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Betaling abonnementsgeld
Voor l april kan het abonnementsgeld weer
worden voldaan op giro no. l 20 58 67 t.n.v.
drukkerij Wee vers v h Wolters Vorden.

In verband met de verhoging door de P.T.T.
op het drukwerktarief ztfn wij genoodzaakt
het abonnementsgeld te verhogen, voortaan
kost een abonnement op Contact ƒ 2,25 per
halfjaar.

Willen degenen, die het abonnementsgeld
automatisch laten overschryven, de giro-
dienst even waarschuwen dat het bedrag
verhoogd is en dat het nummer veranderd
is ?

Wilt u er voor zorgen dat de overschrijving
voor l april in ons bezit is ? Maakt u er
vandaag nog werk van, want de girodienst
handelt de zaken niet zo heel vlug meer af.

Na l april worden de overgebleven kwitan-
ties by u aangeboden a ƒ 2,50 voor Vorden
en naaste omgeving. Voor kwitanties die per
post worden verzonden wordt het bedrag
ƒ 2,75.

Voor abonnementen in het buitenland moe-
ten we voortaan ƒ 4,— per halfjaar in re-
kening brengen.

C.B.T.B. AFD. VORDEN
VIERDE FEEST

In zaal Eskes hield de afd. Vorden van de C.B.
T.B. in combinatie met de jongerenafdeling haar
jaarlijkse feestelijke vergadering onder leiding
van de heer A. J. Lenselink. Na lezing van psalm
93 werden inzonderheid welkom geheten de heer
en mevr. Van Roekei uit Doetinchem en de Tol-
dijkse jeugdclub. Spreker wees er vervolgens op
dat als wij dagelijks om ons heen zien wij wel
eens op de gedachte komen „is onze arbeid niet
waardeloos". Doch bij dit alles weten wij dat de
Heer regeert en Koning is. Wie op Hem zijn ver-
trouwen stelt zal dan ook niet beschaamd uitko-
men.
Onder muzikale begeleiding zong de jeugdclub
enige zangnummers.
Hierna sprak de heer Van Roekei over zijn reis
naar en verblijf in Denemarken. Spreker wees er
op dat dit land en vooral Jutland rijk is aan me-
ren. De bevolking bestaat in hoofdzaak uit agra-
riërs en zeevaarders. Van de varkensstapel gaat
50 pet. voor export naar Engeland. Het rund is
bijna overal geheel rood van kleur doch aanmer-
kelijk lichter dan het Nederlandse M.R.IJ.-vee.
Deze koeien geven een grote melkopbrengst met
een hoog vetgehalte. Het overgrote deel van de
bevolking (80 pet.) belijdt de Lutherse godsdienst.
De boerderijbouw is meestal U-vormig. Boerde-
rijen en landerijen zijn voor 90 pet eigendom van
de bewoners. De benoeming van een burgemeester
geschiedt door de dorpsbewoners zelf, in tegen-
stelling tot een predikant welke door de Staat
wordt benoemd. In Riesling treft men nog een
openlucht-raadszaai aan. In deze plaats ontvingen
wij als gids een dame afkomstig uit Haaksbergen.
De jeugdclub liet zich hierna voor de tweede maal
horen in enige geestelijke liederen.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd in plaats
van de heer Reerink, welke wegens drukke werk-
zaamheden niet voor een benoeming in aanmer-
king wenste te komen, gekozen de heer W. Klein
Bramel.
A.s. zomer zal een excursie gemaakt worden naar
Rotterdam of de Veluwe.
Nadat de voorzitter de heer Van Roekei en de
Toldijkse jeugdclub dank had gebracht voor het
gebodene ging de heer- Van Roekei voor in gebed.

ATTENTIE!
ALLE ZELFSTANDIGE

ZAKENMENSEN VAN

VORDEN, HOUDT

maandagavond 29 maart
VRIJ
VOOR EEN ZEER BELANG-

RIJKE VERGADERING

KERKDIENSTEN ZONDAG 14 MAART

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. H. Jansen (Bevestiging van een
ouderlinge)

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

G e r e f . K e r k
1000 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

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

WEEKMAKKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 59 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60, tot ƒ 70,—.

HEDENAVOND

Interkerkelijke samenkomst
in de

8 uur.

. kerk, aanvang

UITVOERING HERV. JEUGDVERENIGING

Als laatste in dit winttfcgeizoen gaven de Herv.
Meisjes- en Jongensclu^Bterdagavond in „Irene"
hun jaarlijkse uitvoer^^. Na opening door de
heer v. d. Linden uit Zutphen, leider van de jon-
gensclub en na een geestelijk liedje door vier
meisjes werd achtereenvolgens voor het voetlicht
gebracht de toneelstukjes geschreven voor de
jeugd, t.w. ,,De modelschool", „Veldlapper en
schoenwachter" (een dorpsveldwachter die met
de dorpsschoenmaker van baantje verwisselde);
„Dokter Pijnloos" en „Een jongetje vermist". De
jeugdige toneelspelers(sters) vertoonden aller-
minst plankenkoorts, zodat de stukjes vrij en on-
gedwongen werden gespeeld. Ds. van Zorge, die
het slotwoord sprak, dankte de leidsters en lei-
ders voor hun opoffering om deze clubs te leiden.
Zij mochten hiervoor een blijk van waardering
(de dames een boeket bloemen en de heren een
rokertje) in ontvangst nemen.

Sterke
kinderschoenen

IN MODERNE VOORJAARS-

KLEUREN.

VOLOP KEUS BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Koninklijke onderscheiding voor de heer 6. J. Wassink

Voor de heer B. J. Wassink, werkzaam bij de Fa.
J. W. Albers te Vorden, was het maandag een dag
van feestelijk herdenken, daar het op die dag
veertig jaar was geleden dat hij in dienst trad
bij bovengenoemde firma en tegelijkertijd afscheid
nam als werknemer.
In een gezellig samenzijn van direktie, personeel
en naaste familie van de heer Wassink werd dit
op feestelijke wijze herdacht en gevierd.
Allereerst werd het woord gevoerd door de oudste
firmant, de heer H. S. J. Albers, die in een korte
toespraak het begin van zijn loopbaan bij de zaak
memoreerde, zijn ijver en j^fcitsbetrachting prees
en vooral de aandacht vc.^^v op de opgewekt-
heid waarmee de heer W&!W^ altijd zijn werk-
zaamheden had gedaan. Tot slot wenste hij de
heer Wa. han-
digen van een envelop met inhoud, toe dat ze nog
lang in gezondheid van hunj||üisioen mochten ge-
nieten. Mevrouw Wassink ^^Eue in deze vreugde
door de bloemen die haal^rerden overhandigd.
Vervolgens sprak namens het gehele personeel de
heer K. Hoetink die de kameraadschap en de pret-
tige samenwerking met de heer Wassink ter spra-
ke bracht gedurende al die jaren dat zij samen
mochten werken. Ook hij sprak zijn gelukwensen

uit en hoopte dat er nog een gelukkige levens-
avond op mocht volgen.
Wegens ziekte van de burgemeester kwam de
loco-burgemeester de heer A. J. Lenselink met
zijn echtgenote die de heer Wassink gelukwenste
met zijn lange en plichtsgetrouwe loopbaan en
mededeelde dat het H. M. de Koningin had be-
haagd hem de Eremedaille in Brons in de orde
van Oranje Nassau toe te kennen. Met een kern-
achtige speech werd daarop de heer Wassink
het Eremetaal op de borst gespeld en door mevr.
Lenselink bloemen aangeboden aan mevr. Was-
sink.
Zeer onder de indruk dankt f < h > heer Wassink
ook namens zijn vrouw voor alle goede dingen

> i u n in de afgelopen veertig jaren ten deel
waren gevallen en inzonderheid voor de onder-
scheiding die hij van H. M. de Koningin mocht
ontvangen.
Na nog enkele uren van gezellig samenzijn was dit
een feestelijk afscheid en een waardige afsluiting
van een veertigjarige loopbaan.
Tevens zij nog vermeld dat de heer Wassink en
zijn echtgenote dezer dagen ook hun veertigjarig
huwelijksfeest hebben herdacht.

NUTSFILMAVOND
De filmvoorstelling welke woensdagmiddag voor
de kinderen van de lagere scholen in het Nutsge-
bouw werd gegeven was zeer goed bezocht. De
kinderen hebben met volle teugen kunnen genie-
ten van een film van Walt Disney en enkele te-
kenfilms.
Des avonds werd voor Nutsleden en andere be-
langstellenden de filmvertoning voortgezet door
een vertegenwoordiger van „Esso" de heer Brok.
Deze gaf allereerst, na door de voorzitter de heer
H, Wesselink, te zijn verwelkomd, een toelichting
over de ruimtevaartfilm welke op het witte doek
zou verschijnen. De aanwezigen konden dan ook
van het begin tot het eind de ruimtevaarder in
zijn cabine volgen.
Na de pauze werden prachtige kleurenfilms ver-
toond over Noorwegen en Siam en daardoor kre-
gen de toeschouwers een zeer goede indruk van
deze mooie landen waardoor men zich reeds in
een vakantiestemming waande. De clou van de
avond was een kleurenfilm over watervogels. De
aanwezigen kwamen zeer onder de indruk van
deze prachtige opnamen waardoor zij een goede
kijk kregen over het heven van deze vogels in de
vrije natuur.
De voorzitter was dan ook de tolk van de niet tal-
rijke aanwezigen door de heer Brok hartelijk dank
te zeggen voor deze buitengewoon mooie avond
en bood hem een rokertje aan.
Tenslotte werd medegedeeld dat op 20 maart een
balavond in het Nut zal worden gehouden, ter-
wijl op 10 april leden van het Nutsdepartement
Warnsveld de operette ,,Monica" voor het voetlicht
zal brengen.
Deze filmavond was naar Avij van verschillende
zijden mochten vernemen wel de mooiste van het
gehele winterseizoen. De thuisblijvers hebben dus
heel wat gemist.

GEZELLIG WONEN IN EEN

WONING INGERICHT DOOR

WONINGINRICHTING

KATTI-MEMWS
Verleden week zaterdag en zondag werden door
de Bond alle wedstrijden afgelast, vanwege de
slechte gesteldheid van de terreinen door de vorst.
A.s. zondag is het Ie elftal vrij; Ratti 2 krijgt be-
zoek van Zutphen 6 en moet in staat zijn de pun-
ten thuis te houden. Het 3e elftal gaat naar De
Hoven 6 in Zutphen en zal alle moeite hebben met
deze sterke tegenstander.

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

f DROGISTERU



„Het Binnenhuis"
W O N I N G I N R I C H T I N G
FIRMA A. POLMAN
V o r d e n — Telefoon 1314

Matras
voor wie
beter wil

slapen
HIER IS DE MATRAS VOOR
MENSEN DIE VAN GOED SLA-
PEN HOUDEN. DE MATRAS DIE
VAN NATURE VEERKRACHTIG
IS, DIE VAN NATURE RUST
GEEFT, DE MODERNE S TI C A
KAPOKMATRAS.
GOED GEVULD MET HET ZUI-
VERSTE SLAAPMIDDEL: KAPOK.
DES WINTERS NOOIT KIL OF
KLAM. DES ZOMERS ALTIJD
HEERLIJK KOEL. DROOG, STE-
VIG EN BEHAAGLIJK. OM GE-
ZOND OP TE SLAPEN.

HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

Bewaar uw geld niet thuis
•

PROFITEER VAN ONZE VERHOOGDE

SPAARRENTE

Spaargelden : direct opvraagbaar 3.36 %

l jaar vast 4%

2 jaar vast 4'"%

Coup. Boerenleenbank „VORDEN
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

l bl. Spar appelmoes v. 69 et nu 59 et - 6 et zegelvoordeel

3 st. Spar toiletzeep v. 105 et nu 95 et - 9 et „

l Gelderse rookworst v. 112 et nu 89 et - 9 et „

150 gr. snJJ- of cervelaatworst nu 69 et - 7 et

l blikje varkensvlees v. 84 et nu 79 et - 8 et „

l pakje Spar margarine 47 et - 9 et „

l pakje Spar vanille frou f rou ... 68 et - 14 et „

l pakje Spar chocolaatjes 75 et - 15 et „

l reuze ontbjjtkoek 86 et - 17 et „

l grote ontbfltkoek 65 et - 13 et

l blik goulash 140 et - 28 et

l pak rijst 64 et - 13 et

l zak rijst 55 et - 11 et

l zakje dragee eitjes 45 et - 4 et „

l zakje mignon eitjes 45 et - 4 et „

150 gram paas Trinidad bonbons 98 et - 10 et „

200 gram Bernardins (koekje) ... 76 et - 7 et „

100 gram tongkaas
100 gram leverkaas

100 gram zure zult
50 gram bloedworst ^ 75 et - 7 et
100 gram Haagse leverworst

samen 109 et - 11 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

TE KOOP : door inruil

Opel Rekord 1700
met schuif dak bouwjaar 1961.
Wagen verkeert in goede staat
met 3 maand garantie.

Garage KURZ
Vorden, telefoon 05752-1649

GLAS-DEALER VORDEN - LOCHEM e.o.

Gymnastiekvereniging

S P A R T A

UITVOERING
zaterdag 18 maart in het Nuts-
gebouw.

Aanvang 7 uur - zaal open 6.30 uur.

Entree ƒ 1,50 (bel. inbegr.).

Na afloop BAL
Het bestuur

VOOR EEN

Voorjaars- of Zomerhoed
slaagt u het beste bij

Kroneman-Jörissen
Burg. Galleéstraat

Wij hebben ook een zeer
aparte kollektie handschoenen

10 gulden Korting
OP ELKE ORIGINELE
ROESTVRIJE

Superfortal Wasketel
(Speciaal verhard aluminium,
25 jaar garantie).

MAAK GEBRUIK VAN DEZE TIJDELIJ-
KE AANBIEDING EN BESTEL NOG
HEDEN ZO'N STERKE ROESTVRIJE
„SUPER FORTAL" WASKETEL BIJ

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg

G.M.v.L.

winterexcursie
OP 23 MAART A.S.
IN COMBINATIE MET B.O.G.

NAAR ZUIDWOLDE

(groot pluimveebedrijf van de

heer Waning) en de K.I.-stal

te Meppel.

Opgave voor of op 18 maart a.s. bij een der

bestuursleden.

GEVRAAGD:

F L I N K E W E R K S T E R
O F M E I S J E
voor de morgenuren

MEVROUW SLOTEMAKER,
„Het Schapenmeer",
C 165, V o r d e n

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram hoofdkaas 60 et
200 gram tongeworst 60 et
200 gram boterhamworst ... 60 et
200 gram plokworst 100 et
500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
School met de Bijbel - Het Hoge 42

aangifte
van leerlingen, die na de grote va-
kantie op school hopen te komen, bij
de heer A. J. ZEEVALKINK, hoofd
der School, Schoolstraat 17.

De kinderen moeten vóór l okt. 6 jaar zün.

N.B. Dinsdag 16 maart hebben de ouders
gelegenheid het werk van hun school-
gaande kind (eren) te bezichtigen,
des avonds tussen 7 en 9 uur.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

ïrappig knoop-
broekje
in vrolijke kleine ruit-
dessins. Kleuren:
rood en blauw, in de
maten 1 en 2.

maat 1 : 5 5 0

Fa. L O O M A N
Raadhuisstraat l, VORDEN, tel. 05752-1281

Nu het voorjaar nadert, denkt
u misschien aan vernieuwing
van uw

vloerbedekking of gordijnen
Wij leveren u graag alles op
dit gebied.

Gedurende de maand maart wordt uw
vloerbedekking

gratis en vakkundig gelegd

Mombarg-Kranenburg
Telefoon 6679

Siemerink
Vorden

f 7.65 per fles
KEUNE

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

Mooie
sterke nylons
hoeven niet

duur
te zijn!

Setter Set bewijst u:
mooie naadloze nylons
met perfecte pasvorm
hoeven niet duur te zijn.
BR1GITTA 1.98
ANNETTA. 1.98

(speciaal voor slanke
tiener benen)

S üî r><
etter oet

NYLONS VOOR TIENERS
EN TWENS KIEST U BIJ:

L. Schoolde™



•3000000C»
Met vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje

KARIN

J. Lauckhart
A. M. Lauckhart-

Hoevers

Zutphen, 6 maart 1965
Hoornwerk 53a

Bij deze betuigen wij on-
ze hartelijke dank voor
de belangstelling en de
vele attenties bij ons hu-
welijk ondervonden.

J. H. ten Elshof
H. H. ten Elshof -

Lijftogt

Hengelo (G.), maart '65
F 53

Voor de vele blijken van
belangstelling en de vele
attenties bij ons huwe-
lijk ondervonden, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

J. G. Sleurink
G. J. Sleurink-

Jansen
Vorden, maart 1965
B 4

CARAVAN
TE HUUR
IN ZANDVOORT

Inlichtingen Het Hoge 18
Vorden

AVONDWANDELING
C.J.V. WILDENBORCH
op zaterdag 13 maart
straat om 7.30 uur bij de
Kapel, inleggeld ƒ l,—

Te koop enige percelen
brandhout en bonestaken
„Kiefskamp", Vorden

Te koop g.o.h. kinderwa-
gen (geheel uitneemb.)
G. Stapper, Smidstr. 10,
Vorden

Te koop jonge konijnen
na 6 uur te bevragen bij
B. Vreeman, Linde E 29

Te koop koiüjnen
Café Eykelkamp Medler

Te koop vierdels van een
dikke stier
H. Waenink, bij het
zwembad

Te koop B.B.gelten 3
maand, vader : Robin
K.I. De Graafschap.
Th. Leisink, Vierakker

Te koop een r.b. vaars-
kalf bij
G. J. Voskamp, C 117

Te koop volbloed M.R.IJ.
vaarskalf 5 weken oud.
B. P. Bennink, Wilden-
borch, D 81, tel. 6745

Te koop 2 drachtige
B.B. zeugjes bijna aan de
telling.
J. Mokkink, Mossel D 90
Vorden

Te koop 2 beste M.R.IJ.
vaaarskalveren, 8 en 14
dagen oud.
H. Voskamp, Rietgerw. 3
Warnsveld

Te koop beste biggen.
B. Klumpenhouwer,
D 56, Vorden

Te koop 6 zware biggen
H. J. Boersbroek, E 89

Te koop een toom mooie
biggen (5 stuks)
G. J. Harmsen, Esselen-
broek, Hengelo (Gld.)

Te koop enige mooie
dragende varkens en een
zware neurende vaars
van prima afstamming.
H. J. Graaskamp, Nieuw
Wenneker, tel. 1602

r\
X
X
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X
X
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Op 13 maart D.V. hopen

A. J. KLEIN-IKKINK

en

G. D. KLEIN-IKKINK-HULSHOF

n

X
X
X
X
X

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken. f\

X
X
X
X
X

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven.

C. A. Klein-Ikkink
E. Klein-Ikkink-Zweverink
Jan - Elly

Receptie zaterdag 13 maart van 15-17 uur j\
in hotel Brandenbarg te Vorden. V

Heden behaagde het de Here door een nood-
lottig ongeval uit ons midden weg te nemen
ons innig geliefd zoontje en broertje

BERT

op de jeugdige leeftijd van ruim 3 jaar.

J. M. Wuestenenk
B. Wuestenenk-Wesselink
Alda
Wim
Martin

Creil (N.O.P.), 6 maart 1965
Creilerpad 9

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad
op woensdag 10 maart op de Alg. Begraaf-
plaats te Emmeloord.

Door een noodlottig ongeval is plotseling
heengegaan ons lief neefje

JOHAN BERT WUESTENENK

op de jeugdige leeftijd van 3 jaar.

Vorden : A. G. Pardij s-Wuestenenk

D. Pardijs

Guustha, Bep

Vorden : A. J. Pardijs-Wuestenenk

H. J. Pardijs

Creil (N.O.P.),6 maart 1965
Creilerpad

Heden nam de Here plotseling van ons, ons
geliefd kleinzoontje

BERT WUESTENENK

in de aanvallige leeftijd van ruim 3 jaar.

Warnsveld : J. W. Wesselink
E. G. Wesselink-Heuvelink

Vorden : J. B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regelink

Creil (N.O.P.), 6 maart 1965

Creilerpad 9

Bejaardenkring
OP DONDERDAG 18 MAART A.S.

om2.15 uur in het Nutsgebouw.

Mevr. Pasma brengt een bezoek

Een nieuwe vloerbedekking
zou u graag willen hebben,
maar . . . de prijs ?

Mogen wij u dan eens vrijblij-
vend prijsopgaaf maken van
div. mooie dessins en kwalitei-
ten, het valt u zeker mee !

DIVERSE SOORTEN EN DESSINS IN
VOORRAAD

^.J.A.IHl D M K

TE KOOP:

SIMCA 1000
km-stand 33.000, in staat van
nieuw, zonder gebreken,
nieuwe banden.

TEVENS TE KOOP :

Een stel prima

GARAGEDEUREN
2.43 x 1.78 kompleet met
klauwduimen en hengsels.

ZUTPHENSEWEG 46 - TELEFOON 1550

ATTENTIE!
ALLE ZELFSTANDIGE

ZAKENMENSEN VAN

VORDEN, HOUDT

maandagavond 29 maart
VRIJ
VOOR EEN ZEER BELANG-

RIJKE VERGADERING

Concordia Hengelo-G.
A. S. ZATERDAG 13 MAART

dansen
ORKEST „THE MOODCHERS"

Leger des H ei Is
„Stichter William Booth"

Nat. inzameling
Ook in Vorden vindt deze plaats
op de data 8 tot 21 maart.

Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw gave

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

FOTO NO. 7

TEKST G : ONTVLEKKEN.

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

,,Coupe-Safe" kwaliteit

EN NU VRAGEN WIJ U :

WELKE FOTO BEHOORT
BIJ WELKE TEKST ?

Zendt uw oplossing vóór 22
maart in aan

De Achterste Molen, Epe.
Deelnemerskaarten, verplicht,
krijgt u gratis bij onderstaande
depots :

J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

De uitslag komt in dit blad van
vrijdag 2 april 1965

ZELFBEDIENEN
IS GELD VERDIENEN!

ALBERS BEWIJST U DIT

WEKELIJKS!!

Litersflessen koffiemelk deze week

Grote stukken badzeep, 2 stuks voor

Grote potten honing, per pot

129
98
119

VOOR DE JEUGD ! ! ! PRACHT SPELDJE GKATIS BIJ

l fles Jus de Orange

l fles limonadesiroop

Japanse witte perziken, groot blik 98

Litersblikken Nasi-goreng, nu voor 149

Grote flessen witte of rode druivensap 139

Grote flessen appelsap, 2 fles voor 129

Hot echte Hollandia Paasbrood is er weer

groot pak Homa crackers 5Y

groot pak tea crackers 39

Litersblikken doperwten, fijn, slechts

Litersblikken dubbele sperziebonen, slechts

Litersblikken appelmoes van goudreinetten

79
69
59

Boterhamworst, 200 gram

Pracht ham, 200 gram

2 Gelderse rookworsten, 500 gram

55
98

198

200 gram gemengde wafels

Diverse soorten koekjes, 250 gram

59
65

DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

Bij elke kilo suiker ontvangt u 8 grote gevulde koeken voor 98

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

ONTVANGT U 2 BLIK SOEPBALLEN VOOR

89 cl

U

W

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. A L B E R S
Nieuwstad 5

O. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

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

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek

Goede verdienste met prestatie-beloning

Deelname aan bedrijfsspaarregcling

Opname in het bedrijfspensioenfonds

Werkkleding kosteloos in bruikleen

Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding

Reiskostenvergoeding

Vervoer niet eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelheni, Keyenburg, Hengelo(G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

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



CHR. GEM. ZANGVERENIGING

„EXCELSIOR"
Vorden, dir. A. M. Vredenberg

Uitvoering
OP WOENSDAG 17 MAART
A.S. IN HET NUTSGEBOUW
aanvang 7.15 uur precies
entree ƒ 1,50 (incl. bel.).

NA DE PAUZE :
Opvoering van het toneelspel

„ONNO"
door de leden van de zangver,
te Toldijk.

Steeds méér wordt er gevraagd
naar onze

A C H T K A S T E L E H K O E K
BEGRIJPELIJK, WANT HET

IS EEN ECHT VORDENSE

TRAKTATIE

BAKKERIJ

bakt ze dagelijks voor u

Telefoon 1384

ATTENTIE!
ALLE ZELFSTANDIGE

ZAKENMENSEN VAN

VORDEN, HOUDT

maandagavond 29 maart
VRIJ
VOOR EEN ZEER BELANG-

RIJKE VERGADERING

GROENE KRUIS - VORDEN
Voor de te benoemen tweede
wijkzuster zoeken wij

HUISVESTING
Zo mogelijk : Kamer, slaapka-
mer en keuken.
(Eventueel gebruik van keu-
ken).

Brieven aan de secretaris : D. Luichies,
Insulindelaan 29, Vorden.

Aan dit adres kunnen ook al de gewenste
inlichtingen verkregen worden.

K E U R K O L L E K T I E
V I T R A G E S

IN TERLENKA EN
KATOEN

EFFEN TERLENKA VITRAGE VANAF

f 1,98 per meter

TERLENKA VALLEN VANAF

f 1,65 per meter

ZIE ETALAGES

L. Schoolderman
VORDEN

Dat is de grote verrassing van het wereld merk
ZANKER in deze tijd van prijsstijgingen!
Volautomatisch wassen en spoelen in de
grote edelstalen trommel. De grofste kookwas
net zo goed en grondig als Uw fijnste wasgoed.
Komt U gauw eens kijken - wij vertellen U
graag meer over de nieuwe opzienbarende
ZANKER ESautomatik.

Z A N K E R

J. H. WILTINK
HET HOGE 26 - VORDEN

TELEFOON 1656

In deze wascombinatie
krijgt U het beste
resultaat met

het complete
wasmiddel met
afgeremd schuim

Nu ook In voordelige grootverpakking f. 1.50 besparing

Marktvereniging Vorden

LEDENVERGADERING
op woensdag 17 maart n.m. 8 uur in hotel
„Het Wapen van Vorden" (F. Smit).

AGENDA

1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslagen secretaris en pen-

ningmeester.
4. Bestuursverkiezing.
5. SUBSIDIETOEWIJZING

uit de verloting 1964.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Na afloop van de vergadering wor-
den enkele niet afgehaalde prijzen
verkocht terwijl tevens de subsidies
zullen worden uitbetaald.

N.B. De commissieleden worden verzocht
om 7 uur aanwezig te willen zijn.

Het bestuur

TE KOOP:

Een z.g.a.n. oliekachel
200 liter vaten
60 liter vaten
1000 liter vat geschikt voor opslag
voor tractor
mooio gereedschapkisten

v. Hammond's Oliehandel
Telefoon 1755, Vorden

"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 14 MAART, 8 UUR :

De blikken ridder
Als ridder te paard verovert NORMAN
WISDOM het mooiste meisje van de wereld

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Bromfiets inruilen??
Vraag bij Tragter wat u moet
toegeven op een nieuwe Rap.

RAP
sterk, degelijk en veel gevraagd

T R A G T E R
Bromfiets verkoop en reparatiebedrijf

Zutphenseweg 95, Vorden

Wat is de kollektie

B E H A N G S E L P A P I E R
dit jaar weer mooi, en het hoeft
echt niet veel te kosten.
Komt^^jnze kollektie eens
zien T^f
Een fris papier komt uw inte-
rieur ̂ ft goede.

Voor zelfplakkers stellen wij plaktafel ter
beschikking.

STICHTING DIAGONAAL MAATSCHAP-
PELIJK WERK HENGELO - VORDEN

Maatschappelijk werkster :

Mej. M. Kersten
TIJDELIJK ADRES :

Schoolstraat 17 (Zeevalküik) telefoon 1317

SPREEKUUR TE VORDEN :

Donderdags van 2-3 uur Schoolstraat 17

TOEKOMSTIG ADRES :

't Elshof 7, Vorden.

Het bestuur

Toneelver. T.A.O.
WILDENBORCH

brengt u het toneelspel in drie
bedryven

Adieu en Au revoir
door Christien van Bommel-
Kouw en Henk Bakker, (regie
J. Huidink).

OP VRIJDAG 19 EN ZATERDAG 20
MAART IN DE WILDENBORCHSE
KAPEL.

Aanvang 7.30 uur 's avonds.
Entree ƒ 1,50 (bel. inbegr.).

une-uD
t '65IN DE WEEK VAN 15 - 19 mrt

bieden wij u bij doorsmeren en olie-verversen een nieuwe, unieke
service aan. Met behulp van elektronische testapparatuur brengen
wij u kosteloos en zonder enige verplichting uwerzijds rapport
uit over onderstaande punten van uw wagen. Ook als uw wagen
nog niet aan doorsmeren en olie-verversen toe is, kunt u van deze
,,Tune-up"-service profiteren. Wij schrijven dan een tegoed-bon
voor u uit! Grijp deze kans aan om een zuiver beeld van de toe-
stand van uw motor te krijgen. Maak telefonisch of mondeling een
afspraak met ons. Leer uw wagen tot in de puntjes kennen.
Leer onze service kennen!

• bougies • compressie • accu • contactpunten en contact-
hoek • hoge spanning, bobine en condensator • ontsteking
• uitlaatgassen

Automobiel- en Garagebedrijf K Ü Y P E R S
Dorpsstraat 12, VORDEN - Telefoon 05752-1393
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Alvorens de jaarvergadering van de K.I.V.O.. wel-
ke onder leiding van voorzitter, de heer G. J.
Wuestenenki, in de zaal van hotel „Het Wapen
van Vorden" werd gehouden te openen, werd met
enkele gevoelvolle woorden het oud-bestuurslid
wijlen de heer D. J. Tjoonk herdacht. De voorzit-
ter wees er op, dat de heer Tjoonk als medeoprich-
ter van de K.I.V.O. tot 1960 aktief bestuurslid
was geweest. Ook bij de aankopen van stieren
was hij steeds de man met een uitstekend door-
zicht, dat voortkwam uit zijn grote interresse voor
de rundveefokkerij. Na 1960 was Tjoonk advise-
rend lid van het dagelijks bestuur. Steeds zal de
naam van de heer Tjoonk bij de K.I.V.O. in dank-
bare herinnering blijven. Hierna werden enige
ogenblikken stilte in acht genomen.
In zijn openingswoord werden inzonderheid wel-
kom geheten dr. Naaktgeboren van de Gezond-
heidsdienst voor dieren, alsmede de heer Klein
Bussink.
De voorzitter wees er vervolgens op dat toen
men hier in 1947 met de K.I. begon er verschillen-
de 'stallen waren waar men moeilijkheden had met
het drachtig worden van koeien. Het bleek dat er
infekties aanwezig waren, waarbij de stieren met
het overbrengen een rol speelden. Door de toepas-
sing van de K.I. is hierin een aanmerkelijke ver-
betering ontstaan. Bij de bestrijding van de dekin-
fekties heeft de K.I. een belangrijke rol gespeeld
en ook mede hierdoor heeft de K.I. zich in de na-
oorlogse jaren zo sterk ontwikkeld. In de toe-
komst, aldus spreker, kunnen wij eigenlijk geen
toename meer verwachten van het aantal te inse-
mineren runderen en daarom moeten wij aanne-
men dat ook wij het hoogtepunt wel ongeveer
hebben bereikt. In onze provincie is het aantal
leden teruggelopen met bijna 400 en het aantaal
eerste inseminaties is nog toegenomen met 865.
Bezien wij deze cijfers voor onze eigen vereniging
dan zien wij nog een kleine toename, zowel van
leden als van het aantal eerste inseminaties. In
dit laatste jaar is het aantal leden met 4 toege-
nomen en het aantal eerste inseminaties met 178.
De bevruchtingsresultaten zijn in het afgelopen
jaar wat gunstiger dan het vorig jaar. Het pro-
vinciaal gemiddelde van de bevruchtingsresultaten

is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal het
F.H. cijfer wel iets beneden het provinciaal ge-
middelde komen te liggen.
Bij het M.R.IJ. is het resultaat zeer bevredigend.
Uit het jaarverslag bleek dat de vereniging op l
november j.l. 1205 leden telde met 11432 runde-
ren. Er zijn 5 inseminatoren t.w. de heren H. H.
Eggink, H. J. Tiessink, G. J. A. ter Beest, Th. A.
M. Hulshof en H. J. Visschers. Op 31 oktober j.l.
waren 11 stieren aanwezig.

De heer J. W. Wagenvoort was als afgevaardigde
van de K.I.V.O. in het F.H. bestuur combinatie
„Achterhoek" benoemd. Het drachtigheidspercen-
tage van 9953 runderen M.R.IJ. veeslag bedroeg
bij eerste inseminatie 68,9 pet. De boekwaarde van
de M.R.IJ. stieren bedroeg op 31 oktober j.l.
ƒ 26.000,—.

Bij gehouden bestuursverkiezing werd de voor-
zitter, de heer G. J. Wuestenenk, welke zich voor
l jaar herkiesbaar stelde, herkozen. In plaats van
de aftredende bestuursleden de heren D. J. Rege-
link, H. J. Jolink en J. W. Wullink, allen te Henge-
lo (Gld.) en D. Wesselink (Warnsveld) welk
niet herkiesbaar waren, werden gekozen de heren
B. A. Luesink, A. J. v. d. Berg en G. J. Harmsen
allen te Hengelo (Gld.) en J. W. Wagenvoort t
Vorden. De heer J. W. Wullink, welke 6 jaar al
bestuurslid had gefungeerd werd als lid van d
aankoopcommissie benoemd, terwijl de heer Huur
nink te Steenderen als adviserend bestuurslid wer
benoemd. Tot leden van de controlecommissi
werden benoemd de heren Bargeman (Vorden
Peters (Baak) en Keiholt (Hengelo Gld.).

Nadat de heer Regelink (K.I.-station), de heer
Wechgelaer, dierenarts, en de inseminatoren dank
was gebracht voor hun bewezen diensten over
het afgelopen boekjaar en de scheidende bestuurs
leden voor alles wat zij in de zittingsperiode in
het belang van de vereniging hadden gedaan
hield dr. Naaktgeboren een inleiding over de
„Wederwaardigheden van de kunstmatige insemi-
natie". Hierover werd een aantal vragen gesteld
welke op duidelijke wijze door spreker werden
beantwoord, waarna de voorzitter de spreker
dank bracht voor zijn leerzaam betoog.

Pieter van Vollenhove de verloofde van Prinses Margriet

BURGERLIJKE STAND
VAN 3 t.e.m. 9 MAART 1965

Geboren: Gerrit Jan, z. v. H. Eggink en J. B. v.
Til; Gerharda Johanna, d. v. G. J. W. Zweverink
en A. H. Gosselink; Ingrid Wilhelmina Maria, d.
v. J. Th. Hoenink en B. M. Besseling; Francisca
Wilhelmina Jozef ma, d. v. H. L. H. Havekes en
H. B. A. Eijkelkamp; Gerrit en Bert, zonen van
J. Weenk en B. G. Rossel; Maria Gerarda, d. v.
M. T. J. Hartman en J. W. Krauts.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: J. C. v. Ooijen en D. B. J. Vister; J. G.
Sleurink en G. J. Jansen.
Overleden: geen.

In verband met de ver-

loving van prinses

Margriet en Pieter van

Vollenhoven

A.S. VRIJDAG VAN 7 TOT 9 UUR

(KOOPAVOND) EN ZATERDAG

DE GEHELE DAG

6 oranjegebakjes (slag-

room) f 0,40 per stuk

voor

l 2,10

Bakkerij Schurink
Telefoon 1384

JONG GELRE (MEISJES) HIELDEN
LEDENVERGADERING

De ledenvergadering van Jong Gelre welke in zaal
Brandembarg werd gehouden mocht zich in een
goede belangstelling verheugen.
De presidente mej. T. Pardijs deelde o.m. mede,
dat er op 13 maart a.s. in zaal Buitenlust te Harf-
sen een ringmiddag en -avond zal worden gehou-
den. De voorjaarsvergadering vindt plaats in
Arnhem op 27 april. Van 13 tot 16 juli zullen in
Barneveld de landdagen worden gehouden.
In plaats van het aftredende bestuurslid mej. D.
Brummelman werd gekozen mej. D. Tjoonk. Dat
de meisjes van Jong Gelre met hun tijd mee gaan
kwam in het verdere gedeelte van deze avond wel
tot uitdrukking toen de „jenka" werd gedanst.

JAARVERGADERING PAARDENFONDS

Het Paardenfonds „Wildenborch en Omstreken'
hield onder leiding v^hde heer W. G. Dinkelman
in café Schoenaker j|pde Kranenburg een goed
bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees spr. erop, dat het
afgelopen boekjaar bevredigend was geweest.
Uit het verslag van de boekhouder, de heer W.
G. Dinkelman, bleek J^het ledental met vijf was
vermeerderd. ~^p
Thans waren 695 paarden bij genoemd fonds ver-
zekerd tegen een gezamenlijke waarde van
ƒ 586.750,—. Over het afgelopen jaar waren 21
paarden overgenomen, waarvoor was uitbetaald
ƒ 16.145,— en via de slachtbank was hiervoor te-
rugontvangen ƒ 6.964,98. Het boekjaar sloot met
een klein nadelig saldo wat aanleiding was te be-
sluiten de verschuldigde premie het komende jaar
met een half procent te verhogen, t.w. Shetlandse
pony's en Fjordenpaarden 2*4 % en overigen 2 %
van de verzekerde waarde. Er werd opgewezen
de veulens bij een normaal gezonde geboorte zo
spoedig mogelijk ter verzekering op te geven bij
de boekhouder of bij een der bestuursleden.
De verzekerde paarden zijn te allen tijde verze-
kerd, bijv. tegen hemelvuur, bij brand, enz.
Het aftredende bestuurslid, de heer W. G. Dinkel-
man (Barchem) en de aftr. commissaris, de heer
H. Meijer (Klein Dochteren) bij Lochem werden
herkozen.
In plaats van de heer W. Braakman, aftr. com-
missaris, welke zich na een 14-jarige zittings-
periode en gevorderde leeftijd niet herkiesbaar
stelde, werd gekozen diens schoonzoon, de heer
J. Visschers op ,,de Armhoede" bjj Lochem. De
plaats van het afgetreden lid van de kascontrole-
commissie, de heer J. W. Steman, werd ingeno-
men door de heer H. J. Eggink op „de Boom-
gaard" te Vorden.
De heer W. Braakman, welke wegens ziekte niet
aanwezig was, werd dank gebracht voor wat hij
de afgelopen 14 jaar als een steeds actief com-
missaris in het belang van het fonds en de leden
had gedaan. Als blijf van waardering zal hem een
wandelstok worden aangeboden.

VOETBAL

Het ziet er naar uit dat er a.s. zondag, na een
paar weken gedwongen rust, eindelijk weer ge-
speeld kan worden. Voor Vorden l staat er op-
nieuw een uitwedstrijd op het programma. De
in zebra-shirt gestoken spelers van Oeken zullen
n.l. de gastheren zijn.
Voor Vorden wordt het ongetwijfeld een lastige
opgaaf om hier tot een overwinning te komen,
temeer daar de thuisclub vrijwel al haar winst-
punten tot dusver thuis heeft behaald. Op dit
uiterst effectvol veld is het voor Vorden geboden
de bal direct te spelen en geen afwachtende hou-
ding aan te nemen. Kunnen de Vordenaren zich
enigszins aan deze verre van ideale terrein-
omstandigheden aanpassen en zullen Eef Eggink
c.s. tot de laatste minuut blijven vechten voor een
goed resultaat, dan is het niet onmogelijk dat
de geelzwarten tenminste één puntje in Oeken
zullen weghalen. Gezien de stand op de ranglijst
is dit ook beslist nodig.
Op eigen terrein speelt Vorden 2 's middags tegen
de tweede uitgave van Oeken. Vorden 3 speelt
eveneens thuis en wel tegen Voorst 4. Het vierde
elftal gaat op bezoek bij Cupa 2.

De loco-burgemeester
hppft het volgende tele-
gram verzonden:

Aan Hare Koninklijke
Hoogheid Prinxcs
Margriet Francisca
te Soestdijk.

Gemeentebestuur en
burgerij van Vorden
hebben met vreugde
kennis genomen van de
verloving van
Uwe Koninklijke Hoog-
heid met de heer
Van Vollenhoven
en bieden
Uwe Koninklijke Hoog-
heid en Uiv verloofde
hunne eerbiedige
gelukwensen aan.

A. J. Lenselink
loco-burgemeester

BIOSCOOP

„De blikken ridder". Eegfcilm waar u anderhalf
uur kunt schateren vaiHJt lachen. U ziet Nor.
man Wisdom in de nieuwste dwaze avonturen en
verwikkelingen. Als ridder verovert Norman Wis-
dom het mooiste meisje van de wereld. Deze Nor-
man Wisdom film is andjtt dan anders.

OPERETTE-AVONDEN O. L. SCHOOL,
LINDE

Vrijdag en zaterdag werden de jaarlijkse feest-
en operette-avonden gegeven door de leerlingen
van de O. L. School, Linde, in zaal Eykelkamp.
Vrijdagavond kon de heer H. Pelgrim, voorzitter
van de Oudercommissie, een volle zaal welkom
heten; hij sprak een bijzonder welkomstwoord tot
loco-burgemeester de heer A. J. Lenselink, de
oud-onderwijzeres mej. Nipius en de heer en mevr.
Van Bruggen, de nieuwe directeur van de Coöp.
Zuivelfabriek „de Wiersse". Spr. bracht nog zijn
speciale dank naar voren aan het Gemeente-
bestuur voor haar bemoeiingen inzake de bouw
van de nieuwe hoofdonderwijzerswoning, welke
lopenlijk binnen enkele maanden kan worden
Detrokken.
De leerlingen van de school kwamen hierna voor
iet voetlicht met de mooie kinderoperette in drie
Bedrijven „De bruiloft van de Kabouterkoning".
Dit prachtige kinderzangspel, waarin een boze
>eer en een slim bosvrouwtje de hoofdpersonen
waren, werd door de kinderen op enthousiaste
en zeer vlotte wijze vertolkt. Het bleek dat er
onder de kleine toneelspelers (sters) vele goede
vocalisten schuilden, die met hun goede zang een
onmisbaar onderdeel van dit spel vormden. Het
(tuk werd zonder haperen voor het voetlicht ge-
dacht, welk succes te danken is aan de uitste-

kende regie van het onderwijzend personeel, ter-
wijl daarnaast mevr. Hazekamp een groot aandeel
in het welslagen had door de prachtige en fleurige
kostuums, die ze zelf vervaardigde,
n de pauze werd een goed geslaagde verloting
gehouden.

""Ia- een daverend applaus bracht de voorzitter in
zijn slotwoord hartelijk dank aan het hoofd der
school, de heer Hazekamp en mej. R. Schiphof,
onderwijzeres, voor hun goede leiding en bood
hen een fruitmand aan; mevr. Hazekamp mocht
als dank voor haar medewerking bloemen in ont-
vangst nemen.
Ook zaterdagavond was zaal Eykelkamp geheel
gevuld met belangstellenden, waarbij o.m. wet-
houder G. J. Wuestenenk en echtgenote aanwezig
waren.

JONG GELRE BIJEEN

De B.O.G. Jong Gelre afd. Vorden hield in Hotel
„Het Wapen van Vorden" onder voorzitterschap
van de heer J. Pardijs haar ledenvergadering. In
zijn openingswoord heette de voorzitter in het bij-
zonder de heer E. Harmsen uit Hengelo welkom.
Vervolgens deelde hij mede dat op 13 maart in
zaal Buitenlust te Harfsen de ringmiddag en
-avond zei worden gehouden. Als spreker treedt
des middags op de heer J. A. Sellenraadt uit
Enschede die zal spreken over het onderwerp
„Waarvoor leven wij". Er zal voorts een wed-
strijd worden gehouden „Ons kent ons". Des
avonds wordt het toneelstuk „Polly Perkins" op

gevoerd, waarna er voor de jongelui gelegenheid
tot dansen bestaat.
Op 23 maart zal in combinatie met de G.M.v.L.
een excursie worden gehouden, o.a. naar de boer-
derij Waning te Zuidwolde en de K.I.-stal te Mep-
pel. Op 25 maart zal een vraagavond worden be-
legd met als inleider de heer M. Groen, directeur
van de Zuivelfabriek alhier.
Op 16 juli wordt in Barneveld de bondslanddag
gehouden.
Wegens vertrek naar Oost-Flevoland van de heer
J. Regelink werd in diens plaats als bestuurslid
gekozen de heer J. Harmsen (Schimmel). In plaats
van de heer Regelink werd in de coöp. jongeren-
adviesraad benoemd de heer R. Mennink. Jong
Gelre zal nog trachten een weekend-uitwisseüng
tot stand te brengen.
Hierna hield de heer E. Harmsen een causerie
over zijn verblijf in Canada, toegelicht met dia's.
De voorzitter bracht de heer Harmsen dank voor
het gebodene en overhandigde hem een blijk van
waardering.

Bronchileffen
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

WINST VOOR KOT
In het biljartdistrict Zutphen & Omstreken be-
haalde KOT l thuis in klasse Cl een 4—2 over-
winning op Bierhuis 1.

FEESTELIJKE JAARVERGADERING
„DE LUCHTBODE"

De Postduivenver. „De Luchtbode" hield zater-
dagavond in café Bloemendaal haar jaarverga-
dering, waarbij de dames van de leden eveneens
tegenwoordig waren.
De voorzitter, de heer A. Lauckhart, sprak in zijn
openingswoord een bijzonder woord van welkom
tot de nieuwe leden. Hierna gaf de secretaris, de
heer B. J. Hendriksen, een kort overzicht van
hetgeen zich in het afgelopen jaar in de vereni-
ging had afgespeeld. De heer Hendriksen is als
secretaris in de plaats gekomen van de heer G.
Jansen. Penningmeester, de heer H. Doornink,
maakte gewag van een klein batig saldo. Hierna
besloot de vergadering enkele nieuwe leden met
algemene stemmen aan te nemen. Voorts werd
medegedeeld dat het nieuwe seizoen op 11 april
a.s. zal beginnen.
Voorzitter A. Lauckhart reikte hierna aan de ver-
schillende kampioenen van 1964 de kampioens-
prijzen uit. De heer H. J. Boesveld werd met
1653 pt. kampioen Vitesse. Kampioen Miffond
werd de heer G. J. Jansen & Zn. met 3669 pt. In
de categorie Fond werd met 3126 pt. de heer H.
J. Boesveld kampioen. Bij de jonge duiven was
liet eveneens de heer Boesveld met 2943 punten.
Kampioen Navlucht werd de hoer H. Doornink
met 2145 punten.
Het uiteindelijke resultaat was dat de heer H.
Doornink Generaal Kampioen werd met 12.380 pt.,
2. H. J. Boesveld 12.236 pt.; 3. G. J. Jansen &
Zn. 9.031 pt.
Na nog een paar interne kwesties behandeld te
hebben bleef het gezelschap hierna nog 'n poosje
gezellig bijeen.



DAMTEAM VAN „DE ACHTERHOEK
WON OP OVERTUIGENDE WIJZE

DE WISSELBEKER
Er heerste zaterdagmiddag in zaal Bakker te
Vorden een gezellige drukte. Vanwege het 25-ja-
rig bestaan dat binnenkort zal worden herdacht,
was de Vordense damclub DCV de eer te beurt
gevallen dit jaar de traditionele massa-kamp tus-
sen „De Graafschap" en ,,De Achterhoek" te mo-
gen organiseren.

We kunnen gerust stellen dat de damver. DCV
zich uitstekend van haar taak als gastvrouw heeft
gekweten. Alles was perfect georganiseerd, zodat
de wedstrijd zonder één enkele wanklank verliep.
Alle deelnemers werd bovendien een consumptie
aangeboden.

Achter de ,,rekentafel" zorgde de heer J. v. Dijk
ervoor dat de stand up to date werd bijgehouden.

Evenals vorig jaar toonden de dammers van de
Achterhoek zich ook nu de sterksten en wonnen
zij deze ontmoeting overtuigend met 35—45.

Elke ploeg bestond uit 20 personen. Voor „De
Graafschap" namen hieraan spelers deel van de
volgende verenigingen: ZDV (Zutphen), D & Z
(Laren), Ons Genoegen (Almen), DCH (Hen-
gelo), DCL (Lochem), BDV (Brummen), NA V
(Warnsveld) en DCV (Vorden). Het team van
,,De Achterhoek" was samengesteld uit spelers
van de navolgende verenigingen: ADC (Aalten),
DVD (Doetinchem), DIO (Eibergen), DCR (Ruur.
lo), D & Z (Dinxperlo), WDV (Winterswijk) en
DVT (Terborg).

Bovendien werd er een wedstrijd tussen twee
jeugdteams gehouden. Namens „De Graafschap"
namen tien jeugdspelers van DCV (Vorden) het
op tegen een tiental van ,,De Achterhoek" be-
staande uit spelers van DCR (Ruurlo), DIO
(Eibergen) en D & Z (Dinxperlo). Ook hier toon-
den de Achterhoekse jongens zich de meerdere
en wonnen met 8—12.

Namens district I Oost Gewest Gelderland der
K.N.D.B. werden de spelers welkom geheten door
de waarn.-voorzitter, de heer J. F. Geerken uit
Vorden, die tevens als woordvoerder optrad van
de organiserende vereniging DCV. De heer Geer-
ken sprak een speciaal woord van welkom tot de
loco-burgemeester van Vorden, de heer A. J. Len-
selink, die bij deze gelegenheid het gemeente-
bestuur vertegenwoordigde. De heer Geerken deel-
de mede dat er op 10 april in Rhenen een massa-
kamp zal worden gehouden tussen Gelderland en
Utrecht.

De heer Lenselink sprak hierna namens het ge-
meentebestuur woorden van welkom. Spreker was
verheugd dat de damsport in de Achterhoek en
De Graafschap zo intensief wordt beoefend. Het is
een mooie vrije tijdsbesteding en we mogen de
leiders die de jeugd in de damsport opleiden wel
zeer dankbaar zijn. Het is nu eenmaal de taak

HEUVINK EN KLEIN KRANENBARG
DOEN GOOI NAAR DE TITEL

Met nog twee wedstrijden te spelen staan de
beide vertegenwoordigers van district Oost in de
strijd om het pers. jeugddamkampioenschap van
Gelderland in het klassement hoog genoteerd. Zo-
wel Heuvink uit Warnsveld alsmede Klein Kra-
nenbarg uit Wichmond hebben nog 'n goede kans
om kampioen te worden.
Na een aarzelende start hebben beide spelers de
laatste weken overwinning na overwinning ge-
boekt. Zaterdag tijdens de 9e ronde won Heuvink
van nummer één op de ranglijst t.w. Braam uit
Haalderen. Klein Kranenbarg bond Bootsma uit
Rhenen aan de zegekar.
De stand luidt momenteel: 1. en 2. Braam (Haal-
deren) en Haverkort (Arnhem) 12 pt.; 3. en 4.
Heuvink (Warnsveld) en KI. Kranenbarg (Wich-
mond) 11 pt.; 5. t.e.m. 7. Geurts (Lent), Bootsma
(Rhenen) en Achterstraat (Bennekom) 10 pt. ;
8. De Groot (Apeldoorn) 8 pt.; 9. Mechels (Huis-
sen) 7 pt.; 10. en 11. Schrijver (Huissen) en Wil-
lemsen (Tiel) 6 pt.; 12. Prins (Vaassen) 5 pt.
Het programma voor de voorlaatste ronde luidt:
Schrijver — Achterstraat; Willemsen — Prins;
Bootsma—Mechels ; Braam—Klein Kranenbarg;
Geurts—Heuvink; De Groot—Haverkort.

van de ouderen de opgroeiende jongens de weg
te wijzen, aldus de loco-burgemeester. Hierna ver-
richtte de heer Lenslink aan het eerste bord, bij
de partij tussen J. C. Lammers (ZDV) en Ter
Mebel (ADC) de openingszet, waarna de strijd
was begonnen.
Na een uur spelen was de eerste partij uit. Voor
„De Graafschap" won Boersma (D & Z, Laren)
n.l. van Leyser (D & Z, Dinxperlo). Toen de eer-
ste tien partijen uit waren had „De Achterhoek"
met 8—-12 de leiding genomen. Na 20 partijen was
de stand 15—25. Toen de uitslagen na 30 partijen
bekend werden gemaakt, de stand was toen 24—
36, was het al wel duidelijk dat „De Achterhoek"
de zege bijna niet meer kon ontgaan. Het werd
dan uiteindelijk 35—45.
Na afloop reikte de heer Geerken aan de eerste-
bordspeler van „De Achterhoek", de heer Ter
Mebel van ADC, Aalten, de wisselbeker uit. Deze
beker is beschikbaar gesteld door de redactie van
„De Graafschap-Bode" uit Doetinchem.

Tarvobrood
Gezofldheidsbrood

het houdt u fit,

het maakt u slank en

het geeft u levenslust.

bakt liet dagelijks voor u

Telefoon 1384

ATTENTIE!
ALLE^ELFSTANDIGE

ZAKENMENSEN VAN

VORDEN, HOUDT

maandagavond 29 maart

VRIJ
VOOR EEN ZEER BELANG-

RIJKE VERGADERING

Te koop: Biggen. - Bij:
J. W. Wesselink, 't Els-
hof.

Te koop: dragende geit,
bijna aan de telling.
G. Vliem, B 13, „de Eer-
steling".

Gevraagd : Keurig meis-
je als leerling kapster.
Brieven onder no. 49-1
bureau Contact

MET WALTER EN CONNY LEERT MEN ENGELS
VIA DE T.V.

Maar autorijden leert men alleen bij de erkende
autorijschool M. J. VLIELANDER.
Ook voor vrachtwagen en scooter, theorielessen
gratis.

Voor u „de veiligste weg naar het succes"
ERKENDE AUTORIJSCHOOL

M. J. VLIELANDER
Boxtartstraat 8, Zutphen, telefoon 05750-6026

VOOR VORDEN IS ONS ADRES

GARAGE T. J. BOESVELD
Dorpsstraat 8, telefoon 05752-1329

En bij onze instrukteur

J. SCHUPPERS
Dorpsstraat 11, telefoon 1373

Retextuxingbedrijf

„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
Jumpers en Vesten Chem.

Reinigen f. 1.75

Tevens uw adres voor:

Verven, Onz. Stoppen en
Plisseren, Overhemden-

reparaties
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Te koop roodbont nuchter
stierkalf
W. Klein Bramel C 112
Vorden

Te koop gevraagd:
KABINET

Brieven onder no. 50-1
bureau „Contact".

Te koop: dragende zeug,
bijna a/d telling, 2e worp.
J. W. Wagenvoort, B 92,
Delden.

Adverteren?

Bupro-gas
Het gas ooór iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

en

H. Lijltogl, B. *. Hactl.w 13

Bestel vroegtijdig
uw

HAANTJES
ƒ 1,60 per V2 kg

KIPPEN
ƒ 1,30 per % kg

tel. 1283 tel. 1214

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

5 V/o rente
Inlichtingen en prospecti
bij:

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

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Te koop gevraagd :

nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'

vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

PASFOTO'S

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

Houtmarkt 77, Zutphen

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Het adres : tel. 1306

„Het Binnenhuis"
W O N I N G I N R I C H T I N G
FIRMA A. POLMAN
V o r d e n Telefoon 1314

T A P I F L E X VOOR ow WONING TAPIFLEX
DE IDEALE VLOERBEDEKKING,
VAN SOEPEL PLASTIC EN
LANGHARIG VILT, VERANKERD
IN ELKAAR.

• GEMAKKELIJK IN ONDERHOUD
» GEEN ZORGEN OVER NAALDHAKKEN
» GELUIDDEMPEND EN WARM

PLASTIC OP VILT IS ALLEEN
TAPIFLEX, WANNEER ER TAPI-
FLEX OP STAAT.

Maakt uw keus! Tapiflex vragen bij
„Het Binnenhuis"

,HET ADRES VOOR B E T E R E WONINGINRICHTING"

üj 1201
SPORTIEF — BETROUWBAAR — DEGELIJK

Snelle en zuinige 1200 cc motor

Topsnelheid 145 km/uur

Benzineverbruik l : 13,5

Roestvrij stalen bumpers
Kuipzittingen

l jaar onbeperkte motorgarantie

Vraagt u eens vrijblijvend proefrit en folders

Garage Kurz
Vorden, telefoon 05752-1649

GLAS-DEALER VORDEN . LOCHEM E.O.

DOORDAT ONDERSTAANDE BAKKERS
MET HUN PRODUKTIE IN TIJDNOOD
KOMEN, MEDE DOOR GEBREK AAN
VOLDOENDE PERSONEEL, MOEST
WORDEN BESLOTEN OM

vrijdags geen brood te bezorgen
(MET INGANG VAN VRIJDAG 12 MAART A.S.)

ER WORDT NORMAAL GEBAKKEN,
DUS VERS BROOD IS VOORRADIG.

SCHUPPERS - SCHURINK - HARTMAN
KERKHOVEN • VOSKAMP -
VAN ASSELT - OPLAAT

Werkelijk smaakvol pas is uw
kamer, als de

GORDIJNEN
een passend geheel vormen.

Kunstenaars van naam ontwierpen ze voor
u; wij hebben ze in voorraad.

Wij geven u gaarne prijsopgaaf of zenden
u onze stalen op zicht.

Wij maken ze vakkundig op eigen werk-
plaats en worden ook door ons geplaatst.

Een advertentie in Contact
in wordt ruim 1350
Vordense gezinnen gelezen

GEVRAAGD:

draaiers
machine bankwerkers
gereedschapslijpers

Firma J. B. Damen
Vijverlaan 7 - Zutphen


