
Woensdag l maart 1967
28e jaargang nu. 49

Uitgave drukkerjj Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom
Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Nord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l 199,'

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

Kerkdiensten

DONDERDAG 2 MAART
Christus Koningkerk (R.K. kerk dorp)

's Avonds 8 uur tweede lijdensmeditatie (R.K. en Pro-
testanten samen)

ZONDAG 5 MAART

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.20 uur ds. G. Juckema uit Enschede Jeugddienst

Medlerschool
10.15 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen (Jeugddienst)

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis

WOENSDAG 8 MAART (BIDDAG)
Hervormde kerk

19.30 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
19.30 uur ds. Th. P. van Belzen

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Oukina, dochter van H. J. Stokkink en T. J.
Olthof.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

(Advertentie)
NUTSNIEUWS

Degenen die zich opgaven voor de cabaretavond van
Paul van Vliet op vrijdag 10 maart in de schouwburg
te Deventer, worden verzocht a.s. dinsdag om 7 uur
even in het Nutsgebouw bijeen te komen om een en
ander te bespreken en de bus- en entreegelden af te
rekenen.
Dus a.s. dinsdag 7 maart om 7 uur in het Nutsgebouw.

Raadsvergadering Gemeente Vorden

Gemiddeld aantal werklozen
bedroeg in 1966 slechts 3

In deze eerste openbare raadsvergadering in het nieuwe
jaar gaf de voorzitter allereerst een beknopt overzicht
van hetgeen 1966 de gemeente bracht.
Zo bleek dat de bevolking met 96 personen is toege-
nomen. In 1964 bedroeg dit 22 personen, in 1965 nam
de bevolking met 57 personen toe. De heer van Arkel
sprak de hoop uit dat deze tendens zich zal continueren.
Het aantal woningzoekenden bedraagt momenteel 82,
in verband met de woningbouw is dit uitermate urgent
en belangrijk aldus de voorzitter. In 1966 kwamen er
in totaal 129 woningen gereed, terwijl er momenteel 22
woningen in aanbouw zijn. Bovendien zal in mei een
aanvang worden gemaakt met de bouw van 48 zgn.
stroombouwwoningen in het plan Boonk.
Het gemiddeld aantal werkelozen in 1966 bedroeg
slechts 3. Volgens recente gegevens van de direkteur
van het gewestelijk arbeidsbureau te Zutphen bedroeg
het aantal werkelozen in januari 1967 weliswaar 22,
doch dit is geen maatstaf. Dit getal is een uitschieter,
hoofdzakelijk het gevolg van seizoenwerkeloosheid, wa-
teroverlast, vorst etc. In vergelijking met andere ge-
meenten staat Vorden wat de werkeloosheid betreft er
zeer gunstig voor, aldus burgemeester van Arkel.
Bij de behandeling van de ingekomen stukken deelde de
voorzitter o.m. mede dat B & W van de gemeente
Ruurlo een brief aan de vereniging van Ned. Gemeen-
ten hebben geschreven inzake ruimtelijke ordening so-
ciaal-geografisch onderzoek in de gemeenten Hengelo
(Gld.); Laren (Gld.); Ruurlo; Vorden en Zelhem.

HET BEHOUD VAN UW TANDEN

IVOROL
[ Onbetwist de beste tandpasta |

Aankoop grond
De heer H. W. C. Haverkamp uit Vorden is voornemens
een woning te bouwen op de hem in eigendom toebeho-
rende percelen groot 1765 m^. Het realiseren van deze
woningbouw is alleen mogelijk als de aanleg van de
weg ter plaatse verzekerd is.
Ten behoeve van deze wegaanleg^kloot de raad 335
m^ grond van de heer Haverkamp^an te kopen voor
ƒ 837,50 totaal. Voor het bouwrijp maken dient de heer
Haverkamp in totaal ƒ 14.410,— te betalen (ƒ 11,— per
m-').

Vaststelling vergoedingen
De raad besloot voorts tot voorloMjc vaststelling van
het bedrag der uitgaven voor het I^Bhtbaar gewoon la-
ger onderwijs over 1965. Deze \iitgaven bedragen
ƒ 16.614,31. Verder werd de vergoeding vastgesteld
voor de vakonderwijzeressen in de nuttige handwerken
over 1965. Het betreft hier de bijzondere scholen. Voor
de school op 't Hoge bedraagt de vergoeding ƒ 1.862,29
en voor de school in de Wildenborch ƒ 600,24. Aan de
R.K. lagere school was in 1965 geen vakonderwijzeres
werkzaam.
Als exploitatievergoeding over het jaar 1965 werd voor
de school op 't Hoge ƒ 16.477,15; vastgesteld; school
Wildenborch ƒ 3.773,—; school Kranenburg ƒ 9.403,50.
Dit bedrag is, uitgezonderd voor de school in de Wil-
denborch, berekend naar ƒ 62,97 per leerling. Op een
vraag van de heer Hartelman waarom voor de school
in de Wildenborch ƒ 73,50 per leerling wordt gerekend,
antwoordde de voorzitter dat deze school in 1965 extra
kosten heeft gemaakt i.v.m. verbouwing.
De heer Bannink had een schriftelijke vraag ingediend
i.z. de vergoeding voor administratiekosten aan de
scholen. De administratie van de openbare scholen wordt
op de sekretarie verricht, terwijl de besturen van de
Chr. scholen een vergoeding voor de administratiekos-
ten ontvangen aldus de heer Bannink. Dit bedraagt, al-
dus de voorzitter, ƒ 3,— per leerling (advies van de in-
spekteur voor het lager onderwijs).
De heer Bannink vindt het bedrag van ƒ 3,— per leer-
ling veel te laag. Hij stelde voor een basisbedrag vast
te stellen voor de kleinere scholen. Hij stelde voor de
begroting op dit punt te wijzigen, in welk voorstel hij
gesteund werd door de heer Hartelman. B & W voelden
er niet veel voor de begroting te wijzigen. Dit moet
gefundeerd beredeneerd worden, aldus het college. Wet-
houder Lsenelink was het er overigens wel mee eens
dat ƒ 3,— aan de zuinige kant is. Uiteindelijk werd
besloten de begroting 1968 af te wachten, zodat dan
tijdig advies kon worden ingewonnen.

Vordense Winkeliersvereniging

Jaarvergadering
op dinsdag 7 maart in café „de Zon'
aanvang 8 uur.

1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag sekretaris 1966.
4. Jaarverslag penningmeester 1966.
5. Bestuursverkiezing. Aftredend W. Polman

(stelt zich herkiesbaar).
6. Sint Nicolaasaktie.
7. Rondvraag.

Het bestuur.

Verkeersmaatregelen voor de Kerkstraat
Op voorstel van B & W besloot de raad het verkeer
over de Kerkstraat te vereenvoudigen. Dit mede in ver-
band met de op l januari jl. in werking getreden
nieuwe verkeersvoorschriften. Zo zal dan de Kerkstraat
vanaf de Burg. Galléestraat in de richting van de Ned.
Herv. kerk tot aan het pand Kerkstraat 7 gesloten
worden verklaard voor alle verkeer behalve voor voet-
gangers. Bovendien zal de Kerkstraat vanaf het pand

Kerkstraat 15, ten noorden van de kerk, in de richting
van de Burg. Galléestraat, alsmede het plein en de weg
voor de toren bij de Ned. Herv. kerk vanaf de Dorps-
straat in de richting van de Kerkstraat en de Burg.
Galléestraat gesloten worden verklaard voor bromfiet-
sen met in werking zijnde motor. De commandant van
de groep Vorden der rijkspolitie kan zich met boven-
staande verenigen.

Gemeentelijke garantie geldlening
In verband met de aanleg van een ijsbaan in de kom
van het dorp dient de „IJsvereniging Vorden" bij de
Coöperatieve Raiffeisenbank te Vorden een geldlening
te sluiten groot ƒ 5.000,—-, aflossing 10% per jaar,
rente 6%% vast, koers 100%. De raad ging ermee ak-
koord dat de gemeente zich garant stelt voor de tijdige
betaling van rente en aflossing.

Verbetering weg Baak—Wichmond—Vorden
B & W van Steenderen, Warnsveld en Vorden hebben
Ged. Staten een brief geschreven betreffende plannen
verbetering weg Baak—Wichmond—Vorden. Op grond
van het door Ged. Staten vastgestelde vijfjarenplan '65
—1969 zal deze weg met een lengte van 7 kilometer
in het jaar 1969 in uitvoering moeten worden genomen.
Het is daarom noodzakelijk dat de drie gemeentebestu-
ren thans gezamenlijk aan de Kon. Ned. Heide Mij op-
dracht geven tot het opmaken van een plan tot boven-
genoemde wegverbetering met begroting van kosten.
De kosten verbonden aan het opmaken van dit plan
zullen door de drie gemeenten, ieder tot een gelijk be-
drag, worden voldaan. Overeenkomstig de afspraak van
de drie colleges stelden B & W voor op de kapitaal-
dienst der gemeentebegroting een bedrag te ramen van
ca ƒ 9.500,— en op de gewone dienst uit te trekken de
eerste aflossing van dit bedrag (af te lossen in 15 ja-
ren) of ƒ 633,33 en voorts de rente ad 7% van ƒ 9.500,—
De raad gaf haar fiat aan de voorstellen van B & W.
B & W merkten tenslotte nog op, wanneer Ged. Staten
het verbeteringsplan goedkeuren, een provinciale subsi-
die in de verbeterings- en voorbereidingskosten zal wor-
den verleend van naar verwacht mag worden van meer
dan 50%.
Wegens gebrek aan lokaliteit wordt het vakonderwijs
van de openbare lagere dorpssc^fcl in de koffiekamer
van het Nut gegeven. In verba^phiermee (huur) be-
sloot de raad een wijziging in de gemeentebegroting
aan te brengen.

Voorlopig geen sportraad
(Ék:De heer Hartelman heeft B & Vj^^langs in overweging

gegeven een sportraad in te ste^R. Aangezien er, wat
de omliggende gemeenten betreft, alleen in Lochem
plannen bestaan een sportraad op te richten, zijn B &
W van mening voorlopig geen sportraad in te stellen,
aldus de voorzitter. De heer Harteelman is evenwel
voornemens verder in deze materie te duiken en zal
t.z.t. met een voorstel komen.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 5 maart a.s. om 10.20 uur.

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. G. Juckema uit Enschede.
Onderwerp :

Hoe het begon

De bewoners in plan Boonk hebben nogal eens te kam-
pen met wateroverlast in de paadjes tussen de schuren.
Desgevraagd kreeg de heer Koerselman te horen dat
de gemeente hierin grof grind zal aanbrengen. De heer
Wesselink (deze avond niet aanwezig) heeft bij een vo-
rige raadsvergadering verzocht een verbinding aan te
brengen van het Wiemelink naar de Burg Galléestraat.
Dit is inmiddels voor elkaar, aldus de voorzitter.
De heer Bannink heeft B & W schriftelijk opmerkzaam
gemaakt op het feit dat er in de gemeente Vorden nog
verschillende wegen onbegaanbaar zijn. De heer Ban-
nink wees op de moeilijkheden die kunnen ontstaan bij
bv. brand, het moeten inroepen van doktershulp etc.
Hij stelde voor de slechte weggedeelten te verharden
met puin nabij het waaggebouw. Dit puin kunnen we
helaas niet gebruiken omdat dat reeds bestemd is voor
het verharden van de weg naar de stortplaats, aldus de
voorzitter.
Voorts stelde de heer Bannink voor de wegschaaf in-
tensief te gebruiken. We kunnen hiervoor misschien
jonge mensen opleiden die moeilijk aan de slag kunnen
komen, aldus de heer Bannink. B & W vonden dit niet
zo eenvoudig. We kunnen bv. ons gemeentepersoneel
niet uitbreiden, terwijl we bovendien aan de begroting
moeten denken, aldus de voorzitter. De heer Gotink
merkte nog op dat de zandwegen voor 100% de zorg
van de gemeente moeten hebben.

De voorzitter deelde mede dat er t.z.t. een advertentie
geplaatst zal worden inzake het schaven van wegen.
De mensen kunnen zich dan opgeven. Omdat er altijd
mensen zijn die niet mee willen werken om de weg(en)
te laten schaven stelde de heer Bannink voor om die
aangelanden een soort belasting te laten betalen. De
heer Wuestenenk merkte op dat er de laatste jaren in
Vorden ca 15 kilometer wegen verhard zijn. Hij was
dan ook van mening dat binnen enkele jaren alles voor
elkaar zou zn'n.
De heer Albers heeft B & W schriftelijk verzocht het
verkeersbord max. snelheid 50 kilometer van het begin
van de Nieuwstad te verplaatsen naar de landbouw-
school. De voorzitter deelde mede dat B & W reeds in
1963 aan Ged. Staten hebben verzocht de bebouwde
kom te verruimen. Ged. Staten achtten dit toen niet
nodig. Omdat er thans een nieuwe wijk is verrezen
(plan Zuid) zullen we het probleem echter opnieuw bij
Ged. Staten aanhangig maken aldus de heer van Arkel.
Het blijkt dat zij, die een eigen huis hebben, een teke-
ning in moeten leveren wat betreft de aansluiting van
de riolering. De heer Gerritsen vindt dit bezwaarlijk,
dit kan de technische dienst van de gemeente toch wel
doen zo meende hij. De voorzitter vond dat de kommis-
sie publieke werken haar licht maar eens over deze
kwestie moet laten schijnen.

PRACHT KOLLEKTIE IN

meisjes- en kinderschoenen
ZIE ETALAGES

Wuliink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Tijdens de wedstrijden die de turnkring De Graafschap
zaterdag in Terborg hield, werd Gerda Hellewegen van
Sparta in de afdeling keurturnen dames kampioene.
De eerste keer dat Gerda deelnam aan bovengenoemde
wedstrijden was het resultaat weinig bemoedigend. In
de afdeling 2e graad dames eindigde zij in de onderste
regionen. Toch zette ze door en dit resulteerde het jaar
daarop in een negende plaats in de afdeling keurklasse
dames. Nog geen geweldig resultaat maar toch goed
genoeg voor een plaats in het keurkorps van de turn-
kring De Graafschap. Dit korps staat onder leiding van
mevr. Heil, oud-nationaal turnkampioene. Nu kreeg
Gerda in teamverband een wedstrydprogramma af te
werken, wat haar nogal eens ontbrekende zelfvertrouw-
en ten goede kwam.

Bij de kampioenschappen 1964 en 1965 eindigde Gerda
Hellewegen respektievelijk op de derde en de zevende
plaats. En vorig jaar zag zij zich het kampioenschap
ontgaan door een ongelukkige val van de evenwichts-
balk.
Zaterdag nam zij bij de vrije oefening al viertiende
punt voorsprong op haar naaste concurrente Ina Heil
en V.G.V. uit Varsseveld. Gerda liet 8.3 pnt. noteren.
Via brug en balk vergrootte zij haar voorsprong tot
precies een volle punt. Het laatste onderdeel, de paard-
sprong, gaf Gerda de gelegenheid haar klasse te tonen.
Met 1.8 pnt. stak zij met kop en schouders uit boven
haar rivale, die met 7.6 pnt. genoegen moest nemen.
Sparta Vorden telt nu - na twintig jaar - weer een
kampioene in haar gelederen. In 1947 legde de heer
J. Derksen beslag op deze titel bij de heren.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

Gerda Hellewegen is van plan haar kampioenschap
volgend jaar zo goed mogelijk te verdedigen. Ze is voor-
nemens acht tot tien uur per week te blijven trainen.
En verder blijft ze ook gymles geven aan de Sparta-
kleuters. Een cursus voorturnen heeft ze reeds gevolgd.
De volgende maand begint ze aan de KNGV-leiders-
cursus. Niet dat ze beroeps wil worden, maar wel om
later - als het wedstrijdtumen voor haar afgelopen is -
met haar lievelingssport verbonden te blijven.
Gerda is ook een aktief zwemster en doelverdedigster
van het eerste dameszevental van de poloclub Vorden.
Ook in het schoonspringen wil ze zich graag verder
bekwamen, wat helaas door het ontbreken van een ho-
ge plank in het zwembad „In de dennen" niet goed mo-
gelijk is.
Haar liefste wens blijft echter een keurgroepje te vor-
men in haar eigen gymver. Sparta, zodat zij niet zoals
tot nu toe vrijwel alleen haar training doet. Stellig zal
het behalen van een kampioenschapstitel een goede
propaganda zijn temeer daar langzaamaan de TV ter-
rein begint te verliezen, vooral bij volwassenen is een
zoeken naar een creatieve ontspanning in de sport dui-
delijk te konstateren. Steeds meer gymver. voeren met
succes een oefentijd in voor seniorengroepen. Logisch
dat de ouderen dit ook wensen voor de jeugd. Ongetwij-
feld zal het behalen van dit kampioenschap voor Sparta
een goede start zijn om dit braakliggende terrein met
succes te ontginnen.

Gerda, van harte proficiat.

Agenda
3 maart Bazar in het Nutsgebouw t.b.v. de

Herv. Jeugdvereniging
4 maart Idem als 3 maart
4 maart Contactavond Youth for Christ

t.h.v. fam. Verkerk D l om 8 uur
6 maart Rally Gospel Four in het Nutsge-

bouw om 8 uur toegang vrij
7 maart Openbare vergadering NW in

hotel ,,'t Wapen van Vorden"
aanvang 8 uur

10 maart Sport- en speloefenavond Jong
Gelre (heren) „'t Wap. v. Vorden"

14 maart Voorlichtingsavond Filmkring
Oostelijk Gelderland in het Nut

14 maart Vergadering KPO St. Martha in
zaal Schoenaker om 7.45 uur

15 maart Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
voorlichtingsavond van de Hatema
in hotel „'t Wapen van Vorden"

18 maart Dropping Jong Gelre
18 maart Nutsavond
18 maart Contactavond Youth for Christ

t.h.v. fam. Verkerk D l om 8 uur

31 maart Ledenvergadering Jong Gelre
(heren) „'t Wapen van Vorden"

8 april Uitvoering Knapen- en Meisjes-
ver, in de Kapel te Wildenborch

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzicht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.
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VORDEN l — RUURLO l 2—2

Deze ontmoeting eindigde, evenals destijds in Ruurlo, in
een 2—2 gelijkspel waarmee beide ploegen ongetwijfeld
vrede mee zullen hebben.
Aanvallend was Ruurlo, mede doordat het middenveld
meer in hun bezit was, sterker. Dit resulteerde na 10
minuten in een O—l voorsprong. De Vordense midach-
ter Besselink probeerde een bal op doelman Golstein
terug te spelen. Golstein kon niet bij de bal en wist
niets beters te doen dan de Ruurlose aanvaller ten val
te brengen. De terecht toegekende penalty werd door
Nijenes onberispelijk ingeschoten. De thuisclub liet zich
door deze tegenslag niet ontmoedigen. Na een half uur
kreeg Vorden op het middenveld een vrije schop toege-
wezen die door B. Nijenhuis hoog voor het doel werd
geplaatst. Jurriens maakte zich meester van het leer,
speelde zich uitstekend vrij en scoorde de gelijkmaker
l—l. Een minuut voor de rust ondernam Ruurlo op
links een aanval. Bij de schermutseling die hierna voor
het doel van Vorden ontstond kwam linksbuiten Stege-
man als overwinnaar tevoorschijn l—2.
Na vijf minuten in de tweede helft kreeg de thuisclub
wegens afhouden van Jurriens een penalty toegewezen.
Overigens een te zware straf. Kanthalf Nijenhuis schoot
de bal in eerste instantie tegen de keeper, maar maakte
de tweede keer geen fout 2—2. Hierna ontstond er een
gelijkopgaande wedstrijd met aan weerszijden romme-
lig voetbal dat niet meer tot treffers leidde.

GROLSE BOYS 2 — VORDEN 2 1—5

Deze ontmoeting die zich kenmerkte door het veelvul-
dig buitenspel zetten van de Grolse achterhoede, werd
verdiend door de gasten gewonnen.
Reeds na tien minuten nam Vorden een 0—1 voorsprong
toen een schot van Dostal tegen de paal belandde waar-
na Hengeveld het leer over de doellijn schoof. Dostal
bepaalde de ruststand op O—2.
In de tweede helft was Vorden opnieuw veel sterker.
Na een kwartier bracht Korenblik de stand op O—3.
Bij een tegenaanval van Grol struikelde de midvoor van
de thuisclub over de bal hetgeen de scheidsrechter met
een penalty honoreerde l—3. Vijf minuten voor het ein-
de wist Korenblik nog tweemaal raak te schieten l—5.

VORDEN 3 — ZUTPHEN 4 2—1

De thuisclub heeft deze wedstrijd verdiend gewonnen.
Hoewel Vorden in het veld sterker was, namen de be-
zoekers een O—l voorsprong. In deze stand kwam een
kwartier voor tijd verandering toen Broekgaarden
scoorde l—1. Het was dezelfde speler die de thuisclub
in veilige haven bracht 2—1.

LONGA 3 — RATTI l 3—2

In een spannende ontmoeting moest Ratti in de uitwed-
strijd tegen Longa 3 te Lichtenvoorde, de puntjes aan
de gastheren laten; het werd 3—2 voor de thuisclub.
Er waren nauwelijks 5 minuten gespeeld of Longa wist
op verrassende wijze de leiding te nemen, de Ratti-
doelman dook tevergeefs naar een van de voet der mid-
denvoor komende kogel l—0. Het spel wisselde nu ge-
durig, geen van beide ploegen had een beduidende
meerderheid, maar technisch was de thuisclub sterker.
J. Schoenaker wist na een half uur met een uitstekend
schot via de binnenkant der paal de stand op l—l te
brengen.
Na de rust bleef het spannen. Longa soorde zich we-
derom naar een voorsprong 2—l, maar weer had Ratti
haar antwoord klaar door een prima schot van links-
buiten H. Rutgers 2—2. In de laatste fase van de strijd
wist de thuisclub deze sportieve ontmoeting op verdien-
de wijze te beëindigen met een derde doelpunt 3—2.

RATTI 2 — DE HOVEN 7 6—0

De Ratti-reserves waren reeds in de eerste helft voort-
durend in de meerderheid, dit bleek ook wel uit het
feit dat doelman J. Berendsen slechts enkele ballen op
zijn heiligdom kreeg afgevuurd. Toch was het schot
aanvankelijk zoek bij de Rattianen, de lat en paal zaten
voortdurend in de weg, terwijl hun schot ook vaak
slecht gericht was. Zo duurde het nog tot 10 minuten
voor rust vooraleer eindelijk de score werd geopend.
Dit gebeurde door F. Baakman, die als linksbinnen een
goede pass kreeg van de rechtervleugel, waarbij hij laag
inschoot l—0. Vijf minuten later was het 2—O toen
middenvoor Borgonjen een pass van rechtsbuiten C.
Koers opving en zonder dralen in de rechterbeneden-
hoek deponeerde.
Na de thee domineerde Ratti volledig. Door doelpunten
van B. Takkenkamp (2 x), Koers en Borgonjen werd
het eindresultaat 6—O voor de thuisclub.

RATTI 3 — PAX 5 2—4

In het Ratti-eam waren enkele invallers opgesteld, die
verdienstelijk werk verrichtten. In de Ie helft waren
beide ploegen beurtelings in de aanval, bij Ratti deed
doelman Roelvink voortreffelijk werk door zijn snelle
reakties en vroegtijdig uitlopen. Tien minuten voor rust
kon de Pax-middenvoor bij een schermutseling voor het
doel zijn club de leiding geven O—1.
Na de hervatting kwam Pax fel opzetten en dit offen-
sief resulteerde in een tweetal fraaie doelpunten, zodat

de thuisclub tegen een O—3 achterstand aankeek. In
de 20e minuut kon B. Lichtenberg een doorbraak for-
ceren en reduceerde de achterstand tot l—3. Zijn broer
J. Lichtenberg, die als rechtsbuiten fungeerde, wist
even later met een ver schot de Pax-doelman totaal te
verrassen 2—3. Vlak voor het einde van deze door
broeder Canatus kundig geleide wedstrijd, werd doel-
man Roelvink voor de vierde maal gepasseerd 2—4.

FRAAIE SUCCESSEN VAN POLODAMES

Het damesteam van de poloclub Vorden '64 is in De-
venter in de winterkompetitie van de kring Twente-IJs-
selstreek uitstekend gestart.
Tegen het sterke WZC l uit Wijhe wisten de Vorde-
naren na een spannende strijd met 3—2 te zegevieren.
Reeds na enkele ogenblikken gelukte het Jet Smit om
Vorden een l—O voorsprong te bezorgen. Gerda Ver-
stoep bracht de stand op 2—O waarna het WZC nog
voor de rust gelukte om de achterstand tot 2—l te
reduceren. In de tweede helft kwam Wijhe fel opzetten
doch de Vordense achterhoede met doelvrouwe Gerda
Hellewegen aan het hoofd speelde deze avond in het
Sportfondsenbad te Deventer een uitstekende wedstrijd.
Annie Wentink vergrootte de voorsprong tot 3—1. Toen
WZC de achterstand tot 3—2 verkleinde braken er nog
enkele spannende ogenblikken aan doch gedoelpunt
werd er niet meer.
De tweede ontmoeting die Vorden deze avond tegen De
Mors l uit Rijssen speelde eindigde in een grote over-
winning van 6—1. Jet Smit bezorgde Vorden al spoe-
dig een 2—0 voorsprong waarna de meisjes uit Rijssen
tegenscoorden 2—1. Het was opnieuw Jet Smit die met
2 fraaie doelpunten de ruststand op 4—l bepaalde.
In de tweede helft werd een doelpunt van de goed spe-
lende Annie Pardijs afgekeurd. Dit was slechts uitstel
van executie want de deze avond bijzonder schotvaar-
dige Jet Smit wist nog tweemaal het net te vinden zo-
dat Vorden uiteindelijk een fraaie zege behaalde.

JAARVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN

Onder goede belangstelling van de zijde der leden werd
onder leiding van haar presidente me j. Meinen de jaar-
vergadering van de afd. Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen gehouden.
Na een kort welkomstwoord van de presidente deelde
de sekretaresse mede dat de vereniging thans 200 le-
den telt. Verder liet zij de belangrijkste gebeurtenissen
van de afdeling de revue passeren.
De penningmeesteresse had een klein batig saldo in kas.
Vervolgens bracht mevr. Eggink-Riefel verslag uit van
de door haar bijgewoonde vergadering van de Streek-
verbetering. Bij de bestuursverkiezing werd het aftre-
dende bestuurslid mevr. van den Broek-de Zoete her-
kozen. In de plaats van de presidente, welke niet her-
kiesbaar was, werd benoemd mevr. Besselink.
Mevr. Klein Brinke dankte me j. Meinen voor het vele
werk wat zij voor de vereniging had gedaan en bood
haar een blijk van waardering aan.
Na de pauze volgde opvoering van het schetsje „Kin-
dervisite 60 jaar geleden" gespeeld door een achttal
dames. Dit werd zeer gewaardeerd. Het verdere van de
avond werd gevuld door 't spelen van enkele spelletjes.

REÜNIE OUD-LEERLINGEN VVB

Vrijdag 24 februari jl. om 2 uur kwamen een groot
aantal oud-leerlingen van de Vooropleiding Verzorgende
Beroepen van de Chr. Landbouwhuishoudschool in het
schoolgebouw in een reünie bijeen. Zij werden welkom
geheten door de direktrice, mej. G. Disbergen, die er
haar vreugde over uitsprak, dat zo'n groot aantal oud-
VVBsters aan de uitnodiging gevolg hadden kunnen ge-
ven. Een bijzonder woord van welkom richtte zij tot ds.
de Mey uit Varsseveld, di^^ich beschikbaar had gesteld
om het onderwerp: „W^^^oor werken wij", op deze
middag in te leiden.
In een boeiend betoog, dat met grote belangstelling
gevolgd werd, beantwoordde hij deze vraag vanuit het
Evangelie. Daar is die arbeid zinvol en heeft eeuwige
waarde, die gedaan word^^pa God en de naaste te die-
nen. Alles, wat in ons t>^Hp in dienst staat van liefde
en barmhartigheid zal z^^waarde houden.
Na de pauze, waarin door de VVB-leerlingen die nu op
school zijn, thee geserveerd werd en men gelegenheid
kreeg oude herinneringen op te halen, was er gelegen-
heid tot discussie.
Hierna was er gelegenheid om de school nog eens te
bezichtigen en een vragenlijst, vanwege de Inspektie
voor het N.O. uitgereikt, in te vullen.
Een gezamenlijke maaltijd besloot dit gezellig samen-
zijn.

ZEER GESLAAGDE FEESTAVOND
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA

Het was zaterdagavond voor direkteur, de heer J. v. d.
Bos uit Deventer, bestuur en leden van de muziekver-
eniging Concordia een grote voldoening de zaal van
hotel „'t Wapen van Vorden" geheel gevuld te zien met
belangstellenden voor de bijwoning van de door ge-
noemde vereniging te geven feestavond.
De voorzitter, de heer J. Smit, sprak een kort wel-
komstwoord waarna op zijn verzoek een minuut stilte
in acht werd genomen ter herdenking van het overlijden
van de oud-direkteur, de heer D. Wolters, welke tal
van jaren de vereniging door zijn muzikale gaven heeft
willen dienen.
Het muzikale gedeelte dat uit een negental muziek-
nummers bestond, werd onder leiding van haar direk-
teur, op vlotte wijze afgewerkt. Hiervan willen wij voor-
al noemen Les chênes du plateau een ouverture van
G. Gadenne, Slavia, fantasie folklorique slave van R.
Champagnac en lm Marchenland een ouverture van J.
Friedrich, welke alle een bijzondere vertolking kregen.
Ook een drietal marsen ontbraken niet aan het muzi-
kale gedeelte.

Grandioos voordeel!
Ruimtevaarder gratis bjj l zakje naugattoffees a 55 et — 10%
Bij 4 flessen Spar beugelbier EEN BIERGLAS GRATIS !

Zegelkorting
Elk tweede pak speculaas voor halve prys — 10% „
Elk tweede blik soepballen voor halve prijs — 10% ,,
l rol Spar Mariebiscuit van 65 et voor 59 et — 10% „
8 Sparrepen melk of puur van 100 et voor 89 et — 10% „
1 pot huishoudjam I van 123 et voor 98 et — 10% „
2 pakjes Spar cacao van 110 et voor 89 et — 10% „
l fles koffiemelk van 173 et voor 159 et — 10% „
l fles koffiemelk (31%) van 200 et voor 189 et — 10% „
l zak pinda's in dop van 69 et voor 64 et — 10% „

6 eierdopjes en lepeltjes van 110 et voor 85 et
l rol afwasbaar kastpapier van 75 et voor 55 et

20% zegelkorting op een pakje Sparmargarine
20% zegelkorting op een blik sperciebonen
20% zegelkorting op een blik perziken

150 gram ham van 119 et voor 89 et — 10%
150 gram gebraden gehakt van 78 et voor 69 et — 10%

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Na de pauze volgde een bont programma dat door een
aantal dames op buitengewone wijze voor het voetlicht
werd gebracht. Zowel de zang als de zeer komische
stukjes vielen bij het publiek zeer in de smaak. De pia-
nobegeleiding was in handen van de heer K. Wolters.
Zeer goed gevonden was het openingslied der dames
met tambourmêtre. Als tekst: „Concordia in uniform".

Hier willen wij dan op inhaken, dat het toch voor de
Vordense gemeenschap niet zo'n moeite is om geza-
menlijk de handen ineen te slaan en dat een muziek-
korps zonder uniform toch niet meer nodig is in Vor-
den. Vooral nu gebleken is dat er werkelijk nog muziek
in zit. Wie geeft de eerste stoot? Of wie heeft een ori-
gineel plan om het geld hiervoor bijeen te brengen?
Het zou een prachtig cadeau zijn van het Vordense pu-
bliek bij het t.z.t. 100-jarig bestaan der vereniging.

De heer Smit was dan ook de tolk van de aanwezigen
deze dames te danken voor het aanvullen van deze
feestavond. Onder couvert werd een blijk van waarde-
ring aangeboden.
De avond werd besloten met een gezellig dansje waar-
bij het orkest „The Starlets" medewerking verleende.

Uw adr^ voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
OEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

OPERETTE O.L. SCHOOL DORP MOCHT ER ZIJN

Donderdag- en vrijdagavond werd in het Nutsgebouw de
jaarlijkse operette van de o.l. school dorp gehouden.
De heer Brinkman heette de aanwezigen een hartelijk
welkom, waarbij in het bijzonder de inspekteur van het
lager onderwijs, de heer M. van Burg en de nieuwe juf-
frouw van de eerste klas, mej. v. d. Wal.

Het stuk dat voor het voetlicht werd gebracht was ge-
titeld Mi Ma Mo, uw dienaar. Er werkten 31 leerlingen
aan deze operette mee.
Het stuk handelde over een zieke sultan die door kap-
per Josoua en diens dienaar Mi Ma Mo genezen wordt,
echter niet alvorens er vele verwikkelingen zijn opge-
lost. De dochter van de sultan, prinses Isparana wordt
ontvoerd. Zij wordt bewaakt door een draak en een
heks, maar er komt een dappere prins opdagen die haar
weet te bevrijden.
Het was typisch dat er in deze operette niet veel werd
gezongen, hoewel het stuk overigens met veel enthou-
siasme door de scholieren werd gebracht. De kostuums
en de decors waren zoals altijd ook nu weer keurig
verzorgd.

Het daverende applaus dat de jeugd na afloop in ont-
vangst mocht nemen was beslist op zijn plaats.
De heer Tiessink bracht de kinderen en het onderwij-
zend personeel dank voor het gebodene. Ook de pia-
niste, mevr. Brandenbarg, en de conciërge van het
Nutsgebouw, de heer Wentink werden dank gebracht.
Zij mochten een presentje in ontvangst nemen.

Te koop: Roodbont maal-
kalf bij Heutink, C 162,
Vorden

voor
kleine mcn&etT
met sportieve wensen

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

Te koop: 10 roodbonte
nieuwmelkte koeien, 20 tot
25 liter melk per dag.
Veehandel Vlogman

RS Stokvis sportfiets kom-
pleet met remnaaf ƒ 203,50
Rijwielbedryf Tragter

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes,

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
KKl'ARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman.Vorden
Voor:

hooi, stro, bierbostel
(nat en droog), mout-
kienien, voeraardappe-
len, belt u

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210 - 2224
Zoerink Vorden 05752-6813

FEUILLETON no.20

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

Die avond belde ze Bill.
,Kom je op mijn feestje, Bill?'
,Zou het niet graag missen.'
,A1 een afspraak gemaakt?'
,Ik kom alleen als je het niet erg vindt.'
,Dat dacht ik wel.' zei Sally liefjes, ,nu Michael
met Jeanie komt.'
Bill lag met zijn voeten boven op zijn bureau. Ze
kwamen nu met een klap op de vloer terecht.
, Sinds wanneer?'
,Dat zou ik niet weten. Ik weet alleen maar dat
ze hebben afgesproken om samen te komen.'
,Ze houdt zich er toch niet aan,' voorspelde Bill.
,Dat is een reden waarom ik haar niet gevraagd
heb. Kreeg er genoeg van steeds in de steek te
worden gelaten.'
,Er gaat niets boven concurrentie. Ik zou graag
willen dat je iemand anders meebracht.'

.Brenda Lane.'
,Die zwartharige schoonheid over wie ik gehoord
heb? Graag!'
,Daar zorg ik dan voor.'
,Goed zo. Kun je dat?'
,Ik weet dat ik het kan. Ik heb haar gezegd dat
ik wel voor iemand zou zorgen.' Ze vertelde hem

verder dat ze zou zorgen dat Peter en Shirley
hem zouden komen halen om daarna naar Bren-
da's huis te gaan.

Hillcrest was voor Sally's feest veranderd in een
sprookjestuin. Het was Brenda's intrede in Elm-
wood, had Sally gezegd en een paar ouderen wa-
ren ook uitgenodigd. Gekleurde lantaarns waren
in de bomen en langs de oprijlaan opgehangen.
De patio en het zwembassin waren eveneens ver-
licht en er was een grote tafel klaargezet die
kraakte van het vele voedsel dat erop stond.

Kom in een geklede zomerjurk, had Sally tegen
Brenda gezegd en Brenda verscheen in een nauw-
sluitende, witte zijden jurk, zonder mouwen en
met een lage ruguitsnijding. Haar donkere haar
was in het midden gescheiden en deed haar blan-
ke huid mooi uitkomen.
Dr. John deed zijn best om het haar naar de zin
te maken. Hij dacht dat er kort geleden iets ge-
beurd was waardoor ze zich ongelukkig voelde.
Misschien kwam het door het huwelijk van haar
vader, maar het kon ook iets anders zijn

Misschien een ongelukkige liefdesgeschiedenis. In
de laatste paar dagen zag ze er wat opgewekter
uit, vond hij en hij was dankbaar dat Sally dit
feestje voor haar arrangeerde. De jonge mensen
in dit stadje waren buitengewoon aardig; ze zou-
den het haar naar de zin maken. Hij stond naar
haar te kijken en vond dat ze de vergelijking met
ieder ander met glans kon doorstaan.
Hij zag Jeanie niet Mitchell Simpson staan pra-
ten. Hij was blij dat ze had kunnen komen. Jea-
nie werkte te hard. Michael was ook steeds bij
Jeanie in de buurt vanavond . . . .

Zijn ogen bleven op Michael Wayne rusten - een
dokter naar zijn hart. Het zou een goed paar zijn:
Michael en Jeanie. Ze behoorden tot zijn beste
vrienden. Shirley Randall zou ook goed bij Micha-
el passen. Hij was dol op Shirley . maar goede
hemel, ze konden hem niet allebei krijgen. Er
was maar één Michael.

Op dat ogenblik zag Shirley dat hij naar haar
keek en ze glimlachte aarzelend naar hem. Ze
ging naar hem toe, stak haar arm door de zijne
en trok hem mee naar een hoek van de kamer.
,U bent altijd zo aardig voor me geweest, Dr.
John, en daarom wil ik dat u iets weet.' Ze stak
haar linkerhand omhoog.
.Michael?'

,O nee.' Shirley schudde haar hoofd. .Michael
maakt deel uit van mijn familie. Hij heeft nog
nooit een romantische gdachte over mij gehad.
Het is Peter. Peter Glenn.'

Dr. John leek wat geschrokken en ze vroeg zich
af waarom. Hij bleef naar de ring kijken en
dacht: Het is jammer. Peter is een fijne vent en
hij zal een pracht echtgenoot voor een meisje zijn,
maar niet voor Shirley. Hij vroeg zich af waarom
hij het niet eerder gehoord had. Als hij het ge-
weten had, zou hij Peter niet alleen voor het
diner hebben uitgenodigd.

Vriendelijk zei hij: ,Mijn zegen heb je, Shirley.
Peter is een gelukkig mens en ik hoop dat jullie
samen heel gelukkig zullen worden. Wanneer?'
Shirley glimlachte. ,We hebben de datum nog niet
vastgesteld, maar ik wilde dat u het al wist.'

(wordt vervolgd)

INTERKERKELIJKE LIJDENSDIENSTEN

In het kader van de oecumenische lijdensoverweging
vond donderdagavond in de Nederl. Hervormde kerk
de eerste van de vier interkerkelijke lijdensdiensten
plaats. Predikant in deze dienst was rector P. Pans
of m. Het thema voor deze dienst luidde: Eenzaamheid.
Na te zijn ingeleid door ds. van Zorge, herv. predikant,
te Vorden sprak de rector over het lijden van Christus.
Een kinderkoortje met orgelbegeleiding zong gez. 82.
De tweede bijeenkomst zal plaats hebben op donderdag
2 maart a.s. in de Christus Koningkerk in het dorp
Vorden met als predikant ds. Jansen; de derde op don-
derdag 9 maart a.s. in de Gereformeerde kerk met als
predikant pastoor Bodewes ofm en de 4e op donder-
dag 16 maart a.s. in de R.K. kerk op de Kranenburg
met als predikant ds. van Belzen gereformeerd predi-
kant alhier.

VOORLICHTINGSAVOND OVER
HOOIVENTILATIE

In zaal Schoenaker werd een goed bezochte voorlich-
tingsavond gegeven over hooiventilatie.
Na een kort welkomstwoord van de voorzitter der AB
TB, de heer A. Zents, gaf deze het woord aan de heer
M. A. Heuker of Hoek, asisstent van de RLVD te
Groenlo.
In een gemoedelijk praatje zette deze vele voordelen
uiteen van een doelmatige hooiventilatie.
Na de pauze werden de financiële resultaten behandeld
aan de hand van rapporten uitgebracht door de land-
bouw economisch instituut.
De heer Zents bracht de heer Heuker of Hoek tenslotte
een hartelijk dankwoord voor zijn zeer nuttige inleiding.

SOLEX oto ƒ 329,— ben-
zineverbruik l cent per km.
Bromfietsbedrjjf Tragter

VOOR UW RIJBEWIJS
„V.A.M.O.R
RIJSCHOOL
GARAGE
GROOT JEBBINK"

G. Bultman
Vorden tel. 1753 b.g.g. 1794

TROUW en
VIBIOVINGS-

Siemerink
Zutphenseweg

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

Kinderfiets 4-7 jaar, in rood
en blauw, rijklaar ƒ 72,50

Tragter

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Gelria sportrijwielen, fabr.
Gazelle geh. kompl. ƒ 167,-
Rijwielbedrjjf Tragter

VERSE HANEN EN
KIPPEN

elke dag verkrijgbaar
en vrijdags aan de
markt

Poeliersbedrijf ROVO
HENGELOSEWEG l
TELEFOON 1283

PUCH scybolt, de extra
zware, kompl. ƒ 965,—
Bromfietsbedryf Tragter

ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

damesbrillen

Siemerink's
VORDEN



Wij danken allen heel har-
telijk voor de vele blijken
van medeleven die wij
mochten ontvangen bij de
ziekte en het heengaan van
onze geliefde vader en
grootvader

H. A. BLOEMKOLK

W. H. Bloemkolk
H. Kamphuis-

Bloemkolk
M. Kamphuis
en kleinkinderen

Warnsveld, maart 1967
Bonendaal 45

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de ve-
le blijken van deelneming
in het bijzonder van fami-
lie, buren en bekenden on-
dervonden tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve man, vader,
groot- en overgrootvader

GARRIT JAN VRUGGINK

Uit aller naam:
Wed. H. Vruggink-

Barink
Vorden, maart 1967
„Stroetman" B 67

Te koop: Loods 4% x 9V2
m, gedekt met pannen, zeer
geschikt voor wagenloods
of iets dergelijks. Te bevra-
gen H. A. Weenink,
De Haar 18, Vorden

Te koop: 50 bossen bezem-
berk en een Batavusbrom-
fiets. H. W. Mullink, D 155
Vorden, telefoon 7684

Te koop: Teakh. wandmeu-
bel z.g.a.n. nieuwprijs
ƒ 285,— nu ƒ 100,—.
De Boonk 15], Vorden

Te koop: Aardappelen Sur-
prise en Pimpernel bij
B. Rouwenhorst Hackfort
C 22

YOUTH FOR CHRIST
CONTACTAVOND

Alle jongelui welkom
zaterdag 4 maart om
8 uur t.h.v.

fam. Verkerk D l

Voor de schoonmaak
brengen wij al onze restan-
ten

VITRAGE
in terlenka en katoen
tegen zeer voordelige
prijzen

FA LOOMAN - VORDEN

Vrijdagavondaanbieding
6 kop en schotels, por-
selein voor ƒ 6,95

GEBR. BARENDSEN

Te koop: Auto BMW 700
bouwjaar 1960, billijke
prijs. Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Te koop: l langw. teakh.
taf. ni. onderbl.; l mod. st.
kapst. m. gekl. haakjes; l
grijze gangl. m. gekl. mat;
l Phil. koffiem.; l z.g.a.n.
kap.matras; enige terl. gl.
gord. Alles goede staat
's Avonds 6-8 uur. W. Be-
renpas, Nieuwstad 41 a

Te koop: Jonge konijnen,
Hollandertjes. Staat ter
dekking ram (Hollander).
D. Tiessink, B 53, Vorden

Deze week
20% KORTING
op onze wol-helanca
maillots

FA LOOMAN - VORDEN

Te koop: 3 dekrijpe B.B.-
beertjes en jonge beertjes
van de zeug. H. J. Rietman
Geesinkweg 15, Warnsveld

Te koop: De helft of vier-
dels van een vette pink.
J. W. Wesselink 't Elshof

Te koop: Roodbont vaars-
kalf. J. Groot Roessink,
B 44, Vorden

Te koop: Toom biggen.
H. J. Decanije, C 109, Gal-
gengoor

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
jumpers, vesten en
truien chem. reinigen
van ƒ 2,75 voor ƒ 2,—
Tevens uw adres voor
verven, onz. stoppen,
plisseren en overhem-
denreparatie

Vorden:
FA LUTH
Kledingmagazijn

HARRY HARMSEN
en
DINI BEUMER

hebben de eer u, mede namens wederzydse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op vrijdag 3 maart a.s. om
14.00 uur ten gemeentehuize te Hengelo (G.), n

X
X
X
X
X
X
X
X
Xu
u Hengelo (G.), E 45
Q Barchem, N 61 b
H maart 1967

Toekomstig adres: E 45, Hengelo (G.).

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. kerk te Hengelo (G.) door de
Weleerw. Heer ds. J. J. van Thiel.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Con- U
cordia te Hengelo (G.). M

GERRIT KLEIN KRANENBARG

X en
) HERMIEN BEUMER

hebben de eer u, mede namens wederzijdse W
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- W
men huwelijk, dat D.V. voltrokken zal wor- \
den op donderdag 9 maart om 13.30 uur ten Q
gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke huwelijksinzegening des middags
om 14.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Vor-
den door de Weleerw. Heer ds. J. J. van
Zorge.

X Ruurlo, D 58
. . Vorden, E 40
* -maart 1967

X
X
X
X
X

Tijdelijk adres: E 40 a, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur In hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

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

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag 14
maart a.s. geen zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.

De eerstvolgende zitting is bepaald op dinsdag
11 april 1967, van 19.30 - 20.30 uur in het ge-
meentehuis.

Vorden, l maart 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

UNIEKE KANS OM UW OUD
SCHEERGEREI VOOR EEN
HOGE PRIJS IN TE RUILEN

Philips scheerapparaat
Type 2000 S met verende scheer.
hoofden en in/gebouwde tondeuse
voor lang haar.

Nu met ƒ 12,50 inruil voor elk oud
scheerapparaat.
Prijs ƒ 79,50 inruil ƒ 12,50

nu f 67,-

Remington scheerapparaat
Type Selectric met regelstanden
voor zacht en diep scheren.
Tondeuse ingebouwd.

Nu met ƒ 25,— inrullkorting.
Prijs ƒ 98,50 inruil ƒ 25,—

nu f 73,50

U KUNT ZE ZELF KOMEN ZIEN
EN PROBEREN

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Alleen vrijdag en zaterdag
200 gram snijworst
200 gram tongworst
200 gram nierbrood
500 gram fijne rookworst
500 gram balkenbrij

Krijt

100
100
100
175

70

Dorpsstraat

Ongekend lage prijzen
in Albers zelfbediening

KNOOPJES- EN KATJESDROP 250 gram

BLOOKERS CACAO 500 gram

DISCOUNT KOFFIE 500 gram

ZELFRIJZEND BAKMEEL 2 pak voor

300 GRAM ZOUTE PINDA'S

VANILLESUIKER 10 zakjes voor

CHOCOLADE IJSCUPS 200 gram

CHOCOLADE PINDABLAADJES 200 gram

GEZINSTUBEN MAYONAISE slechts

GEZINSFLESSEN SLASAUS per fles 98

GROTE FLESSEN WITTE OF RODE DRUIVENSAP 129

REKLAME WIJN deze week per fles 169

GROTE POTTEN MOOIE ZULVERUITJES slechts 98

DOPPERS MIDDELFIJN 2 halve litersblikken voor 98

KLINKHAMER GRONINGER KOEK deze week p. stuk QQ

AARDBEIEN OP SAP r/2 üter 89

HAWAIIAN ANANAS 2 blikjes van 136 et nu voor 98

VOLOP PAASBROOD

MATZES per pak 64

TEA CRACKERS per pak 44

89

150

259

98

89

39

89

89

BOTERHAMWORST

ZURE ZULT

GEBRADEN GEHAKT

150 gram voor

150 gram voor

150 gram

49
49
79

BIJ ELKE KILO SUIKER

12 SPRITSKOEKEN voor 69
VOLOP RADION IN VOORDEELZAKKEN

MET GRATIS GROOT PAK LUVIL

VOLOP LUX VLOEIBAAR

MET l AFWASBORSTEL VOOR 10 CENT

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. fibers
NIEUWSTAD — VORDEN

Heden overleed, nog vrij onverwacht, onze lieve
moeder en grootmoeder

BERENDINA HESS-BESSELINK

weduwe van Joh. Hess

in de ouderdom van 79 jaar.

Winterswijk: Fam. Vlam-Brussen
Zutphen: Fam. Klein Brinke-Brussen

Eefde: Fam. Wunderink-Brussen
Deventer: Fam. Borninkhof-Hess

Vorden, l maart 1967
„Het Enzerinck"

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 4 maart
om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

NOG DEZE WEEK GELDT DE

sola inruilaktie
SOLAPANNEN, MESSEN,
LEPELS EN VORKEN

met 20 procent korting
tegen inlevering van uw oude pan-
nen en bestek

Koersolman

Ons paradepaardje!

Geweldig mooie huishoudduster
Voor deze charmante nylon duster
met royale zakken, in rood, marine
of groen, verstevigd met échte Vlie-
seline, betaalt u tijdelijk ('t is bijna
ongelooflijk) slechts

f 12,95
Beslist op onze volgende parade-aanbiedingletten

H. LUTH

SPECIAALZAAK

outh For Christ
nodigt u uit voor de

JEU6D-RALLEY
met de unieke Zweedse zanggroep

De Gospel Four
G. W. Eijerkamp

Vorden
tel. 1386

OP MAANDAG 6 MAART A.S. IN HET
NUTSGEBOUW TE VORDEN

Aanvang 8 uur — Toegang vrij

Door opheffing van het GTW-kantoor
gedwongen,

is ons agentschap
VERPLAATST
naar:

SIGARENMAGAZIJN EN BOEKHANDEL

Hassink
Raadhuisstraat 14 — Vorden — Telefoon 1332

Voor:

Gezelschapsreizen en uitstapjes, excursies
en schoolreizen

Modern en comfortabel materieel bemand
door ervaren chauffeurs

'Vakantie Dagtochten Programma verschynt
in mei

In april/mei wekelijks 3 tochten naar de
bloeiende bollenvelden en Keukenhof

OOK VOOR ARKE VAKANTIEREIZEN
KUNT U BIJ HASSINK TERECHT

ZUTPHEN

Nieuw, Gazelle toersport
met alles eraan ƒ 245,50
RÜwielbedrJjf Tragter

PUCH scyrider ƒ 785,— de
topper voor populaire prijs.
Broinfietsbedrijf Tragter

Aduerteren
doet verkopen

Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogistery en
fotohandel

P. C. Mipius, Zutphen
Laar straat 5

Of nu Dukla dan wel Ajax wint,
blijf kalm ook voor de strijd begint!

UNIEKE VOORLICHTINGSAVOND VAN
WATERSCHAP „BAAKSE BEEK"

Vorige week vond er in de kapel van de Wildenborch
een bijzondere voorlichtingsavond plaats, waarbij een
nauwer kontakt is gelegd tussen het Waterschapsbe-
stuur van de Baakse Beek en de aangelanden.
Deze avond, uitgaande van de werktuigenvereniging
Ons Belang werd belegd in nauwe samenwerking met
de drie standsorganisaties en was bedoeld om de leden
en de verschillende aangelanden voorlichting te geven
omtrent het doel, de werkwijze en de plannen van het
Waterschapsbestuur. Hiertoe had men een aantal pro-
minente figuren uitgenodigd o.m. waren aanwezig de
watergraaf mr R. A. v. d. Wall-Bake, de sekretaris, de
heer Pardijs en de heer P. L. van Halst, voorts de loco-
burgemeester van Vorden, wethouder A. J. Lenselink,
hoofdgeërfde de heer Bouwmeester en de heer Pardijs
van de Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst.
Tegen acht uur kon voorzitter de heer L. Groot Bra-
mel een groot aantal belangstellenden benevens boven-
genoemde sprekers verwelkomen, met een speciaal wel-
komstwoord tot de nieuwe watergraaf die deze unieke
avond met een inleiding zou openen.
Mr v. d. Wall-Bake sprak een kort inleidend woord ter
kennismaking en zette o.m. het doel en de werkwijze
van het waterschap uiteen.
Na de pauze werden verschillende vragen gesteld o.m.
betreffende versnelling van de plannen door werkobjek-
ten. Baron van Dorth tot Medler pleitte met nadruk nog
voor een gezamenlijke aanpak van de problemen o.m.
in samenwerking met alle standsorganisaties.
Vervolgens hield de heer Pardijs van de RLVD een land-
bouw-techniscoh praatje met als onderwerp: Hoe een
optimale produktie van het grasland?
Mr v. d. Wall-Bake, die aandachtig de uiteenzettingen
en klachten had aanhoort, hoopte in zyn slotwoord, dat
men de overtuiging had gekregen dat van de zijde van
het Waterschap alles zal worden gedaan om tot een op-
lossing te komen. Vooral de heer van Halst heeft zich
hier met hart en ziel achter gezet en zal met open oog
en oor naar u luisteren.
Loco-burgemeester en wethouder A. J. Lenselink sprak
namens de drie standsorganisaties en wilde ook de na-
druk leggen op de ergerlijke toestand in het Medler-
Mossel.



Hervormde
Jeugdverenigingen
Bezoekt a.s. vrijdag 3 en
zaterdag 4 maart onze

bazar
in het Nutsgebouw te Vorden.

Deuke attrakties, sjoelen, balgooien,

schieten, rad van avontuur enz. enz.

Entree vrij.

*
TEVENS DINSDAG 7 MAART IN DE
KAPEL DE WILDENBORCH

Uw adres voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Ledenvergadering van de
Oranjever. Vorden

op donderdag 9 maart a.s. 's avonds
8 uur in café „de Zon".

Bespreking Koninginnefeest.
Bestuursverkiezing. Aftredend
H. Bogchelman (herkiesbaar).

Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach zal op maandag 6 maart 1967
nam. 2 uur aan Bosmanshuis te Vorden publiek

è, contant verkopen onder Huize Hackfort:

eiken, fijnspar, lariks en grove dennen aan hopen,
voor timmerhout, posten, rikken en brandhout

Perc. l t/m 10 eikjes v. staken en brandh. en 11
t/m 16 f ijnspar a/d weg n. Hein Rietman; 17 t/m
20 lariks op 't Makikink; 21 t/m 28 zw. eik en 29
t/m 31 brandh. i/h Bekenbosje a/d Koekoekstr.;
32 t/m 36 lariks i/h bos achter Buitenzorg bij
Wagenvoort; 37 t/m 45 zw. eik en 46 brandh. i/d
KI. IJzerhorst bij Broekgaarden; 47 t/m 53 gr.
dennen v. rikkens en 54 t/m 60 lariks in Mak-
kinkbroek. Aanw. de bouwlieden.

TOONT UW BELANGSTELLING !

WIJ VRAGEN:

vakbekwame

metaalbewerker
KEUNE
Industrieterrein — Vorden

Husqvarna
•l B W K D K N B I N O B !•••

Een
volmaakte
keuze..

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd^

Een elektrisch fornuis
NU VOOR EEN
AANTREKKELIJKE PRIJS

BIJZONDERHEDEN :

Kookplaten: 4 kookplaten, maten
14,5 cm, 22 cm en twee 18 cm waar-
van één 18 cm snelkookplaat.

Oven: ruime oven met thermostaat
voor het regelen en konstant houden
van de temperatuur tussen 50° C en
en 300° C. Instelbaar voor boven en/
of onderwarmte.

Opbergruimte onder in fornuis.

Uitvoering: staalplaat in- en uitwen-
dig, wit geëmailleerd, solide afwer-
king.

Eén jaar schriftelijke garantie op
alle delen.

Dit voor een prijs van f 375,-
Uiterlyk tot en niet 18 maart bij
aankoop een waardebon van ƒ 60, — .
Die u naa^ îgen wens in onze zaak
kunt besdljljm. Voor de aanschaf
van kookpannen bijvoorbeeld.

HET INSTALLEREN IS GRATIS !
Vraag vr^J^jvend inlichtingen en
folder ^

G. Einsbroek l Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

B.A.BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

NU BINNEN IEDERS BEREIK !

De Zanussi wasautomaat
5 kg of minder geheel automatisch
wassen.

ƒ 1029,- — ƒ 200,- inruil = f 829,—

4 kg of minder
ƒ 899,. — ƒ 200,- inruil = ƒ 699,—Jong Gelre

AFDELING WARNSVELD
Wij demonstreren u geheel
vrijblijvend

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIEBUR.

propaganda feestavond
zaterdag 4 maart om 7.30 uur in
café „de Pauw". Vorden — Telefoon 1253

1. Bont voorprogramma.

2. Opvoering van het blijspel „Stoelendans"
door Eline Verkade. N.V.V. Bestuurders Bond

Na afloop bal

Zoekt u een nieuwe vloerbedekking
graag laten wij u onze uitgebreide
kollektie zien.

Bel 1514
Vrijblijvend komen wij met u praten

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

belegd voor haar leden en niet-deden
op dinsdag 7 maart a.s. 's avonds 8
uur in zaal „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) een grote

openbare vergadering
waar zal spreken de heer A. Boon,
2e voorzitter van het NVV.

Onderwerp: Hedendaagse aktualitei-
ten o.a. de werkeloosheid in Neder-
land.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

HOUDT DEZE AVOND VRIJ.
Entree vrij.

Verrassend „Vivo-voordeel"

HARING IN TOMSAUS n oc
2 bi* Ü.Od

SPERCIEBONEN
literblik

BAVARIA PILS
4 fles

WAFELKOEKEN
2 pak

POTGROND
pak

0.69

1.00

0.89

0.39
Nu verkrijgbaar in alle Vivo-winkels:

JEUGDSTRIPVERHAAL no 9

Geldig 1-8 maart 1967

VIVO KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

fok
veilig
met
Fokkamel

kalverblok
A. R. HEUVELINK

Eikenlaan D 138 E - VORDEN - Telef. 05752-6781

Laat „Contact" uw vraagbaak zijn!

Gazelle, cazenave, ƒ 410,
de tienertopper, nieuwe
kleur.
Bromfietsbedryf Tragter

De meest ideale
AUTOMATISCHE
TROMMEL
WASCOMBINATIE
is de

Wast helemaal en ;|
l daar gaat het om |

automatisch. Nog |
i: even de was dro- !
l gen in de aange-
I bouwde centrifuge: l
| en . . • ' , . klaar is 5 kg f
| wasgoed!

| Dit wonder van J
l schoonheid,de AEG' |
l Turnamat wordt u ;

i!geadviseerd door

J. H. Wiltink
't Hoge 26 - Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEBKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Fair Lady, met verende
vork ƒ 459,— automatische
koppeling, l ketting l ver-
snel, zeer solide.
Bromfietsbedryf Tragter

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Een bromfiets gelijk een
motorrijwiel Gazelle
COMET ƒ 1050,— m. kof-
ferrek 4 versn. voetsch.
Bromfietsbedryf Tragter

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Frans Smit wil u w heel graag leren,
zorg'loos een feest te arrangeren!

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1600

ZONDAG 5 MAART, 8 UUR:

De 7 gladiatoren
van Sparta

TOEGANG 14 JAAR


