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INTERKERKELIJKE TONEELGROEP
„LEKTON"

De nog maar kort geleden alhier opgerichte to-
neelgroep „Lekton" (de naam werd afgeleid van
•een samenvoeging van tekespelen en toneel) gaf
vrijdagavond in Irene haar eerste toneelavond
met de opvoering van het blijspel „De tante van
Charley" geschreven door Rosita Peters onder
regie van de heer W. Jansen te Vorden.
Het openingswoord werd gesproken door wethou-
der, de heer A. J. Lenselink, die er zich over
verheugde dat de oprichting tot stand was ge-
komen van Rooms Katholieke, Hervormde en Ge-
reformeerde zijde die elkaar op dit gebied hebben
mogen vinden. Spreker hoopte dat ook op ander
gebied de samenwerking in de toekomst zich
mocht voortzetten.
Nadat de Chr. Zangvereniging „Excelsior" door
het zingen van een aantal liederen aan dit eerste
optreden een feestelijk tintje had gegeven, volgde
opvoering van bovengenoemd toneelstuk.
De medespelenden hebben de talrijke aanwezigen
enige uren van aangename ontspanning bezorgd
wat mede te danken viel aan de speciaal ontwor-
pen kostuums o.a. door het personeel van de Chr.
Landbouwhuishoudschool en door de grime van
de heer Boltjes uit Almen.
Het slotwoord sprak ds. van Belzen, welke aan
alle medewerkenden lof toezwaaide voor deze
avond.

MARKTVERENIGING DEELDE
SUBSIDIES UIT

Onder voorzitterschap van de heer G. J. Wuesbe-
nenk hield de marktvereniging Vorden donder-
dagavond in hotel „'t Wapen van Vorden" een
ledenvergadering, waarbij de voorzitter veel blij-
de gezichten welkom kon heten.
Dit waren dan de gezichten van de afgevaardig-
den van de verschillende verenigingen, scholen
etc. die een subsidie in ontvangst kwamen nemen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer
J. J. v. d. Peyl, bleek dat er bij de najaarsverlo-
ting 7700 v. d. 8500 loten werden verkocht. Wan-
neer de hoofdprijzen verhoogd worden zullen we
dit jaar waarschijnlijk nog meer loten kunnen
verkopen, meende de heer v. d. Peyl, die vervol-
gens mededeelde dat er op de markt in 1965 3077
biggen waren aangevoerd, 43 runderen en l pony.

Hieruit werd de konklusie getrokken dat de week-
markt nog altijd in de plaatselijke behoefte voor-
ziet.
De penningmeester, de heer H. KI. Brinke, bracht
vervolgens het financiële verslag uit, waaruit o.m.
bleek dat er ƒ 1425,— beschikbaar was voor sub-
sidies.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd
de heren H. J. Mombarg en J. F. Geerken. De
aftredende bestuursleden t.w. de heren J. M. v. d.
Wal, G. J. Wunderink, J. A. Koning, M. J. Wues-
tenenk en B. H. Lebbink werden bij acclamatie
herkozen.
Hierna werd overgegaan tot het uitkeren van de
subidies. Deze waren als volgt:
Lagere Landbouwschool ƒ 100,- ; Landbouwhuis-
houdschool ƒ 50,—; Groene Kruis ƒ 100,—; R. K.
Maatsch. Gezinszorg ƒ 40,—; Nutskleuterschool
ƒ 100,— ; Bijz. kleuterschool ƒ 85,— ; R. K. kleu-
terschool ƒ 50,—; Ned. Bond v. Plattelandsvrou-
wen ƒ 75,—; R. K. Boerinnenbond ƒ 40,—; Jong
Gelre ƒ 100,— ; CJBTB ƒ 40,— ; JBTB ƒ 25,— ;
MBA R. K. Meisjesvereniging ƒ 25,—; Stieren-
vereniging „Delden" ƒ 40,—; Stierenvereniging
„Mossel" ƒ 40,—; Jongveekeuring distr. 4 ƒ 25,—;
Schapenfokdag ƒ 30,—; Bedrijfsverzorgingsdienst
ƒ 50,—; Veevoedingskern ƒ 40,—•; Bijenvereniging
ƒ 40,—; LRV „De Graafschap" ƒ 50,—; Zwem-
bad „In de Dennen" ƒ 100,—; Rattenbestrijding
ƒ 40,—. In het bedrag van ƒ 1425,— is ƒ 40,—
inbegrepen voor de huur van het marktterrein en
ƒ 100,— voor het personeel markt.

Medegedeeld werd dat van de besturen van de
IJsbaanvereniging en van de damclub DCV even-
eens verzoeken om subsidie zijn binnengekomen.
Over deze subsidieaanvragen is overleg gepleegd
met de betrokken afdeling van het Ministerie van
Justitie. In verband met de opgelegde voorwaar-
den keurt de minister het verlenen van subsidie
aan de hierboven vermelde verenigingen niet
goed, zodat het bestuur van de marktvereniging
genoodzaakt was op deze aanvragen afwijzend te
beschikken.
Op l maart was nog een verzoek om subsidie
binnengekomen van de Stichting Diaconaal Maat-
schappelijk Werk te Vorden die het geld ten goe-
de wilde laten komen van de gezinsverzorging,
een afdeling die vroeger onder het Groene Kruis
ressorteerde. Over deze aanvraag is eveneens
overleg gepleegd met het Ministerie van Justitie.
De marktvereniging werd geadviseerd dit jaar
op deze aanvrage afwijzend te beschikken en het
verzoek t.z.t. gemotiveerd voor te leggen. Het be-
stuur hoopt het volgend jaar de subsidie aan de
stichting te kunnen verlenen.
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l In onze voorjaarskollektie
BIJZONDER LEUKE
SPORTIEVE MODELLEN,

MOOI OM TE ZIEN EN
PRETTIG OM TE DRAGEN.

KIJK VOOR

KERKDIENSTEN WOENSDAG 9 MAART
( l l idstnml voor het gewas)

H e r v. K e r k
7.30 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . k e r k
's Avonds half 8 ds. Th. P. van Belzen

KERKDIENSTEN ZONDAG 13 MAART

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. F. Ossewaarde van Lochem

G e r e f . K e r k
10 uur ds. Th. P. van Belzen
7 uur ds. Firet van Eefde-Gorssel

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

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(a Heen spoedgevallen)

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

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

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

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

BURGELIJKE STAND
MUI 3 t/m 8 maart 1966

(it-boren: Henrica W. A. d. v. Th. W. M. Eijkel-
kamp en H. B. M. Eijkelkamp-Tijssen; Anna L.
dochter van J. W. Lievestro en P. N. Lievestro-
Noordam; Frederikus zoon van P. de Vries en A.
de Vries Sijtsema.
Ondertrouwd: G. W. Rutgers, 24 jaar te Wierden
en J. G. van Zorge, 23 jaar te Vorden.
Gehuwd: J. H. Liebrand ̂ •tear> te Doetinchem
en E. Eeftink, 25 jaar te *^J ]'
Overleden: Arendsen Johanna W. 3 jaar.

AUTORIJLES ?

VJLM.W.
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256

den te leggen van het bestuur zo nodig bijgestaan
door enkele leden, die hun sporen op dit gebied
•eeds hebben verdiend.

Tenslotte vestigde de voorzitter nog de aandacht
van de aanwezigen op de jaarlijkse algemene
vergadering van de VVD, welke op 11 en 12
rnaart a.s. te Amsterdam zal worden gehouden.
De openingsrede van de voorzitter, Mr. Geertse-
na, zal via de radio te beluisteren zijn.
Enige nieuwe leden en abonnee's op het VVD-
weekblad konden worden genoteerd.

JAARVERGADERING GMvL

De heer G. J. Wuestenenk benoemd tot
tTe-bfstuurslid

De GMvL afd. Vorden hield in hotel „'t Wapen
van Vorden" een goed bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord heette de heer A. G. Men-
nink o.m. welkom drs. G. H. Weekhout uit En-
schede, direkteur van de Coöp. Landbouwbank en
Handelsvereniging Lonneker.
De heer Mennink gaf vervolgens .een terugblik op
het afgelopen jaar.
In 1965 waren de vleesprijzen redelijk goed te
noemen. Door het krappe aanbod van rundvlees
kon het varkensvlees zich handhaven. De melk-
prijs was matig. De opbrengsten van granen en
hakvruchten was mede door het regenachtige
weer matig. Begin 1965; kon de pluimveehouderij
niet juichen doch het najaar maakte veel goed.
Zo zal 1965 met al zijn plensregens ons nog lang
in het geheugen blijven.
Thans is de mond- en klauwzeer epidemie aan het
afnemen. Het aantal nieuwe gevallen is gering.
De overheid overweegt elk najaar preventieve
enting in te stellen, langs de West Duitse grens.
Ook de melkprijs is heden een punt van bespre-
king. Volgens de lonen en kosten mag de richt-
prijs wel 35 cent worden. Het boerenbedrijf zal
een tijd van aanpassing tegemoet gaan, een struk-
tuele aanpassing zodat het ekonomisch sterk de
toekomst tegemoet gaat. De produktieomvang zal
zodanig vergroot moeten worden dat er een vol-
doende verteerbaar inkomen overblijft. De veel
gestelde en beluisterde vraag is, hoe zullen onze
boerenbedrijven er over 5 of 10 jaar uitzien, wil
men internationaal in EEG-verband of op wereld-
niveau de konkurrentie aankunnen.

Wat vraagt dit van de hedendaagse boer als hij
reeds met aanpassen van zijn bedrijf moet begin-

modeschoenen
EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 — Vorden

MEJ. BREUKINK SPRAK OVER
BRONKHORST

Aan de hand van vele dia's sprak mej. Breukink
uit Bronkhorst voor leden van de afd. Vorden van
de Mij. tot Nut van 't Algemeen in het Nutsge-
bouw over de kleinste stad van Nederland Bronk-
horst (gem. Steenderen).
De voorzitter, de heer H. Wesselink, gaf na zijn
welkomstwoord mej. Breukink het woord.
Doorspekt met kwinkslagen, vertelde spreekster
over haar stad, welke in 1482 in het bezit van
stadsrechten kwam. Het middelpunt van „de stad"
vormt de kapel welke thans door monumenten-
zorg met bijdragen van rijk, provincie en ge-
gemeente en de bewoners weer geheel gerestau-
reerd een plaats in het stadsleven inneemt. De
torenklok dateert uit anno 1638.
Door de Veerpoort kwam men de stad binnen ko-
mende vanaf de IJssel alsmede door de Steen-
poort vanaf de landszijde. Van het slot van de
roemruchte Heren van Bronkhorst was volgens
mej. Breukink niet veel weer te vinden. Alleen
de machtige fundamenten die gedeeltelijk zijn
blootgelegd wijzen nog de plaats aan waar het
stond. Verder werd aandacht geschonken aan het
Schuttersfeest dat elke eerste donderdag in sep-
tember in het stadje wordt gehouden.
De voorzitter dankte mej. Breukink voor de mooie
avond en bood haar een klein blijk van waarde-
ring aan.

GROSLIJST VVD VASTGESTELD
Onder leiding van de heer W. Polman hield de
afdeling Vorden van de Partij voor Vrijheid en
Demokratie in hotel „'t Wapen vanVorden" een
goed bezochte en geanimeerde ledenvergadering
ter vaststelling van de kandidatenlijst voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen.
De heer Vogtlander die vele jaren het voorzitter-
schap op uitstekende wijze heeft vervuld, doch
wegens gezondheidsredenen voor deze funktie
heeft moeten bedanken, werd dank gebracht voor
het vele werk dat hij voor de afdeling Vorden
heeft gedaan.
De voorzitter herdacht in zijn openingswoord het
afdelingslid, wijlen de heer D. Wolters
Spreker herinnerde er voorts aan, dat de Partij
Gemeentebelangen dit jaar niet aan de gemeente-
raadsverkiezingen zal deelnemen en sprak de ver-
wachting uit, dat velen uit deze kring de gelede-
ren van de Vordense WD zullen komen verster-
ken.
Over de kandidatenlijst voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen ontspon zich een drukke
gedachtenwisseling, welke resulteerde in de vol-
gende samenstelling:
1. H. Wesselink; 2. H. S. J. Albers; 3. H. Tjoonk;
4. J. W. Emsbroek; 5. G. J. Vruggink; 6. mevr.
H. F. G. Stenger-Torringa; 7. B. Wunderink; 8.
H. W. C. Haverkamp; 9. H. Bannink en 10. J.
Dekker.

| Besloten werd de verkiezingspropaganda in han-

Prasident

Het aantippen van de Tippo-
maticschijf ontlast u van alle
verdere manipulaties met
knoppen.

Automatisch wordt een haar-
scherp beeld in V.H.F en
U.H.F, bereik ingesteld.

VOOR KIJKER EN LUISTERAAR
STAAT „BREDEVELD" VAKKUNDIG
KLAAR

Fa. Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Tel. 3813

Betaling abonnementsgeld
Vóór l april kan het abonnementsgeld weer
worden voldaan op giro no. l 20 58 67 t.n.v.
drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden.

Door de steeds stijgende kosten is het niet
mogelijk het abonnement sturief te handha-
ven. Ook het halfjaarlijks innen wordt door
de omslachtige administratie te kostbaar.

Het abonnementsgeld zal voortaan ƒ 5,—
per jaar bedragen.

Wordt u na l april een kwitantie aangebo-
den door de kwitantieloper dan komt er
30 cent inkassokosten bij.

Voor kwitanties die per post worden aange-
boden komt er 50 cent inkassokosten bij.

Voor buitenlandse abonnee's wordt het
abonnementsgeld ƒ 10,— per jaar.

nen. In het algemeen kan men zeggen dat het be-
drijf groter moet worden hetzij door oppervlakte-
vergroting of investering. Dit brengt de nodige
konsekwenties met zich mee. In het ruilverkave-
lingsgebied Warnsveld zijn in het kader van
streekverbetering reeds een aantal boeren tot uit-
breiding overgegaan. In veel gevallen zal de uit-
breiding gezocht moeten worden in produktieuit-
breiding b.v. meer varkens of kippen enz. De boer
zal over de nodige financiële middelen moeten
kunnen beschikken en dat is vaak het grote knel-
punt.
Vele van onze boeren zijn vakkundig goed onder-
legd en het zou jammer zijn als deze hun kansen
misten, aldus de heer Mennink.
Uit het jaarverslag van de sekretaris bleek dat de
afdeling thans 217 leden telt.
Het verslag van de penningmeester meldde over
1965 een batig kassaldo.

Bij gehouden bestuursverkiezing werd inplaats
van de heer G. J. Wuestenenk, welke na een peri-
ode van bijna 29 jaar, zich niet herkiesbaar stelde,
gekozen de heer G. Bogchelman.
De voorzitter bracht de heer Wuestenenk dank
voor alles wat hij in het belang van de afdeling
had gedaan. Hij wees er op dat de heer Wueste-
nenk sinds 8 februari 1937 bestuurslid van de af-
deling was geweest. Ook was hij in de oprichting
van de Bijz. Lagere Landbouwschool een belang-
rijke figuur geweest. Bij de oprichting van K.I.-
vereniging was hij de stimulans geweest. Steeds
hebt u met raad en daad de landbouw ten dienste
gestaan.
Als blijk van waardering bood de voorzitter hem
een boekenbon aan en een attentie voor mevr.
Wuestenenk. De heer Wuestenenk werd tot ere-
bestuurslid benoemd.
Nadat de heer Wuestenenk dank had gebracht
voor de hem toegesproken woorden en aangebo-
den cadeaus, sprak de heer drs. Weekhout over
het onderwerp: „Het verband tussen politiek, eko
nomie en landbouw".
Nadat spreker dit onderwerp in korte trekken en
op duidelijke wijze had behandeld, bracht de voor-
zitter de spreker dank voor zijn uiteenzetting en
bevredigende beantwoording van de gestelde vra-
gen.

„Sl'ARTA" GAF GOEDE TURNUITVOERIMJ
Onder leiding van de heer J. Groot Wassink uit
Doetinchem gaf de gymnastiekvereniging „Spar-
ta" zaterdagavond in het Nutsgebouw haar jaar-
lijkse uitvoering, waarvoor goede belangstelling
bestond.
In zijn openingswoord sprak voorzitter Brinkman
een bijzonder woord van welkom tot burgemees-
ter A. E. van Arkel en echtgenote, mevr. Groot
Wassink, de heer Jorissen en afgevaardigden van
de zustervereniging „Brinio" uit Lochem.
Hierna werden de dames mevr. Stijl, mevr.
Schuurman, mevr. Wagenvoort en mevr. Brink-
man in het zonnetje gezet voor het feit dat zij 8
maal het vaardigheidsdiploma hebben behaald,
hetgeen gehonoreerd werd met 'n gouden speldje.
De heer Brinkman hoopte dat dit succes een
mulans voor de jeugd mocht zijn.
De heer J. Hogendoorn mocht hierna van de voor-
zitter het speldje van de K.N.G.V. in ontvangst
nemen, dit ter gelegenheid van 25 jaar „Sparta-
lid". De leidster van de jeugdgroep, mej. Gerda
Hellewegen, werd door de voorzitter in de bloe-

s gezet voor de fraaie 2e plaats die zij on-
langs in Winterswijk behaalde bij de kampioen-
schappen van de turnkring „De Graafschap".
Na al deze huldigingen werden hierna in een vlot
tempo de verschillende oefeningen afgewerkt.
Op een paar uitzonderingen na, zoals de vrije oe-
fening van jongens I en II en de oefening aan de

ongelijk door meisjes IV, waarbij < l '
h ier en daar te wensen overliet, was het pro-

gramma voor de pauze van goede kwaliteit. Spe-
ciaal de vrije oefening van meisjes IV op muziek
van de „Sirtaki" werd leuk uitgevoerd.
Het programma na de pauze begon met een oefe-
ning op de hoge brug door de heren waarbij voor-
al J. Hogendoorn en J. Groot Wassink zich onder-
scheidden. De overige nummers werden eveneens

oed gebracht zoals b.v. de oefening op de even-
wichtsbalk door dames, vrije oefening door meis-
jes III, de knotsoefening door de dames en de
pyramide door jongens I en II.
Eén van de beste nummers was die aan de brug
ongelijk door de dames. De dames voerden deze
oefening zeer goed uit waarbij toch zeker het
klassewerk van Gerda Hellewegen niet onvermeld
mag blijven. Een vrije oefening door de dames
enioren besloot deze turnavond. Over het geheel

genomen was deze uitvoering van „Sparta" beter
dan vorig jaar.

OUDERAVOND BIJZ. LAGERE
LANDBOI'WSC IIOOL

Onder leiding van de direkteur, de heer G. J. Ban-
nink, werd in het schoolgebouw over het cursus-
jaar 1965-1966 de tweede ouderavond gehouden.
In zijn openingswoord gaf de direkteur allereerst
een overzicht van de ontwikkeling van het onder-
wijs in verband met de nieuwe mammoetwetge-
ving. In het bijzonder werd aandacht geschonken
aan het beroepsonderwijs alwaar het landbouw-
onderwijs bij is ingedeeld.
De heer Haanschoten sprak vervolgens over het
praktijkveeteeltonderwijs waaronder ook 't hand-
en machinaal melkonderwijs is begrepen.
De heer Koerselman belichtte het praktijkonder-
wijs en de vele mogelijkheden welke dit vak biedt.
Uit dit alles bleek dat het agrarisch onderwijs een
brede basis vormt voor leerlingen die in de land-
bouw of beroepen die direkt of indirekt hiermede
in verband staan, werkzaam zijn.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen
werd een druk gebruik gemaakt.

FEESTAVOND NED. HERV. M.V. EN J.V.
Voor een goed bezette zaal van het gebouw Irene
hielden de Ned. Herv. M.V. en J.V. gezamenlijk
hun jaarlijkse feestavond onder leiding van de
leider van de J.V. de heer D. Weustenenk.
Na een openingswoord en gezamenlijk zingen van
gezang 180 las mej. Kettelarij de gelijkenis van
het onkruid onder de tarwe (Matth. 13 vers 24 tot
31), Mej. F. Pardijs zong met gitaarbegeleiding
enige zangnummers, wat zeer werd gewaardeerd.
De hoofdschotel van de avond was de opvoering
van het blijspel „Een zeeman ging passagieren"
uit drie bedrijven door Koos Beswino.
Dit stuk, hetwelk zich afspeelde in de kamerflat
van Ferry Moerhaven, kreeg een uitstekende ver-
tolking. Het liet duidelijk zien dat 'n goed en ge-
lukkig huwelijk niet door de ouders kan worden
beklonken doch dat het van de betrokken partijen
de ware liefde dient te zijn. Ook dat het kapitaal
hierbij niet steeds de boventoon moet voeren werd
duidelijk naar voren gebracht door Arie Schelle-
vis en Freule de Mees van Vendel.
Het dekor en de verlichting alsmede de grime-
ring droeg tot een uitstekende opvoering bij. Dit
laatste was bij de heer Wuestenenk uit Hengelo
(Gld.) in goede handen.
Aan het slot bracht de heer W. Dijkman alle me-
despelenden dank voor het gebodene, waarna de
heer Weustenenk na het zingen van de „Avond-
zang" met dankgebed eindigde.



uxariex
een procfukt van

mogelijkheden
voor mooier, beter licht en wonen
VRMS 1NUCHTINGEN BIJ CE VAKMAN

Voor betere
woninginrichting

fokkamel

en
kalverblok

bij

A. R. Heuvelink
KRANENBURG D 138 e VORDEN
TELEFOON 6781

WESSANEN O WORMERVEER

Een keur van
uoorjaars- en zomerstoffen

in allerlei kleuren
en kwaliteiten

vindt u bij
V O R D E N

Elke 6e fles Spar bier gratis en nog 10 % zegelkorting

Zegelkorting

8 Spar repen melk of puur van 100 et v. 89 et - 9 et
7 Spar repen hazelnoot van 100 et voor 89 et - 9 et
l zak gedroogde abrikozen van 85 et voor 79 et - 8 et
l pak Spar thee 86 et - 17 et
l pak Spar theezakjes 95 et - 19 et

l pot knakworst 115 et - 23 et
l pakje vanille frou frou 68 et - 14 et
l ontbytkoek middel 65 et - 13 et
l edelkandijkoek 98 et - 20 et
1 Valenciade koek 89 et - 18 et
2 pakjes Spar pudding 52 et - 10 et
l blik doperwtjes, fijn
l blik capucijners samen 300 et - 30 et „
l blik rode kool
Bij 4 pakjes Spar margarine l zakje glazen knikkers gratis !
100 gram snij- of cervelaatworst van 65 et voor 49 et — 10 %

OP HET VERSE VLEES 10 % ZEGELKORTING

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
jKOPEN BIJ DE SPAR
ü&WARENBfJ-W KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

Iemand die Gelderland
op z'n duimpje kent en
getoond heeft een goed
bestuurder te zijn moet
ook nu weer in de Sta-
ten. Kiest daarom no. l
van lijst 5

H. M. OLDENHOF

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

Wij zijn vrijdag a.s.
weer aanwezig op
de markt met onze

VERSE
HAANTJES

Poeliersbedrijl ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken & ƒ 1000,—

6 rente
Inlichtingen en prospect!
bi j :

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

OLDENHOF, een wijs
man met bijzondere be-
stuurseigenschappen,
moet opnieuw naar de
Provinciale Staten.
Stemt daarom op lijst 5.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

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

Houtmarkt 77, Zutphen

H. H. Veehouders

UTD - KALVERHALSTER
bij een proef bestelling van 2 zak d 25 kg Vitdfok,

de nieuwe kalver-opfokmelk van UTD

vita
. beter en goedkoper dan volle melk,

Bovendien voor elke 4 Vitafok-labels wéér een halster!
Deze speciale aanbieding geldt tot en met 31 maart a.s.

VERKRIJGBAAR BIJ

j. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -̂ EP (05752) 1540

Erfhuis Linde
wegens opheffing landbouw-
bedrijf

Notarissen H. van Hengel te Hengelo (Gld.)
en Mr. J. Rombach te Vorden zullen op
woensdag 16 maart 1966, half 2, ten ver-
zoeke van J. B. Vreman, E 35, Linde, Vor-
den, aldaar publiek verkopen:

vee en lanbbouwvoortvaring
waaronder: 9 melkkoeien (6 pas afgekalfd
3 dragend), 5 pinken, dragend varken, kom-
plete graanmaaier Massy-Harris, hooi-
schudder, harkmachine, zware kar op lucht-
banden, grasmachine (al deze machinerieën
voor gebruik achter tractor) autowagen
met opzet, mestverspreider, gierkar met
pomp, hakselmachine, melkkar, silo-opzet,
elektr. verwarmingskap, meikrek, meelkist,
droogvoederbakken, varkensbakken, var-
kenskevi's, ijzerboormachine, ijzeren zaag-
stoel met zaag, draaibank, aambeeld, melk-
en deelgereedschap, div. partijen goed wei-
dehooi in balen, partij stro, eiken kabinet,
voorts (door kopers af te breken): schuur,
2 kippenhokken, 2 zaadbergen.

Elektrische motor iy2 pk, Spinnekop hooi-
schudder.

Vóór de verkoop van de 5 pinken in perce-
len kan op de massa worden ingeschreven.

Betaling kontant. Kosten 10 %. Bezichti-
ging maandag en dinsdag 14 en 15 maart
1-5 uur en woensdag vóór de verkoop.

ONZE VOORRAAD

Meubelen
MOET U BESLIST EENS
ZIEN, ZOWEL MODERN ALS

KLASSIEK, IN RUIME

KEUZE VOORRADIG.

Ook deze prijzen vallen u beslist mee!

A. J. A. HELMINK
Ook al koopt u niet terstond,
Kom vrij binnen,
Kük vry rond !

Kunt u door omstandigheden ons niet
bezoeken, dan halen wij u geheel

vrijblijvend en gratis op.

DONDERDAG 10 MAART

Dansen
vanaf 's middags 3 uur.

Hotel „Het Wapen van Vorden"
F. P. Smit

huidverzorging
en make-up
VK>3Cj»'C'>-V

parfums

LANCÖME
•GZXmHHHBP^HHHKZI

DE'POSITAIRE:
DROGISTERIJ

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



Te koop: Renault Dau-
phine, bouwjaar 1960.
Te bevr. bureau Contact

Biedt zich aan: Net
meisje, voor de vrijdag-
avond en zaterdag, in
een winkel.
Brieven onder no. 50-1,
bureau Contact

Te koop: Een Engels le-
dikant, 2-pers. met spi-
raal en 3-delige matras.
Enkweg 26, Vorden

OLDENHOF, te goeder
naam en faam bekend,
moet weer Statenlid
worden. Hij kent het
werk en deed het prima.
Brengt dus uw stem uit
op lijst 5

H. M. OLDENHOF

Te koop: Meisjesfiets,
5-10 jaar.
G. J. Bloemendaal,
Wichmond

Mevrouw Feith „De Bel-
ten" Wildenborch zoekt
een flinke hulp om haar
1 dag per week bij te
staan tijdens de voor-
jaarsschoonmaak.
Telefoon 6607.

Te koop: Fiat 600 met
radio. H. J. Broekman,
Linde E 36

Gevraagd: Werk voor de
vrije tyd, liefst tuinwerk.
Inl. bureau Contact

Te koop: Koemest.
A. G. Winkels, Almen-
seweg 40, Vorden

Te koop: Eenjarig
vaarskalf. B. Antink,
E 18, Linde

Te koop: Toom biggen.
D. A. Lenselink
„Spekop"

OLDENHOF moet het
zijn ! Een man van for-
maat, een uitstekend be-
stuurder. Stemt voor de
Provinciale Staten:
H. M. Oldenhof, lijst 5.

ERFHUIS
Notaris Rombach zal
vrijdag 11 maart n.m. 2
uur t. verz. v. Joh. A.
Eijkelkamp, Nw. Heuve-
ling E 118, Vorden, al-
daar
publiek a kontant verko-
pen:
3 dr. melkkoeien, 2 ged.
pinken, 2 pinken, dr.
maal (alles t.b. en abor-
tusvrij), jonge hennen,
luchtb. wagen, stortkar,
vorkjesschudder, 2-p.
wentelploeg, 4 melkbus-
sen, meikrek, luchtband.
melkkar v. 3 bussen, 3
meelk. (4-schaps), man-
gelsnijder, motor, var-
kenskooi (7 st.) met mat
bascule, waterpompinst.
bovengr., 4 drinkbakken,
2 kippenhokken, zaad-
berg, hooi, suikerbieten
en huisraad als: kabinet,
kasten, tafels, stoelen,
ledikant, enz.
Te zien: 11 maart vóór
de verk. Kosten kopers
vee 10%, overig 12M.'/r.

Te koop: Glaskisten, l
stalen raam 124 x 280,
2 deuren 80 x 225, l
raam 110 x 140, l kozijn
met raam 65 x 154.

J. M. UITERWEERD
Schildersbedrijf
Ruurloseweg 35

Snelwasser ƒ 115,—
Centrifuge ƒ 115,—
Langzaam wasser rond

ƒ 195,—
Langzaam wasser vierk.

ƒ 265,—
Langzaam wasser met
verwarming ƒ 295,—
Gaskachel met
gasfles ƒ 99,—

KEUNE
Nijverheidsweg 4,
Vorden

OLDENHOF, oud-bur-
gemeester van Ede, ge-
deputeerde van Gelder-
land, moet weer gekozen
worden in de Provinciale
Staten. Een man om op
te bouwen. Dus lijst 5 !

X
X
X
H
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zaterdag 12 maart hopen onze lieve
ouders en grootouders

GARRIT LIGTENBARG
en

GARRETDINA JOHANNA
LIGTENBARG-HARMELINK

de dag te gedenken van hun 40-jarig
huwelijksfeest.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-
kind.

Vorden, maart 1966
Almenseweg 44

Gelegenheid tot feliciteren van 3-4.30
uur in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

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

Tot onze diepe droefheid ging heden, ge-
heel onverwacht, van ons heen, ons lief
dochtertje en zusje

JOKE

op de jeugdige leeftijd van 3 jaar.

De Heer heeft gegeven
De Heer heeft genomen

De naam des Heren zij geloofd

G. ARENDSEN
J. W. ARENDSEN-WAARLO
EN KINDEREN

Vorden, 3 maart 1966
C 159 a

De begrafenis heeft plaats gehad maandag
7 maart op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

BEJAARDENKRING
op donderdag 17 maart om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.
Mr. R. E. Baron van Dorth tot Medler zal

over zijn reizen vertellen.

WERKELIJK SMAAKVOL
PAS IS UW KAMER ALS DE

GORDIJNEN
EEN PASSEND GEHEEL
VORMEN.

Mogen wij u onze pracht
kollektie eens tonen.

Wij maken ze vakkundig op
' eigen werkplaats voor u.

Boerenpartij
Openbare Vergadering

op maandag 14 maart a.s.
's avonds 7.30 uur in zaal Bak-
ker, Dorpsstraat Vorden

JOH. v. d. BRAKE.

„MISLEIDENDE VOOR.
LICHTING".

Gelegenheid tot vragen stellen.

Voor- en tegenstanders hartelijk welkom !
Het bestuur
af d. Vorden

Spreker:

Onderwerp:

A.S. ZONDAG 14.30 UUR

VORDEN l - KOTTEN 1

MEVROUW, MIJNHEER,

VOOR UW

vaste vloerbedekking
NAAR EEN VAKKUNDIG
ADRES!

Wij leveren o.a. in:

Nylon tapijt, Sunspray, Tapi-
som, Esconyl. In de Bouclé's,
Tredfort, Lana, Parade, Gazon,
Rotterdam en. Jato.
Ook in Ster kokos een mooi
assortiment.

Fa.G.W.Luimes-B.LamiTiers
Telefoon 1421

P.S. Gaarne komen wij met stalen bij u
thuis.

Een nieuwe

vloerbedekking
ZOU U GRAAG WILLEN

HEBBEN, MAAR

DE PRIJS?

Mogen wij u eens vrijblijvend opgaaf maken

in de diverse soorten en kwaliteiten?

HET VALT U BESLIST MEE!

Bel 1514 en wij komen zonder

enige verplichting met u praten

KOMPLETE WONINGINRICHTING

A.Ü.A.H

COMPACT

BELLA

ECOMATIC
Prachtige namen die u niets
zeggen.

Wat ze voor u doen dat zegt
u meer.

Compact Erres volautomaat ƒ 928,—
Bella A.E.G. volautomaat ƒ 1295,—
Ecomatic Erres wasautomaat ƒ 748,—

Vraag een demonstratie bij u
thuis of in onze winkel,
en breng gerust een wasje mee

A.E.G. - ERRES . ENGLISH ELECTRIC
WASAPPARATEN EN CENTRIFUGES

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Onze Weekreklame
EXTRA LEKKER VOOR DE BOWL

l blikje ABRIKOZEN
l blikje PERZIKEN
l blikje ANANAS
deze drie blikjes samen voor

Litersblikken PERZIKEN OP SAP

169
139

Plastic flacons BLEEKWATER, geen 47 et, maar 39

Extra gezuiverde SODA, 750 gram, geen 50 et, maar 39
per iy2 kilo

HAAST U
Hele blikken GEMENGDE BISCUITS, l kg 199
Onze voorraad is beperkt

BALLEN GEHAKT IN TOMATENSAUS
groot blik voor 149

CHOCOLAATJES, 200 gram Q8

TIJDELIJK 20 et REDUKTIE op elk potje NESCAFfi

SOEPGROENTEN, per zakje, 35 et, 2 zakjes voor 59

Gezinsflessen SLASAUS, deze week voor 08

A.J.P. PUDDING, tijdelijk 3 pakjes voor 59

500 gram KRULVERMICELLI, middel 49

ONZE VLEESWARENAANBIEDING

150 gram ROOKVLEES 99

150 gram CERVELAATWORST 85

150 gram BLOEDWORST 49

DE STUNT VAN DE WEEK
bij elke KLIO SUIKER, 10 SPRITSKOEKEN voor 59

LENTE, BLOEMENAARDE
2 GROTE ZAKKEN, geen 100 et maar 89

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

TEKEN NU IN OP HET

BOEK

Beatrix trouwt
OF

Van baby tot bruid
EEN BLIJVENDE HERIN-
NERING DOOR DE VELE
FOTO'S.

BOEKHANDEL

HIETBRINK
TELEFOON 1253

!

m* "*"
"/?•" !'•'."• '"•

\ f
««-

Uw kamer groter met onze
vaste vloerbedekking. Dat
geef t een behaaglijk effect,

en is gemakkelijk in onderhoud.
Vele soorten in voorraad.

DENKT U AAN HET

JAARFEEST
van de Geref. Jeugdclubs
en G.J.V.

OP ZATERDAGAVOND

12 MAART A.S. IN IRENE?

AANVANG 19.00 UUR.

TOEGANG VRIJ

*Een rijkdom
voor uw woonkamer

•
WIJ ZIJN ER IN GESLAAGD DE ALLEEN-
VERTEGENWOORDIGING TE KRIJGEN VAN
DE ORIGINEEL DEENSE

FM Wand-meubelen
VERVAARDIGD DOOR DE
FKLDBALLES M0BELFABRIK UIT
DENEMARKEN

Goede meubelkunst en voorbeeldig uitgevoerd
handwerk zijn verenigd in het begrip

F M kwaliteit

Geen ander fabrikaat kan met

F M W A N D M E U B E L E N

vergeleken worden.

F M W A N D M E U B E L E N

kunnen op elke wand bevestigd worden in einde-
loos verschillende kombinaties en met onbegrens-
de mogelijkheid voor latere omplaatsing.

In iedere woning kan men met

F M W A N D M E U B E L E N

zijn eigen persoonlijke kombinatie realiseren.

F M W A N D M E U B E L E N

worden in origineel teak- en palissanderhout ge-
leverd.

F M W A N D M E U B E L E N

een rijkdom van mogelijkheden - ook voor uw
woning.

VRAAGT U ONZE FOLDER EN LAAT U ONS
EENS VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE
MAKEN.

F M W A N D M E U B E L E N

WORDT EXCLUSIEF GELEVERD DOOR:

woninginrichting

hel binnenhuis
FA. A. POLMAN
Dorpsstraat 22 - Vorden - T*l. 1314



Kies voor
uw oliehaan
Kies voor snelle levering
en prima service

SHELL
i| haard olie

P K

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN

telefoon 05752-1261

Chr. Landbouwhuishoudschool
VORDEN

Aangifte van leerlingen
voor de begin augustus te beginnen opleidingen
en cursussen:

a.) l jaar primaire opleiding
toelatingseis: 6 klassen lagere school.

b.) 1 jaar opleiding ass. in de huisn.
toelatingseis: 2 jaar primaire opleiding.

c.) Vooropleiding Verzorgende Beroepen
V.V.B.

toelatingseis: assistente in de huishouding,
(duur opleiding: l jaar, 3 maanden praktisch
werken in een verpleeginrichting of kraamcen-
trum inbegrepen).

d.) avondnaaicursus
e.) avondkookcursus

Aangifte en inlichtingen op maandag 28 maart
van 2-4 uur 's middags en van 7-8 uur 's avonds.
Telefoon 05752-1512

G. D'isbergen, direktrioe.

voor gezond
en sterk

produktsevee

BASISKOEK 'Ttói
bij

A. R. Heuvelink
KRANENBURG D 138 e VORDEN
TELEFOON 6781

WESSANEN O WORMERVEER

fortex
gekleed!

Zaken, zaken en nog eens zaken.
Maar altijd korrekt gekleed in dit beschaafde
1-riJ FORTEX-kostuum in zorgeloos Terlenka.

Echt een kostuum voor de man met een
klassieke smaak.

f159.-

En als het onverhoopt mochtregenen bent u
beschermd tegen iedere bui in zo'n
meesterlijke FORTEX-regenjas van

Terlenka. De moderne raglan-mouwinzet
en de perfekt vallende kraag geven deze

jas z'n bijzondere klaese.
Het is met recht:

korrekt gekleed. FORTEX gekleed.

FORTEX Terlenka jassen van
f 69.-tot f 119.-

jeïdenkd

FORTEX
kleedt u altijd een klasse beter!

Houtverkoop
HACKFORT

Notaris Rombach zal op maandag 14 maart
1966 namiddag 2 uur aan Bosmanshuis te
Vorden publiek a kontant verkopen onder
Huize Hackfort:

EIKEN, FIJNSPAB, DOUGLAS,
LARIKS EN GROVE DENNEN
AAN HOPEN, VOOR TIMMER.
HOUT, POSTEN, RIKKEN EN
BRANDHOUT

Perc. l t/m 8 fijnspar v. sporen en slieten
i.h. bos voor Hein Rietman; 9 t/m 18 eik
en 19 brandh. i.h. Zonder; 20, 21, 22 zw.
fijnspar en 23 t/m 27 eiken v. zaagh. a.d.
weg n. Bosmanskamp a.h. Wandelbos; 28
t/m 33 lariks en 34 t/m 42 gr. den v. rik-
kens en staken in Makkinkbroek; 43 t/m 47
fijnspar, 48 t/m 51 brandh., 52 t/m 55 fijn-
spar en 56, 57 en 58 brandh. in Vennemans.
bos; 59 brandh. a.d. weg n. Vennemansbos;
60 en 61 eik a.d. weg bij v. d. Meij a.d.
Doeschot; 62 t/m 80 fijnspar en douglas i.h.
'tos voor Hogeslag; 81 t/m 91 eik en 92
brandh. i.h. Papenland in Leesten.

Aanw. de bouwlieden.

voor hang-en
sluitwerk

G. Emsbroek & Zn. c.v
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Nationale Feestdag
Hengelo Gld

DONDERDAG 10 MAART
A.S. DE GEHELE DAG

D A N S E N
ZAAL LANGELER

Ensemble „Gerlu"

ZAAL CONCORDIA
Orkest „The Spitfïres"

ZAAL v/d WEER
Orkest „The Meteors"

ZAAL MICHELS
Orkest „The Helico's"

Mooi wonen
blij leven -,.

op COCOS 100 breed
117 -
133 •
380 -
(kamerbreedte)

Voor betere
woninginrichting
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GRONDAANKOPEN VOOR VERBETERING
VEENGOOT DOOR WATERSCHAP

BAAKSE BEEK

Het gekombineerd kollege van het Waterschap
van de Baakse Beek heeft tijdens een vergadering
in Ruurlo besloten tot aankoop van 2 ha grond
voor de verbetering van het eerste gedeelte van
de Veengoot (Hissinkbeek) tussen de boerderijen
„Schimmel" en de „Bonenkamp" (Linde) in de
gemeente Vorden.
Hiermee is een bedrag gemoeid van ƒ 39.341,—
inklusief de schadevergoedingen. De verschillende
percelen werden gekocht van G. J. en H. W. Sloet-
jes, B. Voskamp, B. H. en J. A. Koning, G. J. Pel-
grim, H. J. Bosch, mevr. de wed. Eykelkamp-
Harmsen en H. Lindenschot.
De watergraaf, mr. W. Baron van Heeckeren van
Keil, deelde ter toelichting mede, dat in deze
transaktie een igrondruiling is begrepen met een
van de heren Sloetjes en met de heer Voskamp,
waardoor twee bruggen bij de boerderij Voskuil
en bij de boerderij van mevr. Eykelkamp-Harm-
sen kunnen vervallen, hetgeen voor het water-
schap een groot financieel voordeel betekent. In
totaal dient het waterschap voor dit projekt van
ongeveer vier kilometer 4,3 ha aan te kopen. De
waarde hiervan is, met inbegrip van de schade-
vergoedingen, getaxeerd op ƒ 76.068,—.
Inmiddels heeft voor dit gedeelte van de Veen-
goot de aanbesteding van het maken van drie
stuwen plaats gehad. De laagste inschrijver was
de heer H. W. Wolsink te Ruurlo voor ƒ 225.800,-.
De begroting was ƒ 245.000,—. Er waren 42 in-
schrijvingen. Het werk is aan de laagste inschrij-
ver gegund.
Ten behoeve van de verbetering 'van het eerste
gedeelte van de Veengoot en enkele ruilverkave-
lingen werd met de N.V. Nederlandse Water-
schapsbank te 's Gravenhage een lening van
ƒ 390.000,— gesloten.
In de rondvraag vroeg de heer Bouwmeester uit
Vorden of er spoedig een einde kan komen aan
de wateroverlast in het Medler en de Kranenburg.
De situatie is daar niet rooskleurig. Bij huize
„Vorden" staan een paar bomen in de beek, die
de waterafvoer belemmeren. De watergraaf en de
sekretaris antwoordden dat de eigenaren van die
bomen aangeschreven zijn.
De bomen moeten voor l april verwijderd zijn.
Een definitieve verbetering in de betreffende ge-
bieden zal eerst intreden als de Veengoot hele-
maal verbeterd is. Men is al wel met een dragline
bezig geweest de zandbanken te verwijderen,
maar hierin is door het slechte weer stagnatie
opgetreden.
Voorts wees de watergraaf er op dat de regenval
dit jaar zeer abnormaal is geweest. Het is moei-
lijk daartegen afdoende maatregelen te treffen.
De heer Bouwmeester vond echter dat de situatie
de laatste tien jaar steeds slechter is geworden,
wat de waterafvoer betreft.

RUNDVEEVERZEKERINGSFONDS

Bij gehouden vergadering van het Vordens Rund-
veeverzekeringsfonds was de voorzitter, de heer
G. Rossel (aftr.) niet herkiesbaar. De heer Ros-
sel was nl. 30 jaar bestuurslid, waarvan 10 jaar
voorzitter. In zijn plaats werd als bestuurslid ge-
kozen de heer G. H. Jansen. De heer Rossel werd
dank gebracht voor wat hij in het belang van het
fonds had gedaan.
Het bestuur ziet er thans als volgt uit:
H. Bargeman, voorzitter; J. Wessclink, sekreta-
ris-penningmeester; H. Obbink, D. Lettink, H. J.
Pardijs, H. Arfman, W. Klein Bramel, H. M. A.
Helmink en G. H. Jansen.
De zomerschatting in 1965 waren bij het fonds
verzekerd 897 runderen voor een totaal verzeker-
de waarde van ƒ 702.350,—.
In het boekjaar 1965 werden een 15-tal runderen
door het fonds overgenomen. Hiervoor werd uit-
betaald ƒ 11.300,—. Via de slachtbank werd hier-
voor terugontvangen ƒ 4.622,05.
Over genoemd boekjaar bedroeg de verschuldigde
premie 1% der verzekerde waarde. Het saldo 1965
bedroeg ƒ 196,67.
De maximum verzekerde waarde is thans ƒ 800, -
per rund.

GROSLIJST CHU VASTGESTELD

Dezer dagen hield de CHU een ledenvergadering
waarbij voor de komende gemeenteraadsverkie-
zingen de volgende kandidatenlijst werd vastge-
steld:
1. G. J. Bannink (zittend raadslid); 2. W. Norde
(zittend raadslid); 3. J. F. Geerken; 4. G. Bog-
chelman; 5. G. W. Winkel; 6. A. G. Mennink; 7.
J. Reerink; 8. L. Schoolder-man; 9. G. Ruiter-
kamp; 10. W. Klein Bramel.

AFD. JONG GELRE (HEREN) WERFT LEDEN

Onder voorzitterschap van de heer H. J. Pardijs
hield de herenafdeling van Jong Gelre in café
Eskes een matig bezochte ledenvergadering.
Toch had de voorzitter nog een prettige mede-
deling, nl. dat er dankzij de ledenwerfaktie die
momenteel wordt gehouden, reeds 1.1 nieuwe le-
den tot de vereniging zijn toegetreden.
Voorts werd medegedeeld dat Jong Gelre binnen-
kort nog verschillende aktiviteiten staat te wach-
ten.
Na deze mededelingen sprak het hoofd van de
Lagere Landbouwschool, de heer G. J. Bannink,
over het onderwerp „Mens en dier in het vizier".
De heer Bannink behandelde verschillende proble-
men waarmee de mens heeft te kampen in deze
tijd van snelle ontwikkeling en mechanisatie. Met
prachtige kleurendia's van het Nationale Park
„De Hoge Veluwc" kwam het dier in het vizier.
Aan het slot van de avond bracht de voorzitter
de heer Bannink dank voor het gebodene en bood
hem als blijk van waardering een rokertje aan.

GESCHENK AANGEBODEN

De heer R. Ottens, direkteur van de verpleegin-
richting „Het Enzerinck" heeft maandagmorgen
vergezeld van zijn echtgenote op Drakestein een
geschenk aangeboden.
Dit geschenk ter gelegenheid van het huwelijk
van de kroonprinses door een van de patiënten
geborduurd is een wandkleed. De tekst van dit
kleed luidt: Beatrix (1938) Wilhelmina Armgard
„zij die gelukkig maakt".
De heer en mevrouw Ottens is een gezellige ont-
vangst ten deel gevallen.

De 18-jarige kweekschoolleerling J. Breukink uit
het buurtschap Linde heeft maandagmiddag om
kwart voor zes het eerste kievitsei in Vorden ge-
vonden.
Burgemeester A. E. van Arkel, die het ei kreeg
aangeboden, stelde zich meteen telefonisch in
verbinding met paleis Soesdijk. De burgervader
werd medegedeeld dat het eerste kievitsei van
Nederland juist een uur eerder aan Hare Maje-
steit Koningin Juliana was aangeboden.
Wel bleek het door de heer Breukink gevonden
ei het eerste exemplaar in Gelderland te zijn. Nog
dezelfde avond hebben burgemeester van Arkel en
de heer Breukink het ei in Arnhem aan de Com-
missaris van de Koningin, Mr. H. W. Bloemers,
aangeboden.

BREDEVOORT l — VORDEN l O—4

Vorden leverde een knappe prestatie door Brede-
voort op eigen terrein met duidelijke cijfers te
kloppen. De geel-zwarten dankten dit succes voor-
namelijk aan de betere konditie die in de tweede
helft duidelijk aan het licht trad, toen na een O—O
ruststand, Vorden met de wind tegen uitliep naar
een royale O—4 overwinning.
In de eerste helft was het een gelijkopgaande
strijd waarbij Vorden aanvallend wel meer in
haar mars had. Daarentegen speelde de Brede-
voort-voorhoede een slechte wedstrijd waarbij
vooral de midvoor een zeer zwakke indruk maak-
te. Na tien minuten waren de bezoekers dicht bij
een doelpunt doch de harde schuiver van linksbui-
ten Dostal ketste van de paal in het veld terug.
Even later werd het doelpunt van de deze middag
goed spelende rechtsbuiten B. Nijenhuis terecht
door de scheidsrechter wegens buitenspel afge-
keurd.
Dankzij de schakelspelers A. Nijenhuis en H.
Mombarg werd Vorden in de tweede helft voort-
durend sterker en het was wel duidelijk dat doel-
punten niet uit konden blijven. Na 20 minuten
werd het O—l toen B. Nijenhuis een voorzet van
zijn naamgenoot A. Nijenhuis hard inschoot. Even
later schoot B. Nijenhuis tegen de lat waarna de
terugspringende bal door linksbinnen Mombarg
in het doel werd geplaatst O—2. Vijf minuten later
was het opnieuw raak. Westerveld plaatste de bal
naar Dostal die meteen zijn kollega B. Nijenhuis
aan de andere kant met een prachtige pass be-
diende hetgeen O—3 betekende. Middenvoor Eg-
gink schoot hierna tweemaal achtereen tegen de
keeper. Vijf minuten voor tijd kreeg Vorden een
strafschop toegewezen toen de linksback van Bre-
devoort binnen de beruchte lijnen hands maakte.
Aanvoerder Besselink maakte geen fout en be-
paalde de eindstand op O—4.

VORDEN 2 — DE GRAAFSCHAP 4 O—6

Een wederom met verschillende invallers uitko-
mend Vorden kreeg specj^fcna de rust tegen een
over alle linies beter spo^Pa De Graafschap een
geenszins geflatteerde! O (5 nederlaag te slikken.
Bij de rust was de stand O—l dankzij een doel-
punt die de rechtsbinncn na ca. 20 minuten scoor-
de. De thuisclub had geluk dat de bezoekers nog-
al slordig met de kansen^rsprongen. Zelfs kreeg
Vorden nog de gelegen^^p de balans in even-
wicht te brengen doch c^stein schoot keihard
tegen de lat.
In de tweede helft trok de thuisclub fel ten aan-
val doch toen De Graafschap-linksbuiten de stand
met een boogbal op O—2 had gebracht en de
Vordense goalie in eigen doel schoot O—3, kwa-
men de Vordenaren er vrijwel niet meer aan te
pas. De Graafschap-voorhoede profiteerde uitste-
kend van het feit dat Vorden het middenveld
prijs gaf en scoorde nog driemaal O—6.

AZC 6 — VORDEN 4 4—1

Een de gehele wedstrijd sterker AZC gaf Vorden
in deze wedstrijd weinig kans. Met name de voor-
hoede was bij de geel-zwarten het zwakke punt.
Toch duurde het nog ca. een half uur alvorens
AZC kon scoren l—O. Vlak^ voor rust werd de
stand 2—0.
In de tweede helft was de thuisclub opnieuw beter
en liep uit tot 4—O, waarna de Vordense links-
buiten Emsbroek er tenslotte 4—l van maakte.

Het voetbalprogramma voor het a.s. weekend:
Vorden l—Kotten 1; Vorden 2—Pax 3; Zutpha-
nia 2—Vorden 3; Hercules A—Vorden C; Steen-
deren B—Vorden D; Vorden E—AZC D; Vorden
F— Sociï B.

DASH — HERCULES 0—2

Het dameszestal van Dash blijft wisselvallig spe-
len, ditmaal verloor men in Zutphen van Hercu-
les l in 2 sets.
In de eerste set bleek, dat Dash niet in konditie
was, er werd slecht gekombineerd en niets wilde
lukken. De minder goede opslagen der geel-witten
werden evenzovele welkome winstpunten voor
Hercules, dat al spoedig met 7—2 een ruime voor-
sprong ha.d. Hercules bleef goed in vorm en won
tenslotte de eerste set met 15—9.
De tweede partij leverde eveneens teleurstellend
spel der Vordense dames. Men kwam slechts
enkele malen „los", maar de keiharde aanvals-
kracht uit vroegere wedstrijden ontbrak. Hercules
smashte diverse malen zeer goed en kon na een
6—3 voorsprong opnieuw uitlopen. Het werd een
15—8 overwinning voor de Zutphense dames, die
dus beide winstpuntjes thuis hielden.
Dash zal in de nog resterende wedstrijden de
kwakkelperiode van vriezen of dooien in stevige
vorst moeten omzetten, wil men niet onderaan
eindigen. De kans is er in de volgende wedstrijd
op maandag 14 maart a.s. in Zutphen, waar men
2 ontmoetingen speelt t.w. tegen Set Up 4 en te-
gen Wilhelmina 2. Zet hem op dames.

DCV START MET PROMOTIEKOMPETITIE

Deze week wordt een begin gemaakt met de pro-
motiekompetitie dammen naar de hoofdklasse.
Van de drie kampioenen uit de eerste klas t.w.
DCV (Vorden), EDV (Ede) en DCL (Lent) gaat
één tiental naar de hoofdklasse over. De drie
kampioenen spelen een halve kompetitie.
Het wedstrijdrooster ziet er als volgt uit: vrijdag
11 maart DCV—EDV, maandag 14 maart EDV—
DCL, vrijdag 25 maart DCL—DCV. DCV speelt
haar thuiswedstrijd in café Eskes.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wed-
strijden gespeeld:
Nijenhuis—P. van Ooyen 2—0; Hulstijn—Hoenink
af g.; J. Dijkman—Wansink O—2; Klein Kranen-
barg—Smeenk O 2; Roozendaal—S. Wiersma

; J. Wiersma—Klein Lenderink O—2; Klein
Brinke—Ter Beest O—2; Leunk—Oukes af g.; W.
Wassink—Breuker l—1; Bargeman—Wentink O

S. Wiersma—Ter Beest l—1.

Jeugdafdeling:

H. Kreunen--W. Bos 2 0; B. van Langen—H.
van Langen O—2; H. Bannink—B. Rieman 2—0;
M. Dijkman—A. Bos 2—0; F. Keune—A. Bannink
0—2; H. Bekker—C. Borgonjen 0—2; R. Bos—H.
Eggink O—2; B. Mombarg—H. Mokkink O—2; W.
Bos H. Egink 0—2.

RATTI l ZVV l 1—1
De beide zwakke zusjes in de 2e klasse F hebben
in de op de Kranenburg gespeelde ontmoeting, de
puntjes broederlijk verdeeld, het werd l—1.
Qua kansen had de thuisclub zeker een overwin-
ning kunnen behalen, daar zij, vooral in de eerste
helft diverse scoringskansen kreeg.
Al direkt in de eerste minuut kon Ratti op ver-
rassende wijze de leiding nemen, de bal was
nauwelijks uitgetrapt of in nauw samenspel met
de middenvoor en rechtsbinnen wist T. Lichten-
berg vanaf de rechtervleugel keihard langs de
verbouwereerde ZVV-doelman te schieten l—0.
Het spel verplaatste zich hierna meer naar de
middenhelft. Bij Ratti kreeg doelman Berendsen
enkele harde schoten te verwerken, wat hem goed
afging. Overigens bleek de voorhoede der gasten
niet het sterkste deel van het elftal en konden de
Ratti-backs, waarbij J. Schoenaker over een goe-
de taktiek bleek te beschikken, het wel klaren.
Aan de andere kant ontstonden voor het ZVV-
doel diverse kritieke situaties, een vrije trap van
Takkenkamp ging net over de lat, terwijl ook
schoten van de beide vleugelspelers en J. Dostal

lot hadden verdiend.
Met rust was de stand nog onveranderd l—0.
Acht minuten na de hervatting kwam de gelijk-
maker, ZVV gooide alles op de aanval en het spel
speelde zich geruime tijd op de Ratti-helft af.
Hun pogingen hadden succes toen linksbinnen v.d.
Ham tussen een wirwar van spelers door, de te
vroeg uitgelopen Ratti-keeper met een zuiver
schot, laag in de linkerhoek verschalkte l—1.
Het spel werd hierna wat harder, waardoor
scheidsrechter Albers genoodzaakt was zowel een
Ratti-speler als een ZW-speler de kleedkamer te
wijzen. De groen-witten kregen hierna nog enke-
le scoringskansen (o.a. werd een vrije trap over
de lat geknald, terwijl ook een prachtige kopbal
van H. Haverkamp net in handen der Apeldoorn-
se keeper kwam), maar verdere doelpunten zaten
er niet meer in.

HERCULES 3 — RA 2 3—4

De Ratti-reserves bleven in de running door de
uitwedstrijd tegen Hercules 3 in Zutphen met 4—3

innen, waardoor zij zich op de 2t plaats l
den handhaven. Ratti speelde de gehele wedstrijd
met tien man. Ondanks het feit, dat men in bijna
4 maanden niet had gespeeld, J^^ de eerste helft
zeer levendig. ^ff
H. Zieverink kon na tien minuten met een fraaie
bal in de rechterhoek de score openen, waarna de
Zutphenaren te lang aarzelen van de Ratti-kcc-
per met de gelijkmaker afstraften l—1. De span-
ning was voelbaar, temeer toen Zieverink, die
deze middag in topvorm was, in de 18e minuut
op doortastende wijze een bal opving en snel ach-
ter de Zutphense goalie plaatste l—2. Hercules
liet het hier niet bij zitten en de Ratti-verdediging
moest alle zeilen bijzetten. Toch werd het nog
2—2, doordat een harde bal, genomen uit een vrije
trap, voor Huitink te machtig bleek en hoog in
de touwen verdween. Ratti nam hier geen genoe-
gen mee en via een juweel van een kopbal van
H. Rutgers werd de stand vlak voor rust 2—3.
In de tweede helft speelde de voorjaarsmoeheid
beide ploegen parten. Men deed het iets rustiger
aan. Dankzij een goed gerichte bal van Rutgers
kon Ratti nog op 2—4 komen, maar een misgreep
van de Ratti-doelman leverde Hercules nog een
tegenpunt op, zodat het uiteindelijke resultaat
3—4 in Ratti's voordeel werd.

HERCULES 2 — RATTI 3 4—1

Ratti 3 verloor in Zutphen met 4—l van de Her-
cules-reserves. Reeds na vijf minuten in de eerste
helft scoorden de Zutphenaren door hun rechts-
buiten, een hoge bal verblindde e Ratti-doelman,
waardoor deze naast hem in het doel stuitte l—0.
Na een periode van gelijkopgaand spel werd de
balans door middenvoor B. Lichtenberg weer in
evenwicht gebracht, die uit een voorzet van A.
Steenbreker zuiver inschoot l—1. De vreugde in
het groen-witte kamp was van korte duur, want
vier minuten later benutte Zutphens middenvoor
een dekkingsfout in de Ratti-achterhoede en
bracht de stand op 2—1. Een strafschop voor
Hercules werd hierna afgekeurd, daar de bal na
i M - r s t tegen de lat Ie zijn geschoten door dezelfde
speler andermaal werd ingekogeld. De thuisclub
kon met een hoge bal over de rechtervleugel 2
minuten voor rust een 3—l voorsprong behalen.
Nadat in de tweede helft beide ploegen beurte-
lings in de aanval waren, kwam Hercules na een
kwartier sterk opzetten. Zij brachten in de 20ste
minuut de eindstand op 4—l, doordat doelman
Hoebink een hoge bal verkeerd beoordeelde.
Dankzij voortreffelijk werk van de Ratti-goalie
werd een nog hogere score voorkomen.

Het A-elftal moest het in Keyenborg, met slechts
8 spelers opnemen tegen Keyenborgse Boys B.
De overmacht was te groot voor de Ratti-jeugd,
die hun nederlaag echter zo klein mogelijk wisten
te houden, uitslag 3—O voor Keyenborgse Boys B.

Zondag a.s. wacht het eerste elftal een moeilijke
uitwedstrijd tegen Sociï in Vierakker-Wichmond.
Ratti heeft de puntjes broodnodig, terwijl de thuis-
club ook alles op alles zal zetten om de winst in
eigen home te houden, dus volop spanning!
Ratti 2, dat verleden week een benauwde 4—3
overwinning behaalde kan het nog beter en zal
o.i. de uitwedstrijd tegen Zutphen 5 met succes
bekronen.
Het derde elftal krijgt thuis Voorst 5 op visite,
terwijl Ratti A zaterdag op bezoek gaat bij Doe-
tinchem C.

SOCIÏ l — OBV l 1—2

Sociï uit Wichmond-Vierakker heeft het op eigen
terrein niet kunnen bolwerken tegen nummer 2
van de ranglijst, OBV uit Apeldoorn, het werd
een kleine l—2 zege voor de bezoekers.
De Wichmondse club bleek een nieuweling onder
de lat te hebben opgesteld, Fr. Sueters, die doel-
man Bouwmeister verving. De eerste tien minu-
ten ging het gelijk op, maar na een kwartier kon
de thuisclub de leiding nemen, toen rechtsbinnen
R. Hissink een vrije trap zuiver langs het beken-
de „muurtje" van spelers plaatste en net langs
de rechterhoekpaal scoorde l—0.
Nauwelijks l minuut later werd het gelijk l—l
toen Sueters de bal niet onder kontrole kon krij-
gen, hem losliet, waarna de OBV-middenvoor er
als de kippen bij was om in te knallen.
In de tweede helft was het spel wat rommelig. Er
gingen voor beide teams nog diverse kansen ver-
loren. Te lang treuzelen in de achterhoede kostte
Sociï weer een doelpunt, dat l minuut voor het
einde werd gescoord.

VOOR/li. UW

fa. MflRTENS
Wapen- en Sporthandel

flüTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's'
ROOKGEREI

Ook de jonge kiezers, die
nu voor het eerst gaan

i men, vragen om
verantwoord bestuur
door mensen die besturen
kunnen. Ook zij kiezen
nummer l van lijst 5

H. M. OLDENHOF

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD

Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Gevraagd: Een arbeider
voor 2, 3 of 5 dagen per
week. H. Weenk, E 39
Linde

i 7.65 per fles

KEUNE

Siemerink
Vorden

GEVRAAGD:

boekhouder
EN EEN

vrl. kantoorbediende
BOEKHOUDBUREAU

Klein Lebbink
VORDEN

Alleen vrijdag en zaterdag
200 igram ham 150
200 gram boterhamworst 60
200 gram plockworst 100
200 gram hoofdkaas 60
500 gram vet spek 75
250 gram rookworst 100

M. Krijt Dorpsstraat

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393



Reisverslag van de folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes" naar Portugal
Afgelopen zomer ontving bovenstaande dansgroep
•een uitnodiging van de Fed. van Folkloristische
groepen voor een reis naar Ierland (Dublin).
Deze uitnodiging werd door de groep aanvaard,
maar kon later door bijzondere omstandigheden
niet doorgaan. Daarna werd ons door de Fed. een
reis naar Portugal aangewezen.
Na lang beraad door de groep over de financiële
kosten aan een dergelijke reis verbonden, werd
tenslotte deze reis aangenom.
En zo trokken we dan op donderdag 5 augustus
uitgeleide gedaan door supporters en familieleden
gepakt en gezakt 's morgens 8 uur per trein uit
Vorden voor deze 17-daagse reis naar warme lan-
den.
In Arnhem werd nog een danspaar ingeladen,
waarna we in Roozendaal, nadat zich hier nog
een danspaar en onze reisleider met zijn vrouw
de heer en mevrouw Meier uit Den Haag, bij ons
hadden gevoegd, overstapten in de Internationale
trein naar Parijs, waar we 5.15 uur arriveerden
aan het station Garde du Nord.
Nu moesten we met de metro naar station Aus-
terlitz. Dit is een hele opgave, gezien alle bagage
(46 koffers en idem zoveel weekend-tassen), daar
de metro maar enkele sekonden stopt voor in- en
uitstappen. Dit lukte echter wonderwel gezien de
goede organisatie van onze reisleider, die de groep
in kleine groepjes verdeelde om opstoppingen te
voorkomen en snel konden instappen. Daar we nu
tijd hadden tot 10.30 uur gaven we onze bagage
in depot, en gingen Parijs in.
Hier gebruikten we de lunch en zochten een heer-
lijk terrasje op. Enkele Knupduukskes zochten
verpozing in een plantsoen. Plm. 10 uur waren
we weer aan het station, maar dan komt er een
kritiek half uurtje. We worden van het ene naar
het andere perron gestuurd die zeker 200 £ 300
meter lang zijn en dan met al die bagage. Enkele
Knupduukskes charteren een lorrie en reden er
mee over de perrons zodat de rest van de Knup-
duukskes met een zucht van verlichting hun kof-
fers hierop konden deponeren, met verbazing na-
gekeken door de Franse stationsbeambten.
Net op tijd konden we de bagage door de ramen
naar binnen werken en instappen of het vertrek-
signaal klonk.
Gelukkig waren onze plaatsen in alle treinen van-
af Vorden tot aan de Portugese grens gereser-
veerd zodat in deze overvolle treinen we een goede
zitplaats hadden. Natuurlijk was er in deze nacht-
trein niets te zien en vooral het vrouwelijke deel
probeerde wat te slapen, terwijl de mannen de
tijd zoekbrachten met het leggen van een kaartje
of een wandeling door de treingang.
Vrijdagmorgen 6 augustus om 7.30 uur arriveer-
den we in Irun de Frans-Spaanse grens. Hier wor-
den wij ontvangen door een beste onweersbui.
Hier verlieten we de Franse trein en gingen langs
de douane, hetwelk ons geen moeilijkheden ople-
verde. We ontbeten in het stationskoffiehuis. We
moesten nu in een Spaanse trein omdat deze
spoorbreedte anders is dan van de Franse treinen
en vertrokken om 9.30 uur richting Burgas.
We reden nu door de Pyreneën en passeerden tien-
tallen tunnels, lange en korte, prachtige land-
schappen en vergezichten. Hier zagen we al ossen
voor de ploeg en wagens en ezels worden veel
gebruikt als lastdier. Hier wordt heel veel mais
verbouwd. We stopten in Zummarage en vervol-
gens in Alsasua om 11.30 uur. Dit is een prachtig
gedeelte van Spanje, 2.10 uur stopten we in Bur-
gos een grote stad. Als we weer verder reisden
kwamen we geleidelijk in een minder vruchtbare
streek, de bomengroei wordt minder en het land-
schap vlakker. Hier groeien heel veel parapluden-
nen een lange kale stam met pluim in de vorm
van een paraplu. We zagen hier hele kudden
schapen en runderen die graasden op het lang
afgemaaide stoppelland een heel verschil met on-
ze groene Hollandse weilanden. Hier zagen we
ook dat geblinddoekte ezels water pompten voor
bevloeiïng van de akkers. Dit gebeurd zoals vroe-
ger bij ons een paard voor de rosmolen liep.

Om 6.15 uur waren we in Salamanca. We zagen
overal langs de route olijfbomen, hele bossen.
8.30 uur passeerden we Rodrigo en arriveerden
9.30 uur in Villa Formoza, de eerste plaats op
Portugees gebied. Ook hier geen moeilijkheden
met de grensovergang.
Hier stond een bus op ons te wachten, die ons
naar Juarda bracht plm. 20 km Portugal in. We
merkten dat we steeds klommen. Als we in onze
zomerse kleding uitstapten, plusminus 10.30 uur,
was het behoorlijk koud en bleek dat er een on-
weersbui was geweest die 's avonds erg veel ver-
koeling had gebracht.
We werden hier zeer gastvrij ontvangen en geza-
menlijk in een groot pension ondergebracht,
waarna we in een ander hotel vergast werden
op een heerlijk diner.
Om 11.30 uur, wel laat, maar lekker. Na een kor-
te nachtrust ontbeten we 7 augustus om 6 uur
samen met een Italiaanse folkloristische groep
en vertrokken gezamenlijk om 7 uur voor een
tocht van 350 km naar de eerste plaats van ons
optreden Santa Martha in het noorden van Portu-
gal. Een prachtige tocht door heuvelland met veel
haarspeldbochten. Hier zagen we veel bossen van
Pinebomen. Terpintijnbomen. Deze zijn nog in
exploitatie want we zagen aan bijna alle bomen
bakjes hangen waarin de terpintijnolie wordt ge-
tapt. Tegen plm. 3 uur arriveerden we in Santa
Martha. We aten hier eerst in de openlucht onder
een druivendak en maakten kennis met het Por-
tugese eten. Vis, olijfolie en wijn. De olijfolie viel
bij diverse Knupduukskes niet zo erg in de smaak
maar de wijn zoveel te beter. Olijven worden hier,
behalve de olie, veel gebruikt zoals wij hier uitjes
of augurken eten. Daarna werden we onderge-
bracht in een grote villa tegenover de kerk. Hier
werden de schaapjes van de bokjes gescheiden,
we ons in Gelders kostuum en maakten ons ge-
Heren rechts, dames links. Na installatie staken
reed voor de optocht.
Santa Martha is een bedevaartplaats en was voor
deze gelegenheid fantastisch versierd en verlicht.
Vooral de kerk was buitengewoon mooi. Om 6 uur
startte de optocht waaraan medewerkten diverse
groepen uit Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk en
wij als Hollanders. Ook diverse wagens waarop
oude gebruiken werden uitgebeeld reden in deze
optocht mee.
Hierna gingen we met alle deelnemende groepen
naar onze eetgelegenheid onder de druiven, waar
ons een heerlijk diner wachtte.
Na nog enige tijd gezellig met alle groepen bij el-
kaar een glaasje wijn te hebben gedronken wan-
delden we door de prachtig verlichte straten van
Santa Martha en zochten tegen 11 uur ons bed op
na een lange en drukke dag.
De nacht was niet zo erg lang want zondagmor-
gen 8 augustus werden we om 4 uur al gewekt
door het geknal van donderbussen en werd de
kerkdienst door versterkers uitgezonden over de
hele plaats. Duizenden en duizenden uit de gehe-
le omgeving trokken nu op naar Santa Martha.
Voor bijwoning^^n deze dienst en voor de pro-
cessie en in d^^wiiddag voor het folkloristisch
festival.
Het ontbijt kregen we in het gebouw waar we
sliepen. De wasgelegenheid was hier erg primitief
met een groot wiel werd het water opgepompt en
dan kwam er een dun straaltje uit de kraan waar-
onder alle bewm^rs van het huis zich moesten
wassen, alles i^A buitenucht. Waterleiding was
wassen, ales in^T buitenlucht. Waterleiding was
hier niet. U kunt begrijpen dat het een modder-
poel werd. Men zag verschillende heren zich bui-
ten scheren. Spiegeltjes op de heg en dan maar
krabben. Ook de toiletten waren hier nu niet zo
denderend, ook al omdat er geen water was. Men
zag 's morgens diverse mensen stiekum achter de
heg verdwijnen. Wat ze daar moesten moet u
maar raden.

Volgende weèke geet ut wieter.

VETTEN EN OLIËN VOOR BAKKEN
EN BRADEN

Het bakken van pommes - of zo u wilt - patates
fritus, appelbeignets, nonnevotten en andere
soortgelijke heerlijkheden is hoe langer hoe meer
verhuisd van de gezinskeuken naar de werkplaats
van de (banket)bakker of kok. Toch heeft menige
huisvrouw in het koude jaargetijde extra belang-
stelling voor bak- braadvetten en diverse olie-
soorten.
Voor het bakken in ruim vet zijn boter en marga-
rine niet geschikt omdat zij bij betrekkelijk lage
temperatuur al verbranden. De olie of het vet,
waarin men wil bakken, moet een temperatuur
van plm. 200 graden Celsius kunnen doorstaan
zonder onaangenaam van reuk en smaak te wor-
den.
Deze temperatuur kan men o.m. bereiken met uit-
gesmolten slachtvetten, zoals reuzel, rundvet,
paardevet - dat door sommigen het allermeest
gewaardeerd wordt voor frituurdoeleinden - ver-
der met zgn. bak- en braadvet en de diverse olie-
soorten. Bij haar keuze kan de huisvrouw zich ge-
heel en al laten leiden door smaak en prijs. Wordt
het gebakken gerecht koud gegeten, dan zijn oliën
beter geschikt dan vetten; deze laatste stollen bij
afkoeling en maken het gerecht daardoor minder
smakelijk.
Vetten en oliën, die de naam dragen van het dier
of de plant, waaruit zij gewonnen zijn, zijn onver-
mengde vetten. Vetten en oliën, die aangeduid
worden met een naam als b.v. bak- en braadvet,
slaolie, tafelolie zijn in de regel mengsels van vet-
ten resp. oliën.
Hun samenstelling zal niet steeds gelijk zijn,
maar variëren naar de marktprijzen. Minerale
oliën mogen echter geen deel uit maken van het
mengsel.
Volgens het Oliën- en Vettenbesluit (Warenwet)
mogen aan oliën en vetten maar zeer weinig
„vreemde stoffen" zijn toegevoegd, nl. alleen een
kleurstof (caroteen of een kleurstof verkregen uit
anattozaad, dezelfde twee die in boter en marga-
rine verwerkt mogen worden) en een zeer kleine
hoeveelhid van een conserveermiddel, dat tot doel
heeft het rans-worden tgen te gaan.
Wil een fabrikant aan een vet of vetmengsel, dat
hij in de handel wil brengen, andere stoffen toe-
voegen, b.v. vitamines of stoffen die het bruin-
bakken bevorderen, dan moet hij hiervoor toe-
stemming vragen en is het produkt strikt geno-
men geen vet of olie in de zin van genoemd Wa-
renwetbesluit.

Het bakken in frituurvet

Bij het bakken in frituurvet dient men de tempe-
ratuur van het vet of de olie af te stemmen op de
aard van het voedsel, dat men gaat bakken. Gare
stukjes, zoals voorgebakken pommes frites, bitter-
ballen en croquetten, ook chips, kunnen vlugger
en dus in heter vet gebakken worden dan stukjes,

die in het vet gaar moeten worden (appelbeignets,
pommes frites die nog voorgebakken moeten wor-
den). Ook kroepoek dient men in niet te heet vet
te bakken. Zowel voor de smaak als voor de bak-
eigenschappen van vet is het van belang gebruikt
vet kort na het bakken te zeven. Dit kan b.v. ge-
beuren door filtreerpapier of een lapje. Blijven
kruimels e.d. in het vet achter, dan is het resul-
taat gemakkelijk een lelijke kleur en branderige
smaak. Om dezelfde reden en omdat zich in vet,
dat zeer lang gebruikt is, wel eens stoffen vor-
men, die minder gewenst zijn voor de gezondheid,
is het raadzaam om niet steeds vers vet bij het
gebruikte te doen, maar om het vet eerst hele-
maal op te maken en dan weer met vers vet
opnieuw te beginnen.

DURE PILLEN OF
GOEDKOOP HUISMIDDELTJE

Bernhard Shaw heeft niet lang voor zijn dood een
gulden regel voor het oud worden geformuleerd:
na uw zestigste verjaardag inspannende bezighe-
den vermijden, vooral die met vork en mes !
Deze goede raad is door eigen wilsinspanning te
realiseren, maar speciaal in Amerika tracht men
zich dit alles te besparen door het gebruik van
alle mogelijke soorten patentgeneesmiddelen, die
het hongergevoel beperken en maken dat men
minder gaat eten.
Amerikanen zullen dit jaar, volgens een schatting
van de Pharmaceutical Manufacturers Associa-
tion, voor ongeveer 216 miljoen gulden aan ,,hon-
gerstillendo" pilletjes kopen.
Wist u, dat die 216 miljoen gulden terug te
brengen zouden zijn tot een minimaal bedrag
wanneer men in plaats van pillen gebruik maakte
van een allereenvoudigst huismiddeltje ?
Neem vijf minuten voor het eten een paar klont-
jes suiker. Zij kosten slechts een halve cent per
stuk en hebben precies hetzelfde antihongereffekt
als vele dure medicijnen. (DIA).

OOK AL EEN SLEE VAN KUNSTSTOF
Nu in Nederland de eerste sneeuw is gevallen
zullen velen belang stellen in een nieuw model
slee van plastic die in Zwitserland ontworpen en
gebouwd is.
Naar verluidt zou deze slee geschikt zijn voor
gebruik op sneeuw van om 't even welke aard: op
harde of losse sneeuw, op bevroren en op natte
sneeuw. De Zyliss-slee (die haar naam ontleent
aan het dorpje Lyss, waar de „uitvinder" woont)
dankt haar aanpassingsvermogen aan een nieuw
„vorstvrije" plastic bouwstof en aan het feit, dat
de lopers - ook van plastic ! - breder zijn dan ge-
woonlijk. De Zyliss-slee heeft een stuurinrichting
die gekoppeld aan een draaibaar deel van het
onderstel haar volledig wendbaar maakt. De slee
is bijzonder licht maar kan toch twee personen
dragen, heeft een kastje voor het bergen van kle-
ren, dekens, enz., kan gedemonteerd worden en
opgeborgen in de bagageruimte van een personen-
wagen. (DIA).

WERELDTENTOONSTELLING AAN
OEVERS VAN ST. LAWRENCE

In 1967 zal in Montreal in Canada - na Parijs de
grootste Frans sprekende stad ter wereld ! - een
wereldtentoonstelling worden gehouden onder het
motto: „De mens en zijn wereld". Reeds 55 lan-
den hebben deelneming toegezegd (aan de Expo
te Brussel in 1958 namen 45 landen deel). De
tentoonstelling zal worden gehouden aan de oe-
vers van de St. Lawrence rivier, die midden door
de stad loopt en voldoende diepte heeft voor gro-
te zeeschepen. Als middelpunt voor de tentoon-
stelling zal dienen het in de St. Lawrence gelegen
eiland St. Helena en een kunstmatig aangelegd
eiland dat Notre Dame is gedoopt. Grote bruggen
en een tunnel verbinden de eilanden met de stad
Montreal. Oceaanreuzen zullen hun passagiers
vlakbij het tentoonstellingsterrein brengen en als
drijvende hotels voor de bezoekers dienst kunnen
doen. De wereldluchthaven Dorval, die een half
uur met de auto van de stad ligt, zal daarnaast
honderdduizenden gasten voor de tentoonstelling
kunnen opvangen. (DIA).

Een bed kopen is
een zaak van vertrouwen

Onze naam waarborgt u
kwaliteit.

Als steeds hebben wij de
nieuwste soorten in voorraad.

Uw oude matrassen maken wij
weer als nieuw.

Van veren bedden maken wij
celmatrasM'ii.

We zijn weer
geopend .

De IJsspecialist'
D. B O E R S M A

DORPSSTRAAT 6
TELEFOON 1553

TONEELUITVOERING
van

VQRDENS TONEEL
op 20 maart a.s. in de zaal van
de heer Schoenaker in de

Opgevoerd wordt:

„Als kinderen groot worden"

BAL

van Herman Bouber

NA AFLOOP:

MET „THE RHYTHM STARS"

BEHANG 1966
MODERNISEER UW KAMER
NEEM EEN NIEUW
BEHANG

Wij hebben voor u een zeer grote en
gevarieerde kollektie.
Keuze uit meer dan 50 soorten.

Ook de exklusieve dessins zoals houtbehang
schoorsteendekoraties, in voorraad.

ALLES MACHINAAL
AFGERAND.

PLAKTAFELS BESCHIK-
BAAR.

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

Verfhandel •— Schildersbedrijf

H.S.V. „De Snoekbaars
DENKT U AAN DE WED-

STRIJD WELKE OP ZATER-

DAG 12 MAART A.S. IS

VASTGESTELD IN DE BEEK

VAN 14 TOT 16.30 UUR.

WOENSDAG 16 MAART
WEGENS FAMILIEFEEST

's avonds na 6 uur
gesloten

Calé Uenk

WIJ VRAGEN VOOR ONS KANTOOR:

MEISJE
met kantoorervaring,
zelfstandig kunnende werken.

VOOR DE WERKPLAATS:

handige jongemannen
liefst met opleiding tot
me taalbew e r ker.

KEUNE
Industrie. «>n Handelsonderneming

Nijverheidsweg 2-4 — Vorden

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 13 MAART, 8 UUR:

Meisjes tussen 14 en 16
Een film die op openhartige wijze laat zien
met welke problemen jonge mensen gekon-
fronteerd worden.

C TOEGANG 18 JAAR

EXTRA MOOIE

Waa:se poottuinbonen
85 CENT PER 500 GRAM

Fa. J. W. ALBERS

Wilt u auto ot motor

leren rijden?
GA DAN NAAR HÉT ADRES
VOOR AUTO- OF SCOOTER-
RIJLES

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

Garage H. A. Groot Jebbink
Nieuwstad 45 - Telefoon 1794 b.g.g. 1306

Instrukteur:
G. BULTMAN, telefoon 1753

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigaren magazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAHP

Telefoon 1386

MOETEN UW MEUBELEN
OPNIEUW

GESTOFFE IRD

GRAAG ADVISEREN WIJ U
HIERIN.

VOOR DE A.S. LIDMATEN
hebben wij een mooie kollektie

kerkboekjes
Ook voor boekjes nieuwe psalmberijming en
boekjes 119 en 102 gezangen.

HET ADRES:

Boekhandel KIETBRINK

Zaal Langeler

A.S. ZATERDAG 12 MAART

Dansen
Orkest: „THE EMOTIONS"


