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DE C.J.B.T.B. BESPRAK SAMENWERKING

In zaal Eskes hield de afdeling Vorden van de
C.J.B.T.B. onder leiding van de heer A. J. Olt-
voort een matig bezochte ledenvergadering. In
zijn openingswoord werd inzonderheid welkom ge-
heten de heer B. Hiddink uit Baak, voorzitter van
het Ringbestuur.
Medegedeeld werd dat op 3 juni a.s. te Stads-
kanaal de jaarlijkse bondsdag zal worden gehou-
den. Op 23 april a.s. zal met de afdeling Bond
van Chr. Plattelands Meisjes een gecombineerde
vergadering worden belegd met als spreker de
heer E. Kiesten uit Arnhem.
Te Arnhem in hotel ,,Koehoorn" vindt op 14 april
a.s. de bondsledenvergadering plaats, terwftl op
12 april a.s. in zaal Langeler te Hengelo (Gld.)
de ringavond zal worden georganiseerd met als
spreekster mevrouw A. M. Boschardt, majoor bij
het Leger des Heils, welke het onderwerp: ,,Het
werk van het Leger des Heils in de grote stad"
zal inleiden.
Aalten zal op 25 augustus a.s. de gastvrouw zijn
van de jaarlijkse ringlanddag.
Vervolgens behandelde de heer Hiddink het on-
derwerp: „Samenwerking in de landbouw".
Spr. begon met te zeggen, dat er in de agrarische
sector in de laatste tjjden grote veranderingen
aan het voltrekken zijn. Hij wees hierbij op de
mechanisatie in de landbouw wat niet altijd voor
elk bedrijf winst betekent (aankoop b.v. van dure
machines). In veel gevallen is samenwerking de
aangewezen weg ondanks de vele bezwaren die
hiertegen kunnen worden ingebracht. Een op
schrift gestelde overeenkomst is te verkiezen bo-
ven een mondelinge afspraak. Bij aankoop van
machines verdient deskundige voorlichting aan-
beveling. Zo kan men b.v. een gezamenlijk var-
kensfok- en mestbedrijf exploiteren. Zulk een be-
drijf kan men in Dedemsvaart reeds vinden een
bedrijf onder N.V.
Nadat enige gestelde vragen door spr. naar ge-
noegen waren beantwoord dankte de voorzitter
de heer Hiddink voor zijn medewerking aan deze
ledenvergadering.
Het verdere van de avond werd doorgebracht met
hersengymnastiek o.l.v. de heren A. Norde en
J. Hoogkamp.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer Hid-
dink voor in dankgebed.

RIJKSPOSTSPAARBANK

Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ambtsgebied werd in de maand maart j.l. bij de
Rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 138.977,12 en te-
rugbetaald ƒ 74.691,77.

JAARVERGADERING
CHR. GEM. ZANGVER. „EXCELSIOR"

De Chr. Gem. Zangver. Excelsior hield o.l.v. de
heer Scholten een f e e s t e l i j k e vergadering
in verband met het 80-jarige bestaan van de
vereniging.
Het verslag van de penningmeester gaf een klein
voordelig saldo. Het ledental bedraagt momenteel
32 en is in stijgende lijn.
Er werden een tweetal nieuwe bestuursleden ge-
kozen in verband met bedanken van de heer G.
Wullink en mevr. Barink, gekozen werden de da-
mes mevr. Kok en mevr. Esselink.
De heer Kulsdom hield nog een speech voor
enkele leden die reeds lang lid van de zangvereni-
ging waren t.w. de heer en mevr. Scholten bijna
50 jaar, mej. M. Eskes 35 jaar en mevr. Papperse
30 jaar. Ook de heer Papperse werd nog in deze
hulde betrokken, daar ook hij jarenlang lid is ge-
weest en de laatste jaren steeds het reisje heeft
verzorgd. De dames kregen bloemen aangeboden
en de heren een doos sigaren.
Verder werd nog meegedeeld dat over 14 dagen
weer een zangavond op de Wehme zal worden ge-
houden.

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN . TELEFOON 1314

Vele dessins en kwaliteiten

UW ADRES VOOR BETERE

WONINGINRICHTING

KERKDIENSTEN ZONDAG 11 APRIL

Her v . K e r k
10.00 uur ds. J. J. van Zorge en ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
10.00 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

ZONDAGSDD3NST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 92 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60,— tot ƒ 67,50.

BURGERLIJKE STAND
van 7 april t.m. 13 april 1965

Geboren : Geen.
Ondertrouwd : G. Oosterink en A. B. Brummel-
man; A. H. Keuper en H. J. ten Broeke.
Gehuwd : J. W. Lenselink en R. Brummelman;
M. J. Jasper en H. B. te Kamp.
Overleden : H. J. Koopman, 87 jaar, weduwnaar
van B. H. Groote Haar.

WONEN IN EEN
WONING INGERICHT DOOR
WONINGINRICHTING

AVONDWANDELING JONG GELRE

Zaterdagavond hield Jong Gelre afdeling Vorden
een avondwandeling voor haar leden die was uit-
gestippeld door de heren Harmsen en Koning.
De start en de finish vonden plaats bij Pardijs vafl
't Lange End. Aan de hand van een routebeschrij-
ving liepen de groepen 8 km door de bossen van
het Galgengoor. Er moesten verschillende op-
drachten uitgevoerd worden. Na afloop maakte
de heer Joh. Pardijs in hotel Brandenbarg de uit-
slag bekend. Deze was :
1. de heren B. Rossel en D. Eggink, 4 str.; 2. de
heer en mevr. Arfman, 4 str.; 3. mej. T. Pardijs,
en de heer A. Zeevalkink, 24 str.; 4. mej. D.
Tjoonk en de heer B. Lenselink, 41 str.; 5. mej.
J. Regelink en mej. W. Smeenk, 46 str. De poe-
delprijs werd gewonnen door de dames Beumer
Arfman, Bloemendaal en Walgemoet met 173 str.
Het was voor de deelnemers een prachtige avond.

HOOFDPRIJS VAN ƒ 500,—

Een inwoonster van Kranenburg mej. H. Week-
hout, is dezer dagen de gelukkige winnares ge-
worden van een prijs van ƒ 500,—, zij nam deel
aan een door de chemische wasserij ,,de Achter-
ste Molen" te Epe, uitgeschreven foto-prijsvraag
en verwierf de hoofdprijs. Voorwaar een uniek
buitenkansje!

GESLAAGD

Te Hengelo (O.) slaagden onze plaatsgenoten mej.
Joh. Woltering, Eikenlaan D 138b, Kranenburg
(met zeer veel lof) en de heer Joop Oudsen, Sta-
tionsweg, Vorden, voor het Praktijkdiploma Ma-
chineschrijven, uitgaande van de Ned. Ver. tot
Bevordering van het Administratief Economisch
Onderwijs „St.-Genesus". Mej. Margo Zents, Med-
ler D 154 slaagde voor het Vaardigheidsdiploma
machineschrijven (cum laude). De geslaagden
ontvingen hun opleiding bij de Eerw. Zr. Ignatina
van Huize „Elisabeth" te Zutphen.

KRANENBURGSE BUURTVERENIGING
ORGANISEERT PAASVUUR EN

EIERZOEKWEDSTRIJD

In zaal Schoenaker op de Kranenburg hield de
buurtver. „Kranenburgs Belang" haar jaarverga-
dering onder voorzitterschap van de heer A.
Momberg, die ruim i/3 deel van de leden kon ver-
welkomen. Deze memoreerde in zijn openings-
woord het overlijden van mevr. Wed. Wassink-
Bogchelman en de geboorten van een viertal we-
reldburgers in de gezinnen der leden. Het lid, de
heer B. Wassink, was 40 jaar werkzaam bij één
werkgever en tevens 40 jaar getrouwd, hetgeen
voor het bestuur aanleiding was de jubilarissen
een attentie aan te bieden. In de toekomst zal
men naast de 40-jarige jubilea ook de 25-jarige,
50-jarige en hogere jubilea met een attentie ge-
denken. Met vreugde kon de voorzitter bekend
maken dat weer een nieuw lid de gelederen kwam
versterken, de heer A. Kettelarjje, en hoopte dat
het ledental zou blijven stijgen. Hij hoopte door
gezamenlijk bespreken en onderling overleg weer
een steentje bij te dagen aan de belangen van de
buurt.
De secretaris, de heer W. Wolbert, las hierna een
uitgebreid jaarverslag voor, waaruit we vermed-
den dat het ledental thans 69 bedraagt.
De toestand van de kas is gelukkig gezond, zoals
uit het verslag van de heer H. Kappert bleek.
In de kascommissie werden benoemd de heren
W. Vos en G. Tolkamp, die in de pauze de be-
scheiden controleerden en hun fiat hieraan gaven.
De voorzitter bracht hierna verslag uit van het
bezoek dat hij met de heer Joh. Wesselink aan
B. & W. had gebracht en waarbij vruchtdragende
besprekingen werden gevoerd t.b.v. de buurt-
schap. Uit een en ander bleek, dat de belangen
van de Kranenburg de volledige aandacht van de
gemeente hebben.
De vergadering betreurde het algemeen, dat het
met de woningbouw op de Kranenburg niet erg
vordert; het wachten is op de goedkeuring van
het ontwerp tot herziening van het uitbreidings-
plan voor de Kranenburg dat in een vergevorderd
stadium is. Uitvoerig werd er ook gesproken over
de bijzonder slechte situatie van de Eikenlaan, die
nog steeds niet verhard is en de weg langs Ger-
ritsen - Schotman - Overbeek, welke in lange tijd
niet geschaafd is. Voor de aanwonenden en de-
genen, die van deze modderwegen gebruik moeten
maken, is het langzamerhand een nachtmerrie
geworden.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren A. Momberg (voorz.) en A. Schotman, D
124, bij acclamatie herkozen. Meegedeeld werd
nog, dat de bestuursfuncties in een gehouden be-
stuursvergadering als volgt werden verdeeld:
A. Momberg, voorz.; W. J^toert, secr.; H. Kap-
pert, penningm. en H. wJP^-s en A. Schotman,
bestuursleden. Er zal voorts een concept worden
gemaakt van de nieuwe statuten en het huishou-
delijk reglement, welke t.z.t. aan de leden ter
goedkeuring zullen worden voorgelegd. Besloten
werd om ook in het najaar een vergadering te
houden, zodat men dus 2 ̂ yaer jaar bijeen komt.
Bij de bespreking over «^^pmende activiteiten
voor het nieuwe seizoen kHRe vergadering haar
goedkeuring hechten aan de plannen om voor het
eerst een groot p a a s v u u r te organiseren op
de Kranenburg, hetwelk op Eerste Paasdag zal
worden ontstoken. De voorz. deed i.d.v. een be-
roep op allen om te komen helpen met het ver-
voer van houtafval etc. naar de brandstapel. Ge-
tracht zal worden een en ander muzikaal op te
luisteren. Voorts zal op Eerste Paasdag 's mid-
dags de traditionele eierenzoekwedstrijd voor de
jeugd worden gehouden t.e.m. 14 jaar ad. ƒ 0,25
per deelnemer. Over het houden van een feest-
avond werd nogal gediscussieerd; uiteindelijk
werd besloten om elke vijf jaar een dergelijke
avond te geven. Van het Groene Kruis was be-
richt ontvangen dat op de Kranenburg geen con-
sultatiebureau voor zuigelingen kan worden ge-
houden, omdat de districts-kinderarts voor een
centraal consultatiebureau is en ook het polio-
vaccin onder een bepaalde temperatuur bewaard
moet worden. De mogelijkheid om eventueel een
bijdrage te verlenen in de vervoerskosten van
moeder en kind naar het consultatiebureau te
Vorden zal nader worden besproken. In de pauze
was er gelegenheid tot contributiebetaling, welke
bleef gehandhaafd op ƒ 2,— per lid per jaar.

LEDENVERGADERING
BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN

De afd. Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen hield in zaal van „Het Wapen van
Vorden" een goed bezochte ledenvergadering. De
presidente, mej. T. Meinen, sprak een kort ope-
ningswoord en na het zingen van het Bondslied
werden enige mededelingen aangaande de afde-
ling gedaan. Inmiddels was Da. Th. Barnhard
uit Ruurlo aangekomen welke door de presidente
hartelijk werd begroet.
Da. Barnhard besprak het boek van wijlen Ko-
ningin Wilhelmina „Eenzaam maar niet alleen".
Om een beter beeld over het leven van Koningin
Wilhelmina te verkrijgen werden verschillende
gedeelten uit het boek van Thijs Booy „Het is
stil op het Loo" aangehaald. Vele aardige maar
ook diep doorleefde episodes van Koningin Wil-
helmina kwamen in deze boekbespreking naar vo-
ren en lieten zien welk een groot Vorstin zij is
geweest.
De presidente dankte aan het slot van de avond
de spreekster voor haar duidelijke uiteenzettingen
van dit boekwerk.
Medegedeeld werd dat de eerstvolgende vergade-
ring op 28 april a.s. zal worden gehouden met een
voorlichting van het Produktschap voor Pluimvee
en Eieren.

N U!
ZOMERSTOFFEN

FLEURIG —

ZONNIGE —

LINNENS - bedrukt

LINNENS - brode

TRICELS

BOUSSAC

ZO GEMAAKT

ZO GOEDKOOP

Modehuis

KIEVITSEIEREN ANNO 1897

Het kievitseieren zoeken is een sport, die al
vele jaren en wellicht eeuwen wordt beoefend.
Ook Vorden telde reeds in de vorige eeuw ge-
oefende speurders naar deze voorjaarsboden, het-
geen blijkt uit een oud vergeeld dokument, dat de
heer A. F. J. Waarle ,.Klein Helleger" D 146 on-
langs ontdekte bij de jaarlijkse schoonmaak.
De heer A. J. Waarle, de vader van de tegen-
woordige bewoner vond in maart 1897 een aantal
kievitseieren, die hij toen rechtstreeks naar Hare
Majesteit de Koningin-Regentes Emma stuurde.
Hij ontving toen de volgende dankbetuiging van
de Hofmaarschalk van Hare Majesteit :
„Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Ko-
nigin-Regentes breng ik u bij deze Hare Majesteits
dank over voor de door u aangeboden kievitsei-
eren, die met veel genoegen zijn aangenomen",
's Gravenhage, 23 maart 1897.

TWEE VORDEN SPELERS
IN ACHTERHOEKS JEUGDELFTAL

A.s. donderdagavond 8 april wordt er op het ter-
rein van Sp.club Brummen een selectiewedstrijd
gespeeld tussen een jeugdelftal uit Zutphen en een
Achterhoeks jeugdelftal.
De Vordense spelers Bertus Nijenhuis en Ernst te
Veldhuis zijn voor deze ontmoeting (lichtwed-
strijd) uitgenodigd. De opstelling van het Achter-
hoeks elftal, waarvan zij deel zullen uitmaken, is
momenteel nog met bekend.

Gezofldheidssandalen
(z.g. houten kleppers)

Ideaal voor uw voeten.
Voorradig van maat 27 t.m.
maat 42.

In maat 35 is er een leuk
speldje by verpakt.

Wullink's Schoenhande l
Onbetwist, de schoenenspecialist

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.

Voor de onderlinge damcompetitie van DCV wer-
den in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld :
Stegeman—Van Dijk af g.; Oukes—KI. Lenderink
2—0; Hulshof—Lammers 0—2; C. van Ooyen—
ter Beest af g.; Jansen—Norde O—2; Hulstein—
Roozendaal O—2; P. van Ooyen—Esselink af g.;
Mennink—Nijenhuis O—2.
Voor de jeugdafdeling werden gespeeld :
C. Borgonjen—Bannink O—2; Besselink—Knoef
2—0; Rietman—Mokkink 2—0; A. Bennink—
Geerken af g.; Zweverink—KI. Ikkink O—2; Bar-
geman—Leunk 2—0; J. Borgonjen—Burger 2—0;
A. Bos—Besselink 2—0; Knoef—KI. Ikkink O—2;
Rietman—Zweverink 2—0; R. Bos—W. Bos afge-
broken; Keune—Bannink O—2.

EREHAAG VOOR VOETBALLER

Vorige week woensdag is de rechtsbinnen van
Vorden 2, de heer J. de Greef, in Warnsveld in
het huwelijk getreden met mej. J. A. Harmsen.
Toen het bruidspaar het gemeentehuis verliet,
hadden mede-clubleden van de heer De Greef voor
een erehaag gezorgd.

BIOSCOOP
„Daar komen de tanks"

Deze film behandelt de opmars van de Ameri-
kaanse tank-colonnes van het invasiefront tot in
Duitsland, na de doorbraak bij St. Lo.
Een fel-realistisch verhaal van staalharde kerels,
die van geen wijken wisten, en dóórzetten tot de
roemvolle overwinning. Een film waar men de
echte kameraadschappelijke samenwerking leert
kennen.

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

DROGISTERU



ZES MILJOEN NEDERLANDERS FIETSEN • DRIE MAN-
NEN VAN ELKE VIER « TWEE VROUWEN VAN ELKE
DRIE O OMDAT FIETSEN ZO GEZOND IS O DAAROM
FIETST PRESIDENT EISENHOUWER OOK REGELMA-
TIG • DE FIETS IS IN DE STEDEN BOVENDIEN HET
SNELSTE VERVOERMIDDEL • OP DE FIETS GENIET
JE HET MEEST VAN JE VAKANTIE « ER KOMEN OOK
STEEDS MEER MOOIE RUSTIGE RIJWIELPADEN « DE
FIETS BLIJFT JONG EN OP DE FIETS BLIJF JE JONG
EN FIT • STEEDS MEER MENSEN VINDEN, DAT BIJ
GOED GEKLEED GAAN EEN WELVERZORGDE FIETS
HOORT • DAAROM WORDEN ER OOK ELK JAAR WEER
MEER NIEUWE FIETSEN GEKOCHT • DAAROM ZIJN
WIJ 'S WERELDS EERSTE FIETSVOLK * WANT FIET-
SEN IS ONS NEDERLANDERS AANGEBOREN • ER
WORDEN DAN OOK STEEDS MEER KINDERFIETSEN
VERKOCHT • DE MEESTE KINDEREN DIE NAAR EEN
NIEUWE SCHOOL GAAN KRIJGEN TEGENWOORDIG
EEN NIEUWE FIETS « MAAR OOK EEN JUBILARIS IS
„VERGULD" MET EEN NIEUWE FIETS • ONLANGS
FIETSTE EEN ZEVENTIG-JARIGE NOG NAAR FINLAND
• DE LIEVELINGSSPORT VAN DE FAMILIE DOOR-
SNEE . . . NATUURLIJK FIJN FIETSEN • MAAR OOK
BRITSE MINISTERS BRENGEN HUN VAKANTIE FIET-
SEND DOOR « WANT DE FIETS HEEFT DE HELE WE-
RELD VEROVERD • EN DE FIETS WINT NOG STEEDS
TERREIN « EN OP HET TERREIN VAN FIETSEN IS

TRAGTER
GOED GESORTEERD

H. H. LANDBOUWERS

Zelfbedienings-weidepompen
JUNIOR EN SENIOR
uit voorraad leverbaar

GEBR. BARENDSEN

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

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

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

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

8 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedryfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

98 et - 10 et

99 et - 10 et

Elk 3e paar nylons l gulden goedkoper - 10 % zegelkorting

200 gram schouderham 98 et - 10 et zegelkorting
Bij elke fles tonic a 65 et 2 plastic tonicstampertjes GRATIS
l Spar weekend worst je 59 et - 6 et
l blik sperziebonen 72 et - 7 et ,,

l grote fles Spar appelsap
1 grote fles Spar gazeuse

2 flesjes Spar tonic
2 flesjes Crown cola
l pak koffie roodmerk 182 et - 36 et
l potje poederkoffie 198 et - 40 et
l pot borrelworstjes 125 et - 25 et ,,
l pak couques ardennes 68 et - 14 et
1 fles caransac 198 et - 40 et ,,
2 pak Spar dessertpudding 72 et - 14 et „
1 pak Spar cakemeel 63 et - 13 et
2 pakken Spar lucifers 60 et - 12 et ,,
l p. melange patissier (koekje) 88 et - 9 et
150 gram verse snijworst 85 et - 9 et

DAGELIJKS VERSE AANVOER VERS VLEES

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOCP

ZutpJienseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

ZOEKT U DIT BANKSTEL
of een van die vele andere?

en

Het geeft niet
welk model u uit onze

kollektie kiest. Al
onze bankstellen

zijn onberispelijk van
afwerking en degelijk

van constructie. Wij
garanderen u de

hoogste kwaliteit
... bieden u een ruime

keus. Loopt u
gerust eens binnen!

Stijlvol bankstel,
de comfortabele

3-zitsbank en fauteuils
hebben losse kussens

met ritssluiting, dus
gemakkelijk te

reinigen. Vanaf f 975.-
Dit bankstel is ook

leverbaar met stalen
poten of met sledevoet.

Grote sortering
bijpassende salontafels.

Voor goede woninginrichting

EEN SCHOT IN DE ROOS
IS DE

OPENING
van onz«' ramodeniiaeerde
zaak op woensdag 14 apr i l a.s
0111 10 uur.

Met deze uitbreiding van
winkel en geweermakerij,

menen wij u beter van dienst
te kunnen zijn.

Door een ruime overzichtelijke
etalering van onze goederen,

hebt u de gelegenheid een
juiste keus te maken, uit onze

grote sortering
SPORTARTIKEL! N

Komt u onze zaak eens bezich-
tigen. Uw bezoek zullen wij
zeer op prijs stellen.

H A R T E N S
WAPEN- EN SPORTHAN.
DHL - /UTPHENSEWEG 15a

• SPORT- EN
VRIJETIJDSKLEDING

• BADPAKKEN

• KAMPKKKMTKl STING

• KIJKLEDING

• LUCHTBUKSEN

• PRISMAKIJKEKS

• MESSEN EN SCHAREN

• VOETBALLEN

• K E G E N K L E D I M ;

• Dl IKM \sHKKx

• JACHTARTIKELEN

• HONDEN- EN
l'\ \KDKSPORTARTIKELEN

• KAMP- EN TERRAS.
MEUBELEN

l

De hele week
500 gram magere speklappen 160 et
500 gram karbonade vanaf 250 et
500 gram verse worst 210 et

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst
200 gram hoofdkaas
500 gram vet spek
500 gram rookworst

M. Krijt, Dorpsstraat

50 t l
50 et

100 et

160 et

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

OP HET

GEZICHT

FLAIR

De twen heeft
een eigen stijl:
een eigen
mode. Jong en
modern.
Ongedwongen
en zorgeloos

WEEKEND-AANBIEDING

Pracht kleedjes
GESCHIKT VOOR VELE DOELEINDEN.

Speciale prys ƒ 7,95

L M D M BC

VOOR

MANNEN
MODE
ADVIEZEN:

L. Schoolderman

Siemerink
Vorden

MORGEN
SCHILDEREN
H$f- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Verfhandel

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

f 7.65 per fles
KEUNE

A.J.A.N , M I N K



V e r l o o f d :

Hanneke Meerbeek
en
Herman Zweverink

Ruurlo, F 8
Vorden,
H. K. v. Gelreweg 15

11 april 1965

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons hu-
welijk ondervonden zeg-
gen wij mede namens
wederzijdse ouders onze
hartelijke dank.

J. W. LENSELINK
R. LENSELINK-

BRUMMELMAN

Vorden, april 1965
Lochemseweg D 43

Voor uw belangstelling
en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van mijn lieve vrouw
en onze lieve moeder

G. BREUKER-
RENSINK

willen wij u gaarne op
deze wijze hartelijk dan-
ken.

FAM. BREUKER

Vorden, april 1965
Nieuwstad 57

V e r h u i s d
naar
't ELSHOF 3
(plan Boonk)

CHR. EGGINK, Vorden
Telefoon 14 89.

VOOR
lak-, grond- en
muurverven
kwasten
behang
carbolineum
borstelwerk
kastpapier
sponsen
zemen

NAAR
VERFHANDEL

Boerstoel
Insulindelaan 5
telefoon 1567

Te koop: voederbieten.
A. G. WINKELS,
Almenseweg 40, Vorden,

Te koop: Eetaardappelen
B. BESSELINK, Kerk-
hof weg.

Te koop: Eetaardappelen
(Pimpernel).
Erve GROOT JEBBINK,
E 55 't Halier

Te koop: een guste koe.
H. WALGEMOET,
C 124, Vorden,
bjj Enzerink.

Te koop: party eiken
rikposten en neergezaag-
de dennen en Douglas.
J. W. LENSELINK,
Lochemseweg D 43.

Te koop: roodb. vaars-
kalf.
H. J. HEUVELINK Dzn.
Oude Borculoseweg 8 te
Warken.

Te koop: ± 500 gebruik-
te Oud-Hollandse pannen
A. J. LETTINK, Nieuw-
stad 16, Vorden.

Te koop: goed lopende
Heinkel Tourist. Bouw j.
'57; nieuwe accu's.
G. KRAAIJENBRINK,
B 73 te Delden.

Te koop: Enige mooie
dragende varkens en 'n
prima dekbeer, l j. oud,
opgenomen met volle b.
H. J. GRAASKAMP,
,,Nieuwe Wenneker"
Vorden

Te koop: twee dragende
gelten, a. d. telling.
H. BOSMAN, bij het
zwembad.

Te koop: zware biggen,
JOH. WEENK, E 92,
Brandenborch.

Te kp.: 10 beste l>iggen.
POTERMAN, bij Buiten-
zorg, Warnsveld.

Te koop: 'n toom biggen.
B. J. SCHOEMAKER,
Dennendijk 9 te Warns-
veld.

Te koop : toom biggen
J. W. Vtemingh, E 63
Hengelo (Gld.)

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

JUWEEL
VERF

JA INDERDAAD
'n Juweel van 'n verf

„Het verfhuis"
J. M. Uiterweerd

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Bestel vroegtijdig
uw

HAANTJES
ƒ 1,60 per % kg

KIPPEN
ƒ 1,30 per % kg

tel. 1283 tel. 1214

Zoekt u voor uw geld een

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

5 v*% rente
Inlichtingen en prospect!
bij:

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

en

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

r\
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WILLEM HENDRIK VAN DEN'DOOL
en

GERRITJE AARTSEN

stellen u, mede uit naam van hun ouders,
in kennis van hun voornemen om op zaterr
dag 10 april 1965 in het huwelijk te treden.

Het huwelijk zal die dag D.V. worden inge-
zegend in de Ned. Herv. kerk van Vorden
door de Weleerw. Heer ds. P. H. Quartel
uit Rotterdam. De dienst begint om 11 uur.

De burgerlijke huwelijkssluiting ten ge-
meentehuize van Vorden heeft daaraan
voorafgaand plaats om 10.30 uur.

Rotterdam, Da Costastraat 70 a
Vorden, Stationsweg 8
april 1965

Toekomstig adres : Villa Anna, Wieldijk 18,
Heenvliet Z.H.

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30 -
17.30 uur in hotel ,,'t Wapen van Vorden"
(F. Smit) te Vorden.
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X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

Japonstoffen uit de
Ploegkollektie

NIEUWE STOFFEN
NIEUWE DESSINS
NIEUWE KLEUREN

Ploegjaponstoffen voor de mode van 1965

Ploegjaponstoffen voor u en alle andere
moderne mensen

KOMT U EENS KIJKEN ?

Wij zullen u de kollektie graag
tonen

S P A R T A
de betrouwbare bromfiets voor
jong en oud.

^^b I>ealer voor Vorden en omgev.

Garage K U Y P E R S
Telefoon 1393

Conc^dia Hengelo-G
A.S. ZATERDAG

dansen
ORKEST „THE MOODCHERS"

Het Vasa-merk is uw garantie voor modieuze
modellen, kwaliteit en degelijke afwerking. Dames-
ondergoed van fijn Peru-katoen. Camisole met
fraaie buste-bewerking, 3.95. Bijpassende Panty,
sierlijk jacquardpatroon, 3.05. Beide in de
40 t/m 48.

Fa. L O O M A N
Raadhuisstraat l — Vorden — Tel. 05752-1231

U I T K N I P P E N O B E W A R E N O H E T B R E N G T U G E LD O P !!

Groot eierfeest
m

ALBERS
Z E L F B E D I E N I N G

Bij elke litersblik SNIJBONEN
By elke 200 gram VLEESWAREN (naar keuze)
Bij elke 500 gram KAAS (alle soorten)
Bij elke bus NOOTMUSKAAT
Bij elke 12 zakjes VANILLE-SUIKER
Bij elke litersblik APPELMOES
By elke drie rollen MENTOS
By eke pak KOFFIE + THEE
Bij elke fles alcoholvrije LIKEUR
By elk blikje Nestlé SLAGROOM

l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
1 EI GRATIS
2 EIEREN GRATIS
2 EIEREN GRATIS

En nu onze voorjaarsaanbieding!
elk 2e blik 3e blik 4e blik

Litersblikken DUBBELE SPERZIEBONEN per blik 89 79 49 39
Grote potten % liter APPELMOES - 2 potten voor 79 cent
Litersblikken DOPERWTEN m.fijn 89 cent; elk tweede blik 49 cent

Let op ! Let op !
DE HEER PAASBONBONS 200 gram géén ƒ 1,30 maar 89 f«-nt
GROTE SORTERING RIJGEITJES CHOCOLADE EITJES
KIPJES OP MAND — CHOCOLADE EIEREN — ENZ.

Onze koftiereklame
ELZET KOFFIE, per pak ƒ 1,82 elk tweede pak 119 n«nl

K O O P J E S
Literspotten ABRIKOZEN
Literspotten UITJES
2 fl. VRUCHTENLIMONADE
2 rollen EIERBESCHUIT
Verpakte ROOKWORST
5 grotflAfan Houten's REPEN

149 et
98 et
98 et
59 et
99 et
89 et

Zuivere HONING per pot 119 et
Rooiuzachte SLASAUS 69 et
Litersblikken PEERTJES 98 et
Dubbele pakken CUSTARD 59 et
Vitelle Instantpudding 3 pakken 99 et
Dubbele zakken grote PINDA'S 98 et

Onze frisdrankenaanbieding

LIMONADESIROOP nu per fles 98 et
JUS d'ORANGE grote fles 139 et
APPEUttP grote fles 59 et

grote fles 139 et

BIJ ELKE FLES ADVOCAAT

BLIKJE FRUITCOCKTAIL

VOOR 25 CENT

O N Z E Y L E E S W A R E N -
A A N B I E D I N G

PRACHT SCHOUDERHAM 150 gram 89 et
BOTERHAMWORST 200 gram 49 et

S P E C I A L E P A A S S C H O T E L
ALLEEN GELDIG 3 DAGEN VOOR PASEN ! !

LEVERPASTEI 2 blikjes voor 79 cent
SOEPBALLETJES 2 blikjes voor 79 cent

60 gram Berlincr
70 gram Schouderliam
60 gram Palingworst
60 gram Cervelaatworst

ONS SUCCESARTIKEL
STATIEGELD VRIJE POTTEN MET .VRUCHTEN ZEER GESCHIKT
VOOR DE BOWL ! ! !

ANANAS per pot 98 et ABRIKOZEN per pot 98 et
PERZIKEN p. pot 98 et FRUITCOCKTAIL per pot 98 en 179 et

DE STUNT VAN DE WEEK
BIJ ELKE KILO SUIKER: 250 gram BANKETBAKKERSKOEKJES voor 69 CENT.

WAARDEBON
B E W A R E N ! ! B E W A R E N ! !

VOOR DE PAASDAGEN TEGEN INLEVERING VAN DEZE
WAARDEBON, 10 GROTE EIEREN VOOR

SLECHTS 99 CENT

Als extra reklame

O AL DEZE AANBIEDINGEN BLIJVEN VEERTIEN DAGEN GELDIG O

-

1

H.H. SPUITERS
zojuist ontvangen een partij

verfspuiten, speciaal voor

amateurs, 3 sproeiers kan zo

op uw stofzuiger worden aan-
gesloten, prijs slechts ƒ 5,50

HET VERFHUIS'
J. M. UITERWEERD

H.H. VEEHOUDERS!!
We hebben steeds in voorraad zwaar*
gegalvaniseerde GRUPROOSTERS
met ingelaste spijlen van torstaai voor
rundveedrijfmeststallen. Profiteer nu
nog van onze voordelige winter-
prijzen.
liuliana Rubbermatten - Brouwers
Hangkettingen.
We zijn dinsdags met MONSTERS
bij café Ketz, Veemarkt, Doetinchem.

A. R. WAGENYOORT
Stalinrichting, Vorden, tel. (05752) 1259



Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN - TELEFOON 1314

ONTVANGT U BEZOEK MET DE
FEESTDAGEN

VOOR LOGEERBEDDEN
MATRASSEN
DEKENS
SPREIEN

kunnen wij u van dienst zfln.

Het Binnenhuis
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

Alle modellen
Walk Well'
schoenen
vindt u bij

A. JANSEN 't schoenenhuis

Uitslag fotoprijsvraag
Onder de bijna 1000 goede in-
zendingen wees notaris D. J.
Wieringa te Apeldoorn de vol-
gende prijswinnaars aan :

ƒ 500,— : H. J. Weekhout, D 121, Vorden

ƒ 250,— : B. Jonker, Hezeplein 11, Ernst

ƒ 100,— : mevr. Kroeze, U 312, Hattemer-
broek

50,— : A. v. Mossel, Roggestraat 8, Epe

ƒ 25,— : M. C. de Weerd,Enkweg 63, Nun-
speet; J. H. de Goeyen, Gr. v. Lyndenlaan
7, Apeldoorn; A. Hovenga, Schipbeekstraat
9, Deventer; G. W. Schultink, Warmoes-
straat 56, Zwolle.

Wy danken u voor uw spon-
tane medewerking en hopen,
dat ook u zult ondervinden
iedere keer :

Oe Ach te rs te Molen
WINT HET MET CHEMISCH
REINIGEN ALTIJD WEER !

C H E M I S C H E W A S S E R I J

OP HET
EERSTE

GEZICHT

KORREKT

Ook als het
regent, kan de
man van
vandaag "tot-
In-de-puntjes"
verzorgd en
modieus
gekleed gaan

VOOR
MANNEN
MODE
ADVIEZEN:

L Schoolderman

ZATERDAG 10 APRIL

D A N S E N
zaal Brandenbarg
(P. Smit)

AANVANG 7.30 UUR

Muziek : „THE ROCKING DRIFTERS'

Waterschap van Je Haakse Beek
Op zaterdag 10 april 1965 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
1965.

Omschrijving en voorwaarden van aanbe-
steding zijn te verkrijgen ten kantore van
het waterschap op elke werkdag tussen 9
en 12 uur v.m. a ƒ 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 Heeckerea
van Keil

NUTS-OPERETTEGEZELSCHAP
WARNSVELD

Opvoering van de operette

MONIKA
muziek van Nico Dostal.

OP ZATERDAG 10 APRILW65 IN HET
NUTSGEBOUW TE VORDEN.

Entree ƒ 2,50 iflk inbegr.)
aanvang 8 uur.

Kaartverkoop tevens plaatsbe-
spreken vanaf 3 april a.s. bij
het sigarenmagazijn Eyerkamp
Zutphenseweg 2, Vorden,
telefoon 1386

BLIJF JONG - BLIJF FIT

F I E T S !
Ruime keuze in Empo- en Gazellefietsen
vindt u bij

Rijwielhandel KUYPERS
Dorpsstraat 12

Zondag a.s.

RflTÏ11 - PflCELL11
AANVANG 2 UUR

W
V

GROTE

Vorden

voor kinderen van 5—8 jaar
en voor kinderen van 8—12 j.

OP ZATERDAG 17 APRIL a»s.

Bijeenkomst kinderen om
2.30 uur aan de oprit van kas-
teel ,,Vorden" tegenover Klum-
per.

Opgave vóór 14 april bij het
VVV kantoor sig. magazijn
Eijerkamp. Deelname 35 et per
persoon.

Begeleiding van de drumband
vanaf Klumper.

IEDER KIND KRIJGT EEN PRIJS

Bestuur VVV Vorden

Foitex
maakt furore!

Ziet u dat een kostelijk kostuum niet kostbaar
hoeft te zijn ? FORTEX maakt furore met dit pak
en u eveneens. De stof is licht maar ijzersterk.
Zo zijn trouwens alle FORTEX-pakken : van
binnen selekt, van buiten perfekt. Kom eens
passen! Prijzen van f129.- tot f229.-.

FORTEX
kleedt u altijd een klasse beter

M O D E H U I S

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat op

DINSDAG, 13 APRIL 1965, GEEN ZIT-
TING VOOR WONINGZOEKENDEN ZAL
WORDEN GEHOUDEN.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag, 11 mei 1965, des namiddags van half
acht tot half negen.
Vorden, 8 april 1965.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
A. E. van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 11 APRIL, 8 UUR :

Daar komen
de tanks

Het relaas van keiharde kerels, die van

doorzetten wisten en dwars door een muur

van beton en staal gingen.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

'I Is weer lente
Tijd voor
een nieuwe FIETS

Het wordt weer milder . . . het
wordt weer lichter . . . . alles
wordt weer kleuriger en fris !

Geniet van de mooie dagen die
komen. Geniet er ten volle van.

Rustig en ontspannen
op de fiets. Veilig op een nieuwe

een fonkelnieuwe fiets.

Wat een voorrecht zo soepel
het voorjaar in te fietsen !

Wij hebben een pracht kollktie
nieuwe

EMPO-, GAZELLE-, STOKVIS-

fietsen voor u klaar staan. Mo-
dellen 1965.

Kom eens kijken. Kom eens keuren.
Maak eens een gratis proefrit !

Rywielverkoop- en
Reparatiebedry f

TRAGTER
Zutphenseweg

T A N D pottencrème
in alle modekleuren, nu met
leuk speldje.

U koopt het bij

Wullink's Schoenhande l
Onbetwist, de schoenenspecialist

Geweldige prijsverlaging
van D.E.G. Wasautomaten

Nu reeds een AEG wasauto-
uisiat voor ƒ 845,—.

Dit is uw kans om kennis te
maken met een wasautomaat.

Vraag vrijblijvend demonstra-
tie bij u thuis. Of breng een
wasje mee voor demonstratie
in onze winkel.

Wij kunnen u ook inlichten
over andere merken o.a.

English Electrix - Erres -
Rondo _ Philips - Siemens

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

K R E I D L E R F L O R E T T
het raspaardje onder de brom-
mers.
Voor goede vakkundige service

Garage K U Y P E R S
Telefoon 1393
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G A Z E L L E
brommers niet J.L.O.-motor

6 verschillende uitvoeringen

DEALER

TRA6TER
VORDEN VERSLOEG S.H.E.

Vorden l heeft zondag een prachtige prestatie
verricht door het bezoekende S.H.E. uit Hall met
3—O te verslaan.
De geelzwarten hebben hun supporters niet te-
leurgesteld. Het werd een vlotte wedstrijd waarbij
de voerhoede van Vorden zich deze middag uiterst
actief toonde. Wanneer er zich kansen voordeden
dan profiteerden de geelzwarte aanvallers daar
onmiddellijk van. Speciaal l.buiten Janssen had er
deze middag zin in. Deze „wervelwind" schoot er
lustig op los en hij was het die de thuisclub met
drie doelpunten aan de zege hielp.
Niet alleen Janssen maar de hele ploeg heeft met
inzet van al haar krachten voor deze overwinning
gevochten. In tegenstelling tot voorgaande ont-
moetingen vertoonde het Vorden-elftal geen zwak-
ke plekken. Wanneer het elftal de resterende vier
wedstrijden hetzelfde spelletje op de grasmat
weet te leggen als deze middag dan is het voor
honderd procent zeker dat Vorden zich in de Ie
klas zal handhaven.
Het aan het begin van de competitie als kam-
pioen gedoodverfde S.H.E. is door deze 3—O ne-
derlaag vrijwel uitgeschakeld voor de titel. Na
ruim 20 min. moest de S.H.E .-doelman reeds al
zijn talenten tonen by een hard schot van Janssen.
Een kwartier later moest hij wel zwichten. Bij 'n
hoge bal door het midden gleed de Hallse goalie
onderuit, waarna het voor Janssen een koud
kunstje was de bal in het doel te lopen (l—0).
Even later werd een flitsend schot van Nyenhuis
door de lat gekeerd. Vijf minuten voor de rust
kreeg S.H.E. voor het Vorden-docl een vrije trap
te nemen, maar dit leverde niets op.
Na enkele minuten in de tweede helft kreeg Vor-
den een vrije trap te nemen maar deze werd door
Nijenhuis te zacht ingeschoten. S.H.E. was echter
nog geenszins van plan zich bij een nederlaag
neer te leggen en trok fel ten aanval. De Vorden-
se verdediging hield het hoofd koel en gaf geen
kansen weg. Eenmaal had doelman Golstein het
geluk aan zijn zijde toen een vrije trap door één
der S.H.E.-voorwaartsen keihard tegen de krui-
sing van paal en lat werd geschoten.
In de 16e minuut vergrootte Vorden de voor-
sprong. Middenvoor Eggink die naar rechts was
afgezwenkt speelde zich daar keurig vrij en gaf
een prachtige voorzet die ineens door linksbuiten
Janssen op de wreef werd genomen. Als een bom
sloeg de bal tegen de touwen (2—0). Vijf minuten
later verrichtte Janssen de hat-trick toen hij bij
een scrimmage voor het S.H.E.-doel scoorde: 3-0.
In het resterende kwartier gelukte het beide doel-
verdedigera hun doel schoon te houden.
Door deze overwinning heeft Vorden thans 16 pt.
uit 16 wedstrijden. Zij staat hierdoor op de rang-
lijst op een gedeelde 4e plaats. Pax stevent recht
op het kampioenschap af. De Hengeloërs hebben
thans 2 pt. voorsprong op Steenderen dat boven-
dien een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Vorden 2 is, mede door een bijna elke wedstrijd
gewijzigde opstelling, helemaal van slag af. Zon-
dag werd met 5—2 verloren van Steenderen 2.
Na een half uur was de staand nog O—O, doch
toen vielen er binnen tien minuten 3 doelpunten.
Korenblik scoorde nog voor de rust tegen: 3—1.
In de 2e helft scoorde Korenblik na enkele minu-
ten opnieuw: 3—2. Door twee verdedigingsfouten
kon Steenderen tenslotte oog uitlopen tot 5—2.
Vorden 4 leed een kleine 4—3 nederlaag tegen
Warnsv. Boys 3. De Boys scoorden zelf 4 x, ter-
wijl zij bovendien nog 2 x in eigen doel schoten.
De uitslagen bij de junioren waren: Vorden c—
AZC c 2—5; Vorden d—Zutphania c l—0; RK
DVV b—Vorden f 1—3.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardfs Zenuwtabletteir

EEN ATTRACTIE VOOR DE JEUGD

Zoals in een advertentie in dit blad wordt bekend
gemaakt, organiseert VVV op zaterdag voor Pa-
sen een grote zoekwedstrijd van eieren. Alle kin-
deren van 5-12 jaar mogen hier aan meedoen.
Om de onkosten te bestrijden wordt een klein in-
leggeld gevraagd, maar ieder kind krijgt dan ook
een prijsje. Dat kan een leuke en spannende mid-
dag worden. Denk er wel aan, dat men zich voor
a.s. woensdag moet opgeven.

WINST VOOT KOT

In het biljartdistrict Zutphen & Omstr. behaalde
KOT l een 6—O overwinning op de Klok 1. De
pers. uitslagen waren: R. Mulder 224 (226)—J.
KI. Hekkelder 290 (290); Th. Imhof 144 (218)—
W. Pardijs 262 (262); D. Wolters 127 (182)—J.
Wijnbergen 126 (126).
In de klasse CII speelde KOT 2 gelijk (4—4)
tegen Poorte 3. De individuele uitslagen waren :
G. Wagenvoort 87 (91)—G. Hellewegen 101 (101);
F. de Boer 84 (84)—S. Huizinga 59 (92); G. Won-
tiink 84 (84)—H. Visser 75 (84); D. Noach 68
(84)—B. v. d. Straaten 84 (84).
In de klasse CIII won KOT 3 met 6—2 van
de Klok 3. De pers. uitslagen waren: B. Seesink
76 (76)—R. de Vries 114 (134); Joh. Jansen 76
(76)—C. Eikelboom 27 (84); W. Zuurveld 65 (76)
J. Berendsen 76 (76); H. Zweverink 67 (67) —
G. Kerkdijk 39 (67).

R A P
BROMFIETSEN

3 soorten, diverse kleuren

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

RATTI-NIEUWS

Met het einde van de competitie in zicht begint
het nu langzamerhand ook voor Ratti benauwd
te worden, daar het degradatiespook dreigend aan
de horizon verschijnt.
Zondag ging het eerste naar Baakse Boys, dat de
laatste plaats in het klassement inneemt, het werd
een matige wedstrijd, waarin de Ratti-ploeg die
met 2 invallers kwam voor Rutgers en Sessink, op
het nippertje met l—O verloor. Met een gelijk
aantal gespeelde wedstrijden staan de groen-wit-
ten nu nog met l puntje boven Baakse Boys.
In de eerste helft waren de Kranenburgers gere-
geld op de Baakse helft te vinden maar het juis-
te schot ontbrak nog. Na een half uur zat er
een goede kans in om de leiding te nemen toen
een op de Boys-veste geloste kogel nog net door
een der Baakse spelers van de doellijn kon worden
getrapt. Ook de aanvallen der thuisclub waren
niet van gevaar ontbloot, maar aanvankelijk wist
het Ratti-defensieblok met de goed spelende Tak-
kenkamp alle gevaar te keren, zodat de rust met
een dubbelblanke stand O—O inging.
Na de thee kwam Baak veelvuldiger aan bod en
dit resulteerde na een kwartier in het enige doel-
punt van deze ontmoeting. Een slecht weggekopte
bal kon door de Baakse middenvoor worden on-
derschept, die resoluut de weg naar het Ratti-
doel vond (l—0). Aan weerskanten werden nog
enkele aanvallen opgebouwd maar hieruit ont-
stonden geen kritieke situaties meer. Het bleef
l—O waarmee Baak uiterst tevreden kon zijn.
Ratti 2 had ook een pechdag en verloor met slechts
gering verschil van Cupa 2 uit Busloo, dat alhier
te gast was, het werd l—2 voor de gasten. Voor
de Ratti-reserves wel een tegenslag daar zij bij
een eventuele winst nog een kleine kans op de ti-
tel hadden.
Met rust was het nog l—l, maar door te lang
treuzelen van de achterhoede kon Cupa in de
tweede helft het winnende doelpunt scoren.
Ratti 3 voetbalt de laatste weken in topvorm, nu
zegevierde men thuis met liefst 10—l over het
bezoekende Cupa 3. De rust ging dankzij doel-
punten van H. Kasteel en B. Mombarg in met een
3—l voorsprong, waarna er ook in de tweede
helft lustig op het Cupa-doel werd geknald met
als resultaat nog eens 7 doelpunten.
De A junioren verloren zaterdag met 10—l de
uitwedstrijd tegen Voorst A, terwijl Ratti B met
5—O triomfeerde over Sociï B.
A.s. zondag speelt het eerste haar laatste compe-
titiewedstrijd van dit seizoen thuis tegen Pacelli
uit Klarenbeek. De Rattianen hebben de kans om
in de 2e klas te blijven in eigen handen maar dan
moeten zij winnen.

G e v r a a g d :

h u i s h o u d s t e r
vóór l juli

In doktJ^PLin. Goed kunn. koken.

Hulp voor ruw werk aanwezig.

DR. ItADKMAKER

Banstraat 11 ^A}vn H a a g

Telefoon (070)

Uw kamer groter met onze l
vaste vloerbedekking. Dat •»
geeft een behaaglijk effect, **

en is gemakkelijk in onderhoud. T
Vele soorten in voorraad.

VOOR GOEDE
WONINGINRICHTING

Bejaardenkring
OP DONDERDAG 15 APRIL A.S.

om 14.15 uur in het Nutsgebouw

Ds. Van Zorge zal vertellen

Voor de a.s. lidmaten

gouden dames- en herenringen, slavenban-

den. Verder grote keuze in dames- en heren-

polshorloges. Automatic vanaf ƒ 70,—

J. WENTINK
Horlogerie

Laat uw GRASPERK-

SCHEERDER bijtijds vakkun-

dig

REPAREREN EN SLIJPEN
bij

Gebr. BARENDSEN

P U C H
uV topper voor de jeugd

v.a. ƒ 645,—-

PUCH SERVICE STATION

TRAGTER

Een p r a c h t kollektir

m u i l e n
in dames- en herenmodellen
staat voor u klaar bij

Wullink's Sc i ioenhandel
Onbetwist, d(> Schotn&tapeclalist

HET GRAS BEGINT WEER TE GROEIEN ! ! !

Koopt nu een

G ra s p e r k s c h e e r d e r

Wij hebben een grote sortering in

FOLBATE — ^^ER QUALCAST

Ook voor motor- en elektr. maaimachines naar

Gebr. Barendsen

CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL VORDEN
Aangifte van leerlingen voor de begin september te
beginnen opleidingen en cursussen :

A. 2 JAAR PRIMAIRE OPLEIDING,
toelatingseis : 6 klassen lagere school.

B. l JAAR OPLEIDING ASSISTENTE IN DE
HUISHOUDING,

toelatingseis : 2 jaar primaire opleiding.
C. VOOROPLEIDING VERZORGENDE BEROEPEN (VVB)

toelatingseis : assistente in de huishouding, (duur op-
leiding : l jaar, 3 maanden praktisch werken in een ver-
pleeginrichting of kraamcentrum inbegrepen).

D. AVONDNAAICURSUS.

E. AVONDKOOKCURSUS.

Aangifte en inlichtingen op : maandag 10 mei van 2-4
uur 's middags en van 7-8 uur 's avonds. Tel. 05752-1512

G. Disbergen, directrice

Behangt u zelt?
Wij hebben een pracht sorte-

ring behang in voorraad.

Plaktafel en gereedschap ter

beschikking.

Ook voor
exclusieve behangsels

o.a. BALAREX afwasbaar

KADOVINGL afwasbaar

GRASWEEFSEL

HOUTFINEER

TEGEL EN MARMER

NATUURSTEEN

VERFHANDEL

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, telefoon 1567

Bezorg

uw

advertentie

vroegtijdig

wij kunnen

dan nóg meer

zorg aan uw

advertentie

besteden.

DE MAKE U P VAN
UW WONING
OM EER MEE TE
BEHALEN
VAN BINNENUIT
EN VAN BUITENAF

STERKE RAGFIJNE
WEEFSELS, EFFEN
O P G E W E R K T IN
VELE DESSINS

OOK V O O R UW

WONING

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN
VORDEN — TEL. 1314

Ook gevoelige
voeten
voelen
zich fijn
in

'Walk
Well'
schoenen!

A. J A N S E N
'T SCHOENENHUIS

uw
BABY

S O L E X
de populaire v.a. ƒ 399,—
zwarte en blauwe klt-ur

SERVICE STATION

TRAGTER



DE TONEELVERENIGING

„DE D E U R D R A J E R S "
onderafdeling van de carnavalsvereniging
„De Deurdrajers"

BRENGT OP VRIJDAG 9 APRIL IN HET
NUTSGEBOUW TE VORDEN DE KLUCHT IN
DRIE BEDRIJVEN

„In de vergulde Os"
door Johan Blaser.

AANVANG 's AVONDS 8 UUR

MEDESPELENDEN ZIJN :
Griet, dienstmeid mevr. M. Rondeei-Hartelman
Hein, knecht A. Heuvelink
Brink, hotelhouder M. Wiggers
Mevr. Brink, vrouw van hotelhouder

mevr. M. J. Mense-Hartelman
Hestij, hun dochter mej. A. Lichtenberg
Jack van Maarseveen M. Averink
Germaine Dubean mej. W. Jansen
Professor B. Rondeel
zyn vrouw mevr. A. Rouwen-Hartelman
Notaris L. Eykelkamp

Regie C. J. Mense
Grimme G. P. Bessels, Deventer

IN DE PAUZE SPREEKT DE HEER
L. STEENHUIS, Bondsvoorzitter Bond van
Staatspensionering

Laat geen geld onnodig op uw poslgiro staan
MAAK HET RENTEGEVEND

SCHRIJF HET OVER OP REKENING

862923 VAN

Coup. Boerenleenbank „ V O R D E N
U kunt er altijd weer over beschikken

RAIFFEISENBANK RUURLOSEWEG 21

Steeds kwaliteitsvlees bij uw slager!
RUND

runderlappen
rollade
rib
rosbief
bief
gehakt
slavinken

enz.

M. G. Ja

VARKEN

karbonade
fricandeau
oesters
snitzeis
gehakt
verse worst
blinde vinken

enz. 1

KALF

karbonade
oesters
snitzeis
lappen
poulet
gehakt

enz.

.M bCn Burgemeester Galleéstraat 42

ff HET B I N N E N H U I S
WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1814

GEZELLIGHEID
PER
METER

OFFEN

"eindeloze" gezelligheid
door nieuwe
gordijnstoffen
in dessin, kleur en
prijs die u past.

Wij houden

een enorme keus

voor u voorradig

PLOEGSTOFFEN

BOUSSAF STOFFEH

ROYAL PRINT STOFFEN

TERLENKA STOFFEN

en . ,Tnet vakmanschap

verwerkt

DOE uw KEUS BIJ HET B I N N E N H U I S
HET ADRES VOOR BETERE WONING INRICHTING

Wegens huwelijk van onze
oudste dochter, zijn wij a.s.
zaterdag

de gehele dag gesloten
AARTSEN
Maatkleermakery voor dames & heren

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EljERKAMP

Telefoon 1386

RflflMVENTILflTOREN
ook in plasticuitvoering

f f HET VERFHUIS"
J. M. UITERWEERD

L U X A F L E X zonwering
• PRAKTISCH

• DUURZAAM
* EN DECORATIEF

ERKENDE DEALER

A.J.A.N O LM l N K

Per l mei a.s. is in onze zaak

plaats voor een

nette verkoopster
met ervaring hebben de voorkeur.

Wij bieden

EEN PRETTIGE WERK-

KRING.

VIJFDAAGSE WERKWEEK

DAT IS HET,

TUINGEREEDSCHAP
moet doelmatig zijn.
Met de uiterst handige

WOLF
tuingereedschappen en een
soi-|)(>l lopende

gazonmaaier
bent u eerder klaar en geniet
u meer van uw arbeid.
Voor een ruime keus bij uw
tuinhulpaankopen en een gratis
advies :

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

.y orden

In verband met Pasen zijn de
DAMESKAPSALONS

op maandag 12 april en op 16
april (Goede vrijdag)

de gehele dag GEOPEND
DE HEBENSALONS
/ijn op maandag 12 april

de gehele dag geopend
ni op 16 april (Goede vrijdag)

De gezamenlijke kappers

„VIVO" Ackernian en Kamphuis nv
GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN
ZUTPHEN

Voor ons bedrijf te Zutphen zoeken wij een

jongeman
voor magazijnwerkzaamheden.

AFWISSELEND WERK.
LOON NADER OVEREEN
TE KOMEN.

Sollicitaties aan :

AC 'HERMAN & KAMPHUIS N.V.
Oostzeestraat 2 te Zutphen
telefoon 05750-3341

Na kantoortijd :
Bonendaal 30 te Warnsveld
telefoon 05750-4064

H O N D A
de bromfiets van 's werelds grootste motor-
en bromfietsenfabriek met 4-tact motor,
d.w.z. GEEN mengsmering. Prijs ƒ 769,—
kompleet mot beenschilden.

Garage K U Y P E R S
Telefoon 1393

MENSEN MET STIJL

WONEN ACHTER
'LUXAFLEX' ALUMINIUM JALOEZIEËN
eis met klem het merk LUXAFLEX

Het B i n n e n h u i s
WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN - VORDEN - TKL. 1814

® gedeponeerd handelsmerk van Munter Douglan (J-)

Dit is slechts één
van de modellen
uit de
internationale
SETTERLAINE
collectie 1965

Oe gehele collectie ziet u bij:

L Schoolderman

NIET IEDEREEN DRAAGT

maatkleding
Wenst u goede en moderne
confectie, wij introduceren u
gaarne bij een der beste zaken
in Zutphen, Deventer of
Hengelo (O.).

Kleine veranderingen en zo no-
dig latere reparaties aan deze
kledingstukken worden door
ons met de meeste zorg ver-
richt.

Wij houden ons gaarne aanbe-
volen.

, KLEERMAKERIJ

S C H O E N A K E R
Ruurloseweg 41, Vorden, tel. 05752-1478

HOTEL BAKKER
vraagt voor direkt een flinke

afwasser (ster)
in vaste dienst.

Werktijden in overleg.

Afwasmachine aanwezig.

HOOG LOON

Een vak waar u levenslang
protijt van heeft!

Op ons modern, licht atelier,
(geen fabriek), waar mooie
dames, en herenmaatkleding
gemaakt wordt, is plaats voor
een

net, beschaafd MEISJE
dat graag mooi naaiwerk
maakt.

<»<»<>de beloning en de gehele

zaterdag vrij.

AARTSEN, Vorden
Stationsweg 8


