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GESLAAGDE EIERZOEKWEDSTRIJD
0

Door de buurtvereniging op de Kranenburg werd
op eerste Paasdag een geslaagde eierzoekwed-
strijd georganiseerd voor de jeugd.
Het weer, dat zich in de morgenuren aanvankelijk
slecht liet aanzien, klaarde gelukkig tegen de
middag op, wat voor het welslagen van deze mid-
dag een belangrijke faktor was.
In tegenstelling tot andere jaren waren er nu 2
deelnemersgroepen, van 4-8 jaar en van 9-12 jaar
om hierdoor ook de kleinere kinderen rustig te
kunnen laten zoeken. Het ideaal gelegen terrein-
tje nabij het kerkhof, was hiervoor in 2 gedeelten
afgescheiden.
In zaal Schoenaker was men van 1-2 uur druk
bezig met het inschrijven der jeugdige deelnemers
in de groep van 4-8 jaar waren dit er 33, in de
groep van 9-12 jaar gaven zich 35 kinderen op.
Tegen 2 uur trok men gezamenlijk naar het ter-
rein, waar de kommissie reeds een 50-tal eieren
her en der op deskunidge wijze had verstopt .
Na een uur bleken de eieren, op enkele na, ge-
vonden te zijn en kon men de balans opmaken.
De voorzitter reikte de prijsjes uit, snoep etc.
De uitslag was:
Groep 4-8 jaar:
Hoofdprijs (3 eieren gevonden) Gerard Lebbink;
2de prijs (2 eieren gevonden) Robbie Heuvelink,
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André Zents, Gertie Lenderink, Minie Wunderink,
Johan Hartman, Willie Heuvelink; 3de prijs (l ei
gevonden) Frans Bekken, Wilma Dimmendaal,
Ansje Waarle, Alfons Nijenhuis, Martin Over-
beek, Lidwin Schotman, Jos Heuvelink, Desiree
Bos, Leonie Bos, Yvonne Koers.
Groep 9-12 jaar:
Hoofdprijs (3 eieren gevonden) Ferdie Heuvelink;
2de prijs (2 eieren gevonden) Tonnie Overbeek;
Bob Koers, Corrie Bats, Jopie Dimmendaal, Ri-
kie Helmink; 3de prijs (l ei gevonden) Wim Bek-
ken, Rikie Haneveld, Gert Wunderink, Frida Bar-
geman, Jan Waarle, Annemie Nijenhuis, Harrie
Wiggers.
De kinderen die niet wat gevonden hadden, kre-
gen nog een aardige „troostprijs".

GROOT PAASVUUR
Een van de vele oude Achterhoekse tradities is
ook op de Kranenburg weer in ere hersteld.
Op tweede Paasdag brandde ook hier, evenals
verleden jaar, het grote Paasvuur, dat met ver-
eende krachten door de buurtbewoners bijeen was
gebracht.
Vele honderden belangstellenden waren tegen
kwart voor acht samengestroomd op de weide aan
de Eikenlaan. Tegen acht uur brandde de hout-
stapel reeds als een fakkel en wakkerde de oos-
tenwind het vuur flink aan, dikke rookwolken
dreven laag over de huizenrij aan de Eikenlaan
en wezen de kijklustigen de weg aan.
Door het bestuur van de organiserende buurtver-
eniging waren diverse voorzorgsmaatregelen ge-
nomen, maar gelukkig draaide de wind nadien.
Door het organiseren van dit paasvuur wilde men
een oud gebruik weer in ere herstellen, naast het
kombineren van de kleinere vuren uit de omge-
ving tot een groot paasvuur, wilde men tevens
de omwonenden gelegenheid geven hun hout,
brandbaar afval etc. hier kwijt te worden.
Tegen 10 uur, toen de eerste regendruppels weer
vielen was het vuur praktisch uitgebrand, maar
bleven nog enkele kommissieleden de wacht hou-
den tot ook het laatste restje was verdwenen.

GEKOMBINEERDE VERGADERING
JONG GELKE

Jong Gelre afdeling Vorden hield dezer dagen in
hotel „'t Wapen van Vorden" een gekombineerde
ledenvergadering.
De presidente sprak een kort openingswoord,
waarbij de spreker van deze avond, de heer Knoop
pedagoog-sexoloog uit Deventer, een speciaal
woord van welkom werd toegeroepen.
Deze sprak hierna over het onderwerp: „Opvoe-
ding tot volwassenheid in een veranderende sa-
menleving". Mensen van gisteren, aldus spreker,
moeten zich aanpassen aan de tijd van morgen.
Aan de mens verandert niets maar de dingen om
hem heen veranderen in een snel tempo, aldus de
heer Knoop.
De voorzitter bracht de heer Knoop dank voor
zijn prachtige lezing.
Voorts werd meegedeeld dat de provinciale voor-
jaarsvergadering op 27 april in Arnhem wordt
gehouden. Op 4 juni is er de landdag in Buren,
terwijl Jong Gelre op een nog nader te bepalen
datum een weekend-uitwisseling zal houden met
de af d. Hoge Loon uit Noord Brabant. Voorts is
Jong Gelre voornemens deze zomer aan diverse
buitensporten mee te doen.
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KERKDIENSTEN ZONDAG 17 APRIL

Her v. K e r k

8.30 uur ds. J. H. Jansen Liturgische dienst
10.15 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop

M e d l e r s c h o o l
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k

10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
's Avonds 7 uur ds. H. J. Huyser van Barchem

R. K. K e r k d o r p
8 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. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m zondagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mej. M. Kersten „'t Elshof" 7 telefoon 05752-1772
van maandag t/m vrijdag voorm. 8.30-9.30 en
donderdagmiddag van 2-3 uur

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

BURGELIJKE STAND
van 6 t/m 12 april 1966

Geboren: Arend J. zoon van A. Ottens en A. D.
Veenstra; Gigliola C. M. dochter van C. E. G.
Lanza en J. M. M. Oolgaardt; Jan W. zoon van
J. W. Lenselink en R. Brummelman; Johanna H.
dochter van J. A. G. Steenbreker en J. G. B. Wis-
sink.
Ondertrouwd: J. T. Jansen en M. B. J. Koers.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. L. Bussink, 8J? jaar, wed. van
Brouwer.

DENKT U HEDENAVOND
AAN DE

Nutsfilmavond
Zie Nutsblaadje

BIJZONDERE SCHOOL 'T HOGE
WINT SCHOOLDAMTOERNOOI

Verleden week zaterdag werd in de zaal van café
Eskes het jaarlijkse schooldamtoernooi gehouden.
Dit toernooi werd georganiseerd door de plaatse-
lijke damvereniging, terwijl de gemeente Vorden
en de dambond bovendien een financiële bijdrage
leverden. De Vordense winkeliersvereniging bleef
evenmin achter en bood de jeugd een konsumptie
aan.
Namens DCV sprak de heer J. F. Geerken een
kort welkomstwoord.
De deelnemende scholen waren: Bijzondere school
't Hoge, Openbare lagere school dorp, Medler-
school, school Wildenborch en de school op de
Kranenburg. Alle scholen waren vertegenwoor-
digd door 2 teams t.w. een ploeg bestaande uit 10
jongens en een ploeg bestaande uit 5 meisjes.
Na een spannende strijd gelukte het de Bijz.
school zowel bij de jongens als bij de meisjes voor
het tweede achtereenvolgende jaar beslag te leg-
gen op de eerste plaats.

De uitslagen bij de jongens waren:
School 't Hoge—school dorp 13—7; Medler—Wil-
denborch 7—13; 't Hoge—Medler 17—1; Kranen-
burg—Wildenborch 3—13; Medler—school dorp
6—14; Kranenburg—'t Hoge O—20; Medler—Kra-
nenburg 12—8; school dorp—Wildenborch 10—10;
school dorp—Kranenburg 18—2; 't Hoge—Wil-
denborch 17—3.

De eindstand luidde:
1. school 't Hoge 4-8; 2. en 3. school dorp en
school Wildenborch 4-5; 4. school Medler 4-2; 5.
school Kranenburg 4-0. De beslissingswedstrijd
tussen de school Wildenborch en school dorp voor
de bezetting van de tweede plaats werd met 12—8
door school dorp gewonnen.

Bij de meisjes waren de uitslagen:
School 't Hoge—dorp 7—3; Medler—Wildenborch
5—5; 't Hoge—Medler 10—0; Kranenburg—Wil-
denborch l—9; Medler—dorp 3—7; Kranenburg—
't Hoge l—9; Medler—Kranenburg 6—4; dorp—
Wildenborch 5—5; dorp—Kranenburg 8—2; 't
Hoge—Wildenborch 9—1.
Eindstand: 1. school 't Hoge 4-8; 2. school dorp
4-5; 3. school Wildenborch 4-4; 4. school Medler
4-3; 5. school Kranenburg 4-0.
Na afloop reikte de heer J. F. Geerken aan Ber-
tus Rietman en Joke Tragter, die de prijzen voor
de Bijz. school in ontvangst namen, de bekers uit.
De tweede prijs bestond uit een lauwertak en de
derde prijs uit een standaard.
De heer Geerken wekte tenslotte de deelnemende
scholen op, in verband met het volgend toernooi,
vroegtijdig met oefenen te beginnen.

GESLAAGDE SPELAVOND J.B.T.B.
In zaal Schoenaker organiseerde de plaatselijke
afdeling der J.B.T.B. een spelavond, waarbij men
kon sjoelen, schieten, bal gooien etc. om prachtige
prijzen.
De belangstelling hiervoor was behoorlijk goed,
menigeen ging met een prijs weer huiswaarts.

De Larense afdeling van Jong Gelre bracht in
hotel „'t Wapen van Vorden" een tegenbezoek
aan Jong Gelre Vorden voor het houden van een
sport- en spelavond. Evenals voor enkele weken
bleek Laren ook nu weer de sterkste.
Voor de dames stonden de volgende evenementen
op het spel (met tevens de uitslagen):
Tafeltennis Vorden O—Laren 78 punten; dammen
Vorden 23,4—Laren 54,6; sjoelen Vorden 49 pnt.
Laren 29 pnt.; speerwerpen Vorden 41—Laren 37
pnt. Totaal voor Vorden 113,4 pnt. en voor Laren
198,6 pnt.
Het programma voor de heren (met de uitslagen):
Tafeltennis Vorden 52 pnt. Laren 26 pnt.; dam-
men Vorden 32,5'—Laren 45,5; sjoelen Vorden 38
pnt. Laren 40 pnt.; speerwerpen Vorden 44,5 pnt.
Laren 33,5 pnt. schieten Vorden 48,5 pnt. Laren
29,5 pnt. Totaal voor Vorden 215,5 en voor Laren
174,5 pnt
Hieruit blijkt dat bij de dames Laren winnaar
werd en bij de heren Vorden. In de totale einduit-
slag werd Laren winnaar met 373,1 pnt. tegen
Vorden 328,9 pnt.

WINST VOOR KOT
In de klasse C II van het biljartdistrikt Zutphen
& Omstreken won KOT 2 met 7—2 van de Pauw
2. De persoonlijke uitslagen waren:
H. Meyerman 134 (134)—H. Massen 168 (93); S.
Huizinga 84 (81)—J. Somer 101 (101); Joh. Jan-
sen 84 (84)—H. Broeken 92 (46); B. Seesing 84
(84)—R. v. Leusden 84 (68).
In dezelfde klasse won KOT 3 met 5—4 van B.
Brug. De persoonlijke uitslagen waren hier:
W. J. Doodewaard 118 (76)—H. Visser 84 (84);
J. Damen 109 (70)—B. v. d. Straaten 84 (84); A.
v. d. Meulen 101 (101)—W. Zuurveld 84 (31); W.
v. d. Meulen 84 (84)—H. Zweverink 84 (75).
De overige uitslagen in deze klasse waren:
Poorte 2—Kroon 3 2—7; Voorst 2—Poorte 3 9—0.
A. J. v. Eist van Voorst 2 en H. Meyerman van
KOT 2 scoorden beide de hoogste serie van 23
caramboles.
In deze C II klasse is de Kroon 3 kampioen ge-
worden met op de tweede plaats KOT 2.

SCS — RATTI 7—1
Ratti heeft het in Laag Soeren niet kunnen bol-
werken tegen een veel sterkere tegenstander, het
werd een fikse 7—l nederlaag voor de Kranen-
burgers.
In deze ontmoeting demonstreerde zich weer eens
duidelijk, dat het Ratti-eam te weinig konditie
heeft om een goede wedstrijd te kunnen spelen,
de enkele technische spelers kalden ook nu de
prestaties van het gehele elftij^Met naar boven
brengen.
In de eerste helft was het Ratti-team weliswaar
niet de mindere, maar er werd praktisch niet of
heel slecht geschoten. Het eerste half uur bleef
het scorebord nog blank, door het goede verde-
digingswerk der defensie. Eer Jj'vartier voor rust
kwamen de gastheren plotsef^^fel opzetten en
door diverse blunders in de acsBrhoede, foutieve
dekking, der tegenstanders en te lang treuzelen
was het in no-time liefst 4—O, waarmee de rust
inging.
Na de thee zakte het tempo zienderogen. Ook
SCS speelde niet meer met volle overgave, maar
kon toch nog drie doelpunten aan de score toe-
voegen. J. Dostal redde de eer voor Ratti in de
laatste minuten, eindstand 7—1.

BIJ ONS KUNNEN NOG
GEPLAATST WORDEN:

a) Flinke jongens en meisjes
b) Onderhoudsmonteur
c) Geschoold of ongeschoold

personeel
d) Metaalbewerkers

WIJ BIEDEN:

1 Zeer hoog loon
2 Reisgeldvergoeding
3 Gratis werkkleding
4 Gratis koffie en thee

Met eventuele vakantie-afspra-
ken wordt rekening gehouden.

METAALWARENFABRIEK

NIEUWVELD N.V.
Industrieweg 7, Vorden, telefoon 05752-1733

BENOEMD

Onze plaasgenoot de heer T. Lichtenberg is dezer
dagen benoemd tot adjunkt-kommies afd. finan-
ciën aan de gemeente-sekretarie te Lochem.
Hij was voorheen als zodanig werkzaam ter ge-
meentesekretarie te Apeldoorn.

GESLAAGD

Te Uitrecht slaagde dinsdag 12 april jl. onze
plaatsgenote mej. J. M. v. d. Weij voor het toe-
latingsexamen aan de Kleuterkweekschool.

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal van Ratti speelt zondag thuis te-
gen OBV uit Apeldoorn, wat voor de groen-witten
gezien de stand op de ranglijst een moeilijke op-
gave zal worden.
Ratti 2 speelt eveneens thuis tegen AZC 6 uit
Zutphen, een der kopploegen uit hun afdeling.
Het derde elftal bindt in Steenderen de strijd aan
tegen Steenderen 3. Ratti A is vrij.

VOOR U DAMES

regenmantels
VOOR U HEREN

regenjassen
DE LAATSTE MODELLEN
VINDT U BIJ

DRUK BEZOCHTE JAARVERGADERING
R.K.S.V. „RATTI"

Elke sportvereniging kent in haar bestaan de
„up" en „down" periodes, Ratti de sportvereniging
op de Kranenburg heeft het op het ogenblik niet
gemakkelijk. Dit bleek op de druk bezochte jaar-
vergadering, waarin diverse leden 't woord voer-
den en hun meningen t.a.v. de gang van zaken
ten beste gaven.
Zoals de hedendaagse mens zich snel moet aan-
passen aan de even snelle veranderingen, die zich
in het wereldbeeld voltrekken, zo is ook de sport-
beweging hieraan onderhevig. Tal van kleine ver-
enigingen hebben de grootste moeite om 't hoofd
boven water te houden, is het niet de financiële
kant die zorgen baart, dan zijn het wel andere
faktoren zoals het spelersmateriaal, de sfeer in
een vereniging, de moeiten van bestuur en/of spe-
lers om de vereniging zo goed mogelijk te laten
draaien etc.
Voorstanders van het blijven voortbestaan van
Ratti zullen zich afvragen, waar is de spirit en
het enthousiasme gebleven, dat de eerste pioniers
en oprichters bezielde om vlak na de tweede we-
reldoorlog, nu meer dan 20 jaar geleden, een voet-
balvereniging op de Kranenburg op te richten?
Men snakte toen in deze gemeenschap naar een
eigen sportvereniging, daar men de noodzaak
voelde om de jeugd de zo nodige lichamelijke en
geestelijke vorming te kunnen geven, die hen in
hun latere leven zo goed van pas komt.
De kaarten liggen nu anders, het huidige bestuur
kan door een overvloed van werkzaamheden en
omstandigheden haar taak niet meer naar beho-
ren vervullen, de funkties komen teveel neer op
slechts enkele personen.
In deze verlate jaarvergadering is zo het een en
ander omtrent het wel en wee van Ratti uit de
doekjes gedaan. Voorzitter F. Wolbert kon hier
een groot aantal leden verwelkomen, wat hem
bijzonder verheugde. Hij zette allereerst de rede-
nen van deze late jaarvergadering uiteen' en
sprak de wens uit, dat de vergadering niet alleen
de negatieve keerzijde der medaille zou belichten,
maar ook tot werkelijke opbouwende gedachten
zou komen.
Het jaarverslag van de sekretaris vermeldde over
het boekjaar 1964-1965 o.m. dat de plannen, die
in het begin van het seizoen waren uitgestippeld
aanvankelijk goed ten uitvoer waren gebracht,
maar ook dat de leden veelal vergaten dat zij be-
halve rechten ook bepaalde plichten tegenover de
vereniging hebben. De diverse karweitjes kwamen
zodoende weer op de schouders van enkelen te-
recht. De junioren bezochten de training in het
gymnastieklokaal altijd zeer trouw, maar de se-
nioren wisten de weg naar het lokaal met moeite
te vinden. Per l augustus 1964 bedroeg het leden-
tal 94, per l augustus 1965 81.
Vanwege het feit dat niemand zich beschikbaar
stelde om de elftallen samen te stellen werd dit
door het dagelijks bestuur verzorgd. Er waren
evenwel ook verheugende mededelingen o.a. was
de verzorging der thee, van het terrein en die der
ruilformulieren altijd keurig geregeld, waarvoor
aan de betreffende heren hartelijk dank werd ge-
bracht. Na de prestaties der elftallen uitvoerig te
hebben besproken werd dank gebracht aan de
heren jeugdleiders voor het vele werk wat zij
hieraan opofferden. De sporttoto werd een groot
succes, van de 261 verenigingen die meepoolden
in de GVB kwam Ratti op de 164e plaats. Dit suc-
ces was voornamelijk te danken aan de heer B.
Lichtenberg en zijn jeugdige team van medewer-
kers. Ook de oud-papieraktie slaagde goed.
Wegens afwezigheid der penningmeester bracht
de heer H. Mombarg, boekhouder-kasbeheerder
een keurig financieel verslag, waaruit bleek dat
de financiële toestand der vereniging kerngezond
is.
Hierna kwam het belangrijkste agendapunt aan
de orde, de bestuursverkiezing. In verband met
zeer drukke werkzaamheden, verandering van
werkkring, studie e.a. zagen zowel voorzitter als
sekretaris zich genoodzaakt voor hun funkties te
bedanken. Door het bestuur waren personen aan-
gezocht als kandidaat maar men mocht hierin
helaas niet slagen, zodat deze kandidaten eventu-
eel uit de vergadering naar voren konden worden
gebracht. Er werd een korte pauze gehouden,
waarin de huidige situatie door de leden onderling
werd besproken. Ook na de pauze kwam er geen
enkele kandidaat naar voren.
Diverse leden voerden hierna nog het woord en
enkele malen werden de woorden „fusie" en „ont-
binding" genoemd.
De heer H. Mombarg gaf een overzicht over het
werk der laatste tijd, waarin nog eens nadruk-
kelijk naar voren kwam, dat de huidige stilstand
in de aktiviteiten der vereniging niet alleen te wij-
ten was aan de onmacht van het bestuur, hun
taak naar behoren te vervullen, maar ook aan
het ontbreken van de zo onmisbare medewerking
der leden. Helaas, maar waar is het, dat ook de
prestaties der elftallen een gunstige of ongunstige
reaktie kunnen uitoefenen. Volharding, samenwer-
king, moed en doorzettingsvermogen zijn altijd
nog onmisbare elementen in de sport.
Ook oud-bestuursleden o.a. de heer A. Hartelman
gaven hun visie over de levensvatbaarheid van
een sportvereniging op de Kranenburg. Op diens
voorstel werd de heer B. Wentink die meer dan
tien jaar een aktief speler was geweest tot lid
van verdienste uitgeroepen.
Nadat de geestelijk adviseur nog eens wees op de
aktiviteit en eensgezindheid, die er in een vereni-
ging moet heersen om gezond te zijn, werden in
de rondvraag enkele interne aangelegenheden be-
sproken.



Touwtrekkers gaan jeugdploegen vormen
17 april start Bondscompetitie
Sportkeuring verplicht gesteld

De touwtrekkers uit onze gewesten willen in het
nieuwe seizoen, dat spoedig voor de deur staat,
ook jeugdploegen vormen, die dan in een aparte
jeugdkompetitie zullen trekken. Tot nu toe waren
op *e diverse toernooien, die elke vereniging ieder
jaar organiseert, wel verschillende schoolploegen
aanwezig, die dan vaak in de pauzes ter opluiste-
ring enkele wedstrijden tegen elkaar trokken,
maar men wil dit nu ook in georganiseerd ver-
band doen. Er blijkt bij de verenigingen die allen
zijn aangesloten bij de Nederlandse Touwtrekkers
Bond, voldoende animo te zijn. Men heeft het eerst
gezocht in gewichtsklassen maar dit stuitte op
teveel moeilijkheden o.a. het wegen voor elke
wedstrijd etc. en de kontrole hierop. Om nu ook
de touwtreksport op jeugdiger leeftijd te stimu-
leren heeft men een aparte jeugdafdeling, die zijn
onderverdeeld in 2 klassen t.w. een klasse voor
jongens t.m. 13 jaar en een klasse van 14 t.m. 16
jaar. Leden van deze laatste klasse moeten dus
vóór de aanvang van het seizoen de leeftijd van
16 jaar hebben bereikt. Uiteraard is het geoor-
loofd dat men reeds op jeugdige leeftijd kan mee-
trekken in de seniorenklassen. Medische sportkeu-
ring is echter, zowel voor de jeugdploegen als de
senioren verplicht gesteld.
Voorzitter, de heer J. W. Markink deed deze be-
langrijke mededelingen op de algemene ledenver-
gadering van de Nederlandse Touwtrekkers Bond,
welke in hotel Meilink te Barchem werd gehou-
den. Hij kon in zijn openingswoord vele afge-
vaardigden van de bij de Bond aangesloten ver-
enigingen welkom heten. Spreker memoreerde
het uitermate geslaagde wedstrijdseizoen van 1965
met o.m. de deelnam-e van een Nederlandse touw-
trekploeg aan de Europese kampioenschappen te
Londen, waar men eervol derde werd en de aan-
trekkelijke, spannende toernooien, waaruit ten-
slotte een viertal teams als kampioen in de A, B,
C en D-klassen naar voren kwamen. Hij hoopte in
het nieuwe seizoen op aller medewerking te kun-
nen rekenen, opdat ook 1966 weer een geslaagd
sportjaar voor de touwtreksport mag worden.
Er staan weer verschillende belangrijke gebeur-
tenissen op het programma.
De sekretaris, de heer J. Steege, bracht een keurig
jaarverslag, waarin hij de hoogtepunten uit het
afgelopen jaar memoreerde.
In augustus 1965 ging een touwtrekkersteam, ge-
vormd uit de sterkste leden van de verschillende
aangesloten verenigingen naar de Europese kam-
pioenschappen te Londen. Voorts namen nog ploe-
gen van Warken en Medler deel aan wedstrijden
te Kornjum in Friesland en verwierf Medler een
tweede prijs tijdens kabeltouw-wedstrijden op Ko-
ninginnedag 1965, te Amsterdam.
De voorzitter deed vervolgens mededeling over
de aanvrage om het lidmaatschap van de Ned.
Sport Federatie.
De N.T.B, is ook aangesloten bij de Internationale
Touwtrek Bond de zgn. T.W.I.F. de Tug Of War
International Federation, waarin als Nederlandse
afgevaardigden zijn vertegenwoordigd de voorzit-
ter J. W. Markink en de heer W. A. A. Wolbert.
De kontakten, die men reeds met de TWIF heeft
gehad tijdens de gehouden toernooien te Zweden
en Engeland zullen in de toekomst worden ver-
stevigd.
De heer G. Heuvelink bracht vervolgens verslag
uit van de financiële toestand der Bond, waaruit
bleek dat deze volkomen gezond was. Ook de
jaarlijkse feestavond had de kas der NTB enigs-
zins kunnen spekken. De kaskommissie verklaar-
de de boeken en bescheiden akkoord te hebben
bevonden.
Inplaats van de heer Mogezomp, die aftredend
was, werd beneemd de heer A. J. Visser van de
TTV Heure uit Borculo.
De voorzitter bracht vervolgens de kwestie der
jeugdploegen onder de aandacht, waarvan nade-
re meddelingen in de aanhef van ons verslag.
Na een korte pauze werd de indeling der nieuwe
Bondskompetitie bekend gemaakt.
In totaal gaven zich 16 ploegen op, de vorming
van de jeugdploegen zal geleidelijk aan plaats
vinden.
Het bestuur kwam hierna met een voorstel om
dit seizoen minder toernooien te organiseren,
daar men al met een druk bezet programma
heeft. Zou elke vereniging dit seizoen eenmaal
een toernooi organiseren, dan zal dit in een kort
tijdsbestek moeten worden afgewerkt. Daar er
vooral in het zomerseizoen in verschillende plaat-
sen ook door de VVV's wel touwtrekwedstrijden
worden georganiseerd wordt het programma ze-
ker overladen. Men zal nu ieder jaar drie vereni-
gingen beurtelings geen toernooien laten houden,
die dan een ander jaar aan bod komen. Na enige
discussie verklaarde de vergadering zich hierme-
de akkoord.
Een vreugdevol geluid van de voorzitter was de
mededeling van het eerste verschijnen van de
„Trekkerspost", de periodieke uitgave van de
NTB, dat inmiddels reeds door alle leden was
ontvangen. Dit touwtrekkersblad, bevordert de
onderlinge samenwerking en beoogt, aldus de
voorzitter, meer en nauwer kontakt tussen de
leden te krijgen. Men zal proberen het blad zo
mogelijk vier maal per jaar te laten verschijnen,
men wordt verzocht de copie hiervoor in te le-
veren aan de kontaktman van elke vereniging,
die in het bondsbestuur is vertegenwoordigd.
Besloten werd om i.v.m. deze uitgave en de
daaraan verbonden onkosten de kontributie iets
te verhogen nl. tot ƒ 2,50 per lid. In de redaktie-
raad hebben voorlopig zitting de heren J. Mar-

kink, W. Wolbert en Gebbink. De voorzitter
jracht nog speciaal onder de aandacht om ook
diverse middenstanders, horecabedrijven etc. voor
dit blad te interesseren om hierdoor de touwtrek-
sport grotere bekendheid te geven.
Besloten werd na enig beraad om aan de sportto-
to mee te doen, om de financiële toestand der
vereniging gezond te houden. Hiervoor bleek wel
animo te bestaan en zal het bestuur de plannen
hiertoe nader uitwerken. Ten aanzien van de
portkeuring werd alle leden op het hart gedrukt

dat deze nu verplicht is gesteld. Behoudens in bij-
ondere gevallen, zal de tijdslimiet die hiervoor

is bepaald, worden in acht genomen.
Er gingen ook stemmen op om de toekenning der
prijzen tijdens de toernooien te wijzigen, maar na
nige discussie werd besloten op de oude voet

voort te gaan, zodat dus elke organiserende ver-
niging zelfstandig kan beslissen hoeveel en wel-

ke prijzen zij denkt te besteden.
Nadat aan de besturen der aanwezige vereniging-
en een exemplaar van de nieuwe statuten en het
huishoudelijk reglement was uitgereikt volgde de
verkiezing van een nieuwe penningmeester i.v.m.
het bedanken van de heer G. Heuvelink. Hiervoor
waren twee kandidaten gesteld, de heren H. Nij-
hof van de TTV Broek te Ruurlo en H. Brummel-
man van de TTV Medler te Vorden. Laatstge-
noemde werd met meerderheid van stemmen ge-
kozen.
De voorzitter bracht hartelijk dank aan de schei-
dende penningmeester, die vele jaren akkuraat
zijn werk voor de NTB verrichtte.
Meegedeeld werd dat de kompetitieleiders van el-
ke aangesloten vereniging een wedstrijdrooster
zullen ontvangen, waarop alle in dit seizoen te
spelen wedstrijden worden vermeldt, met tevens
de volgorde waarin getrokken wordt.
Scheidsrechter tijdens de wedstrijden is dit jaar
weer de heer Th. Eckhardt uit Vorden, die even-
tueel zal worden bijgstaan door hulpscheidsrech-
ters.
De voorzitter sprak in zijn slotwoord de hoop uit
dat nu het nieuwe seizoen weer begint, de leden
eendrachtig zullen meewerken om er weer een
sportief en geslaagd sportjaar van te maken.

DASH — DVC 0—2
De laatste kompetitiewedstrijd is voor de Vor-
dense dames van Dash in een nederlaag geëindigd
tegen het sterke DVC-team moest het met O—2
de meerdere erkennen.
In de eerste ^felng het gelijk op, de geel-witten
serveerden uil^kend, maar konden de geringe
achterstand, die zij in het begin opliepen, niet in-
halen. Het werd 5—3, 7—4 en 10—9.
Toen de stand op 14—11 stond, ging het bijzon-
der spannend worden. Dash zette alles op alles
om de acheij^fcd volledig weg te werken, het
werd tenslott^ro, een zenuwachtige eindfase 17—
14 voor de Dierense dames.
De tweede partij leverde een overwicht op voor
DVC, dat haar winstpunten vooral vergaarde uit
zuiver geplaatste serveerballen en keiharde smas-
hes. De Dash-dames moesten tenslotte met 15—9
het veld ruimen, zodat DVC deze ontmoeting met
O—2 op haar naam bracht.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA
Doetinchem 3—Vorden 2 5—1; Sociï 2—Vorden 3
2—1; Hercules 3—Vorden 4 3—4; Ratti 2—Baak-
se Boys 2 3—3; Baakse Boys 3—Ratti 3 l—2.
Grol A—Vorden A 6—1; Warnsveldse Boys A—
Vorden B 8—0; Sp. Brummen C—Vorden C 2—0;
Vorden D—Zelhem A O—2; Vorden E—Zutpha-
nia C 0—2.

Kotten l—Vorden 1; Vorden 3—De Hoven 5;
Baakse Boys 2—Vorden 4; Longa A—Vorden A;
Vorden D—Keyenburgse Boys B; Vorden F—
AZC G.

Siemerink
Vorden

f7.65 per fles

KEUNE

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

Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's
ROOKOEREI

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kraneniiary
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Ljjftogt,
B. van Hackfortweg 31

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken a ƒ 1000,—

6l/2%rente
Inlichtingen en prospecti
bij :

de heer W. ter Haar

Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.

Tel. 1541 (overdag).

Te koop gevraagd :

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

Voor kyker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEjttUJ)
Weg naar L^^i 56
telefoon 3813

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Wij zijn elke vrijdag-
morgen op de markt met

VERSE
HAANTJES
Ook zaterdags aan
huis.

„Eens geprobeerd
altijd begeerd"

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

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

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

WO-
Waar u voor „zo weinig"

„zo veel" ontvangt!
RODE BIETEN

pot % liter

VERMICELLI
HONIG 5ooEram

CAPUCIJNERS
literblik

O.49

O.59
CHOC REPEN

(melk of puur)
8 stuks

VRUCHTENHAGEL
2 pak

0.89

0.79
Geldig 13 - 20 april 1966

VIVO KRUIDENIERS:
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

voor amateur
en vakman

aUlNGEREEDSCHAP VAN

G. Emsbroek & Zn. c.v
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

dat zegt
genoeg

9 modellen
in vele kleurencombinaties

vanaf f 698,-

RAG! IR

Adverteren doet verkopen!



VORDEN — RTJURLO 1—2

Een grote schare supporters en belangstellenden
waren op tweede Paasdag getuige van de ont-
moeting Vorden—Ruurlo, welke met slechts ge-
ring verschil in het voordeel der bezoekers ein-
digde.
Met de eindstand l—2 mocht Ruurlo dubbel en
dwars tevreden zijn, qua spel had een gelijkspel
de verhouding beter weergegeven.
Vorden kwam volledig in het veld, in de loop van
de eerste helft moest A. Nijenhuis wegens een
blessure worden vervangen door H. Oost op de
linksbuitenplaats.
Al 4n de eerste minuten werd Vordens doelman
op de proef gesteld, een scherpe voorzet van l.bui-
ten Lichtenberg ving hij keurig op. Ruurlo speel-
de voor rust overigens technisch behoorlijk goed.
Na 7 minuten konden de gasten uit een corner
vanaf de linkervleugel de leiding nemen, Golstein
stompte de hoge bal .net voor de gereedstaande
rechtsbuiten K. Stegeman, die van dichtbij laag
langs de paal inknalde O—1.
Hierna kwam er een periode met wisselende kan-
sen, waaruit echter geen successen werden ge-
boren. Enkele kritieke situaties voor het doel
der gasten brachten ook geen verandering in de
score. Nadat in de 34ste minuut een door Romvil-
le ingekopte bal wegens off-side werd afgekeurd,
kon Ruurlo vier minuten later opnieuw juichen,
toen de Vordense goalie een door Schoonbeek in-
geschoten bal missloeg, waarna Romville van ca.
5 meter afstand onhoudbaar inschoot O—2. Vor-
den trachtte het spel te verplaatsen, maar de
schoten der voorhoedespelers waren te onzuiver
gericht waardoor de rust met 'n O—2 voorsprong
voor de bezoekers inging.
In de tweede helft kwam Vorden er beter in, er
werd nu goed gekombineerd en de Ruurlose doel-
man kreeg handenvol werk. Een schot van Eg-
gink, na enkele minuten gelanceerd, kwam net in
handen van doelman D. Weenk. Invaller H. Oost
die op de linkervleugel opereerde, gaf ook vele
goede voorzetten, waaruit na 12 minuten de ach-
terstand kon worden ingehaald tot l—2, doordat
B. Nijenhuis een pass opving en de bal keurig en
zuiver in de linkerhoek plaatste.
De verdediging der gasten kreeg het nu zwaar te
verduren, maar zij verstonden elkaar uitstekend.
In benauwde situaties speelde men vlot op de
keeper terug. Na een half uur was Vorden bijna
aan de gelijkmaker toe, maar helaas de bal werd
door een snel terugkomende back nog net van
richting veranderd. Vorden had echter behoorlijk
pech, een vrije trap door Oost genomen ging naast
terwijl Eggink even later, na zich handig te heb-
ben vrijgespeeld, net langs de paal knalde.
De gasten kwamen ook nog enkele malen aan
bod, maar het ontbrak hen aan snelheid om tot
scoren te komen. Tien minuten voor het einde,
kende de goed leidende arbiter wegens free-kick
aan Vorden nog enkele vrije trappen toe, vanaf
de 16-meterlijn maar deze waren erg onzuiver ge-
richt. Vlak voor tijd ontsnapte het Vordense doel
aan een doorboring, een door diverse spelers in-
geschoten bal kwam via de paal en lat na veel
geharrewar weer in het veld terecht. Het bleef
l—2, waarmee de kans voor Vorden om nog om
de bovenste plaats mee te doen, nu wel heel ge-
ring is geworden.

OPBRENGST KOLLEKTE

De ten bate van het Leger des Heils gehouden
kollekte in deze gemeente heeft ƒ 554,50 opge-
bracht.

PAASWIJDING

Op stille donderdag hield de Chr. Landbouwhuis-
houdschool in het gymnastieklokaal van de school
haar Paaswijding onder leiding van de direktrice
mej. G. Disbergen.
Nadat de direktrice de meditatie had gehouden,
las de adjunkt-direkteur de heer H. J. Schut het
lijdensevangelie.
Het slotwoord werd door de direktrice gesproken
waarna de heer Schut voorging in dankgebed.
Aan het einde kregen alle leerlingen een paas-
kaars aangeboden.

BIJZ. SCHOOL 'T HOGE

In het schoolgebouw hield de Vereniging voor Chr.
Nationaal Schoolonderwijs de jaarlijkse ledenver-
gadering.
De voorzitter, ds. Jansen, opende de vergadering
op de gebruikelijke wijze.
De heer H. J. Berenpas, sekretaris, bracht ver-
slag uit van de vorige ledenvergadering, die in
oktober plaats vond en gaf vervolgens een uit-
voerig overzicht over het jaar 1965. Hij memo-
reerde dat mej. v. d. Hel wegens pensionnering
afscheid had genomen als onderwijzeres en hij
roemde haar grote plichtsbetrachting. Zij heeft
veel voor de school gedaan en leeft nog steeds
mee. Ook mej. A. Aartsen, die de school verliet,
werd eveneens dank gebracht voor haar arbeid
als handwerkonderwijzeres. In de plaats van mej.
v. d. Hel werd benoemd mej. M. J. v. Minnen uit
Utrecht en in de vaccature mej. Aartsen, mej.
Wesselink uit Ruurlo.
Mede door verlaging van de leerlingenschaal kon
mej. H. C. Nijhof voor vast benoemd worden als
achtste leerkracht.
Het aantal leerlingen bedroeg op 31 december
1965 261. Verder werd gewag gemaakt van de
uitstekende samenwerking tussen ouders, perso-
neel en bestuur. Deze prettige verhouding komt
de kinderen en het onderwijs ongetwijfeld zeer ten
goede.
De kijkavond, thans 2 maal per jaar, de feeste-
lijke ouderavond en het Kerstfeest mogen zich
steeds in een grote belangstelling verheugen.
De kleuterschool „De Springplank", eveneens uit-
gaande van de vereniging, blijkt ook meer en
meer aan een behoefte te voldoen. Het tweede
lokaal werd reeds in gebruik genomen en dit zit
ook bijna weer vol. Alles tesamen genomen veel
reden tot dank, waarin ook in het bijzonder al
het personeel betrokken werd voor hun aktiviteit.
Ds. Jansen dankte de sekretaris voor dit uitge-
breid verslag en het vele werk in dezen als zo-
danig verricht.
De penningmeester, de heer D. ten Broeke, gaf
een financieel overzicht. Hierover ontstond een
aangename discussie. De vereniging heeft nog wel
zorgen, maar mede dank zij de opbrengst van de
jaarlijkse Unikollekte, kan men spreken van een
gezonde financiële toestand.
De kaskommissie, bestaande uit de heren W. KI.
Bramel en M. Kuitert hadden de boeken gekon-
troleerd en voor akkoord getekend, zodat de pen-
ningmeester, onder hartelijke dank, werd gede-
chargeerd.
Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van
de heer G. W. Winkel, die vele jaren bestuurslid
is geweest en zich niet herkiesbaar stelde, geko-
zen de heer H. Weenk. De heer J. W. Bijenhof
werd herkozen.
Na de rondvraag eindigde de heer Zeevalkink,
hoofd der school, met dankgebed.

Mede door de grote be-
langstelling van zo ve-
len en hun hartelijk me-
deleven werd onze huwe-
lijksdag een onvergete-
lijk fijne dag. Heel har-
telijk dank voor ge-
schenken, bloemen, voor
alles.

G. W. Rutgers
J. G. Rutgers-

van Zorge
Nijverdal, april 1966
Mensingerweg 83

Voor de vele belangstel-
ling ondervonden bij ons
40-jarig huwelijksfeest,
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

P. G. van Asselt
T. van Asselt-

Hendriks
Vorden, april 1966
Linde E 28 a

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele bewijzen van be-
langstelling bij ons 40-
jarig huwelijksfeest on-
dervonden.

H. Flamnia
H. Flamma-Teunissen

Vorden, april 1966
B 56

Voor de vele blijken van
medeleven tijdens de
paar dagen dat ze ziek
was en bij het overlijden
van ons lief dochtertje
en zusje zeggen wij de
fam. en buren onze har-
telijke dank, dat ons tot
zo'n grote steun zijn ge-
weest.

Uit aller naam:
G. Arendsen
J. W. Arendsen-

Waarlo
en kinderen

Vorden, april 1966
C 159 a

ERFHUIS
HENGELO (GLD.)
Notaris H. van Hengel
te Hengelo (Gld.) zal op
dinsdag 19 april 1966 n.
m. 2 uur ten verzoeke
van A. A. Kok, Lank-
horsterstraat E 14,
Hengelo (Gld.), aldaar
publiek verkopen:

LANDBOUW-
VOORTVARING,

waaronder: autowagen,
4-duimswagen, stortkar,
wentelploeg, melkkarre-
tje, 3 PK motor, haksel-
machine, schoormachine
met l/2 PK motor, dom-
mekracht, meikrek, cul-
tivator, bietensnijder,
grasmachine met afleg-
ger, bascule met gewich-
ten, slijpstenen, paarden-
tuigen, kruiwagen, gier-
vat en pomp, eggen, hooi
roggestro, ongedorste
haver, mest, enz. enz.
voorts kabinet, kasten,
fornuis, kachels, fornuis-
pot, 3 fietsen, brandhout,
partij anthraciet, partij
eierkolen, koperen lamp
enz.
Betaling contant. Bezich-
tiging op de dag van de
verkoop vanaf 9 uur v.
m.

A n
W HENK VAN ARK U

H. JANSSEN

Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

Te koop: N.S.U. Caveli-
no bromfiets. Te bevr.
Ruurloseweg D 21, Vor-
den

Gevraagd: Een meisje
voor enkele morgens in
de week. J. Uenk, Burg.
Galléestraat 8, Vorden

Te koop: Pootaardappe-
len, Pimpernel, Simprice
IJselster. R. Rouwen-
horst, C 120, Vorden

Gevraagd: Net meisje of
werkster voor 2 halve
dagen per week, licht
werk, in bungalow bij

H. G. Albers, Burg. Gal-
léestraat 20, Vorden

ANNIE PARDIJS

X
X
X

Jl- n

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol .
trekking zal plaats vinden op vrijdag X
15 april a.s. om 10.30 uur ten gemeen- ^
tehuize te Vorden.

Kerkelijke bevestiging in de Ned.
Herv. kerk te Vorden om 11.00 uur
door de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen

* Vorden, Zutphenseweg 53
V Vorden, Kranenburg, D 129 a

april 1966

Toekomstig adres: D 129 a, Kranen- V
burg-Vorden. W

Receptie van 15.00-17.30 uur in hotel X
Bakker te Vorden. V

y Inplaaats van kaarten

X^ HENK VREEMANen
A JANSJE BRANDENBARG K

hebben de eer u, mede namens weder- ft
ft zijdse ouders, kennis te geven van hun V
y voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- y
y trekking zal plaatshebben op dinsdag j

X 19 april des namiddags 2 uur ten ge- Q
mfiPntfViiiiTro to Wvrvlon

V

X

Mede namens wederzijdse ouders, ge-
ven

EVERT VAN LINGE

met genoegen kennis van hun voorge-

nomen huwelijk, waarvan de voltrek-

king zal plaats vinden D.V. op 21 april

1966 om 2 uur.

Kerkelijke bevestiging 2.30 uur in de

Geref. kerk te Vorden.

Veendam, Blankensteinkade 16
Vorden, Insulindelaan 20

april 1966

Gelegenheid tot gelukwensen van 4.00

tot 5.30 uur in hotel „'t Wapen van

Vorden" (F. P. Smit).

Heden overleed, zacht en kalm, onze moe-
der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

GEERTRUIDA L. BROUWER-BUSSINK

'in de ouderdom van 89 jaar.

R. Brouwer
B. Brouwer-Teunissen
klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 7 april 1966
„De Wehme"

De begrafenis heeft plaats gehad zaterdag
9 april op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

UW JUISTE ADRES VOOR

EEN VAKKUNDIGE

REPARATIE EN GOEDE

SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

A.S. ZONDAG 24 APRIL

per GTW

naar de bloemnollenvelden
Kosten ƒ 8,50 per persoon.
Vertrek vanaf het G.T.W.-sta-
tion om 7.30 uur.

Opgave bü het G.T.W.-station telefoon 1374
of bij de heer J. L. Harren, Voorst
telefoon 05758-334
Opgave t.m. woensdag 20 april

Lochem, Zwiepseweg 78
ft Vorden, Insulindelaan 17
^ april 1966

Toekomstig adres: Gerard Terborgh- W
laan 28, Lochem.

Gelegenheid tot gelukwensen van 16.30 i
tot 18.00 uur in hotel „Alpha", Paas- '
berg 2 te Lochem.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Onze weekaanbieding
Litersblikken SPERCIEBONEN

% literpotten RODE BIETEN

34 literpotten BRUINE BONEN

Literpotten APPELMOES

79
69
69
89

TIJDELIJKE AANBIEDING JOHN MOIR SOEPEN

TOMATENSOEP van 108 et.voor 93

GROENTESOEP van 118 et voor 103

TOMATEN-GROENTESOEP van 118 et voor 103

KIPPESOEP van 118 et voor 103

OSSESTAARTSOEP van 118 et voor 103

CHAMPIGNONSOEP van 118 et voor 103

DE STUNT VAN DE WEEK
bij elke kilo suiker 2 pakken KOFFIEKOEKEN voor 98

CORNEDBEEF, 150 gram

BOTERHAMWORST, 150 gram

SNIJWORST, 150 gram

89
49
79

ROOMZACHTE SLASAUS, gezinsfles 98
BANKETBAKKERSKOEKJES, 250 gram

LIMONADEGAZEUSE, 3 grote flessen

69
105

REKLAME-THEE, 2 pakjes

GRATIS KOP EN SCHOTEL bij elke 2 pak
100

CLIMAX KOFFIE

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Te koop wegens over-
kompleet: Een uittrek-
tafel en een kleinere ta-
fel. G. J. Schieven C 97a
„'t Enderink", Vorden

Te koop: Houten schuur-
tje, 2 x 3 m, op stenen
voet gedekt met pannen.
T^^evr. Fa. Weenink,
Zuqmenseweg 11, Vor-
den

Aangeboden: 21-jarige
Groninger kernmerrie,
"{flfc eerlijk. Prijs en
volwaarden nader over-
een te komen.
C. G. Vliem, Wensinkhof
E 52, Vorden

Te koop: RAP brommer
met Puch motor, in zeer
goede staat, l jaar oud
bij J. Oortgiesen, 't Wie-
melink C 83, Vorden

Jongeman, 17 jaar, zoekt
werk voor de zaterdag.
Brieven onder no. 3-1,
bureau Contact.

Te koop: 2 dragende gel-
ten, bijna a. d. telling en
een toom biggen.
B. Woerts, E 43 Linde
Bonekamp, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Vlaamse reus. G. Hum-
melink, B 75

Te koop: Vierdels van 'n
dikke stier. H. Waenink
bij 't zwembad, Vorden

Te koop: 2 drag. koeien
a. d. telling, prima pro-
duktie. Briefjes inleve-
ren tot zaterdag a.s. 6 u.
namiddag. En tevens nog
wat hooi.
Wed. D. J. Harmelink,
C 64, Vorden

Te koop: Een drachtige
B.B. zeug a. d. telling 19
april. J. Mokkink, D 90
Vorden

Te koop: 2 vaarskalve-
ren. J. A. Berenpas,
D 111, Mossel, Vorden

Te koop: Biggen.
G. J. Regelink, Koekoek-
straat 7, Vierakker

Te koop: Een toom big-
gen (12 stuks).
B. Rouwenhorst, C 22,
Hackfort, Vorden

„Het Verfhuis"
• G L A S

• V E R F

• B E H A N G

Trefpunt voor serieuze

doe-hef-zelvers
ENORME SORTERING

BILLIJKE PRIJZEN

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Schildersbedrijf — Verfhandel

GEVRAAGD:

HULP
in de huishouding

Mevr. van Dijk
Nieuwstad 7 - Telefoon 1685

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

SoUX
de

charmante
zuinige

bromfiets

Solex-Oto de Luxe 419,-
Solex Ami (blauw) 435,-

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER



w.

UTIN A
zelibedieningsweidepomp
Fris water, gezond vee.

Hogere melk- en
vleesproduktie.

Een pomp is toereikend voor
30 stuks vee.

Hoogste bedrijfszekerheid.

ARBEIDSBESPARING

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Gemeente Vorden
Voorbereiding

Bestemmingsplan
De Burgemeester der Gemeente Vorden;

Gelet op artikel 22 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening;

brengt, ter openbare kennis, dat de Raad de-
zer gemeente in zijn openbare vergadering van
5 dezer heeft bepaald, dat met ingang van heden
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
gehele gemeentegebied, met uitzondering van de
gronden, waarop een bestemmingsplan is vastge-
steld bij raadsbesluit van 24 oktober 1962 nr. 14.

Evenbedoeld voorbereidingsbesluit ligt vanaf
heden ter gemeentesecretarie voor een ieder ter
Inzage.

Vloren, 6 april 1966.

De Burgemeester van Vorden,
van Ark el.

Verf verdunt u met terpentine.
Histor verdunt u met

H istor verdunner
Volkomen aangepast aan alle Histor
kleurlakken. Per flinke fles 95 cent

DE HOBBYWINKEL
Schoolstraat 6, Vorden
HOUT, ALLE SOORTEN BOARD,
TRIPLEX, KLEIN IJZERWAREN

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 16 APRIL

dansen
Orkest: „THE FLYING COMETS"
Winterswijk

Bond voor Staatspensionnering
AFDELING VORDEN

Deden die op Hemelvaartsdag 19 mei
1966 de

L a n d d a g
v. d. Bond voor Staatspensionnering
wensen te bezoeken, worden verzocht
zich qp te geven bij de bestuursleden

H. Kip, Insulindelaan 28 en
H. Doornink, C 142 te Vorden

De landdag wordt gehouden in het
openluchttheater Berg en Bos.

Het programma wordt opgeluisterd
met de cabaretrevue „Anoviteiten",

De reiskosten plus toegang bedraagt ƒ 1,75
per persoon

Het bestuur.

ZONDAG A.S.

Ratti - OBV
AANVANG 2 UUR

f 250.- inruilwaarde
3 !©•

Bij aankoop van een

English Electric Volautomaat
Tijdelijk ƒ 250,— inruil voor
iedere oude wasmachine.

NU EEN WASVOLAUTOMAAT
van ƒ 1295, ƒ 250,— = ƒ 1045,—

VOOR WASAUTOMATEN
A.E.G. - ERRES - ENGLISH
ELECTRIC
Vrijblijvend alle inlichtingen en
demonstratie

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

GEVRAAGD PER l JULI

een monsternemer
door de fok- en kontrolevereniging

De Samenwerking
Delden Vorden

Inlichtingen en opgave bij de
sekretaris

t. JANSEN
:khorstweg 6, Wichmond

Naar d» bloeiende
bollenvelden

WOENSDAG 13 en 27 april
4 en 11 mei

ZATERDAG 16 en 30 april
7 en 14 mei

ZONDAG 17 en 24 april
l, 8 en 15 mei

Vertrek 8.00 uur. Volw. ƒ 8,—
kinderen ƒ 6,—. Terug 21.00 u.

ZATERDAG 23 april

Bloeineiicorso
Vertrek 7.00 uur. Volw. ƒ 8,—
kinderen ƒ 6,—. Terug 21.00 u.

BOEKINGEN BIJ

Bernerstraat 11-17 - Tel. 05750-2321-4838
en bij de bekende boekingskantoren

ERFHUIS
Notaris Rombach zal dinsdag 26 april nam.
2 uur t. verz. v. de erven Groot Jebbink
Nijenhuis E 9, Vorden, aldaar

publ. a contact verkopen
werkpaard (Geld. stamb., 14 j .); 6 melk-
koeien; 3 dr. vaarzen; 8 pinken (alles T.B.-
en abortusvrij); melkmach. m. leiding;
melkwagen (13 koeien); harkschudder;
kunstmeststrooier centrifug., el. motor 5
p.k. m. kabel; bietensnijder m. motor; 5
zaadeggen; luchtb. wagen m. opzet; gier-
pompen en -kar; 2 stortkarren; 2-paards
grasmach.; cultivator; weidesleep; bascule;
lange en korte ladders; 5 staldrinkbakjes;
wentelploeg; paardetuig; kruiwagen; rub-
ber stalmatten; 2 dekkleden; stro; dres-
seerkar; vorkjesschudder; el. wasmach. en
verder huisraad.
Te zien: 25-4 van 2 tot 4, 26-4 vóór de
verk.
Kosten kopers, vee 10 %, overig 12^ %.

een goede fiets
is geen luxe...

maar 't is wel veilig. Blijf daarom niet langer op een te oude
fiets rijden!
Wij hebben een grote sortering veilige, nieuwe fietsen voor u
gereed staan.
En als u uw nieuwe, soepel rijdende nieuwe fiets vóór
31 mei koopt, heeft u kans op

il fiets voor niets!
Wij geven u graag alle inlichtingen.

RIJWIELBEDIUJF

TRAGTER

A.S. ZATERDAGAVOND

dropping
BUURTVERENIGING „DELDEN"

Aanvang 7.30 uur bij café
„'t Zwaantje"

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 17 APRIL, 8 UUR:

Operatie CROSSBOW
met: Sophia Loren en George Peppard.

Een adembenemend verhaal gebaseerd op
een der gevaarlijkste episodes uit de oorlog.

Vrijdag tfrzaterdag
2 kg vet spek 200
200 gram boterhamworst 60
200 gram hoofdkaas 60
500 gram fijne rookworst 180
200 gram kalfspate 100

M. Krijt Dorpsstraat

De meest ideale
AUTOMATISCHE
TROMMEL
WASCOMBINATIÊ
is de

AEG
TURNAMAT

l Wast helemaal en
| daar gaat het om
i automatisch. Nog
i even de was d ro-
ggen in de aange-
P b o u w d e c e n t r i f u g e: I;
| en . . . klaar is 5 kg
| wasgoed!

| Dit wonder van
l schoon hei d,de A EG!
r Turnamat wordt u
| geadviseerd door

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garaye
Kurz

OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wa-
gen boven ƒ 2.500,— wordt een half jaar
gegarandeerd'.

WEGENS FAMILIEFEEST
VRIJDAG 15 APRIL DE
GEHELE DAG

gesloten
Fa. Kluvers
Vorden

huidverzorging
en make-up
wo'sjö«»-o

parfums

LANCÖME
DtPOSITAIRBi

DROGISTERIJ

De Olde Meulle'
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Wij vragen voor ons atelier
nog enkele

nette meisjes
als naaister of leerling-naaister

Prettige werkkring, goed loon

en goede sociale voorzieningen

MOMBÜRG - KRANENBURG
Telefoon 6679


