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UIT DE GEMEENTERAAD
l', i j de dinsdagavond gehouden raadsvergadering
was de heer Meyer nog steeds wegens ziekte afwezig. De voorzitter wenste hem een spoedig herstel
toe en de raad besloot op voorstel van de heer Wesselink de heer Meyer een fruitmand te sturen.
Tijdens deze vergadering maakte de voorzitter het
l louwvolume voor de gemeente Vorden bekend. Gebouwd mogen worden: 18 woningwetwoningen, 10
premiewoningen, 7 ongesubsidieerde woningen.
Tevens /.uilen er 12 bejaardenwoningen gebouwd
mogen worden.
De heer Regelink was nogal ontstemd over het feit
<hit de weg in het Galgengoor (bij de „Heidepol")
kapot wordt gereden. De voorzitter deelde mede
dat één en ander nogmaals in B. en W. zal worden
besproken.
De heer Hartelman verzocht B. en W. op het speelterrein in de Molenwijk achter de doelen (het terrein wordt veelal gebruikt als voetbalveld) wat gaas
aan te brengen daar speciaal de mensen uit de
Heeckerenstraat van dit voetballen hinder ondervinden. B. en W. zullen aan dit verzoek gevolg geven.
De heer Wesselirik had geïnformeerd wat er zoal
gebeurde voor het bedrag dat was uitgetrokken
voor de restauratie van de toren aan de Herv. Kerk.
„Het is nog al ingrijpend en ik ben blij dat ik weet
\v;iar de centen blijven", zo sprak hij. De heer Wesselink luid tevens met de heer Heineman gesproken
over het „beruchte geval" waarmee de raad zich
al verschillende keren in het verleden had bezig gehouden. Dit euvel kan nu binnen afzienbare tijd
worden opgelost d.m.v. van een zg. „kloostergangetje". De heer Wesselink verzocht B. en W. bemiddelingspogingen te ondernemen om de gevaarlijke verkeerssituatie bij garage Tragter uit de wereld te helpen.
Naar aanleiding van het feit dat men in Vierakker
reeds bezig is buizen voor het aardgas te leggen
vroeg de heer Albers of Vorden ook al gauw aan
de beurt was. Dat zal nog wel een tijdje duren want
de heer Ketel van het Gamog heeft ons verteld dat
de gemeenten Vorden—Hengelo en Zelhem voorlopig nog niet aan de beurt zijn, zo deelde de voorzitter mede.
De heer Koerselman kreeg te horen dat binnenkort
met de reconstructie van de Wilhelminalaan en de
Julianalaan zal worden begonnen. Op de vraag van
de heer Gotink of er al een bestemming voor het
waaggebouw was gevonden moest de voorzitter een
ontkennend antwoord geven. Wij zullen in elk geval
bij de Planologen proberen er een huis te laten bouwen, aldus de heer v. Arkel.
Ook wei'd de heer Gotink medegedeeld dat er dit
jaar in het gebied liggende tussen de weg naar
Ruurlo en de weg naar Hengelo waterleiding zal
worden gelegd.
Overige agendapunten
Gezien de beperkte plaatsruimte zullen we in
„Contact" van volgende week nader ingaan op
agendapunten als: Verkoop bouwterreinen, grondaankopen e.d.
Vooral over het punt „onteigening grond in plan
Zuid" werd langdurig door de raad gediscussieerd.
Uiteindelijk werd besloten dit punt tot een volgende vergadering aan te houden. Het „waarom" vertellen we U de volgende week.
LAATSTE NUTSAVOND

Als sluitstuk van het winterseizoen 1963/64 van de
maatschappij tot Nut van 't Algemeen trad zaterdagavond het toneelgezelschap „De Hoveniers" uit
Bilthoven op met een blijspel een Bakersprookje.
In zijn openingswoord toonde de voorzitter van het
Nut, de heer H. Wesselink, zich verheugd over de
goede belangstelling. Hij deelde verder mede dat
de blokfluitclub en het meisjeskoor op zaterdag
9 mei zullen laten horen wat ze zoal kunnen.
De cursus autotechniek die zeer goed bij de cursisten in de smaak is gevallen zal het a.s. seizoen
herhaald worden. Suggesties voor cursussen voor
het lopende seizoen zijn van harte welkom, zo besloot de heer Wesselink zijn openingswoord.
Hierna was het de beurt aan de „Hoveniers". Over
het geheel genomen heeft ons het „Bakersprookje"
niet kunnen bekoren; de kwalificatie „geestig blijspel" kwam er niet uit. Het is jammer dat de Hoveniers met de opvoering van dit stuk de zeer goede
naam, die de vereniging hier heeft, in de waakschaal heeft gesteld. We zullen maar zeggen dat
het een misgreep is geweest en hopen voor een
volgend j a a r op ren algehele revanche!
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KERKDIENSTEN zondag 26 april
Herv. Kerk
8.30 uur Ds. R. Riphaagen, van Epse
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen.
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. 7.30 uur Lof
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.

(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.
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 A. Harmsma, telefoon 06752-1277.
BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
BURGELIJKE STAND van 15 t.m. 21 april
Geboten: d. van B. G. J. Olthof en G. J. Camperm a n ; z. van J. E. Bos en M. H. Eijkeikamp ; z. van
H. E. van der Wal en D. H. Klein Geltink.
Ondertrouwd: F. G. Smit en J. H. Groene; J. W.
Sloetjes en H. J. Wassink.
Gehuwd: A. J. Wullink en J. Nijenhuis; A. H. A.
Bleumink en H. J. A. Mentink; A. A. Hoebink en
M. J. B. Bleumink.
Overleden : Geen.
EEN PAAR ZOMERSE GRILLEN VAN APRIL
Temperaturen stegen boven de 20 graden. Dat was
weer even een voorproefje van iets waarvan wij veel
hopen te krijgen. Zonnig warm weer. In rijwielen bij
Tragter zult u ook veel bijzonders kunnen ontdekken.
Kom er eens instappen. U heeft al dadelijk een voorproefje van een zeer geslaagde en veelzijdige kollektie. U ziet het bij de eerste blik. Uit zoveel moois
is kiezen prettig.
(adv.)
GAARNE
Een paar verslagen van uit^Ringen bereikten ons
helaas te laat om deze week nog opgenomen te kunnen worden. We zullen deze de volgende week plaatsen.
VERGADERING

BOERENPARTIJ

01 IK l ë L K OPENING PROT. CHR. (NOOD)
KLEUTERSCHOOL „DE SPRINGPLANK"

Vrijdagmiddag zagen het bestuur van de Chr. Nat.
Schoolonderwijsvereniging, de commissie van het
Prot. Chr. Kleuteronderwy's en ouders van leerlingen hun arbeid bekroond door de opening van de
Prut. Chr. Noodkleuterschool aan de Schoolstraat.
De voorzitter Ds. J. H. Jansen mocht in Irene een
groot aantal genodigden welkom heten. Zo merkten
wij o.a. op het voltallig College van Burgemeester
en Wethouders, alsmede de gemeentesecretaris, de
gemeente-architect, de Inspectrice van het Kleuteronderwijs te Hengelo (O v.) Mej. Nieuwenhuysen,
de Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Zutphen, de heer Verburg, de plaatselyke
predikanten.
Ds. Jansen behandelde in korte trekken de voorgeschiedenis van deze 'kleuterschool. Zo werd door een
commissie Snoeijink, welke bestond uit de dames
Klein Geltink, Van Dorsten, ter Beest en Rouwenhorst (Biesterveld), en de heren Brummelman,
Snoeijink en Bekman onder leiding van de heer
J. H. Berenpas, veel werk verzet. Verder dankte
spr. B. en W. en de Raad voor de spontane medewerking aan de totstandkoming van deze kleuterschool. Spr. sprak tenslotte de hoop uit dat nog vele
jaren aan de kleuters door middel van dit onderwijs de weg naar de Heiland der wereld mag worden
gewezen, mede tot de instandhouding van het bijzonder onderwijs hier ter plaatse.
Als eerste spreker voerde het woord de voorzitter
van de commissie de heer Snoeijink. Spr. dacht terug aan het moeizame begin om het aantal leerlingen dat vereist werd bij elkaar te krijgen, doch
het ging steeds beter; 38 leerlingen werden opgegeven. Ook viel het niet mee om een geschikte
hoofdleidster te vinden. Doch ook hierin slaagde
men door de benoeming van me j. van Zeijts uit
Aalten. Spr. dankte ook haar voor de medewerking
tijdens de inrichting en het aankopen van meubilair voor de school. Verder dankte spr. voor de vele
bloemstukken en geschenken die waren binnengekomen.
Namens het gemeentebestuur sprak burgemeester
Van Arkel die mededeelde dat de gemeenteraad op
29 maart 1963 besloot tot de gevraagde medewerking aan de bouw van de school. Toen een nieuw
schoolgebouw voorlopig niet realiseerbaar bleek
werd de bouw van deze Noodschool aan het aannemersbedrijf Van Aalderen uit Oosterbeek opgedragen. Spr. wenste bestuur van harte geluk met deze
opening. U hebt de noodschool„De Springplank" genemd, daarmede doelende op Uw uiteindelijke
wens, de bouw van een permanente nieuwe kleuterschool. Spr. besloot met de we^fedat binnen af zienhare tijd een nieuwe school zJBBkogen worden gebouwd. Spr. overhandigde namens het gemeentebestuur alvast een bouwsteentje in de vorm van een
inhoud.
Ook de Inspectrice van het Kleuteronderwijs sprak
haar gelukwensen uit tot de ouders en bestuur met
deze nieuwe aanwinst en zej^fet de kinderen by
mej. van Zeijts in goede han^PP zijn.
De voorzitter dankte de Inspectrice voor de hartelijke woorden en deelde mede dat er reeds 16 kleuters op de wachtlijst staan om te worden toegelaten.
Daarna spraken nog Ds. J. J. van Zorge, Ds. J. D.
te Winkel en de heer A. J. Zeevalking, hoofd van de
Bijz. Lag School aan Het Hoge. Hij zegde een fraai
\\andkleed toe. Het vrouwelijk onderwijspersoneel
zal hieraan zijn krachten geven. Spr. hoopte dat dit
kleed de wand van het noodgebouw mag sieren.
Verder begroette spr. mej. Van Zey'ts, hoofdleidsters, als collega en sprak de wens uit dat zij met
veel vreugde werkzaam mag zy'n.
Als laatste voerde mej. Van Zey'ts het woord en
deelde mede dat sinds woensdag, de eerste schooldag, de kinderen reeds gewend waren aan hun
nieuwe omgeving. Zij hoopte op een prettige samenwerking met de ouders der leerlingen, alsmede met
het bestuur.
Vervolgens gingen alle aanwezigen naar het schoolgebouw voor de officiële opening.
Door de kinderen Bekman en Snoeijink werd de
sleutel op een kussen aan de Inspectrice overhandigd, waarmee zij onder luid gejuich de school
opende. Hierna werd de school door allen bezichtig. Het geheel gaf een zeer verzorgde aanblik.

Voor een talrijk gehoor (ze^tuit omliggende plaatsen waren belangstellendei^Mwezig) sprak maandagavond in zaal Bakker T^heer E. J. Harmsen,
lid van de Boerenpartij en Tweede Kamer.
De vergadering was belegd door het plaatselijk bestuur B.P. en B.V.L. en werd geopend door de heer
M. Gotink. Wij zijn blij dat de boerenstand in de
Kamer is vertegenwoordigd en hopenlijk zullen de
fractieleden de belangen van de agrarische bevolking nog jarenlang behartigen, temeer daar de boerenstand nog altijd als de grootste steunpilaar van
het Nederlandse volk gerekend mag worden, aldus
de heer Gotink.
De heer Harmsen hield een inleiding over het onderwerp „De huidige politiek voor de landbouw en
middenstand". De hoogconjunctuur waar wij zo
vaak over horen spreken heeft duizenden slachtoffers meer gekost dan de crisisjaren, omdat het
bedrijfsleven niet heeft mee kunnen profiteren.
Tegenover de stijging van grondstoffen, lonen e.d.
staan vrijwel geen inkomsten, zodat de laatste tijd
veel bedrijven zijn verdwenen.
Het z.g. „schappenstelsel" dient overboord te worden gegooid. Wat heeft dit stelsel voor nut ? Niets.
Om een voorbeeld te noemen: tegen de zeer lage
aardappelpiïjzen kan niets gedaan worden. Het
enige waarvoor de regering heeft gezorgd is het
ontwikkelings- en saneringsfonds waartegen wij
als Boerenpartij, fel hebben geprotesteerd. Ook zijn
wij tegen de wetten van de ruilverkaveling. Het saACHTEKHOKKSK TOUWTREKKERS
neringsfonds bedreigt de boerenstand en ook binNAAR ZWEDEN
nen niet al te lange tijd de middenstand. Minister
Biesheuvel heeft herhaaldelijk verkondigd dat een Er staan grote dingen te gebeuren voor de Achtergroot aantal boeren moet verdwijnen. De E.E.G., hoekse Touwtrekken, waarvan ook de verenigingen
dat is dé toekomst van de Nederlandse boer, maar Medler en Warken lid zijn. Via de Ned. Sport Fed e r a t i e uit Den Haag heeft men de vererende uitwy betwijfelen dit sterk.
In dit E.E.G.-verband wordt met de belangen van nodiging ontvangen om in augustus a.s. als verde Nederlandse boer geen rekening gehouden. We tegenwoordiger van Nederland, deel te nemen aan
zien hoe met onze belangen in Brussel wordt om- de grote I n t e r n a t i o n a l e Touwtrekwedstrijden te
gesprongen. Wanneer het plan-Mansholt er door Malmö in Zweden. Deze wedstrijden worden onder
zou komen zouden de gedupeerde Duitse en Ita- auspiciën van de Zweedse Touwtrekkers-Associatie
liaanse boeren de eerste drie jaar van de Neder- georganiseerd op woensdag 26 en donderdag 27
landse regering een bijdrage krijgen van f 60 mil- augustus 1964 in verband met het 50-jarig bestaan
joen gulden. Voor de Nederlandse boer betekent dit van de Baltische Spelen. Diverse Europese landeneen enorme kostprijsverhoging. De heer Mansholt teams nemen hieraan deel. De A.T.B, is reeds druk
stelt heel duidelijk dat het particuliere bezit in han- doende met het formeren van een zo sterk mogelijk
den van de staat moet overgaan. Hy zou dan zelf team van 8 trekkende leden, die gekozen worden
moeten beginnen zijn tientallen hectares aan de uit de aangesloten verenigingen. Men zal hier trekStaat te schenken, maar dat gebeurt niet, aldus de ken in de zgn. 720 kg klasse (half-zwaar gewicht).
Ongetwijfeld zullen ook diverse leden van onze
heer Harmsen.
De heer Harmsen was ongerust over de prijs- en plaatselijke verenigingen Medler en Warken deze
loonstijgingen. Wij glijden naar een crisis toe en reis meemaken. Men hoopt t.z.t. nog een beroep
wanneer men een inflatie wil tegengaan moet men te mogen doen op verschillende instanties en/of
beginnen met bezuiniging aan de top en geen be- zakenlieden om een en ander ook financieel mostedingsbeperking, zoals tydens het bewind Drees, gelijk te kunnen maken.
want dit komt terecht op de ruggen van de wer- Inmiddels staat ook de nieuwe bondscompetitie
1964 voor de deur.
kende bevolking.
De regering wil een zo groot mogelijke industrie Medler l en 2 (dat verleden jaar k a m p i o e n van de
doch dit gaat ten koste van de landbouw. De boeren li-Klasse werd) zijn, evenals Warken l ingedeeld
in Klasse A, Medler 3 en Warken 2 in Klasse B.
zijn vaak op ondeskundige wijze voorgelicht.
Na de pauze behandelde de heer Harmsen op dui- A.s. zondag wordt het eerste toernooi gehouden op
de „Bruil" te Ruurlo, waaraan behalve genoemde
delijke wyze aan hem gestelde vragen.
Vordense ploegen ook de O.L. School, Linde
(Medler) en de R.K. School, Kranenburg met een
OPBRENGST KOLLEKTE
team zijn vertegenwoordigd voor de school wedstrijDe Simavi-kollekte is dit jaar in onze gemeente wel den. Er zijn weer prachtige bekers beschikbaar geby zonder geslaagd. De opbrengst was f 1783,95.
steld.

Op 30 april

de nationale vlag
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Woensdagmiddag 29 april GEOPEND

VOETBAL
l l r t is Vorden l zondag gehikt om de u i t w e d s t r i j d
tegen D r e m p t V o o r u i t I met 3—2 te w i n n e n . De
o v e r w i n n i n g was z o n d e r meer v e r d i e n d en werd
behaald doordat de V o r d e n a r e n reeds na twintig
minuten een kostbare O—2 voorsprong namen.
Kerst was het midvoor K g g i n k die met een laag
schot de roos t r o f , waaraan Teerink enkele ogenb l i k k e n later een tweede treffer toevoegde door een
strafschop wegens hands te benutten.
Mooi voetbal kregen we tijdens deze ontmoeting
niet te zien, daarvoor was het veld te slecht en
de wind te fel. P.ovendien bleek de scheidsrechter
ook n i e t voor zijn t a a k berekend want de goede
man nam soms de meest d w a z e beslissingen. Het
d o e l p u n t waarmee de thuisclub na een half uur de
a c h t e r s t a n d tot l—2 verkleinde was er ren volgens
boekje. Ken rush langs de lijn van 1.-buiten
K l e i n lieesink (ren '/rei- handige speler), een scherpe voorzet die i n e e n s door m i d v o o r I V l grom in
een doelpunt werd omgezet.
In de tweede helft zag Kggink r e n gord schot door
dr lal. gekeerd. N ' i j e i i h u i s deed het. even l a t e r b e t e r
r, K I . Re.osink
dr ."l tot 2--.". v e r k l e i n d e zag het er nog
even d o n k r r voor Vorden uit. De Vordrnsr d e f e n s i e
met. stoppel- li. KgAk aan het hoofd (deze speler
redde nog éénmaal % de doellijn) bleef echter uitstekend overeind en /ell's s c h i e p e n de' Vordense
aanvallers zich nog een paar goede kansen. Gedoelpunt werd er echter niet meer.
Vorden III won met 8—l van De Hoven VII, terwijl Vorden IV het bezoekende Hercules II met
2—o klopte. Vorden A werd zaterdagmiddag door
een 14—O overwinning op Zutphania B ongeslagen
kampioen van haar afdeling. Onze gelukwensen.
Voor a.s. weekend vermeldt het programma: Sp.
Doesburg III—Vorden I; Vorden II—Eibergse
lioys I I ; Stoeiidoren III—Vorden III; Vorden IV—
Zutphen IV; Vorden B—Be Quick C en Vorden D—
Baakse Boys B.

„DK SNOEKBAARS" THANS KONINKLIJK
GOEDGEKEURD.
O n d e r voorzitterschap van de heer Bello hield de
plaatselijke hengelaarsverrniging „De Snoekbaars"
in café De Zon haar jaarlijkse ledenvergadering.
In zijn openingswoord bracht de voorzitter dank aan
de heer Papperse voor het keurig op tijd bezorgen
van het maandblad en de voortreffelijke inning der
contributie. Hij was zeer verheugd over het feit dat
hij de prettige mededeling kon doen dat op 27 februari j.l. de Koninklijke goedkeuring op eerste
aanvrage werd verkregen en bracht daarvoor hulde
aan secretaris J. Koster.
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat de
vereniging 117 leden telt. Verwacht moet worden
dat t e n g e v o l g e van de wijzigingen in het visrecht
v o o r dr Ussrl dr vergunningen voor dit viswater
n i e t voor l j u n i aanwezig zullen zijn.
De p e n n i n g m e e s t e r , <le heer Joh. Fleming, kon ook
dit, jaar weer ren batig saldo vermelden. Besloten
werd dat het bestuur een huishoudelijk reglement
zal samenstellen. De aftredende bestuursleden, de
heren J. Fleming en H. Vlogman werd bijacclam a t i o herkozen.
De prijzen voor de zwaarste vis, gevangen in eigen
v i s w a t e r , gingen ditmaal naar de heren J. Krauts
(snoek); J. Fleming (brasem) en W. Sessink (paling). Ook voor het komend seizoen zal voor de
„kanjers"' dezelfde regeling gelden.
Over de vier gehouden onderlinge viswedstrijden
bleek de heer A. J. Jansen zowel de beker voor de
grootste lengte alsmede voor het grootste aantal
stuks gewonnen te hebben, zodat de totaaluitslag
w e r d : 1. A. J. Jansen; 2. J. Papperse; 3. G. Hellewegen; 4. H. Krauts; 5. Joh. van Dijk; 6. Wessel
l i r o k k e ; 7. Eykelkamp; 8. J. Fleming; 9. Golstein;
10. J. Koster en 11. H. Nijland.
Voor dr aanstaande zomer werden de onderlinge
wedstrijden vastgesteld. Het puntensysteem dat dit
jaar werd gevolgd zal worden gehandhaafd, terwijl
tevens werd bepaald dat van de vyf wedstrijden de
d r i e best geslaagde vangstdagen van elke deelnemer voor de e i n d u i t s l a g z u l l e n gelden. Over de wedstrijd A I men K a r r n - Y ' o r d o n zal contact worden
opgenomen met dr zusterverenigingen. Per circul a i r e zal n a a r de b e l a n g s t e l l i n g der leden gevraagd
worden om per bus eens elders een dagje uit vissen
te gaan.

Gouden jubileum „Ons Belang"
Als eerste sprak burgemeester van Arkel zyn gelukwensen uit namens de Gemeente. Spr. bracht
hulde aan het bestuur en de vroegere besturen voor
het gevoerde beleid, maar wilde hierin speciaal betrekken de directeur, de heer D. Klein Bleumink,
aan wiens zakelijk inzicht deze groei te danken is.
43 jaar lang heeft hij de belangen van het coöperatiewezen in diverse gemeenten gediend. Eerst van
1921—1929 als boekhouder en 1ste boekhouder by
de C.L.V. te Laren (Gld.), daarna van 1930—1945
als directeur van de C.L.V. te Terwolde en van 1945
tot heden als directeur van „Ons Belang" te Linde.
19 jaar heeft hy tot volle tevredenheid van bestuur en leden zich van zijn verantwoordelijke taak
gekweten. Hy is een zeer geziene persoonlijkheid
en staat altijd klaar om de helpende hand te bieden.
Naast zijn functie van directeur is de heer Klein
Bleumink sedert 1955 secretaris der Kerkvoogdij
der Herv. Kerk te Vorden en sedert 1955 bestuurslid der Coöp. Boerenleenbank te Vorden.
Ik ken u, aldus de burgemeester, als een bescheiden
mens, die nimmer verzakend, steeds plichtsgetrouw zijn werk verricht. U houdt er allerminst van
in het openbaar voor het voetlicht te treden, maar
toch wil ik u vandaag in het zonnetje zetten. Het
doet mij genoegen, dat ook het hoogste gezag in
den lande uw verdiensten naar waarde heeft weten
te schatten. Het heeft H.M. de Koningin behaagd
u bij Kon. Besluit van 3 april j.l. no. 46 toe te kennen de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau.
Onder spontaan applaus van alle aanwezigen speldde de burgemeester de heer Klein Bleumink de
ridderorde op de borst en feliciteerde ook mevr.
Klein Bleumink van harte.
De heer Klein Bleumink was bijzonder verrast met
deze hoge onderscheiding en bracht dank aan H.M.
de Koningin en hoopte de onderscheiding met ere
en op waardige wijze te dragen. Hij dankte ook de
burgemeester voor zijn moeiten en zorgen hiervoor
en de aanwezigen voor hun sympathie.
Mr. J. B. Onderwater sprak hierna namens het
„CEBECO" te Rotterdam. Hy had grote bewondering voor hetgeen er te Linde was verricht en voor
de belangrijke besluiten van bestuur en hun voorgangers. Hij stelde ook vast dat het personeelsbeleid zeer gelukkig was geweest en had grote waardering voor de directeur. Hij bood een Agrarische
Encyclopedy aan.
Pastoor Bodewes ofm. was de volgende spreker.
Hy wees op het goede samenspel tussen bestuur
en leden, dat bij „Ons Belang" geweldig en gran-

Groot . . .
is onze sortering BEHANG
Machinaal afranden
Plaktafel beschikbaar

»(ltet

l/erffiuis«

J. M. UITERWEERD

Sterke staaltjes
Dames fantasie Camisoles
met bijpassende slips 3.50 per stel

Keper flanellen Pyama's
gebloemd jasje met effen broek 7.95

Heren Spijkerbroeken, Lee Cooper, in blauw,
groen en beige, normale prijs 14.75 nu 10.95
Deze aanbieding is tijdelijk
en de voorraad is beperkt.

RAADHUISSTR., VORDEN

dioos was geweest.
Ir. K. C. Kolhoop sprak als directeur van het Instituut van Landbouwcoöperaties en namens de
Stichting 't Velde.
Hierna voerden nog zeer velen het woord.
Alle sprekers lieten hun gelukwensen vergezeld
gaan van bloemen, enveloppes met inhoud en/of
andere cadeaus. De voorzitter dankte allen persoonlyk voor hun sympathieke woorden. Tot slot
bracht ook de heer G. J. Kok, ere-voorzitter, mede
namens zy'n vrouw zy'n hartelijke gelukwensen over
en dankte voor de steeds grote sympathie van bestuur en leden ondervonden.
Er waren ook zeer veel schriftelijke gelukwensen.
Hierna werden door de heer Braakhekke prachtige
kleurendia's vertoond uit het werkgebied van de
Coöp. „Ons Belang", t.w. de buurtschappen Medler,
Linde, Kranenburg, Wiersse, Varssel, Zelle, Barchem, Wildenborch, Onstein etc., waarbij de heer
Bannink een duidelijke explicatie gaf.
Aan het slot dankte de voorzitter allen voor hun
grote blijken van medeleven en de grote sympathie.

Siemerink
Vorden

blijf jong... blijf HL.

fiets!

SCHILDEREN
IS NIET DUUR
Met 1 grote bus Supralux
doe-het-zelf
verf schildert U voor
f 3.80 ruim 10 m* en...
élke streek strak.
Wij zullen U gaarne
vakkundig adviseren.

Supralux

Steeds méér mensen ontdekken, dat in de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
is! Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezondl

Drogisterij „DE OLDE MEULLE"
J. M. V. d. Wal Gedipl. drogist

Kies bij ons uit een ruime
sortering de fiets naar uw
eigen smaak

H.H. LANDBOUWERS!

Diegenen die straks zelf nog hun graan
maaien en nu de

BINDERDOEKEN

Tragter

stuk hebben verzoeken we beleefd (doch
dringend) deze doeken nu reeds ons te
brengen ter reparatie. Uw eigen belang.

Zutphecseweg -Tel. 1256

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Te koop een divan,
6 stoelen, een kleine
kachel, en een antieke
mahonie tafel. Wed.
Seesing, ,,'tGroenedal"

volop keus:
heren- en

Te koop 6 beklede
stoelen, 2 armstoelen
en 4 rechte. H. Bosman bij 't zwembad.
Te koop Sama geit,
11 mndoud.H.J.Knoef,
E 30a, Linde.
Te koop eerlijke r.b.
dr koe,3ekalfs, telling
26 april. Melklijsten
ter inzage. A. J. Vrugqink. Riethuis, Delden
Te koop 3 tomen biggen. J. W. Vlemingh,
E 63, Hengelo-G.

Gemeente Vorden

„HET BINNENHUIS"

Bij 10 kinderreepjes 89 et
een kinderspeldje GRATIS
Bij 6 pullen of 8 flesjes Spar bier
een bierglas GRATIS
Bij 2 tuben Spar tandpasta
een beker GRATIS

De

MAAKT BEKEND

Fa. A. POLMAN

6
1
2
2

dat het ontwerp van de ingevolge artikel l
van de Boswet, door de raad vast te stellen
bebouwde kom van de gemeente Vorden,
vanaf heden gedurende dertig dagen ter
secretarie dezer gemeente voor een ieder ter
inzage ligt.

Woninginrichting
Vorden - Tel. 1314

pak
Spar margarine
25 et ZEGELS EXTRA
pot of potje Spar poederkoffie
„
blikken Spar sperciebonen
„
blikken Spar soep
„

zegelvoordeel
100 gram
200 gram
150 gram
l zak
l pak
Bij: l blik
l pot

Schouderham
Haagse leverworst
Sinassticks
Boterhamvlokken
Custard
Bami/Nasi goreng
Augurken
van 98 et voor

64
49
75
54
65
110
75

et
et
et
et
et
et
et

6
5
15
11
13
11

et
et
et
et
et
et

200 gram lunchschotel, bestaande uit:
Gebraden gehakt, leverkaas en tongkaas
99 ct-10%
l blik rode kool
van 75 et voor 69 et
Voor de kinderen:
l rol Marie biscuits met zakje glazen stuiters
samen 69 ct-10%

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREK BIJ DE KOOP

Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Kleurcarbolineum
DE SPECIAALZAAK TER PLAATSE
BILLIJKE

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram

boterhamworst 60
ontbijtspek
60
tongeworst
60
130
ham

et
et
et
et

Te koop violenplanten. M. van Eijkeren,
Tel, 6660.

jr/oegr
japonstoffen
Deze stoffen getuigen van smaak en
kwaliteit.
Maak dus voor de komende zomer
uw japon, rok of blouse zelf Kiest uit
meer dan 50 dessins.
PLOEG japonstoffen
uniek voor Vorden en omstreken !

f7.65 per fles

KEUNE

M. Krijt, Dorpsstraat
De weg moet vlug beter kunnen worden?
De Kon. Ned. Heide Mij. slaat nieuwe
wegen in bij de wegenbouw. De betonwegautomaat is een machine die met de snelheid van een meter per minuut een lint van
beton in de gewenste breedte en dikte op
de juiste plaats kan leggen. Gorssel Gelderland krijgt er binnenkort de primeur van.
Ga ook snel de goede weg voor autorijlessen. Velen gaan al „automatisch" naar
Tragter en ze hebben dan inderdaad de
ideale weg naar tevreden autorijden bereikt.

Hengelo Gld
Meimarkt woensdag 29 april
Koninginnedag donderdag' 30 april

„Het Verfhuis"
—

Vorden, 23 april 1964.
De Burgemeester voornoemd,
van Arkel.

heeft weer
ontvangen
de
zo bekende

Koninginnedag 30 april
zijn ALLE ZAKEN

na 12 uur gesloten
Het bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging.

DE NIEUWE SOLEX
IS BLAUW!

SLITLL

in tal van kleuren, zowel mat als glanzend

ENORME SORTERING

Burgemeester der gemeente Vorden

PRIJZEN

SOLEX

DANSEN Aanvang 7 uur.

Zaal Langeler. Orkest: „The Favorita's"
Zaal Concordia. Orkest: ,TThe Moodchers"
Zaal Michels.
Orkest: ,,The Modians"

Tragter

Zutphenseweg - Telefoon 1256

Met blijdschap geven X
wij kennis van de geboorte van ons zoontje X
ROB
TV

Jan Hoenink

X
w

X OP HET
Diny Besseling
EERSTE
hebben de eer U kennis te geven van u
GEZICHT
hun voorgenomen huwelijk, waarvan Q

K

Vorden, april 1964.
Eikenlaan, D 138a.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 2 mei D.V. hopen onze
geliefde ouders, groot- en overgrootouders
H. Zwcvcrink

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven ons betoond bij de ziekte en
na het overlijden van
onze lieve moeder, behuwd, groot- en overgrootmoeder

Dat wij allen deze dag in dankbaarheid mogen herdenken is de wens van
hun kinderen, behuwd-, klein- en
achterkleinkinderen.

W. M. Dijkman
wed. v. W. J. Eggink

Vorden, april 1964.
Veldwijk C 89

Uit aller naam :
J. Eggink

Te koop 10minof meer
beschadigde
nieuwe
bromfietsen, (speciale prijs) en enkele gebruikte bromfietsen,
A. G. Tragter, Zutph,
weg. Vorden.
TE KOOP:
l Volkswagen 1957.
l Volkswagen 1958.
l Volksw. 1958 met
open dak en z.g.a.n.
motor. Garage Driekus
Gr, Jebbink, Nieuwstad 45. Vorden
Te koop grote uittrektafel, en dressoir,
old finish,
Raadhuisstraat 3.
Auto te koop, Austin
A 30 met vernieuwde
motor, mooi zuinig
wagentje, moet weg,
wegens aansch. nieuwe.
Kerkstraat 9, Vorden.

Bonestokken te koop.
't Kieftskamp, Vorden.
Broedeieren te koop
van Goudpellen.
G. J. Beumer,
Kerkstraat 11. Vorden
Te koop eetaardappels. D. Beek, 't Hoge 61, tel 1660.
Te koop voederbietenen eetaardappels
en een raszuiver foxhondje. W. Oortgiesen, C 83, Vorden.

Ter introductie voor de ongelooflijk lage prijs, slechts 198 et
en voor de kinderen hierbij l grote VOETBAL voor 79 et
(Zie etalage!)
Voor deze flessen
wordt geen statiegeld berekend.
Elke fles krijgt u gratis.

VRIJ
Ook de

mannenmode
heeft de zomer
in het hoofd.
Vrije tijd. Vrije
kleding. Prettige
mode.
Komfortabele
pasvorm

Zojuist weer ontvangen:

Andy v. de schoonmaak, hierbij l bus Vim voor 10 et
Volop Sunil, met 20 et en 40 et REDUKTIE.
Ze is weer: puddingsaus
2 flesjes voor
Zilveruitjes, per jampot 69 et, elke 2e pot voor
Van Nelle theebuilen
10 stuks voor
Choc. korrels
3 zakjes (600 gram) voor
Litersblikken sperciebonen
NU voor
Litersblikken doperwten fijn
NU voor
Grote dozen wrijfwas
geen 140 et, geen 119, maar . . . .
A.J.P. maizena
2 pakken voor
2 pakken voor
A J.P. custard

VOOR

MANNEN
MODE
ADVIEZEN:

hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Gelegenheid tol felicileren van 3 —
4.30 uur in café Eskes Ie Vorden.

L Schoolderman

Anna Jufina Margaretha Catharina
van Kregten

weduwe van Eltjo Schellens
in de ouderdom van 89 jaar.
Middelburg: J. Schellens
A. A. Scheltens-Koops
Vorden: A. J. Schellens
Aalsmeer: H. J. Schellens
Meppel: G. Kroeskop-Schellens
H. Kroeskop
Klein- en
Achterkleinkinderen
Apeldoorn, 18 april 1964.
Canadalaan 5
De teraardebestelling heeft plaats gehad woensdag 22 april op de Alg.
Begraafplaats Heidehof.

Koninginnedag 30 april

de gehele dag
DANSEN

Heerlijk!!

De warme dagen in aanlocht.
Dus nu is het tijd voor een paar
gemakkelijke

SANDALEN
Grole sortering
in alle malen, kleuren en modellen
bij:

A. JANSEN
,,'l Schoenenhuis"

Zolang de voorraad strekt:

Bastognekoeken of grote rollen Prince fourée voor 98 et

Ie kwaliteit koffie,

deze week 250 gram voor 148 et
150 gram
150 gram

79 et
79 et

voor

98 et

Op veler verzoek nog één keer:
Bij elke 2 pakjes margarine
l rol Marie biscuits
voor

39 cl

Boerenmet worst
Cornedbeef

De STUNT van de week!
Bij elke kilo suiker:
l grote Groninger kruidkoek

zo n

IJstaart
in plaats van dessert
voor 4. 6 of meer personen.
Bestellingen gaarne een dag
van te voren.

D. Boersma
VORDEN

-

Telef. 1553

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.BLBERS
Nieuwstad 5

Gemeente Vorden
Bij inschrijving zullen worden verkochl

Vorden

Te koop aangeboden:
Enige wollen Smyrna

vloerkleden

door Groolhandel in
modelkamers gebruikl.
Grole malen, f150,—
p. st. Niel van nieuw
slaande bij de boerderij „De Boonk".
Ie onderscheiden. Evt.
Briefjes inleveren vóór dinsdag 28 april a.s. ihuis Ie bezichtigen.
in gesloten enveloppe gericht aan de Burge- Brieven nr. 6 bur. van
meesler van Vorden.
dit blad

2 stuks kapbergen

Ratti 1 - Eerb. Boys 2
Aanvang 2 uur

Bijeenkomst volgende week woensdag
29 april om 2.15 uur in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

De bloem gaat open!

98 et
49 et
59 et

en wel voor de oude prijs

Zondag 26 april

Bejaardenkring

et
et
et
et
et
et

Enorme KOFFIE-reklame

Zaal WINKELMAN - Keijenburg
Orkest „Theo Tillman"

Heden overleed onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

59
45
39
99
69
85

l potje abrikoosjes en l potje rozijnen op sap
samen voor de ongelooflijke lage prijs: 98 et

E. Zweverink-Groot Bleumink

Koninginnedag.
Bromfiets te koop,
Sparta Sport '63.
DE BEDELAAR
B. Reintjes, Mossel
D 106 die om een aalmoes vroeg ontmoette een
Te koop l Batavus mijnheer die zei: „Gezonde kerel, ga liever
Whippet, Bouwjr '63 werken. Arbeid maakl hel leven zoel!"
z.g.an. slechts 3000 Maar de bedelaar merkte op: „De dokter
km. gelopen. H. Roel- heefl mij alle zoetigheid verboden."
Wie bij deze mop nog zuur blijft kijken
vink, Ruurloseweg
zal
misschien bij Tragter in de kollektie
D 149 Kranenburg
uil Gazelle- en RAP-bromfielsen blijdschap
Te koop een kinder ervaren om de prachlige mogelijkheden die
ledikantje met matras daar geboden worden. Wij vinden hel geH. G. Oltvoort, Al- zond te werken aan een kollektie waarmee
menseweg 13, Vorden wij klanten kunnen verwennen!
Te koop aangeboden:
een g.o.h. kinderwagen, kinderstoel, box
en een partij weckflessen. B. v. Hackfortweg 35,

de beste limonadesiroop

en

Vorden, april 1964.
„'t Langkamp". B 39
Gevonden:
damespolshorloge op Raadhuisstraat. Tegen adv.
kosten terug te bekomen bij R. Huizinga,
Smidsstr. 17 Vorden

Wij kochten een enorme partij LITERS-flessen

/\

w
H. E. v. d. Wal
D. H. v. d. Wal- Q
Klein Geltink ' de voltrekking zal plaats hebben op '
X vrijdag 24 april 1964 om 10 uur in n
Vorden, 19 april '64. ft de Parochiekerk St. Antonius van ft
Dorpsstraat 9.
\l Padua te Kranenburg.
V
u Daarna zal tot hun intentie een ge- y
' zongen H. Mis worden opgedragen.
Hiermede betuigen
ft
wij onze hartelijke ft Hengelo-Gld., Aaltenseweg B 57
dank aan alle vrien- ft Vorden, Ruurloseweg D 18a
ft
den en kennissen die
Toekomstig adres: Ruurloseweg D 18a, ?
door het tonen van
X
hun belangstelling ons XW Vorden.
W
huwelijk tot een onReceptie van 4.30 tot 5.30 uur in (
vergetelijke dag heb- j zaal Schoenaker te Kranenburg.
ben gemaakt.
X
X
A. Bleumink
R, BleuminkMentink
B. Hoebink
R. HoebinkBleumink

Mevrouw, opgelet!

«

„HET BINNENHUIS"
Fa. A. POLMAN
Woninginrichting
Vorden - Tel. 1314

„SHELL BUTAGAS", een
moderne geiser er bij ..
klaar bent u! Zelfs huren
van een geiser is mogelijk.
Voor deze (en andere)
service draaien wij onze
hand niet om. Informeer
maar!

DE FLES MET 13 kg B U T A G A S
Inlichtingen en gasverkoop

Hoofddepot:

vast tapjjt

G.EMSBROEK «Zn. c.v. - Vorden
Zulphenseweg 5, lel. (06752) 1546
SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, lel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, lel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg 1. Wichmond, lel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsslraal 7, Wichmond, tel. (06754) 353

rijk-hEBrliikueErkrachtig-duurzaam
ook in de tint die by uu meubelen past

* Paradetapijl * Dessotapijt *Tretford
in vele kleuren en kwalileiten voorradig.
Laai u vakkundig voorlichlen, ook over uw ondervloer!

Dan naar „Het Binnenhuis" hél adres voor helere woninginrichüng

Gevraagd: i.g st.z.
Biggen te koop.
G. Vliem, Weideman, elektr.
waterpomp
Linde (waterknecht) compl.
met drukketel 200 a
Te koop drag. B.B. 300 liter. Brieven aan
zeugen, a d. teil. v. Bureau Contact.
2-24 mei, keuze uit 7
stuks. J. van Amstel,
Gaat u kamperen?
D 66, Wildenborch,
Wij verhuren
Vorden.

tenten

Zware biggen te koop
Velen bestelden reeds
J. W. Wesselink,
't Elshoff
Dat is verstandig!
Een toom biggen te
fa. G. W. LUIMES
koop. B. Berenpas.
B. LAMMERS
Mossel D HOa.
Telefoon 1421.
Een toom biggen te
koop. A. G. Mennink, Zoekt u voor uw geld
D 55, Wildenborch. een

veilige belegging ?

Tekoopvolbl. M.R.IJ.
koe, 4e kalfs. Kalftijd
19 aug en dito pink. Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
geb 7 mei 1963.
W. Wissink, „'t Gierente 4^%
zenkamp". D 46,
Vorden. Inlichtingen: W.Ier Haar
gemeente-ontvanger
Te koop 7 biggen.
Hertog K. van GelreE. Pardijs.
't Lange End weg 3, Vorden

Koninginnedag

vanaf 2 uur

DOCHTERS VAN EVA
DIPLOMAÜIÏREIKING LANDBOUWSCHOOL
Onder grote belangstelling vond in gebouw Irene Bij de Uitgeverij De Arbeiderspers verscheen een
Steekt op 3O april
de uitreiking plaats van de diploma's van de bij- boek, waarin vier romans van vier bekende auteurs
zondere lagere Landbouwschool, onder leiding van over vier vrouwenlevens onder de titel „Dochtrrs
de directeur, de heer G. J. Bannink. Deze hield een van EVA" zijn bijeengebracht.
korte toespraak tot de cursisten en hoopte dat zij Het eerste deel: Alleen maar l'eter, geschreven door
in hun verder leven hun toevlucht niet alleen zou- Willy Corsari, is het verhaal van de toneelspeelster
den zoeken in de aardse dingen en beslommeringen Marion die na het vroege overlijden van haar man
Met onze Hollandse driekleur
doch ook aan de eeuwige dingen hun aandacht alleen met haar zoon Peter achter blijft. Enkele
maakt U van deze Koninginnemochten schenken.
jaren later wordt zij verliefd op een jonge, talentdag pas een échte feestdag!!
Drie cursisten behandelden in het kort een drietal volle regisseur, die door haar invloed carrière
vrijwillige onderwerpen t.w. de heer H. Berenpas maakt.
Vlaggen in verschillende maten
„De opfok van biggen en varkenshouderij" de heer Op den duur krijgt hij echter Let gevoel dat hij door
verkrijgkaar bij
L. E. Bukman „Rundveefokkery" en de heer G. Ad- haar sterke, fascinerende persoonlijkheid wordt
dink „Opfok van kuikens". Verder werden aan een verdrukt en dat zijn eigen ontwikkeling in gevaar
forum, gevormd uit een 6- en een 4-tal cursisten, komt. Daarom gaat hij weg. Zijn vertrek betekent
enige vragen gesteld op landbouwgebied welke op een keerpunt in haar leven; zij wil niet meer terug
vlotte en bevredigende wijze werden beantwoord. naar het toneel en beseft plotseling hoeveel haar
Fa. A POLMAN - Vorden
De voormelker en technisch leraar de heer G. Bog- zoon aan haar is tekortgekomen.
Telefoon 1314
chelman deed enige belangrijke mededelingen over Het tweede boek is: De minnaar van H. E. Bates.
de melkcursus. Spr. adviseerde de ouders, indien Elk meisje, hoe onaanai'ekkelijk ook, wil vrouw zijn.
geen melkmachine op het bedrijf aanwezig is, de Dit verlangen om bemind en bewonderd te worden
cursist bij een ander waar wel een melkmachine is te vult haar hele leven. Het is de grote drijfveer achlaten oefenen. Waarschijnlijk zal 25 mei a.s. op „'t ter daden en woorden die de buitenwereld soms geHam" de eindlos plaats hebben, waarna dan in juni meen en onbegrijpelijk toeschijnen. Zo is Dulcima,
het eindexamen zal worden gehouden.
de hoofdpersoon van deze korte roman. Zij is een
Door de heer Smeenk, leraar aan de school, werd lelijk boerenmeisje. Zij kan zich niet voorstellen
Meimarkt
de leerzame film „Veiligheid in de Landbouw" ver- dat iemand haai- aantrekkelijk zou vinden. Maar
zodra, ondanks alles, ook in haar hart de hoop optoond.
op woensdag
Vervolgens werden de cursisten gelukgewenst met vlamt, is zij bereid tot het uiterste te gaan om haar
het behaalde resultaat door burgemeester Van Ar- droom te verwezenlijken. Maar de prijs die zij
29 april
kel, als voorzitter van de commissie van Toezicht, ervoor moeten betalen is hoog ...
waarin hij tevens de ouders der leerlingen betrok. Als derde boek werd de bekende roman „KinderVerder zou spr. gaarne zien dat de geslaagden in zaal" van de Nederlandse schrijfster Anke Servaes
te
de toekomst cursussen gingen volgen en landbouw- opgenomen.
bladen gingen lezen voor hun verdere vorming. Na- Het is de beroemde roman over het leven van de
mens de commissie van Toezicht wenste spr. de jonge vrouw, die haar roeping heeft gevonden in
geslaagden alles goeds toe en hoopte dat zij zich de verpleging van het zieke, noodlijdende kind. Een
De Marktvereniging. zouden ontplooien als flinke boeren, die door hun prachtig, levenswarm verhaal van onzelfzuchtigkennis en door de kwaliteit van de produkten die heid en wei'kelijke liefde.
zij zullen afleveren, zullen kunnen concurreren met
De laatste roman is het bekroonde en verfilmde
landbouwers op de wereldmarkt.
boek van Per Olof Ekström „Zij danste maar één
Tot slot sprak de heer Bannink. Hij zei dat de zomer".
scheidende cursisten flink hun best hadden gedaan,
/odat zij hun diploma eerlijk hadden verdiend. Spr. Zij danste maar één zomer is liet verhaal van de
spoorde hen aan voor verdere kennisvermeerdering liefde tussen het 17-jarige boerenmeisje Kerstin en
^Prettig zittende
de 19-jarige ingenieurs-zoon „uit de stad", Göran.
een landbouwwinterschool te bezoeken.
Diep-menselijk zijn de hoofdpersonen getekend, in
Ter bespreking van toelatingsexamen is gelegen- hun vreugde, hun onzekerheid, hun angst en vrijheid op 13 mei 's avonds half acht in de school. Op moedigheid.
29 mei zal het eendaags schoolreisje worden gehouden. Verder deelde spr. mede, dat de school zo spoe- Dochters van EVA, een uitgave van N.V. De Arbeiderspers, 552 pagina's, luxe-editie in Balacron
dig mogelijk zal worden gemoderniseerd.
Zowel voor ingebouwde als
hand, prijs ƒ 7,90.
Aan de navolgende 20 cursisten werden het diploma
losse steun.
uitgereikt:
JKUGDDRUMBAND CONCORDIA
Vraag naar de merken
Uit Vorden: D. Klein Bramel; G. J. Visschers; J. W.
Wenneker.
De onlangs gehouden bazar ten bate van het uniAvang en Durea
Uit Hengelo (Gld.): J. Groot Jebbink; J. H. Obbink; formenfonds van de drumband Concoidia, alsmede
J. W. Menkveld en B. H. Woerts.
de nevenacties (verloting en tweemaal oliebollenUit Steenderen: G. Aalderink; J. W. Agterkamp en verkoop) hebben samen het prachtige netto bedrag
In grote verscheidenheid bij:
van f 2918,40 behaald.
G. H. Garritsen.
Uit Warnsveld: H. Berenpas; H. M. Rossel; E. Wes- De ouders van de jeugdige drumhandleden zijn over
dit enorme succes zeer verheugd' en erkentelijk. Als
selink en A. D.-^Zwiers.
tijdig gereed zullen zijn zal de drumUit Gorssel: G^dink; L. E. Blikman; G. C. Hoe- uniformen
band dit zomer geheel in uniform op straat vertink en E. J. Pasman.
schijnen.
t Óchoenennuis*
Uit Laren (Gld.): R. Groot Nuelend.
De ouders menen dan ook a l l e lof «MI dank te moeten
Uit Zutphen: B. HobriiYk
toezwaaien aan de organisatoren, alle spontane
Namens de gediplomeerden dankte de heer A. D. J. medewerkers, de gulle schenkers van prijzen etc.
Zwiers de leraJIJILvoor het genoten onderwijs en en in het bijzonder de keukens van 't l>ejaardencenbood hun een b^Mt'an waardering aan.
trum de Wehme en van hotel Bakker. Alleen dank
zij hun aller hulpvaardigheid en doorzettingsverDANSTEST.
mogen kon deze grootscheepse actie zulk een pracht
NED. CHR. VROUWENBOND
Zaterdagavond werd door dansschool Kroneman in
resultaat opleveren.
zaal Bakker de jaarlijkse danstest gehouden, waar- In de ledenvergadering van donderdagavond verbij ook vele ouders aanwezig waren. Voor het bron- telde mevr. Pasma uit Almen aan de hand van
zen insigne (Ie jaars leerlingen) waren er deze keer prachtige dia's van haar reis naar de Bijbelse ia.iTEENAGERSHOW
132 candidaten. Hiervan slaagden er 8 met lof, 120 den. De aanwezigen zagen hoe vruchtbaar de Staat
gewoon en werden er 4 afgewezen.
Israël is in tegenstelling tot Jordanië. Het bezoek Voor de muziekexpresse op 2 mei a.s., georganiAan de test voor het zilveren insigne werd deelge- aan Jeruzalem was een der hoogtepunten van deze seerd door de Oranje Ver., heeft de commissie 18
nomen door 5 leerlingen, welke allen slaagden. Een reis. Spreekster vond het een rijk voorrecht deze inschrijvers uitgenodigd voor deelname. Kr wordt
uitgekomen zowel in klasse A, B als C.
zeer goede prestatie werd geleverd door de dames tocht te hebben mogen maken.
Dini Ligtenbarg en Agnes Burger, die beslag wisten Medegedeeld werd dat men op 9 mei een uitstapje Naar wij vernemen zal de avond geopend worden
te leggen op het gouden insigne. De beste presta- hoopt te maken naar de Huishoudbeurs te Amster- doorde Jeugddrumhand van Concordia, die van plan
is de mars, waarmee men aan het concours hoopt
tie werd geleverd door me j. Narda te Beest, die dam en de bollenvelden.
deel te nemen, ten gehore te brengen.
opkwam voor de hoogste graad, het gouden insigne
Voor kaartverkoop etc. raadplege men het promet ster en dit ook wist te behalen.
OPENBARE AANBESTEDING
gramma der Oranjevereniging.
Voor het pas ingestelde insigne voor het 10 dansen
Ten
gemeentehuize
vond
de
openbare
aanbesteding
omvattende werelddansprogramma — W.D.P. —
waren 9 candidaten, die hiervoor ook allen slaag- plaats van het leggen van hoofdriolering en het
BIOSCOOP
den. Met een gezellig dansje na, werd deze voor maken van de aardebaan voor straten in de uitbreidingsplannen „Boonk" en „Zuid". Er waren 15 Jerry Lewis speelt de hoofdrol in de spannende
de heer Kroneman succesvolle avond besloten.
gegadigden.
detectivefilm: Geld speelt geen rol. Hoewel het zo
Hoogste inschrijver f 112.800,-; laagste f 89.900,- nu en dan nogal luguber lijkt is het in wezen een
(de fa. G. Aalderson uit Enschede).
RATTI-NIEUWS
kostelijke komedie. Het is Jerry op zijn best, verGunning in beraad.
wikkeld in een wild avontuur.
In de nek-aan-nek race om de bovenste plaats in
haar afdeling wist Ratti zondag weer 2 kostbare
puntjes te veroveren op het bezoekende GSCD I
(Gazelle) uit Dieren, door met 3—O te winnen.
Het was in zyn geheel geen al te beste wedstrijd
voor de Rattianen en er zal in de laatste wedstrijd
heel wat meer van de spelers worden gevergd. Qua
spel was er niet veel verschil tussen beide ploegen,
maar door de grotere schotvaardigheid kon Ratti de
zege behalen. De felle wind, bleek in de eerste helft
veel afbreuk te doen. Na enige vergeefse aanvallen
van de groenwitten op de Dierense veste, kwam
na een kwartier het eerste doelpunt tot stand door
r.-buiten A. Lichtenberg. Ruststand l—0.
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven,
Na de hervatting, toen de wind was gaan liggen,
kwam het spel beter tot ontplooiing. Opnieuw kon
wordt door ons keurig uitgevoerd.
de rechtsbuiten met een scherpe pass de voorsprong
voor Ratti vergroten (2—0). 10 Minuten voor tijd
passeerde H. Lichtenberg de Gazelle-doelman met
een laag schot (3—0).
Ratti 3 sneuvelde in de uitwedstrijd tegen Zutphania 3 met 4—1.
A.s. zondag bei-eikt de spanning voor de Ratti-aanhang haar hoogtepunt. Het eerste speelt dan in
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed
eigen home de laatste competitiewedstrijd tegen
het sterke Eerbeekse Boys 2. Doordat beide candidaten voor de kampioenstitel t.w. Beekbergen l en
Ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.
Ratti elk 24 punten uit 15 wedstrijden hebben kan
de komende zondag de beslissing reeds vallen. Indien zowel Beekbergen, dat de uitwedstrijd tegen
Warnsveldse Boys speelt, als Ratti hun laatste wedstrijd winnen, zal er een beslissingswedstrijd moeten worden gespeeld. Er blijft dus volop spanning
tot het laatste.
Ratti 2 speelt om 12 uur thuis tegen RKGVV 3,
terwijl het derde in Zutphen de strijd aanbindt met
Be Quick 5.
Ratti A speelt zaterdagmiddag uit tegen Zutphen
A; het B-team is vrij.

de VLAG uit!!

„Het Binnenhuis"

Grote Paardenmarkt

Hengelo (G.)

schoenen!

MUZIEK :

„De Zwervers'
F. P. SMIT - 'T WAPEN VAN VORDEN"

Bond voor Staatspensionnering
afdeling Vorden

Wie wil op 9 mei mee
naar

Utrecht

naar

de

grote

DEMONSTRATIE-VERGADERING
om de financiële positie van de
bejaarden te bepleiten!
De demonstratie moet slagen.
De bus vertrekt om 10 uur vanaf
het kerkplein.
Kosten per persoon f 1.,—.
Kaarten bij het bestuur afdeling
Vorden verkrijgbaar:
J. W. Harwig, Insulindelaan 16
H. Doornink, C 144
H. J. Kip, Insulindelaan 28

WE REKENEN OP U!

JANSEN

Al het voorkomende drukwerk

TRAGTER
Zutphenseweg

Laat de zon maar schijnen
Wij leveren zonneschermen
markiezen, LUXAFLEX
balastore e n v a k k u n d i g

fa B. Lammers
Vorden

-

Tel 1421

Geen order te groot - Geen order te klein!

Drukkerij Wolters

Nieuwstad 12 -

Vorden

-

Telefoon 1404

m

VIVO heeft weer
„verrassende koopjes"
voor U!

•>Nederland< viert feest
WIJ

U

vieren dit jaar het 50-jarig feest
van onze inkoopcombinatie.
profiteert - door extra voordelige
inkoop - dit jaar dubbel.
Dit is één van onze gouden
jubileum-aanbiedingen.

UITJES

AANBIEDING

^

ZOETZUUR üterpot

ZOETE
ROZIJNEN

500 gram

ERWTEN MET
WORTELEN

O.99

O.69
O.56

PINDAKOEKEN
ROSITA'S 2 P^ken samen Q.99

BOTERHAMWORST
150 gram Q.53
Laat die kans niet voorbijgaan. Een luxueus
afro-teakbankstel. Modern van lijn en degelijk
afgewerkt. Met vele details die het zitten tot
een waar genoegen maken. Keuze uit diverse
bekledingsoorten. Speciale jubileumprijs

Bij 200 gram

FEESTMELANGE Q 59
gratis FEESTTOETER met pluim

ƒ645,THANS KOPEN... KANS KOPEN. Bij elke besteding van f 10,- krijgt u kans op waardevolle prijzen.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het Pr. Beatrix Fonds t.b.v. de AKTIE „ONS KIND".

Deze aanbiedingen zijn geldig van 23 april t/m 29 april '64.
VERKRIJGBAAR BIJ

Bupro-pas

„Vivo" Ackerman & Kamphuis N.V.
Groothandel in Levensmiddelen
ZUTPHEN
Op ons kantoor is plaats voor een

Administratieve kracht
vr. of mnl., leeftijd 16—20 jaar,
ter opleiding voor kantoorwerkzaamheden.
Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tijdens
de kantooruren aan ons adres, Oostzeestraat 2
(op het Industrieterrein).
Desgewenst kunt U ook telefonisch contact
opnemen met no. 06750-3341.

Jaarfeest

Het gas voor iedereen

van het

C.J.V. £a et Labora"
Wildenborch

in de

Aanvang 7.30 u.

van Cissy v»n Marxveldt.

Huur PHIL1PSTELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

H. H. Veehouders!

Accordeonmuziek

Café Uenk
Entree vrij.

Aanvang 2 uur.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386
In deze wascombinatie
krijgt U het beste
resultaat met

het complete
wasmiddel met
afgeremd schuim

Nu ook in voordelige grootverpakking f. 1.50 besparing

HULP GEVRAAGD

Algemene Hei Bouwbedrijfsbond
-^ Verzilvering Vakantiebonnen
voor 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag, 35 dagzegels,
op woensdag 29 april a.s. 's avonds van
7 tot 8 uur.

De P.V. G. J. Voorhorst,
B. v. Hackfortweg 22, Vorden

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en demonstratie.

Weg naar Laren 56
ZUTPHEN
Telefoon 3813

H. Lijftogt 't Hoge

,,'n Zomerzotheid"

Koninginnedag donderdag 30 april

(man of vrouw)

Het

VIVO kruideniers:

« KISTEMAKER^ OPLAAT, Wildcnborch
CHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

Iets nieuws voor uw kinderen?
Jurkjes - Rokjes - Blousjes
Sokjes - Sportkousen
Komt onze grote kollektie zien.

H. LUTH - VORDEN

TEPELBEIRflPPIHGS-

SPOOK uitgebannen.
Koopt bij ons 'n tepelbeschermer. En prima.

Fa. G. W. Luimes
Vorden
Weer voorradig
verse haantjes
f 1.75 per y 2 kg.
Graag vroegtijdig
bestellen.

Poeliersbedrijf „ROVO"
Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 1214
Verhaar van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
voor de afwasmachine.
Staringstraat 9
Het
adres:
Tel. 1306
Werktijden worden in overleg geregeld.
Tevens gevraagd (man of vrouw) PASFOTO'S voor
half één gemaakt, devoor de bediening 's avonds.
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Zutphen

Hotel BAKKER

BEKENDE VIVO WINKELIERS

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

4k
K^J^.

Op donateurskaarten alleen
vrijdagavond gratis toegang.

Fa. BREDEVELD

Weulen Kranenbarg

25 april

Entree f 1.50 (bel. inbegrepen).

ZANKER

Vraagt inlichtingen.

op vrijdag 24 en zaterdag

Opgevoerd wordt het blijspel:

Steeds weer nieuwe textielsoorten stellen
voortdurend andere eisen aan Uw wasmachine.
Daarom heeft de ZANKER INTIMAT-wasautomaat een aparte centrifuge! Alleen zo kunt U
al Uw wasgoed precies volgens voorschrift
wassen én drogen! Wij vertellen U graag
meer over deze ideale combinatie met de
meeste mogelijkheden!
Standaard uitv. ƒ1295.- Luxe uitv. ƒ1445.-

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Tijdelijk

Aantrekkelijke voorjaarsaanbieding

Tréfex

veegvaste muurverf
voor hagelwitte plafonds en muren. In sterke plasticemmertjes van 4 kg voor f 3.95 (voldoende voor
35 m 2 ).
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 kleuren tréfex-lakverf.
Verkrijgbaar

bij:

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

Onze bank biedt U:

Nu opbellen,
straks gratis wassen!

• Een goede spaarrente
• Renteberekening over het volle bedrag
• Veiligheid ener landelijke organisatie
• Jeugdspaarboekjes met 10 pet. toeslag
• Goede service in alle bankzaken
OOK VOOR U
LIGT EEN SPAARBOEKJE

KLAAR!

Twee weken oflanger een
Liberator volautomaat
thuis op proef - xonder
enige verplichting!

...gratis kans
op één van
een tiental uitgeloofde
dr oogautomaten.

De official dealer van English Electric
(een concern met wereldnaam) is de
man die uw persoonlijke huiselijke kennismaking met écht volautomatisch
wassen graag arrangeren zal. Bel hem
vandaag of morgen op. Of wip even bij
hem binnen, als u dat beter bevalt. Via
zijn bemiddeling kunt u tevens meedingen naar:

Neem deel aan de grote English Electric
prijsvraag, met tien prijzen, bestaande
uit een Liberator droogautomaat. Vraag
de English Electric-dealer om de folder
met het prijsvraagformulier. De inzendtermijn sluit op 1. juli 1964. De jury
bestaat uit M. A. Pon, Mw. A. Spoelvan Harlingen en notaris Keetel te
Amersfoort.

Liberator volautomaatfl295.-

Liberator droogautomaat f 695.

Een schoonheid met een dubbel-zelfdenkend brein. Eén knop regelt talrn'ke
wasprogramma's. Hij droogt razend snel
maar heel behoedzaam tot dampdroog.
En kan voor handwas ook alleen als
centrifuge gebruikt worden.

In tweemaal een handomdraai wentelt
uw wasgoed door een koesterende warme
luchtstroom, wordt strijk- of kurkdroog
naar keuze. Wordt fris en draagklaar
door het koele luchtbad dat elke droogcyclus besluit.

Coöperatieve Boerenleenbank ,.VORDEN
Raifféisenbank

Ruurloseweg 21

De schoonmaak aan de kant!
Dan nu
de prachtige operette

een nieuwe lamp

van Jozef Strauss
wordt zaterdag 25 april opgevoerd
door het Warnsveldse
Nutsoperettegezelschap
in het Nutsgebouw te Vorden
Algehele leiding: Willy Peters
Prachtige decors van
Theo den Hartogh
Schitterende costuums
Meeslepende melodieën
Aanvang 8 uur.

Entree f 2.— p. pers.

Voorverkoop van kaarten en plaatsbespreken bij sig. mag. Eijerkamp,
Zutphenseweg 2, tel. 1386,

RUIME KEUZE
Wilt u altijd verse groenten, melk en
vleesprodükten neem dan

. Bur.

Elektro

om in het levensmiddelenvak te worden
opgeleid. Leeftijd niet ouder dan 25 jaar.
Sollicitaties aan ons bedrijf, Oostzeestraat 2.
Tijdens de kantooruren, tel. 06750-3341 of
na 7 uur, Bonendaalseweg 16, tel. 067504064.

G. EMSBROEK l Zn. c.v.

P. DEKKER
Telefoo(^253

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1546

Vorden
De Liberator staat altijd paraat!

Nutsgebouw
Vorden

„Vivo" Ackerman l Kamphuis N.V.

a. Chauffeur voor vrachtauto
b. Magazijnbediende

Dansen
••

Muziek: Willy Leng wennen

'™ Nutsgebouw™

1

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

met: Jerry Lewis (de bekende Amerikaanse komiek).
Geld speelt geen rol - Met Jerry als
held, krijg je lol voor je geld,

met genoegen

de bekende

PRACHT KOLLEKTIE'S

Van 3—6 uur VRIJ DANSEN

Geld speelt geen rol

Wij hebben ondermeer

Japonnen - Rokken
Blouses

op Koninginnedag 30 april

Zondag 26 april» 8 uur

kunt u alleen met goed en gegarandeerd tuingereedschap.

Een combinatie voor een pry's die U voor menige andere wasautomaat
alleen betaalt. Financiering: Liberator volautomaat bijv. ƒ1295.- of
Ie betaling ƒ 363.50 en 18 termijnen van ƒ 60.25. Financiering: Liberator
droogautomaat bijv. ƒ 695.- of Ie betaling ƒ 195.40 en 18 termijnen van ƒ 32.50.

een koelkast

Zo'n avond komt slechts éénmaal per jaar.

Groothandel in Levensmiddelen
ZUTPHEN
Gevraagd:

Unieke combinatie: uw complete 'wasserytje-thuis'

Naadloze
nylons
die niet
knellen
Setter Set maakt modieuze
naadloze nylons die niet
knellen om het bovenbeen.
Vraag naar Setter Set
nylons met
ELASTABOORD.
De zachte,elastische boord.

Gereedschappen- en IJzerwarenhandel

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
telefoon 1546
Vorden

H. LUTH - VORDEN

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

Solidetta en Barlettaf 2.95
Nudettaf2.50

Toegang alle leeftijden
KLEDINGATELIE
Entree:

R „ORCON'

125 - 1.50 - 1.75
Vraagt voor het atelier in Hengelo:

Wolf gereedschappen
Voor doelmatig tuingereedschap
en grasmaaimachines (ook repareren en slijpen)

KOMT ZIEN EN PASSEN
ALTIJD IETS APARTS

NYLONS kiest u bij:

SOLEX
de jeugdige SOLEX

TRAGTER
heeft ze!

L Schoolde»
Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de

liefhebbers

wel naar u toe!

MODINETTES
LEERLING-MODINETTES
AFWERKSTERS
KONTROLEUSES
INPAKSTERS
Voor al deze functies, komen ook gehuwde vrouwen in aanmerking.
Wij bieden aan onze medewerksters die bovenstaande „echt" vrouwelijke
beroepen kiezen zeer goede lonen en sociale voorzieningen, zoals volledige reisvergoeding, etc.
Aanmelden, dagelijks aan ons atelier: Wichmondseweg 2, Hengelo-Gld.,
Telefoon 06753-1268.

