijk-Hartgers en de heren C. Lakei -
veld, D. Beek, H. Lijftogt en H. Wuestenenk.

EINDLES KOOKCURSUS B.O.G.
In de Chr. Landbouwhuishoudschool vond de cindles
plaats van de gehouden kookciusus voor heren van
de B.O.G. Deze cursus, welke onder leiding van Mej.
/ijlstra stond, werd door 22 heren gevolgd.
Op deze laatste avond, welke uit een diner bestond,
mochten de dames ook eens proeven wat de heren
er van terecht hadden gebracht. De heren hadden een
pluimpje voor hun kookkunde verdiend, zodat alles
met smaak werd genuttigd. lussen de verschi l lende
gangen door werden enkele spelletjes gedaan, waar-
door het een zeer ge/ellige avond is geworden.
Aan het slot van de avond dankte de voorzitter van
de B.O.G., de heer Joh. Pardijs, Mej. Zijlstra voor de
prettige leiding en bood haar als b l i jk van waardering
een attentie aan, welke zeer op prijs werd gesteld. Ik
heb alt i jd met veel plezier les gegeven en voora:
eerste lessen veel gelachen, aldus juffrouw Zijlstra,
in haar slotwoord.

JAARVERGADERING „DELDEN"
De buurtvereniging „Delden" hield in café „Het
Zwaantje" haar 16e jaarvergadering, welke goed was
bezocht.
Uit de jaarverslagen bleek dat de vereniging thans
j24 leden telt. Er was een bat ig kassaldo.
Bij de gehouden bestutirsverkiezing werden de al-
tredende bestuursleden de heren M. H. ( io t ink, D.
Tiessink en H. Winkelman herko/cn. In plaats van
het aftredend bestuurslid de heer H. Kettelarij, welke
niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer E. Stee-
man.
Besloten werd het buurtreisje midden mei te houden
en het buurtfeest midden juni.
De contributie voor het jaar 1964 werd vastgesteld
op ƒ 2.—.

LEDENVERGADERING A.N.A.B.
De plaatselijke afdeling van de A.N.A.B, hield in
café Bloemendaal een algemene ledenvergadering.
Deze vergadering was belegd naar aanleiding van de
bereikte overeenstemming inzake het nieuwe l<
akkoord.
Tijdens zijn openingswoord heette voorzitter Dalstra
in het bijzonder welkom de heer van der Ploeg, voor-
zitter van de A.N.A.B. Deze was op verzoek van het
bestuur gekomen om tekst en uitleg te geven in/ake
het loonakkoord en de 7 % ovcrbruggingspremie wel-
ke in de bedrijfstak Zuivel uitbetaald mag worden.
Nadat de voorzitter de klachten van verschillende
leden naar voren had gebracht, gaf de heer van der
Ploeg zijn visie op de omstreden punten. Hoewel
bestuur en leden niet tevreden waren over het be-
haalde resultaat, had men toch begrip voor de manier
waarop dit overleg was gevoerd.
Als afgevaardigde naar de vakgroepvergadering te
Utrecht werd de heer Wildeboer aangewezen. Hierna
bedankte de voorzitter de heer v. d. Ploeg voor zijc
duidelijke uiteenzetting.


