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BETALING ABONNEMENTSGELD

Voor l april kan het abonnemetsgeld a ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 93 41 20 ten name
van Drukkerij Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving vóór l april in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.

JAARVERGADERING „DE SNOEKBAARS"
De Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield
vrijdagavond haar algemene jaarvergadering in
café De Zon, onder voorzitterschap van de heer
A. Bello.
De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord
o.m. het overlijden van de leden D. te Slaa, H.
Bruggink en L. Steenman. Ter nagedachtenis
werd door de vergadering enkele minuten stilte in
acht genomen.
De secretaris van de vereniging, de heer J. Koster,
merkte in zijn jaarverslag op dat 't nog wel enige
jaren zal duren alvorens het probleem van de
waterverontreiniging opgelost zal zijn. Volgens
spreker is het goed mogelyk dat de vereniging in
de toekomst over een eigen viswater kan beschik-
ken i.v.m. de ruilverkaveling met de gemeente
Warnsveld. Het ledental bedraagt momenteel 113.
Het jaarverslag van de penningmeester, de heer
J. Fleming, vermeldde op 31 december een klein
batig kassaldo.
In de kascommissie 1962 werden benoemd de heren
J. en B. Besselink terwijl G. Hellewegen als reser-
ve werd aangewezen.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. Fle-
ming en H. Vlogman bij acclamatie herkozen.
Hierna werden de prijzen uitgereikt aan de win-
naai'S van het seizoen 1961. De wisselbekers voor
het grootste aantal gevangen vis, alsmede voor
het gemiddelde gewicht werden gewonnen door de
heer G. Hellewegen. De beker voor de zwaarste
witvis van het seizoen werd gewonnen door de
heer J. Fleming met een blei van 1095 gram. De
zwaarste paling, 700 gram, werd gevangen door
de heer Eykelkamp. De zwaarste roofvis werd ge-
vangen door A. Jansen, n.l. een snoek van 2100
gram.
Gezien het succes van het afgelopen jaar werd
door de vergadering besloten ook dit jaar weer
een jeugdviswedstrijd te houden op zaterdagmid-
dag 7 juli a.s. De 4 onderlinge wedstrijden zullen
gehouden worden op zaterdag 2 en 23 juni in het
Twenthe-Ryn kanaal, zaterdag 14 juli in de IJssel
en zondagmiddag 19 augustus in de beek.
De heer H. Krauts stelde vervolgens een fraaie
wisselbeker beschikbaar voor degene die in het
seizoen 1962 de zwaarste snoek vangt. Hierna
werd do vergadering door de voorzitter gesloten.

VOETBAL

Vorden I heeft zondag een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld tegen Holten I, welk elftal uit-
komt in de 2e klas van de Twentse Voetbalbond.
Ondanks het feit dat de geelzwarten met 3 inval-
lers speelden wisten ze toch een verdiende 5—3
overwinning te behalen.
In het begin waren de Twentenaren beduidend
sterker, hetgeen na 10 minuten reeds resulteerde
in een 2-0 voorsprong. Na deze achterstand kreeg
Vorden beter vat op het spel van de thuisclub.
Invaller J. Uenk bracht de stand op 2—l waarna
Buunk voor 2—2 zorgde. Vlak voor de rust werd
het door de Holten midvoor 3—2, die profiteerde
van een aarzeling in de Vordense achterhoede.
Na de hervatting nam Vorden het initiatief en via
prachtige combinaties tussen Lindenschot, Nijen-
huis en Buunk werd de eindstand door deze spelers
op 3—5 bepaald.
Vorden II deed het in de competitiewedstrijd tegen
A.Z.C. IV minder goed en verloor op eigen ter-
rein met de korf balcijfers 10—5. Ook hier werd
met drie invallers gespeeld. De vier doelpunten
die A.Z.C, in het begin van de wedstrijd scoorde
ontwrichtte de Vordense achterhoede. De rust
ging in met l—5. Na de thee ging de stryd gelijk
op, en werd er beurtelings gedoelpunt.
Vorden III won tegen de verwachting in met 3—2
van Angerlo Vooruit I. Deze overwinning was te
danken aan de enthousiaste wijze waarop het der-
de speelde.
Vorden IV verloor in Zutphen met 3—2 van Be
Quick V. De puntjes werden de Zutphenaren op
een presenteerblaadje aangeboden doordat de Vor-
denaren 2 maal in eigen doel schoten.
By de junioren werd alles afgelast.
A.s. zondag speelt Vorden II op het Oeken-terrein
tegen Oeken II. Vorden IV gaat op bezoek bij
Warnsveldse Boys IV. Het eerste en het derde
elftal hebben vrijaf.
Voor de junioren staat op het programma Vorden
A—Steenderen A en Almen B—Vorden C.

GEVONDEN VOORWERPEN

Inlichtingen uitsluitend op vrijdag 16 maart tus-
sen 16 en 18 uur op het bureau Rijkspolitie.
l paar leren wanten, l paar glacéhandschoenen,
diverse handschoenen en wanten, l jongensmantel
met capuchon, l kinder windjack met capuchon,
regenkleding, l bromfietsregenjas, l paar korte
rubberlaarzen, l padvindersriem, l autoplaid, l
kussentje, l rijwieltas, l sjaal, l zakmes, l sleutel-
bos, diverse gereedschappen, l muntbiljet, l drie-
wielig kinderfietsje en l auto-binnenband.

DE JEUGDRALLYE

Aan de jeugdrallye welke op zaterdag 17 maart
ii. de Herv. Kerk alhier zal worden gehouden,
werken mede de vroegere Vordense predikant ds.
Joh. Langstraat uit Arnhem, „The Glory Singers"
met zang, tei*wij het orgel door de heer G. Harte-
mink zal worden bespeeld. De heer A. J. Smeenk
zal als zangleider optreden. Het belooft een mooie
avond te worden.

KERKDIENSTEN zondag 18 maart
Hervormde kerk

8.30 uur Ds. L. Hoving, Ruurlo.
10.15 uur Ds. J. H. Jansen, Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10.30 uur de heer E. Mik van Lochem.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K Karel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12uurH. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 7 mrt. t.m. 13 m r » .
Geboren: z. v. J. W. Verheul en H. Kops
Hagedoorn; d. v. G. J. Haneveld en G. G
Antink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Klein Geltink en A. J. Groot
Wassink.
Overleden: Geen.

broeken

H. LÜTH t,DEN

V.A.M.C. „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

In de landelijke verkeerscompetitie der
K.N.M.V. behaalde de groep van de
V.A.M.C. „De Graafschaprijders" in de 2e
ronde de 4e plaats met l punt verschil op
no. 3. Een zeer goed resultaat aangezien de
11 beste clubs uit Nederland hieraan deel-
namen. De 3 eerstgeplaatste clubs nemen
deel aan de finale.
Op zondag 25 maart a.s. wordt het seizoen
geopend met een bijzondere rit, bestaande
uit oriënteringspunten, een cross en een non-
stop gedeelte.

BILJARTEN

In de biljartcompetitie district Doentinchem en
Omstreken speelde KOT I deze week in Hengelo
tegen Concordia L Met 4—2 bleef de thuisclub
baas in eigen huis. Door deze nederlaag bezet
KOT I thans de 6e plaats met 38 punten uit 13
wedstryden.
KOT II deed het beter en versloeg 't Averenck II
met 4—2. Het tweede bezet nu de 7e plaats met
37 punten uit 14 wedstrijden. Het Anker I heeft
in deze afdeling nog steeds de leiding.
KOT III behaalde een verdienstelijk 4—4 gely'k
spel in de thuiswedstrijd tegen Ons Genoegen II.
Dit gelijke spel is echter nog niet voldoende om
de laatste plaats in de klasse E te verlaten. Mo-
menteel heeft KOT III 39 punten uit 15 wedstrij-
den. KOT IV kreeg een 6—2 nederlaag te slikken
van Concordia II. Hierdoor bezet KOT IV de voor.
laatste plaats in haar afdeling met 41 punten uit
14 wedstryden. In deze afdeling staat 't Averenck
IV bovenaan.
A.s. week komen de 4 teams van KOT allemaal in
het strijdperk. KOT I speelt thuis tegen Eyke-
boom I uit de Keyenburg. KOT II speelt eveneens
thuis tegen Velswijk II. KOT III gaat op bezoek
by Concordia III. KOT IV tenslotte speelt in
Hummelo tegen VOP II.
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" versloeg
De Zon I met 2 caramboles verschil het bezoekende
Groene Jager. De gedetailleerde uitslagen waren:
B. Schoenaker 26 (54)—Mcnnink 40 (40); T.
Hartman 46 (46)—Takkenkamp 52 (64); H. Won.
nink 65 (65)—Takkenkamp 50 (54); A. Wentink
59 (59)—H. Krauts 38 (53).
Voor deze week staan hier op het programma
KOT—De Zon I en De Zon II—Java I.

DE VERKIEZINGEN IN ZICHT

Met het oog op de aanstaande verkiezingen, zal
de heer E. van Ruller, wethouder te Groningen,
voor de A.R. partij alhier een verhandeling hou-
den over de christelijke politiek voor gemeente en
provincie. Een advertentie geeft bijzonderheden
over tyd en plaats.

STRIJD TEGEN DE VREES

Het is een onweerlegbaar feit, dat de belangstel-
ling van het kankervraagstuk -- voor zover dit
al niet in grote mate by het Nederlandse publiek
leefde — de laatste tyd opnieuw is toegenomen.
Zo waren bijvoorbeeld de reacties op een tweetal
aan dit onderwerp gewijde T.V.-uitzendingen on-
verdeeld gunstig.
Bovendien is de Voorlichtingscommissie van de
Landelijke Organisatie voor de Kankerbestrijding
nagenoeg te zelfder tijd begonnen met het op grote
schaal aan de pers verstrekken Van mededelingen
en beschouwingen over de gevreesde ziekte, in
voor de leek begrijpelijke taal. Veel vraag is daar-
bij gewekt voor de door genoemde commissie uit-
gegeven brochure „Kanker, een probleem?" ge-
schreven door de arts A. T. van Duinen. Ook de
radio heeft aan deze brochure de nodig aandacht
besteed.
Het doel van al deze artikelen en uitzendingen is
in de eerste plaats om, in het belang van de volks-
gezondheid, de stry'd aan te binden tegen de vrees
voor alleen al het woord kanker.
Immers te veel nog laat men zich door deze vrees
weerhouden zich in voorkomende gevallen vroeg-
tijdig onder medische behandeling te stellen. Niet
voor niets toch is in genoemde publicaties dui. l
naar voren gebracht, dat de ziekte in vele geval-
len — mits tijdig ontdekt — thans zeer redelijke
genezingskansen heeft.
Deze vrees voor de ziekte is overigens zeer wel
te verklaren. Het houdt verband met de inbeel-
ding, dat als men aan de ziekte zou lijden, dit al-
tijd een fatale afloop zou hebben. Daarom praat
men er liever niet over. Want wordt men in het
gezin, in de familie of in de kennissenkring niet
deze ziekte geconfronteerd, dan verneemt men de
diagnose, dat het kanker was, veelal eerst, wan-
neer de ziekte inderdaad fatale gevolgen heeft ge-
had. Met andere woorden, men onderkent de ziek-
te pas in al zijn afschrikwekkendheid.
Dat er in Amerika ruim een miljoen genezen kan-
MTpatiënten zijn en dat ook het veel kleinere Ne-
derland tienduizenden van deze genezen patiënten
telt, is niet of nauwelijks bekend. En dat is, zo-
lang het publiek niet met regelmaat op deze posi-
tieve cijfers wordt gewezen, ook niet te verwonde-
ren.
Immers de meeste artsen zullen er zich wel voor
wachten een patiënt mede te delen, dat hij kanker
heeft. Geneest nu zo'n patiënt, veelal om dat de
ziekte in een beginstadium werd ontdekt en be-
handeld, dan heeft hy er doorgaans geen weet van,
dat hij aan die „verschrikkelijke" ziekte heeft ge-
leden.
Omdat de leek dus eigenlijk alletj^^iet de fatale

M R-eeonfronteerd, is cPalgemene op-
vatting, dat „er toch niets aan te doen is." Dat
verklaart — voor een deel althans — ook de angst,
die met recht redeloos genoemd mag worden.
Maar nogmaals door die angst l^en velen zich
weerhouden zich vroegtydig ond^fcnedische be-
handeling te stellen, waardoor vel^costbare tijd
verloren gaat en de genezingskansen worden ver-
kleind.
Het is een vicieuze cirkel, die nodig doorbroken
moet worden. Immers, de cirkel blijft angstwek-
kend gesloten, zolang men alleen de fatale gevol-
gen kent en dus de ziekte gaat vrezen. Door deze
vrees laat men zich van een vroegtydig doktersbe-
zoek weerhouden, met alle consequenties van dien.
Daarom is het nuttig te weten, dat er voor be-
paalde vormen van kanker zeker zeer redelijke
genezingskansen zjjn, anders zou Nederland geen
enkele genezen kankerpatiënt tellen. Het beste
wapen tegen de ziekte is dus zich ty'dig en onbe-
vangen onder medische behandeling te stellen.
Want al is het geneesmiddel tegen de ziekte nog
niet ontdekt, genezingskansen zijn er zeker.
Wie nog niet overtuigd mocht zijn, leze de bro-
chure „Kanker, een Probleem?" die alom in de
boekhandel voor slechts 30 cent verkrijgbaar is.
Heeft uw boekhandelaar de brochure niet voorra-
dig, dan kan hij ze bestellen by het Centraal Boek.
huis te Amsterdam.

GROSLIJSTSTEMMING K.V.P. KANDIDATEN
GEMEENTERAAD

Voor de leden der Katholieke Volks Partij afd.
Vorden-Kranenburg werd j.l. zondag de Groslyst-
stemming gehouden voor de aanwijzing van de
kandidaten op de definitief in te dienen lijst voor
de a.s. Gemeenteraadsverkiezingen op 30 mei.
Deze stemming werd gehouden in zaal Schoenaker,
Kranenburg, bij café „De Zon" te Vorden en in
Delden. De opkomst der leden was buitengewoon
groot. Er werden in totaal 146 geldige stemmen
uitgebracht. In de volgorde der kandidaten, welke
door de leden der adviescommissie was vastgesteld
in haar vergadering van 11 februari j.l. kwam
geen wijziging, zodat de definitieve lijst der KVP
er als volgt uitziet:
1. A. J. Meyer; 2. A. J. A. Hartelman; 3. A. H.
J. Mombarg; 4. J. Morssinkhof; 5. N. J. Keune;
6. J. F. W. Mokkink; 7. A. F. J. Waarle; 8. A.
R. J. Zents.

BIOSCOOP

De film van deze week heet „De hel van Noord-
Afrika" en speelt zich voor een groot gedeelte af
in de woestijn de Sahara. De hoofdrollen worden
vertolkt door John Mills, Sylvia Syms en Antony
Quayle, die by'na ten onder gaan in de vreselijke
hitte van de woestijn.

GEMEENTERAADSVERKIEZING

Het Hoofd-, tevens Centraal Stembureau, voor de
verkiezing van leden van de gemeenteraad heeft
in zijn vergadering van dinsdag de ly'st opge-
maakt voor de aanduiding van de politieke groe-
peringen voor deelname aan genoemde verkiezing.
Hierop komen de navolgende partyen of groe-
peringen voor: V.V.D.; P. v. d. A.; K.V.P.;
C.H.U.; A.R.; Gemeentebelangen; Chr. Nationale
Volksparty; de Positief Chr. Nationale Unie en
de B.V.L.

'n Weldaad voor
Uw

Moederoog...
... is het om Uw dochter

of zoon zo parmantig in
hun nieuwe regenjas te zien

pronken.

Ze kunnen er tegen.

Wij tonen U graag onze

grote kollektie.

Visser-Vorden

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE

Woensdagavond j.l. werd de derde ronde gespeeld
voor de bedrij f sdamcompetitie. De gedetailleerde
uitslagen van deze avond waren: O.L.S.—Zuivel
II 8—O; Empo I—Looyer leverde een voorlopige
3—l voorsprong op voor de Looyer, omdat de par-
tyen H. B. Emsbroek—P. Roozendaal en Hesse-
link—Klein Brinke afgebroken werden; B.O.G.—
Empo II 4—4; Zuivel I—Zuivel III 7—1; Zuivel I
—Zuivel II 6—2; B.O.G.—Looyer 7—1; Empo I—
Empo II 6—2; O.L.S.—Zuivel III 8—0.
Tevens zijn deze week door enkele leden van de
dumclub D.C.V. de afgebroken partyen uit de eer-
ste en tweede ronde gespeeld. Met nog een wed-
strijdavond voor de boeg heeft de O.L.S. de leiding
met 11 punten uit 6 wedstryden; op de tweede
plaats staat Zuivel I met 10 punten uit 6 wed-
strijden; 3. Empo I met 7 punten uit 5 wedstrij-
den en l afgebroken partij; 4. B.O.G. met 7 pun-
ten uit 6 wedstryden; 5. Looyer I met 3 punten
uit 5 wedstrijden en l afgebroken party; 6. Zuivel
II met 3 punten uit 6 wedstryden; 7. Empo II met
2 punten uit 6 wedstryden; 8. Zuivel III eveneens
met 2 punten uit 6 wedstryden.
Op donderdag 15 maart zullen de laatste wed-
strijden gespeeld worden waarna de wisselbeker
aan het winnende viertal zal worden uitgereikt.

JAARFEEST GEREF. JEUGDVER.

! > < • belangstelling voor het jaarfeest van de Geref.
Jeugdvereniging „Voorwaarts Christen Stryders",
dat zaterdagavond in het gebouw „Irene" plaats
vond, was zeer goed.
Nadat de voorzitter, de heer G. Potman Jr., de
avond had geopend, volgde via de „band" een ge-
sprek tussen twee leden welke het wel en wee van
de vereniging naar voren bracht.
Het hoogtepunt van het jaarfeest was wel de
opvoei-ing van het realistische toneelstuk „Het
Verloren Dorp", geschreven door de heer J. v. d.
Lugt.
De aanwezigen mochten enige uren van spanning
meemaken met de inwoners van het Franse dorp-
je „Tignes" dat, omwille van de beschaving en
de techniek van de aardbodem weggevaagd moest
worden, door middel van een te bouwen stuwdam
in de rivier waaraan het dorpje lag.
Alle medespelenden hebben zich van hun allerbeste
zijde laten zien, zodat de opvoering een succes is
geworden.
Mej. H. v. d. Nol dankte aan het slot de heer
A. C. de Joode, welke de regie had, voor diens aan.
deel aan dit succes en bood hem een enveloppe
met inhoud en een rokertje aan. Mevr. De Joode
mocht bloemen in ontvangst nemen.
Ook de heer Juriëns uit Arnhem, die de grime
weer op buitengewone wy'ze verzorgde, mocht uit
haar handen een klein aandenken aan deze avond
ontvangen, evenals de heer M. Rouwenhorst, voor
diens werk achter de schermen.
Ds. J. D. te Winkel sprak het slotwoord.

VORDENS DAMESKOOR

Het Vordens Dameskoor heeft haar jaarvergade-
rin gehouden onder voorzitterschap van mevrouw
Klein Brinke—Gotink. Mevr. Van Til—Klumper
gaf weer als gewoonlijk een keurig verzorgd jaar-
verslag, waarin de verschillende hoogtepunten
werden gememoreerd.
Mevrouw Groot Roessink—Golstein deed de finan-
ciën uit de doekjes. Hieruit bleek dat het een hele
toer is om de jaarlijkse uitvoering ook financieel
tot een succes te maken. Helaas moet er meestal
geld by.
Mevrouw Van Til—Klumper werd als secretaresse
herkozen. Mevr. G. Eenink—Hissink en mej. A.
Gerritsen, werden als jongere leden aan het be-
stuur toegevoegd.
Verder kwam het jaarlijkse reisje ter sprake.
Waarschijnlijk zal dit in mei plaatshebben. De
bedoeling is een bezoek te brengen aan een fabriek
in Deventer en het natuurmuseum van Piet Bos
op de Holterberg. Het bestuur zal deze plannen
nader uitwerken.
De voorzitster sloot deze geanimeerde vergadering
met een opwekking tot trouw repetitiebezoek, zo-
dat het koor in juni op het concours te Nymegen
behoorlijk voor de dag kan komen.

BOEKENWEEKAVOND UITGESTELD

De boekenweekavond die op 21 maart gehouden
zou worden door de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen in samenwerking met boekhandel
Hietbrink, is verschoven tot maandag 2 april.
De ouderavond van de Blokfluitcursus kan wegens
verhindering van de leider, de heer .Wolters, ook
niet op de geplande avond gehouden worden. Men
hoort hier nog nader van.



Voor heden en toekomst! STEMT A. R. LIJST 4
Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Diepvriezen FRIAC
FRIAC. . . .
Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6, Vorden

Tel. 06754-356
Friac-Voorlichting-Service

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1309

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f 1.60 per V2 kilo

W. Rosscl, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Voor

wasmachines

centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

naar
KEUNE

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste prijs
W. Rosscl, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

99 Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Onderhoud
is zeer belangrijk!

Haal daarom uw

onderhoudsmiddelen
in die zaak, die u van advies kan dienen

Meubelwas
Meubel-edelolie

Linoleumwas
Linoglans

Brenoline
Droogschuim

Teakolie
Was voor zeil-

wrijvers
Was voor parket-

vloeren

P.v.d.A. lijst 2 P.v.d.A. lijst 2

Openbare vergadering
P.v.d.A. afd. Vorden

op 20 maart a.s. 's avonds 8

uur in café Eskes.

De heer Knop er s spreekt over:

„Prov. Staten verkiezin-
gen of nog meer?"

P.v.d.A. lijst 2 P.v.d.A. lijst 2

ONZE

voo r jaar s-
schoeneit

r/ma,

stromen binnen.

Uit onze enorme kollektie nWakt
U gemakkelijk Uw keuze.

A. Jansen
„'t Schoenenhuis"

Wilt u een goed passend O
costuum naar maat •

Moderne coupe en prima afwerking?

Ga dan naar

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Vraagt stalen en eventueel inlichtingen
omtrent confectie-costuums.

Thans goedkope aanbiedingen in:
Centrifuges vanaf f 159.50
Fluitketels vanaf f 2.30
Kop en schotels f 0.79
Verder zijn wij ruim gesorteerd in elec.
app. huishoudelijke artikelen, tuinbouwge-
reedschap en wasmachines.

Fa. G. Pon ge r s & Co.
Nieuwstad 10 Vorden

• Telefonische boodschappen kunnen NIET
meer worden doorgegeven aan de heer
J. Slagman, aangezien deze niet meer bij
onze firma werkt.

Morgen, vrijdag 16 maart
hoopt de

Chr. Jongensclub „SAMUEL"

een ontspanningsavond te geven, met
medewerking van het Aaltens Cabaret^
gezelschap

De Vrolijke Trekkers
U kunt genieten van accordeon-, piano-
en gitaarklanken en zang
Ze komen met een geheel nieuw pro-
gramma.

Mogen wij op uw komst rekenen?

Aanvang 8 uur in Irene
Entree f 1.25 (bel. inb.)

De gez. leiders
Chr. Jongensclub

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V.. Vorden

heeft plaats voor:

• Cantine juffrouw
Werkuren van 9-2.30 uur

• Jongste bediende (m. of vr.)
5-daagse werkweek.
4% vakantietoeslag.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan afdeling Personeelszaken. ^^
De heer D. Luichies, Insulindelaan 29, Vor^Jf
wil na kantoortijd ook gaarne alle gewenste
inlichtingen verstrekken.

"" Nutsgebouw ™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 18 maart, 8 uur

De Hel van Noord-Afrika
met: John Mills - Sylvia Syms

Antony Quayle
Hun bestemming was Alexandrië . . .
maar er lag een woestijn tussen hen

en Alexandrië . . . duizenden kilome-
ters heet zand.

Toegang 14 jaar J
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 1 1 , Tel. 1373,
niet op zondag.

De N.V. Provinciale Geldersche
Electriciteits Maatschappij

districtskantoor Doetinchem

heeft plaatsingsmogelijkheid voor een

werkman in algemene dienst
voor Didam, Laren, Lochem, Steen-
deren, Vorden en Warnsveld.
Aanmeldingen dienen te geschieden ten kan-
tore, Grutstaat 31 te Doetinchem, tel. 3141,
alwaar ook nadere inlichtingen zullen wor-
den verstrekt.

Werkelijk lekkere koekjes

heeft alléén,

uw Bakker

De Vordense Bakkers

Wees er als de kippen bij!
Chocolade hagelslag

Puur 79 ct+32 z.
Melk 85 et +34 z.
Goudgele eierbeschuit 59 ct-f-24 z.
Portugese Sardines 65 ct-j-26 z.
2 blik soepgroenten 54 ct+22 z.
250 gr. koffiekoekjes 62 ct+12 z.
200 gram chocolade biscuits 59 et
5 grote Victoria repen 65 et
200 gr. grote gedroogde pruimen 65 et
150 gram tutti frutti extra 55 et
150 gr. gedroogde appeltjes 98 et
Diepvries spinazie, groot pak

van 145 et voor 110 et
Heerlijke zoete tuinerwten

van 1 10 et voor 98 et
Origineel Fins Knackebröd

wit en bruin 85 et
Volop blanke zuurkool

heeft het voor U!

Nu het voorjaar komt

zijn wij ruim gesorteerd in

Empo en Gazelle
rijwielen

Zowel in

Tour als Sport

Kinderrijwielen - Autopeds etc.

*
Rijwielhandel

E. J. LETTINK
Almenseweg
Telefoon 1472

'OG-

ÏEMHIHK
DE OPTICIEN DIE ftLTUD

VOOR U KLAAR STflflT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

f 7.65 per fles

KEUNE

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Z enu w s t e r kende -
druppels

f 2.20 p. Hesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipiüs, Zutphen
Laarstraat 5

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

Zoekt uw voordeel:
1 paar DUETKOUSEN
voor f 1.75

A. JANSEN
„'t Schoenenhuis'

99 Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

BEHANG
Hebt u onze geheel

vernieuwde collectie
gezien?

Leuke dessins
voor woonkamers, slaapkamers

Keus uit meer dan 25 soorten

Vraagt onze staalboeken

99„Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Linoleum
op uw trap is gezellig en sterk

Vele kleurcombinaties zijn mo-
gelijk

Gemakkelijk in onderhoud

Geen loper kloppen en

Billijk in prijs

Vraagt u eens prijsopgave
en ga dan naar een vakman

Een Oost-Berlijner pakte zijn verloofde in
een grote tas, rits dicht en sam sam naar
West-Berlijn.

Zulke sterke tassen hebben wij ook,
maar voor dat doel liever niet le-
verbaar

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

School m. d. Bijbel Het Hoge 42
Aangifte

van leerlingen, die na de grote va-
kantie (21 aug), leerplichtig zijn,
liefst spoedig bij het h.d.s.
de heer A. J. Zeevalkink

De kinderen moeten voor l oktober as. de
leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.

Donderdag 22 maart kunnen de ouders van
de schoolgaande jeugd van 7-9.30 uur het
werk van hun kinderen bezichtigen.
Er is dan voldoende gelegenheid om met
de onderwijzer(es) over de vorderingen enz.
te spreken.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram plockworst 100 et
200 gram tongeworst 55 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram rookworst 160 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

HEVEA

plastic sandalen
hebben wij nu reeds in

4 modellen voorradig

Natuurlijk bij:

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenensfiecialist"

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897



Voor alle blijken van
medeleven betoond tij-
dens de ziekte en het
overlijden van mijn lie-
ve vrouw

Jantje Mennink

betuig ik hiermede
mijn hartelijke dank.

J. H. Menkhorst

Vorden, maart 1962.
Almenseweg 45.

Gevraagd per l mei
een meisje voor d.e.n.
voldoende meerdere
hulp aanw. Mevr. Sta-
ring, De Wildenborch
telef. (06752) 6697.

Gevraagd een AR-
BEIDER voor enkele
dagen per week.
Degenen, die tractor
kunnen rijden, hebben
voorkeur.
Gosselink's Broede-

rijen, Wichmond.

KOSTHUISgevraagd
voor i 2 maanden.
Brieven onder letter
K bureau Contact.

Ochtendblad
vraag t voor haar agent-
schap VORDEN een
agent-bezorger. Brie-
ven onder letter B
bur. Contact.

Te koop eetaardap-
pels (Pimpernel) bij
R. Rouwenhorst C 120,
Vorden.

Te koop l stel lichte
ijzeren eggen (3 stuks)
l giervat 400 liter,
l gierpomp, l pot-
kacheltje (Duveltje),
l éénpersoons ledikant
ijzeren en koperen ge-
wichten. J. H. W.
Eskes, B 96.

Te koop een partijtje
peppelenpoten, direct
te leveren. J. F. W.
Mokkink, D 90.

Voederbieten te koop.
G. A. Regelink. B 11
Hengeloseweg.

4 TUINSTOELEN
te koop en een LAD-
DER, 9 sport.
G. J. Brummelman,
B70a, Delden-Vorden,
Telef. 1574.

Te koop g.o.h. KIN'
DERWAGEN.
G. Koop, Ruurlose-
weg D 8a.

Te koop ' BONEN-
STOKKEN.

„Het Kiefskamp".

Goedkoop te koop:
partij kippemest A.
W. Uenk, Zutph. w.
Vorden.

Te koop dekrijpe b.b.
zeugjes NL. bij Er-
ven G. J. Gr. Jebbink,
't Haller Linde.

2 dr. varkens te koop
omstr. 20 maart a. d.
telling. A. J. Hissink,
C 100 Veldwijk.

R. b. maalkalf te koop
J. Krijt, B 81 Delden.

Te koop nieuwmelkte
vaars M.R.IJ. en een
r. b. vaarskalf.
H. Fokkink, E 87,

Linde

Te koop haverstro
ook ruilen voor rogge-
stro. G. W. Assink
Vordensebos.

Te koop versgedorst
ROGGESRTO.
D. Pardijs, Kranen-

burg

SHOW van

Utina melkmachines
Friac diepvriezers

op donderdag 15 mrt.
in zaal Eskes Vorden
aanvang half acht.
Gratis consumptie en
verloting.

f i

X
Wim Jansen

en

Riek Stern

hebben de eer u, mede namens we- (
derzijdse ouders, kennis te geven van Q
hun voorgenomen huwelijk, waarvan *
de voltrekking zal plaats vinden op X
vrijdag 16 maart 1962 om 11.30 uur
ten gemeentehuize te Lochem.

Vorden, Burg. Galléestraat 59.
Lochem, Barchemseweg 33. X

Voorlopig toekomstig adres: Ooster- Q
bleek 3, Lochem. r

Receptie van 5-6 uur in hotel Bakker i
te Vorden. Q

A

r\
X Op maandag 19 maart hopen onze X
X ouders X

X G. W. Tragter
U
X cn
X R. Tragter-Oonk

j hun 25-jarige echtvereniging te her- i '
X denken. M
w w
Q Dat zij nog lang gespaard mogen blij- ]
n ven is de wens van hun dankbare r
X kinderen X
V V

Hennie - Antoon O
Q Gerrit

W Vorden, Almenseweg 38. U

X Receptie van 7-9 uur in zaal Lettink. X

X Maandag 19 maart hopen onze ge- X
W liefde ouders, behuwd- en grootouders '

X H. Slootjes

X en

w G. H. Sloëtjes-Vrieze W

X hun 25-jarig huwelijk te herdenken. X
\ Dat ze nog lang voor elkaar en voor* r

X ons gespaard mogen blijven is de wens X
X van hun dankbare kinderen en klein- X
V kinderen V

X Vorden, maart 1962. X
X D 167a X
y v
Q Gelegenheid tot feliciteren: zaterdag Q
\ 24 maart van 4.30-5.30 uur in café r.

X Eskes, Dorpsstraat Vorden. X

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 22 maart
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

Reisplannen, een verhaal en gezelligheid

f 3250.— gevonden in oude fauteuil.
Toen de heer Hak uit Maurik (Betuwe) een
oude waardeloze stoel tot kachelhout ging
hakken rolde er een portefeuille uit met
bovenstaand bedrag. De oorsprong was vlug
opgespoord en daar gaat het dus niet ver-
der om.
Waar het wel om gaat: Geld vinden is
zeldzaam, maar voor Uw geld een weg
vinden waarover U enthousiast zult zijn
lukt telkens weer door kopen uit de kol-
lektie rijwielen bij

A. G. TRAGTER
Dat zit altijd goed. Beter dan die oude
stoel. En ,,'t hakt er niet in" want de prijs
valt mee.

Voor het opfokken en mesten van uw
kalveren

Melkwaarde
11.8 cent per liter

Verkrijgbaar bij:

A. W. UENK
Vorden - Tel. 1327

Toneelver. V.O.P. Medler

Uitvoering
op vrijdag 16 en zaterdag 17
maart in zaal Eykelkamp.

Opgevoerd wordt het prachtige toneel-
stuk

NACHTOPERATIE

Aanvang 7.30 uur Entree f 1.25

121 manieren
om vloerenproblemen

op te lossen

121 kleuren en dessins.
Een vloerbedekking die mooi is.
Dat is Linoleum. Past in woon- en eetkamers,
slaap- en kinderkamers.
Originele legpatronen
(verschillende kleuren op één vloer).

LINOLEUM KROMMENIE
„HET BINNENHUIS"

WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314
Vorden

Concordia Hengelo-G
A.s. zaterdag 17 maart

DANSEN
Orkest „The Moodchers'

Verf met Supral
Uw verfwerk komt 't beste uit de bus als
U Supralux kwaliteits lakverven kiest!
Beter.... én voordeliger.
Voor slechts f. 3,80 een grote bus voor
liefst 10 M* l

Vaïman D™|ï*lï »DC ̂  MCUllfi'
praluxf J. M. VAN DER WAL

Merkartikelen voor zeer lage prijzen!!!
Litersblikken tomatensoep, tijdelijk voor
Litersblikken erwtensoep, tijdelijk voor
Saksische smeerleverworst, 150 gram
Plockworst, 200 gram

76 et
89 et
55 et
79 et

Goudse kaas v.v., 500 gram
Deze week 2 potten jam voor
Rundvlees, groot blik voor
Tomatenpuree, tijdelijk 5 blikjes voor
Literspotten augurken nu

129 et
109 et
159 et
69 et

129 et

200 gram vruchtengries (met veel vruchten) en
l flesje puddingsaus samen voor 55 et

Cacao de Zaan, per pakje 55 et
deze week elk tweede pakje voor het halve geld
Feestpudding met vruchten, per pak 75 et
hierbij gratis l pracht schaaltje

Weense worstjes, 8 stuks 79 et
dus nog geen 10 et per stuk
l literspot meikersen op sap en l potje abrikozen

samen 198 et
Hotel Goud koffie per pak 148 et
hierbij 2 grote rollen Pierik beschuit voor 39 et
Vruchtenwafels, 200 gram 49 et

Zeer sterke dweilen, per stuk 58 et
Nu Spie en Span met 15 et korting
Bij elke gezinsfles shampo a 125 et, l wonderborstel
gratis
Tuinbonen voor de poot, 500 gram 65 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Voor STERCOCOS
naar

ft Het Binnenhuis1

iie onze etalage

OVER:

Een Christelijke Politiek
voor Gemeente en Provincie
spreekt op donderdag 22 maart a.s.

E. VAN RULLER
Wethouder te Groningen.

Aanvang 8 uur. Zaal Eskes.

Het Bestuur.

Pfaff
naaimachines
reeds vanaf f 135.—

Betere zijn er niet!

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 Telef. 1254

Gaarne zou u de

stoelen opnieuw bekleed
hebben?

't Vorig jaar immers kreeg u een nieuwe
vloerbedekking.
Vrijblijvend willen wij u hierin adviseren
en onze nieuwe kollektie bekledingsstoffen
laten zien.

A. J. A. HELMINK

Gevraagd

enkele flinke grondwerkers
voor rioleringswerk te Vorden

Melden dagelijks op het werk

Fa. J. C. Bouwmeesters, Goor

Het juiste adres voor
huishoudelijke artikelen
lood- en zinkwerken
waterleiding enz, is

Fa. Oelen, Vorden
Telefonisch aangesloten onder no.

1656

Nylon regenjassen
de ideale jas
met alle voordelen van nylon en
klein opvouwbaar

Plastic jassen
capes - beenpijpen

Fietscapes
imitatieleer

in plastic vanaf f 2.95

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Vakkleding nodig?

Bedenk dan:

Voor het-

zelfde geld

koopt u

vakkleding

Het betere merk voor ieder
werk! Wend u
tot de Lonneker-'
specialisten!

Vrijdagavond en
zaterdag

een gulden reductie
op al uw werkkleding

A. J. A. Helmink

Kiezers van Vorden!
Wilt gij het volle pond?

Stemt dan 28 maart a.s. op

No. 1 van Lijst 1 der K.V.P.
Chr. Matser

De partij waar U op vertrouwen
kunt!

voor alle kranten wor-
den aangenomen door

Advertentiebureau

D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297

Pluimveebedrijf
De Driesteek

Iedere week aan te
bieden 2 daags kui-
kens en 8 weekse jon-
ge hennen. Prijs billijk
A. Bukman, Leesten

tel. 06750-4765.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256



Mevrouw!
Hebt U al wel eens gedacht over een

kamer nieuw tapijt
of bent u toe aan de vernieuwing van
uw

vloerbedekking?
Gaarne laten wij U onze uitgebreide
kollektie zien.

Wij hebben in ruime keus voorradig
alle soorten vloerbedekking o.a.

Heugafelt
naadloos 4 m breed tapijt
Diverse soorten boude
Sisal - Kokos - Jabo
Twisted - Linoleum
Linofelt - Balatum etc.

De prijs??
Laat ons eens vrijblijvend prijsopgaaf
maken. Het valt U beslist mee.

Complete woninginrichting Manufacturen

A+ J* A. Helmink
Zie etalage Zie etalage

Deze maand een dubbel aantal Animo-
zegels op al Uw vloerbedekking. U
weet, deze zijn veel waard.

Kom op, ga mee naar de

JEüGDRflLLY
die gehouden zal worden zaterdag 17
maart 1962 in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden. Aanvang 8 uur.

Medewerking verlenen:
Ds. Joh. Langstraat
„The Glory Singers", zang
Gerrit Hartemink, orgel
A. J. Smeenk, zangleider

Vergeet U het niet!!
Op zaterdag 24 maart a.s.
om 7.45 uur komen de
Herv. Jongemannen- en
Meisjesvereniging
voor U met een gezellige avond
in Irene.

Zij brengen U muziek en schetsjes
en als klap op de vuurpijl, het succes-
volle spel:

*,,O, oom S^Llbert toen
Zie ook onze raambiljetten.

Plaatskaarten vanaf heden verkrijg-
baar è f 1.25 (bel. inb.) bij de leden
en bij sigarenmagazijnen Hassink en
Eijerkamp.

Kinderschoenen
die sterk, mooi en toch

niet duur zijn, vindt U

in onze nieuwste voor-

jaarskollektie.

Wij etaleerden ze voor U

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandei
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

H.H. PLUIMVEEHOUDERS!
Met ingang van l april a.s.
verlagen wij de prijzen:
voor W.L. en R.I.R. en E.L. X W.L.
tot 31 maart a.s. f 1..— per stuk,
daarna . . . . f 0.90 per stuk.
W.L. x R.I.R. f 0.85 per stuk.

Wij leveren u jonge hennen op bestelling!
Het aangewezen adres voor goede
legrassen is nog steeds-.

B. F. LEBBINK
Kuikenbroeder No. 9453

E 47 / ONSTEIN / Tel. 6739

Sportrijwielen
in diverse merken en uitvoeringen,

compleet met lamp, reeds

vanaf f 149.90

•moet u zien !

/\

H. W.^ROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 Telef. 1254

V J

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

hui deuiv HUIS eens in ae ogen

Het kan er vóór de Pasen gezellig uitzien.

r

In VITRAGE'S en OVERGORDIJNSTOFFEN zijn
wij vorstelijk gesorteerd.
Het ligt voor U klaar.

Voor de vloer kunt U kiezen uit:
VASTE TAPIJTEN - COCOS - ZEILEN.
En alles uit onze voorraad.

Geef Uw stoelen eens een nieuw „kleed".
De nieuwste BEKLEDINGSSTOFFEN zijn net uit.
De prijzen vallen U heus mee.

Bij goed wonen behoort ook goed slapen.
WOLLEN DEKENS - MATRASSEN -
SIERSPREIEN te kust en te keur.

0 Deskundig adviseren wij Ut vakkundig zijn
onze stoffeerders, beddenmakers en naaisters

Ja, alles is tot Uw dienst bij

VISSER - VORDEN

JONGE KERK
In gebouw „Irene" verzorgde de Jonge Kerk een
avond die gewijd was aan Negro-Spirituals, de
kerkzang van negers in Amerika.
In zijn openingswoord verwelkomde de heer Ter
Haar in het bijzonder ds. Buskes uit Etten.
Hierna vertelde ds. Buskes de aanwezigen op
boeiende wijze over het ontstaan en de verdere
ontwikkeling van de negro-spirituals, waarby hij
diverse grammofoonplaten van deze spirituals
draaide. Deze interessante avond werd gesloten
door ds. J. H. Jansen.

De uitvoering van de toneelver.

V.O.P. te Medler

wordt wegens ziekte

uitgesteld
tot

30 en 31 maart

Ondanks de kou
nadert toch het Voorjaar!

Maak daarom uw keus uit onze mer-

ken bromfietsen:

Batavus
D.K.W.
N.S.IL
Zündapp

U zult er geen spijt van hebben!

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21
Telefoon 1254

Het voorjaar 1962 nadert
Onze stoffeerder staat voor u klaar

Wij leveren alles op 't gebied van

vloerbedekking
zoals Linoleum. Linofelt, Balatum

Ook in vaste vWerbedekking
Heugafelt, Tredfort, Verto, Boude
tapijt, Jabo

En hebt U wel eens gedacht, aan een kamer

^er Kokos

en dan vast gelegd?

Beleefd aanbevelend

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Vorden - Telef. 1421

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

Vordens Mannenkoor

Wegens de heersende griepperiode is
de uitvoering van vrijdag 16 maart
tot latere datum

uitgesteld

De reeds verkochte kaarten kunnen
weer ingewisseld worden.

Eerstvolgende repetitie van het man-
nenkoor

maandag 26 maart

H*H* Adverteerders.
Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404

CARNAVALSFEESTEN OP DE KRANENBURG
Dinsdagavond werd de laatste en meest geslaagde
avond gehouden van het jaarlijkse Carnaval. De
belangstelling was veel groter dan maandagavond
en tientallen verschenen nu gekostumeerd.
De Prins leidde met zwierige hand het feest in
goede banen en onder het motto „Neet neulen,
mair deurdrajen" kwam het einde van dit ge-
slaagde feest en tevens aan het Rijk van Cornelis
de Eerste en zijn volgelingen.
De jury had ook deze avond druk werk om de
juiste pr i j swinnaars aan te wy'zen. Zy maakten
tenslotte de volgende, prijzen bekend:
Individuelen: 1. Zebrapad; 2. Miss Reclame; 3.
Cleopatra; 4. Willem II; 5. Vlieg; 6. Hartig hap-
je; 7. Brabants boontje; 8. Gelaarsde Kat; 9.
Tiroler meisje; 10. Chinees.
Paren: 1. Postbode en zyn vrouw; 2. Sjeiks van
Koeweit; 3. Chocolade Echtpaar; 4. The Geisha
Sisters.
Groepen: 1. Dorus met zyn Fordje.

JAARVERGADERING STILLE OMGANG
Onder leiding van de waarnemend voorzitter hield
het Gezelschap van de Stille Omgang afd. Vorden.
Kranenburg in café Schoenaker, haar jaarverga-
dering.
De penningmeester, de heer H. Hartman, gaf een
gedetailleerd overzicht van de kasmutaties over
het afgelopen jaar, waarby' de kas kon worden
afgesloten met een batig saldo, terwijl de kas-
controlecommissie met voldoening voor het werk
van de penningmeester verslag uitbracht.
In de vacature, ontstaan door het bedanken van
de voorzitter, werd in het bestuur gekozen de heer
Th. Schoenaker, Kranenburg, terwijl de beide af-
tredende bestuursleden, de heren H. Scherpenzeel,
secretaris en H. Hartman, penningmeester, zich
herkozen zagen.
Uitvoerig werd vervolgens ingegaan op de a.s.
pelgrimage naar Amsterdam, in de nacht .van 17
op 18 maart a.s. Om 10 uur zal het pelgrimslof
worden gehouden in de parochiekerk op de Kra-
nenburg; vertrek per trein vanaf Vorden op 17
maart om 23.44 uur en terugkeer in Vorden op
zondag 18 maart om 8.50 uur.

DAMMEN
Voor de onderlinge competitie van D.C.V. werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Lenselink—C.
v. Ooyen l—1; Dalstra—Wentink O—2; KI. Brin-
ke—Breuker afgebr.; Oukes—Ny'enhuis 2—0;
Wansink—Esselink 2—0; Wiersma—A. v. Ooyen
2—0; Hiddink—Derks O—2; P. v. Ooyen—Derks
2—0; A. v. Ooyen—Ny'enhuis l—1; Ter Beest—
Hesselink O—2; Bosch—Lenselink 2—0; P. van
Ooyen—Ny'enhuis 2—0; Norde—Hulshof l—1;
Derks—KI. Brinke 2—0; Lammers—Dalstra 2-0;
Roozendaal—KI. Bramel l—1; P. v. Ooyen—Es-
selink 1—1; Wentink—W. Sloetjes 2—0; Derks
—Breuker afgebr.; Wentink—Norde l—1; Wan-
sink—C. v. Ooyen afgebroken.

RATTI-NIEUWS
De ontmoeting, welke het eerste elftal zondag in
eigen home had met Vosseveld uit Winters-
wy'k, eindigde in een l—l gelykspel, een stand
waarmee beide ploegen wel tevreden konden zy'n.
Voor de Rattianen zat er evenwel zeker winst in,
maar door verschillende factoren werd het spel
na de rust van dien aard, dat de overwinning, die
voor de thuisclub in het vooruitzicht lag, hen
voorby ging.
Voor de thee ging het geruime tyd goed tegen
elkaar op met Ratti iets meer in de aanval. Ook
de Rattikeeper kon enkele malen goed ingrypen.
Een kwartier voor de rust kon Wentink een af-
gemeten pass geven aan de vrijstaande Dostal die
geen fout maakt (l—0).
Na de thee scheen Vosseveld niet van plan in een
nederlaag te berusten. Over het geheel genomen
waren de bezoekers nu herhaaldelijk iets sneller
en wisten door beter samenspel een klein over-
wicht te krijgen. Mede doordat bij de thuisclub
herhaaldelijk grote gaten in het middenveld ont-
stonden, kwam het voor het doel tot gevaarlijke
momenten. Uit een van deze situaties wist de
rechtsbuiten der gasten de gely'kmaker te scoren.
(1—1).
Het spel werd er niet aantrekkelijker op, mede
door de neerdruilende regen. In deze stand kwam
geen verandering meer.
De Ratti-reserves ki'egen bezoek van Angerlo
Vooruit II. In deze ontmoeting was de thuisclub
zeker niet de zwakste ploeg, maar de voorhoede
toonde zich niet erg produktief. Ratti scoorde 2
maal en de gasten 4 maal.
Zaterdag werden door de Bond alle juniorenwed-
strijden afgelast.
De komende week zal het eerste de stryd aanbin-
den in Mariënvelde. Deze tegenstander is op eigen
terrein by'na niet te verslaan en verschillende
clubs hebben dit moeten ondervinden. Het blijft
clan ook oppassen geboden voor de Rattianen.
Ratti II gaat naar Halle III, waar enige winst-
kansen in zitten. Van de junioren is het C team
vrij', terwy'l Ratti B zaterdag uit speelt tegen
A.Z.C. C en het A elftal zondagmiddag in eigen
home speelt tegen Zelhem A.

SHELL-FILMAVOND
Voor de leden van Veilig Verkeer en Motorclub
werd door de heer Metz van de Shellfilmdienst een
avond verzorgd in hotel Bakker.
Na een kort welkomstwoord van de heer Folmer,
voorzitter van Veilig Verkeer, werd allereerst een
film vertoond over de ontwikkeling van de ren-
wagensport in de jaren 1898—1914. Ondanks de
excentrieke wagens werden hiermede toch reeds
formidabele snelheden bereikt. De volgende film
was gewy'd aan de tweetactmotor. In deze film
werd op duidelijke wijze de samenstelling en werk-
wijze van deze motor weergegeven.
Na de pauze was er een prachtige kleurenfilm
over de ontwikkeling op agrarisch gebied van een
landbouwstreek in Italië.
De heer Pardy's, voorzitter van de motorclub,
bracht de heer Metz dank voor het vertoonde en
hoopte hem nogmaals in Vorden terug te zien.

IN VASTE DIENST BENOEMD
De hulpbesteller W. Eggink is ingaande l maart
aangesteld in vaste dienst als besteller by' de
P.T.T.


