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

Door de steeds stygende kosten is het niet
mogelijk het abonnementstarief te handha-
ven. Ook het hall jaarlijks innen wordt door
de omslachtige administratie te kostbaar.

Het abonnementsgeld zal voortaan ƒ 5,—
per jaar bedragen, dus per half jaar beta-
len is niet meer mogelijk.

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.

JEUGDRALLY
Heden donderdag zal in gebouw Irene de jeugd-
rally worden gehouden waaraan de wereldbe-
kende sneltekenaar en spreker Dave Foster zal
vertellen over zijn werk.
Verder werken mee ds. Bruchs en ds. van Zorge
en de Chr. Gem. zangvereniging „Excelsior".
Dit belooft een zeer interessante avond te worden.

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
MOSSELS BELANG

Onder leiding van haar nieuwe voorzitter, de heer
B. Bennink, hield de fok- en kontrolevereniging
Mossels Belang in zaal Schoenaker haar jaarver-
gadering, welke goed bezocht werd.
De heer Bennink heette vooral ere-voorzitter, de
heer A. J. Oltvoort welkom en herdacht in zijn
openingswoord wijlen de heer W. Klein Ikkink,
die voor enige tijd geleden overleed en steeds van-
af de oprichting der vereniging in 1928, een der
trouwe leden was geweest.
Het keurige jaarverslag van sekretaris de heer
G. Ruiterkamp, vermeldde dat het ledenaantal
gelijk was gebleven en 25 bedraagt. Ook in het
ledenaantal van de stierenvereniging kwam geen
wijziging. Er werden gedurende het afgelopen
jaar 155 kalveren geschetst, waarvan 57 volbloe-
den.
Penningmeester, de heer W. A. J. Wissink ver-
meldde voor de kontrolevereniging een voordelig
saldo. Doordat ook het batig saldo voor de stie-
renvereniging zeer goed was, werd besloten om
ƒ 2,— per dekking per rund over 1965 aan de
leden terug te betalen.
De oude stier Boris werd in de loop van 1965 ver-
kocht aan de slachter. Hiervoor in de plaats
werd aangekocht van de heer J. Garritsen de stier
Eric. Er zijn reeds verschillende goede resultaten
met deze stier geboekt.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de aftre-
dende heren B. Bennink voorzitter en G. Ruiter-
kamp sekretaris, met grote meerderheid van
stemmen herkozen. In de nieuwe kaskontrole-
kommissie werden benoemd de heren J. Mokkink
en A. J. Oltvoort.
De voorzitter bracht in zijn slotwoord dank aan de
leden voor hun trouw aan de vereniging.

OUDERAVOND LINDE
Van 7 tot 8 uur konden de ouders het werk van
de kinderen bezichtigen en de vorderingen konden
met het onderwijzend personeel worden bespro-
ken. Daarna ging men over tot het huishoudelijke
gedeelte welke onder leiding stond van voorzitter
de heer E. Gotink.
Na de koffiepauze hield de heer Hiddink, direk-
teur van de Rijkskweekschool te Doetinchem, een
lezing over de jeugd in een veranderende samen-
leving. Na vele vragen te hebben beantwoord
sloot de voorzitter.

J A A RVF<RG A HRBTNG
BRANDWAARBORGMIJ. VORDEN

Onder leiding van de heer G. W. Winkel hield in
café Eskes de Onderlinge Brandwaarborg Mij.
Vorden en de Onderlinge Waarborg Mij. Vordense
Molest en Stormschadeverzekering haar jaarver-
gadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op
dat 1965 voor de verzekering een goed jaar is ge-
weest.
Uit het verslag van de heer te Paske, dat hij uit-
bracht namens zijn echtgenote mevr. te Paske-
Oltvoort, administratrice, welke wegens ziekte
niet aanwezig kon zijn, bleek dat de verzekering
zich in een gestadige groei kan verheugen.
Het verzekerde bedrag was met 15% gestegen,
tevens was er een batig kassaldo.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de aftre-
dende bestuursleden de heren G. W. Winkel en G.
J. Ruiterkamp alsmede het aftredende lid van de
Raad van Toezicht de heer H. Beumer herkozen.
Na bespreking van enkele interne vragen dankte
de voorzitter de heer en mevr. te Paske voor hun
akkuraat gevoerde beheer en wenste mevr. te
Paske een spoedig herstel toe.

BENOEMING
Tot lerares in het vak praktijk landbouwhuishou-
den is aan de Chr. Landbouwhuishoudschool al-
hier benoemd mevr. M. M. Flikweert-te Velde,
wonende te Borculo.

JONG GELRE LEED NEDERLAAG
Dezer dagen heeft de dames- en herenafdeling
van Jong Gelre een bezoek gebracht aan de afde-
ling Laren waar in de landbouwschool een sport-
en spelavond werd gehouden.
De Vordense groep die uit 28 man bestond leed
een duidelijke nederlaag. De dames moesten met
een 20—6 nederlaag genoegen nemen, terwijl de
heren met de cijfers 20—12 aan het korste eind
trokken.
Voor de dames stonden op het programma tafel-
tennis, dammen en sjoelen en voor de heren ta-
feltennis, dammen en schieten.
Het ligt in de bedoeling dat de afdeling Laren op

15 april een tegenbezoek aan Vorden brengt.

KERKDIENSTEN ZONDAG 27 MAAKT

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. L. Hoving van Ruurlo
10.15 uur ds. J. H. Jansen

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

G e r e f . K e r k
10.30 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. H. J. Huyser van Barchem

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

R. K. 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
(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.

WEEKEND-DEENST WIJKVEKPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

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

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

BURGELIJKE STAND
van 16 t/m 22 maart 1966

Geboren: Johannes Bernardus, zoon van W. A. M.
Vos en M. A. L. Lueb; Lisette Maria, dochter van
J. S. T. Oudsen en H. G. H. Vos; Willem, zoon
van P. Soeteman en W. Bats; Adriana, dochter
van B. D. Teunissen en M. Boersbroek.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. A. L. N. Smeets en L. J. Jansen.
Overleden: Herman Albertus van Essen, 89 jaar,
echtgenoot van H. Enklaar.

BEKROOND
Op de Clubmatch van de Kynologenclub „Win-
terswijk en Omstreken" behaalde onze plaatsge-
noot de heer J. H. Lenselink een fraaie 1ste prijs
met „Nora van Prus^nblut" in de rubriek Duitse
Herdershonden 4 J-'^ft
Deze hond verwierr^revens een 1ste prijs tijdens
de clubmatch welke te Zutphen werd gehouden.

BIJ ONS KUNNEN NOG
WORDEN :

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

personeel
d) Metaalbewerkers

WIJ BIEDEN :

1 Zeer hoog loon
2 Reisgeldvergoeding

3 Gratis werkkleding
4 Gratis koffie en thee.

Met eventuele vakantie-afspra-
ken wordt rekening gehouden.

METAALWARENFABRIEK

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

BURGEMEESTER VAN ARKEL KREEG
EERST NU ZIJN KIEVITSEI

Hoewel op maandag 7 maart reeds het eerste kie-
vitsei in Vorden werd gevonden, wat tevens het
eerste ei in Gelderland was, heeft burgemeester
van Arkel eerst vorige week persoonlijk een kie-
vitsei in ontvangst kunnen nemen.
Zoals men zich herinneren zal werd het eerste ei
aangeboden aan mr. H. W. Bloemers, Commissa-
ris van de Koningin in Gelderland.
Ongetwijfeld zullen er intussen al wel meer kie-
vitseieren in Vorden zijn gevonden, maar niemand
is blijkbaar op het idee gekomen om er burge-
meester van Arkel één aan te bieden, uitgezon-
derd de 20-jarige Jan Groot Jebbink die het door
hem gevonden ei, in een weiland bij het Lekker-
bekkerlaantje, donderdag aan burgemeester van
Arkel aanbood.

OP INDUSTRIETERREIN IS OP DRIE
PLAATSEN INGEBROKEN

In de nacht van woensdag op donderdag is op het
industrieterrein in Vorden op drie plaatsen inge-
broken. Dit gebeurde nl. in de meubelfabriek van
de N.V. Bijenhof, de metaalwarenfabriek Nieuw-
veld en wasserij Brandenbarg.
In alle drie gevallen hebben de dader (s) zich toe-
gang tot het bedrijf verschaft door aan de achter-
zijde een ruit in te slaan. In de kantoren van de
firma's werd alles overhoop gehaald. Bij de eerst-
genoemde 2 bedrijven wordt in totaal ƒ 500,— a
ƒ 700,— vermist. Zover momenteel bekend is er
bij wasserij Brandenbarg niets ontvreemd.
Van de dader (s) ontbreekt tot dusver elk spoor.
Wel heeft de politie een sterk vermoeden dat er
meerdere personen by deze inbraak z^jn betrok-
ken.

BOERENPARTIJ SPUD3E VELE GRIEVEN
Maandagavond werd in hotel Bakker een verga-
dering belegd door de plaatselijke afdeling van de
Boerenpartij, waarbij als spreker optrad de heer
Joh. v. d. Brake uit Ermelo, lijstaanvoerder van
de partij in Gelderland.
Nadat de heer M. Gotink een kort openingswoord
had gesproken waarbij hij erop had gewezen dat
het fundament van de Boerenpartij het funda-
ment van de gehele Nederlandse landbouw moet
zijn, hield de heer v. d. Brake een inleiding over
het onderwerp „Misleidende voorlichting".
Wanneer we de heer v. d. Brake goed hebben be-
grepen dan deugt er van de huidige regering niet
veel. Weliswaar zei hij dat de regering wel iets
goeds heeft gedaan maar dat de Boerenpartij tot
taak heeft op de rotte plekken te wijzen. Naar
echter uit het verdere betoog van de heer v. d.
Brake bleek zijn er zoveel rotte plekken dat de
neutrale toehoorder geen andere konklusie kon
trekken dan dat naar het oordeel van de Boeren-
partij de huidige regering op vrijwel alle punten
faalt.
Hoewel we sinds 1945 bevrijd zijn van de bezetter
zijn we thans nog zwaarder aan banden gelegd.
Reeds door het kabinet Schermerhorn/Drees werd
gezegd dat de boeren en middenstanders bestaans-
recht zouden krijgen. Maar wat zien we thans, er
is niets van terecht gekomen. Door de vele hef-
fingen wordt het de boer te moeilijk gemaakt,
aldus spreker.
De regering geeft een misleidende voorlichting.
Eerst werd gezegd (Mansholt) dat een boer met
5 ha rendabel was, toen werd het 10 ha en nog
weer later 15 ha. Minister Biesheuvel werd door
de heer v. d. Brake beschreven als gevoelloos en
eerloos. In deze tijd van de geleide ekonomie zijn
en worden vele boeren afgevoerd en dat noemt de
regering een gezonde gunstige ontwikkeling. Ver-
geleken bij de Duitse boer blijft de Nederlandse
boer in de kou staan. Was de vrije ekonomie de
harde werkelijkheid, de geleide ekonomie is niets
anders dan de harde misleiding.
De heer v. d. Brake verweet de CHU, AR, VVD
en de KVP dat ze met de PvdA zijn meegegaan
om het nationaal socialisme in Nederland te
brengen. Het staatssocialisme is de voorloper van
de geleide ekonomie. Er moeten heel veel overtol-
lige ambtenaren worden afgevoerd meende spre-
ker. Wat zijn onze huidige landbouwvoormannen ?
Dat zijn de verraders van de landbouw. Land-
bouwingenieurs, zei de heer v. d. Brake, weten
niets van de praktijk. De Boerenpartij is voor het
volk en hun leiders verkeren dagelijks onder het
volk. Dat kan de PvdA niet zeggen want drs. Ne-
derhorst brak een been in het buitenland.
Voorts hekelde spreker de wijze waarop wordt
gestemd bij de ruilverkaveling. De ridders van de
ruilverkaveling zijn ge^fcandvlekte ridders. Het
ontwikkelings- en san^igsfonds is een zorg-
zame begrafenisonderneming. De Boerenpartij
zegt : liever een noodwoning dan woningnood.
Door de supermarkten ;>-;inn , - be-
drijven kapot. Onlangs hebben de klokken geluid
voor hongerend India, maar wanneer het zo door-
gaat, zullen binnenkor^Je klokken luiden voor
hongerend Nederland, ^fts besloot de heer v. d.
Brake zijn stortvloed v^r grieven.
Na de pauze hield de heer J. van Beek, sekretaris
van de BVL nog een kleine redevoering waarbij
hij het minutenlang vreselijk verschrikkelijk vond
dat er zoveel ambtenaren zijn. Een uitlating van
de heer v. d. Brake hebben wij nog niet gememo-
reerd nl. dat de leiding van de Boerenpartij vrij is
van NSB smetten en nationaal socialisme en dat
de Boerenpartij wil strijden voor een eerlijke vrij-
heid in Nederland. Er bestond voor deze vergade-
ring grote belangstelling.

VROEDVROUW IN NIGERIA
Voor de leden van de Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Vorden, sprak Zr. de Schipper in zaal Eskes
over bovenstaand onderwerp.
Aan de hand van dia's vertelde zij met wat voor
moeilijkheden de medische zending veelal heeft te
kampen. Angst, onwetendheid, ondervoeding, hei-
dense gebruiken enz.
Er werken in de klinieken ook inheemse verpleeg-
sters, welke onder meer als tolk fungeren voor de
vele talen welke daar gesproken worden.
Langzaam gaan de achtergebleven gebieden in
ontwikkeling vooruit, er is echter nog zeer veel
werk te doen.
Na de pauze werd een prettig, ongedwongen ge-
sprek gevoerd, waarna de presidente, mevr. van
Zorge, de spreekster hartelijk dankte voor het
gebodene.
Aan het slot gaven zich ruim 30 leden op voor
deelname aan de Bondsdag te Arnhem op 26 april.

SIMAVI-KOLLEKTE
In de week van 28 maart tot 2 april a.s. wordt
ook in onze gemeente weer de jaarlijkse Simavi-
kollekte gehouden.
Vorig jaar heeft Simavi heel veel kunnen doen
voor de zieke en vaak stervende mens in de tro-
pen, omdat ook veel werd gegeven. Er zijn vele
voorbeelden te noemen van bijtijds geredde men-
sen, zowel kinderen als vrouwen en moeders en
mannen en vaders. Nog steeds is de nood groot.
Simavi durft om een offer te vragen, omdat ze
het niet voor zichzelf doet, maar in de overtui-
ging, dat wij geen enkel mensenleven zo maar
mogen laten verkommeren of sterven. Wij zijn
deelgenoot in hun angsten om het behoud van een
kind, een moeder, een vader. Rijen wachtende pa-
tiënten bij poliklinieken, in ziekenhuizen opgeno-
men patiënten, behandeling in leprakolonies, men-
sen met slepende tropische ziekten, zij allen hun-
keren naar genezing.
Helpt redden ! Dat is Simavi's taak, maar uw
zaak ! Geeft de ander een kans ! Van uw offer
hangt het af hoe groot die kans is. Steunt dus de
aanstaande Simavi-kollekte.

„ACHTER DE WOLKEN SCHIJNT TOCH
DE ZON"

De Wildenborchse toneelvereniging T.A.O. gaf
vrijdag- en zaterdagavond, beide keren voor een
uitverkochte kapel, opvoering van het toneelspel
„Achter de wolken schijnt toch de zon".
Evenals op 10 maart jl. in Irene gaf deze vereni-
ging ook hier weer een prachtige vertolking van
dit stuk.
Het welkomstwoord werd gesproken door de heer
H. Hazewinkel terwijl deze avonden met de
„Avondzang" werden besloten.

PvdA WIL EERLIJKE JACHT OP
STEMMENWINST

Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hield de PvdA afd. Vorden een ledenvergadering
ter vaststelling van de uitslag van het referen-
dum. Hierbij bleek dat er geen wijziging gekomen
was in de voorgestelde volgorde der kandidaten-
lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing-
en, zodat de officiële lijst waarmee de PvdA afd.
Vorden uit zal komen als volgt luidt :
1. G. J. Wuestenenk; 2. G. Koerselman; 3. H. KI.
Brinke; 4. M. v. Heide-v. d. Ploeg; 5. A. J. Rib-
bers; 6. A. R. Sikkens; 7. W. Kamperman; 8. G.
J. Voorhorst; 9. H. Averenk; 10. J. Westerveld-
Veerman; 11. A. G. H. Lauckhart; 12. J. G. Huls-
hof.
De voorzitter sprak de hoop uit, dat er bij de
komende raadsverkiezingen op een eerlijke en
doelbewuste wijze reklame gemaakt zal worden,
waarbij men in de propaganda niet op ergelijke
wijze kwesties aan de orde gaat stellen die met
gemeenteraadsverkiezingen totaal niets te maken
hebben, maar uitsluitend een taak zijn van Twee-
de Kamer en alleen daar behandeld dienen te
worden. Men mag de kiezers niet proberen wijs te
maken dat in de gemeenteraad eier- en melkprijs,
landbouwschappen, belastingwijzigingen en wat
dies meer zij, aan de orde gesteld kunnen worden.
Dat is een schromelijke misleiding en oneerbare
jacht op stemmenwinst.
De kwestie kampeercentrum wat zoveel stof
heeft doen opwaaien door het besluit van de Kroon
werd door de raadsleden Wuestenenk en Koersel-
man uitvoerig toegelicht.
De vergadering stelde zich unaniem op het stand-
punt dat nieuwe pogingen om tot een kampeer-
terrein te komen niet achterwege moge blijven.
Wethouder Wuestenenk deelde mede dat het aan-
tal woningen in aanbouw momenteel groot is. 12
bejaardenwoningen kunnen binnen afzienbare tijd
betrokken worden, terwijl een groep van 18 en
72 met daarnaast een respektabel aantal voor het
bouwfonds, het aantal woningzoekende in Vorden
wat thans ruim 100 bedraagt, sterk zal doen af-
nemen, en de grootste woningnood verdwenen zal
zijn.

AUTORIJLES ?

V.A.M.O.R
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256

SURSUM CORDA GAF UITVOERING
De Chr. muziekvereniging „Sursum Corda" gaf
zaterdagavond in het gebouw Irene onder leiding

• •kleur, de lieer A. M. Garrilseii uit
Hengelo (Gld.), haar jaarlijkse uitvoering.
Het bezoek was matig toen de voorzitter, de heer
M. H. Gotink, de aanwezigen een hartelijk welkom
toeriep in het bijzonder tot de Warnsveldse to-
neelclub die na de pauze de komische thriller
„IJzel" voor het voetlicht zou brengen. Spreker
wees vervolgens op de kleine bezetting van de
vereniging en sprak de wens uit dat de Vordense
jongeren die een muzikaal gevoel hebben de gele-
deren zouden mogen aanvullen.
Een drietal marsen en 4 muzieknummers, waar-
onder 2 walsen, werden achtereenvolgens ten ge-
hore gebracht waarbij in het bijzonder „Op de
Bornhoff" van P. B. Bisselink een prachtige ver-
tolking verkreeg.
Tussen de diverse muzieknummers werden een
aantal geestelijke liederen gespeeld welke door de
aanwezigen werden meegezongen.
De Warnsveldse toneelclub wist hierna de aan-
wezigen een paar uur op aangename en gespan-
nen wijze bezig te houden. Er lag hierbij dan ook
heel wat „IJzel" op de weg waardoor deze zeer
glad was geworden.

VORDENS TONEEL GAF UITSTEKENDE
TONEELUITVOERING

De Nutstoneelavond die jl. zaterdag in het Nuts-
gebouw werd gehouden en die verzorgd werd door
„Vordens Toneel" is een succes geworden. Met het
door Herman Bouber geschreven toneelstuk „Als
de kinderen groot worden" ook wel genoemd „De
Jantjes II" heeft Vordens Toneel de aanwezigen
getrakteerd op een genoeglijke avond.
Dit kon gebeuren doordat men voor een uitste-
kende rolbezetting had gezorgd, waarvoor een
kompliment aan het adres van regisseur W. Mar-
tinis beslist op zijn plaats is. Bovendien bleken de
meespelenden de hun toebedeelde rollen goed in-
gestudeerd te hebben zodat het geheel vlot en
zonder haperen werd gespeeld.
De heer H. Holsbeeke die het spelen van een
hoofdrol wel is toevertrouwd, was ook ditmaal in
zijn kreatié van Dolle Dries' de juiste man op de
juiste plaats. Hij werd hierbij voortreffelijk ge-
assisteerd door zijn toneelechtgenoot Greet, welke
rol werd gespeeld door mevr. J. Westerveld.
De rol van Harnid, de in Indië geboren zoon van
Dolle Dries, was de heer R. Mouthaan als het
ware op het lijf geschreven. Ineke Holsbeeke als
Rika heeft wat toneelspelen betreft precies een
„aardje naar haar vaartje", terwijl De Schele,
vriend van Dries, door de heer J. Vrieselaar goed
werd uitgebeeld.
De overige rollen t.w. Greta (mej. R. Verstoep);
zoon Piet (Wim Sloetjes); George (J. Lubbers);
de buurvrouw (mevr. G. Lenselink) en een nege-
rin (mej. G. Verstoep) werden eveneens goed ver-
tolkt. Het stuk speelde zich grotendeels af in het
huis van Dolle Dries die door zijn dolle buien
kind na kind en tenslotte ook nog zijn vrouw uit
huis zag verdwijnen doch op Oudejaarsavond was
er toch nog een happy-end.
In zijn openingswoord had de voorzitter van het
Nut, de heer H. Wesselink, enige woorden ter na-
gedachtenis gesproken van de heer D. Wolters, de
voorzitter noemde de overledene een goedmoedig
en goedhartig mens op wie men nimmer tever-
geefs een beroep deed. Staande werden enkele
ogenblikken stilte in acht genomen.
Naar aanleiding van een krantenartikeltje waarin
werd aangedrongen op meer overleg zodat in de
toekomst in Vorden geen drie toneeluitvoeringen
op dezelfde avond plaats vinden (zoals zaterdag-
avond gebeurde) deelde de heer Wesselink mede
dat het Nutsbestuur beslist een voorstander is
van samenwerking op dit punt.



BIOSCOOP
De charge van de Blauwe Brigade is een Western-
film die zich bijzonder gunstig onderscheidt van
Ie meeste Amerikaanse schietverhaaltjes uit
vroegere tijden.
Deze film, die ongetwijfeld onder de werkelijk
beste indianenfilms gerangschikt kan worden,
werd dan ook gemaakt onder leiding van Raoul
Walsh, de zeer gewaardeerde maker van oorlogs-
avonturen- en indianenfilms.
Voor hen die van dit soort films houden is deze
kleurenfilm beslist een buitenkansje.
Vanzelfsprekend speelt de liefde en romantiek
oen grote rol in deze machtige strijd tussen india-
nen en Amerikanen, die echter met een voor ieder
bevredigend slot eindigt.

UITSLAGEN EN PROGRAMMA VOETBAL
AZC 5—Vorden 3 3—2; Ratti 2—Voorst 6 7—2;
Ratti 3—De Hoven 6 2—1.
Uitslagen junioren: Vorden B—Voorst A 4—2;
AZC C—Vorden C 1—0; Vorden E—Wilhelmina
SSS C l—1; Ratti A—Drempt Vooruit A 4—1.

Programma a.s. weekend:
Kotten l—Vorden 1; Vorden 2—Sp. Doesburg 5;
Vorden 3—Warnsveldse Boys 2; Baakse Boys 2—•
Vorden 4; DVOA A—Vorden A; Vorden D—Ratti
A; Vorden E—Voorst B; Warnsveldse Boys C—
Vorden F; Ratti l—OBV 1; Ratti 2—AZC 6;
Steenderen 3—Ratti 3.

VORDEN l — VIOS l 1—1
In een vooral na de rust teleurstellende wedstrijd
kunnen beide ploegen tevreden zijn met het l—l
gelijke spel. De gasten beschikten over een hard
werkende ploeg die het de Vordenaren dikwijls
lastig heeft gemaakt.
Dit gebeurde vooral in het eerste kwartier toen
de Vordense defensie, waarin doelman Golstein
een onzekere indruk maakte, bij vlagen zeer slor-
dig speelde. Gelukkig voor Vorden speelde mid-
half Besselink een goede wedstrijd. Reeds na vijf
minuten moest deze speler zijn doelman op de
doellijn assisteren om zodoende een doelpunt te
voorkomen.
Intussen zat de voorhoede van de thuisclub niet
stil. Nadat Ab Nijenhuis de bal uit een corner
van B. Nijenhuis rakelings had overgekopt, ge-
lukte het A. Nijenhuis toch om Vorden na een
kwartier spelen een l—O voorsprong te bezorgen.
Opnieuw een aarzeling in de Vordense achterhoe-
de stelde Klein Gunnewijk in staat om doelman
Golstein, zij het met een beslist houdbaar schot,
te verrassen l—1.
Aan de andere kant ging een schot van B. Nijen-
huis rakelings voor doel langs, terwijl een fraaie
omhaal van de Vios-linksbinnen in het zijnet be-
landde.
Het spel in de tweede helft was beduidend minder
dan voor de rust. Bij Vorden ging het vaak te
onbesuisd zo o.m. toen linksbuiten Dostal een goe-
de scoringskans van dichtbij om zeep bracht.
Bovendien wilden verschillende spelers met solo-
werk doelpunten maken en dat had tegen de hech-
te Vios-defensie geen schijn van kans.
Eenmaal had de Vios-doelman de hulp van de lat
nodig, terwijl hij even later Eggink met een
akrobatische sprong het scoren belette. De thuis-
club kroop ook nog een keer door het oog van de
naald toen de Vios-midvoor Huitink vrij voor Gol-
stein staande naast schoot.

GORSSEL l — RATTI l 8—0
Gorssel behaalde zondag op eigen terrein een 8—O
monster-overwinning op het veel zwakker spelen-
de Ratti-team.

•'Bij Ratti bleek H. Takkenkamp wegens ziekte te
zijn vervangen door B. Lichtenberg.
Het eerste kwartier bleef het spel gedurig in even-
wicht, enige verkenningsaanvallen der Rattianen
leverden geen succes op. Na 20 minuten werd de
score geopend met een goed gerichte bal van de
Gorsselse middenvoor, welke voor doelman Be-
rendsen te machtig bleek 1—0. Nog voor de rust
werd deze stand verhoogd tot 2—0. Ondanks het
windvoordeel bleek Ratti niet in staat haar ach-
terstand in te halen en keek met rust tegen een
O—2 achterstand aan.
Na de thee bleek het spel van Ratti steeds slech-
ter te worden. De tegenstanders waren veel beter
in konditie en wisten door snelle doortastende
aanvallen menige kritieke situatie voor het groen-
witte doel te scheppen. Met de regelmaat van een
klok scoorden de Gorsselnaren tot de score tot
8—O was opgeklommen. Ook de Ratti-achterhoede
bleek keer op keer aan snelheid tekort te schieten
en liet de tegenstander geregeld vrij spel.

Voor woninginrichting
HET ADRES

A. J. A. HELMINK
TELEFOON 1514

EMPO
R I J W I E L F A B R I E K
H. B. EMS B R O E K N. V.
V O R D E N

vraagt op de boekhoud-
afdeling een

assistent (e)
Minimum-opleiding Mulo.

Voor een goede kracht
betalen wy een goed
salaris.

•
Reiskosten worden
vergoed.
•

SOLLICITATIES
mondeling of schriftelijk aan ons
adres Enkweg 17, Vorden

l
l

?
;•:•:•:•:•}

ER ZIJN IN NEDERLAND
3 MILJOEN OUDE,

GAMMELE, GEVAARLIJKE
FIETSEN EN ALS DE UWE

DAAR BIJ IS GA DAN
METEEN

EEN NIEUWE
FIETS KOPEN

BIJ RIJWIELBEDRIJF

RAG' R
Voor iedere beurs is er
een

DAMES-, HEREN-,
KINDER- OF
KLEUTERRIJWIEL

EMPO

PRACHT SORTERING

p a a s e i e r e n
EIGEN FABRIKAAT

n o u g a t - e i e ren
GEVULD MET
SLAGROOM

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Wandelwagens

UIT VOORRAAD

LUXE UITVOERING

DIVERSE PRIJZEN

A.J.A.IHI d L M D

VOOR UW GAZON

een (naaimachine
VAN

Henk van Irk^
OOK VOOR HET

slijpen en revieren

TELEFOON 1554

Alleen vrijdag en zaterdag
500 gram vet spek 70
500 gram fijne rookworst 200
200 gram gekruide ham 100
200 gram ontbijtspek 80
200 gram hoofdkaas 60
200 gram boterhamworst 60

M. Krijt Dorpsstraat

Vitrages
in Terlenka en katoen
Terlenka en katoenen vallen
in marquissette alle breedtes
Mystères

Overgordijnstoffen
velours - damasten - cretonnes
weefstoffen enz.
moderne kleuren en dessins.
Wilt u de gordijnen zelf naaien
wjj knippen ze gratis voor u
op maat en patroon

Tapijten
Bouclé, nylon tapijt - wollen
tapijt, ook in kamerbreedtes.
Laten geen afdrukken van
stoelpoten en naaldhakken na.
In vele kleuren.
Jabo tapijt - cocostapyt.

Linoleum
Tapiflex - Balatred de vloer-
bedekking met vilten rug.
Balalux - marmerkleuren
rijke kleurenassortiment

U KRIJGT BIJ ONS VAKKUNDIG

WERK EN NIET DUUR !

Wilt u onze stalenkotlektie

thuis zien ? Graag een seintje.

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

MANNENMODE

GEVRAAGD :

FLINKE TRACTOR-
MACHINISTEN
liefst bekend met hydra
kranen.

.uUsche

J. T R A G T E R & ZN.
Dorpstraat l, Almen,
Telefoon 271 of 565

WOENSDAG 30 MAART

Algemene ledenvergadering
BUURTVERENIGING

„Kranenburgs Belang"
met na de pauze kleurendia's
over Nieuw-Zeeland, gebracht
en verteld door de heer
J. Krauts.

Aanvang 7.30 uur. Zaal Schoenaker

1 blik bami- of nasi goreng van 175 et voor . . . 149 et — 10 %

2 rollen Spar eierbeschuit van 74 et voor 67 et — 10 %

3 stukken Spar toiletzeep van 110 et voor . . . 89 et — 10 %

2 blikken Spar kippesoep van 216 et voor ... 168 et — 10 %

l zak „Veluwse ruitjes" koekje 75 et

l potje aardbeien op sap van 120 et voor ... 105 et

Zegelkorting

l pak Spar speculaas 110 et - 22 et „

l zakje gevulde Wieners 49 et - 10 et „

l zakje vruchten- of anijshagel 47 et - 9 et „

l zak tutti-frutti 89 et - 18 et „

l pakje Spar margarine 44 et - 9 et „

l vacuüm rookworst 130 et - 26 et „

l pak a 500 gram cacao 149 et - 15 et „

100 gram ontbijtspek van 67 et voor ... 55 et - 5 et „

150 gram nierkaas 87 et - 9 et „

l zak a 16 vruchtenrolletjes 55 et - 5 et „

10 % ZEGELKORTING OP VERS VLEES

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

! Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

CAMPINA IJS

Café Lettink
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's'
ROOKGEREI

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

NIEUW

Vicnac
Wijn Cognac

ƒ 5,20 per fles

Café Lettink
Almenseweg

SCHOONMAAK

Speciale aanbieding

Stalen huishoudtrappen
met plateau, veiligheidsbeugel en
emmerhaak

4 tree trap ƒ 24,45
5 tree trap ƒ 29,95
6 tree trap ƒ 31,60

Natuurspons f 0.90
nog goedkoper dan
kunstsponzen.

Zemen vanaf f 3.95
EN NOG VEEL MEER
SCHOONMAAKHULPJES
VINDT U BIJ

G. Emsbrnek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

de zware brommer

het werkpaard voor dienstge-

bruik met PUCH-motor,

met 2 of 3 versnellingen

4 modellen, 3 kleuren vanaf

f 699.-

Uit voorraad leverbaar bij

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

First Man is nieuwe
MANNENMODE,™et het
accent overduidelijk op
mannen. De collectie
omvat cbStuums, jassen
en regenjassen, te be-
wonderen bij:

L Schooltaan

Voorjaar!
Schoonmaak!

Goed materiaal
IS 'T HALVE WERK

STALEN EN HOUTEN

TRAPPEN

PLAKPLASTIC

KASTPAPIER

ZEMEN, SPONZEN

DWEILEN, BORSTELWERK

EMMERS

Koorsolman
f 2.65 per fles

KEUNE

adidas
vóetbalschoen

der kampjaenen

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Marathon nylonjacks
met het ideale stiksel
in moderne kleuren.

Lee Cooper spijkerbroeken
in kleuren en kwaliteiten.
VERKRIJGBAAR BIJ :

RAADHUISSTR.. VORDEN

Siemerink
Vorden



Wij zijn dankbaar en blij
want God schonk ons
een dochter

LJSETTE
Bij het H. Doopsel zal
zij de namen ontvangen

Lisette Maria

J. S. TH. OUDSEN
H. G. H. OUDSEN-

VOS
Vorden, 20 maart 1966
Wilhelminalaan 3

Voor uw gelukwensen en
attenties ter gelegenheid
van ons huwelijk zeggen
wij u hartelijk dank.

J. G. BLANK VOORT
J. BLANKVOORT-

WALL
Eibergen, maart 1966
Grotestraat 17

Voor de vele blijken van
medeleven en daadwer-
kelijke steun na het
overlijden van onze lieve
zoon en broer

HANS

zeggen wij u harteiyk
dank.

FAM. M. M. WOLSING

Vorden, maart 1966
Julianalaan 20

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de zeer vele blijken
van medeleven die wfl
mochten ontvangen tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

ANNA BECK

weduwe van
A. Horstman

Uit aller naam :

FAM. HORSTMAN

Vorden, maart 1966
D 88

Te koop: Een grote 3-
deurs linnenkast en een
zwarte haard; een eiken
uittrektafel en een eiken
theekastje; een schemer-
lamp ( staande ) ; een
elektrische kookplaat
(3 plaats) met 3 pannen
ca. 65 weckflessen.
G. Dijkman, Zutphense-
weg C 67 c, Vorden

Te koop: Massief eiken-
houten cylinderbureau,
mahonie gefineerd,

i.z.g.s. bij J. Boerstoel,
Insulindelaan 7

Tevens jonge konijnen te
koop.

Bij inschrijving te koop:
3 kippenhokken 8 x 4 m
l kippenhok 4 x 4 m; l
houdloods geschikt voor
wagenloods.
Brieven inleveren vóór
30 maart a.s. bij

D. J. Ruesink, D 48
Wildenborch

Te koop: Eiken rikpos-
ten, op het landgoed
Kamphuizen. Te bevr.
J. W. Lenselink, tel. 6827
Vorden

Aangeboden: Ruime zit-
slaapkamer, klein gezin,
met of zonder pension.
Brieven onder no. 52-1
bureau Contact

Te koop: 2 snelbrommers
l Solex. Bromfietsbedrijf
Tragter, Zutphenseweg

B.z.a.: Meisje, 19 jaar,
begin mei, in winkel of
iets dergelijks, in bezit
van type-diploma.
Brieven onder no. 52-2
bureau Contact

Te koop: Een Volkswa-
genbusje, voor elk aan-
nemelijk bod. Hengelose-
weg l, Vorden

Te koop: 2000 kg rogge-
stro. Erven Groot Jeb-
bink, E 9, Linde Kiefts-
kamp, tel. 1601

Te koop: G.o.h. drumstel
merk Tromsa, te bevr.

H. K. v. Gelreweg 8,
Vorden, na 6 uur, zater-
dag tot l uur

K
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Mede namens hun ouders, geven

WIM RUTGERS

en

JOKE VAN ZORGE

r i

X
X
X
X

met blijdschap kennis van hun voorge- M
nomen huwelijk. U
De huwelijksvoltrekking zal plaats
hebben op zaterdag 2 april 1966 om Q
11.30 uur in het gemeentehuis te Vor- n
den. ft

Kerkelijke bevestiging om 2 uur in de
Hervormde kerk te Vorden, door
ds. J. J. van Zorge.

Dinxperlo / Vorden / maart 1966

Toekomstig adres: Nijverdal, Mensink- u
weg 83.

Receptie na de kerkdienst in hotel W
Bakker, Dorpsstraat 24, van 3.30-5.00 u

X

1
Kr i
X
X
X
K1

X
X<

M

II

1
II

K
X

>c3ic>c^CDK:ac>cac:>c>c3c ̂ c>cac
Op 25 maart Uopen onze ouders en
grootouders

P. G. VAN ASSELT

en

G. G. VAN ASSELT-HENDRIKS

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

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

Vorden, maart 1966
Linde E 28

Gelegenheid tot feliciteren van 4.30-6
uur aan huis. Op maandag 28 maart.

X̂f »

X
X
X
Hf i

X
X
Xx
X
X
X
X
X
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Donderdag 31 maart a.s. hopen onze
lieve ouders, groot- en overgrootouders

H. J. ROTHMAN
en

J. F. ROTHMAN-POLSVOORT

X
X
X
X
X

hun 50-jarig huwelijk te herdenken. M

Dat zij nog lang gespaard mogen blij- ft
ven is de wens van hun dankbare^kin- ft
deren, klein- en achterkleinkinde^^ W

Vorden, maart 1966 X
Hackfort ft

Receptie van 14.00 tot 17.00 uur in café X
Bosmanshuis te Hackfort,

WEGENS FAMILIEFEEST

ZIJN WIJ MAANDAG

28 MAART A.S. VANAF

2 UUR

gesloten

LINDE, VORDEN

ZONDAG A.S.

Ratti 1 - OBV 1
AANVANG 2 UUR

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garage
Kurz

OFF. GLAS DEALER

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

BEJAARDENKRING
o p D O N D E R D A G 3 1 M A A R T

om 14.15 uur in het Nutsgebouw.

Ds. Th. P. v. Belzen zal een bezoekje brengen.

Was-
automaten
A.E.G. . ERRES - ENGLISH ELECTRIC

Erres wasautomaat ƒ 748, —
A.E.G. wasautomaat ƒ 845, —
A.E.G. volautomaat ƒ 1295, —

DAGELIJKS
TIE OOK BIJ U THUIS

Wasapparalen - Centrifuges
G. Emsbroek en Zn. cv

Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Onze weekaanbieding
Volledig gevitamineerde MARGARINE, 3 pakjes voor 89

Tijdelijk 15 cent reduktie op elk pak
VAN NELLE SUPRA KOFFIE

ONZE BLIKGROENTENREKLAME

DUBBELE SPERZIEBONEN, literblik

SPINAZIE, literblik

DOPERWTEN, MIDDELFLJN, literblik

79
65
89

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZONDAG 27 MAART

Dansen
Orkest : „THE WOODPECKERS"

In 15 sec. optrekken tot 30 km/u,
dat doet PUCH. 6 modellen, in vele
kleurencombinaties vanaf f 698,-

A. G. RAG1

ONZE GROTE KOFFIEREKLAME

GOLD KOFFIE, per pak 198

Elk tweede pak VOOR HET HALVE GELD

ZOUTE PINDA'S, zakjes a 300 gram 79

CHINESE PINDA'S, 4 handige zakjes voor 98

VITELLA INSTANTPUDDING, bij 3 pakjes
PRACHT SCHAALTJE GRATIS

SOEPBALLEN, 2 blikken voor 109

ANDY, het moderne schoonmaakmiddel,
elke tweede flacon HET HALVE GELD

Litersblikken PERZIKEN OP SAP 149

Litersblikken ANANAS OP SAP 139

Flessen DIXAP, geen 195 et maar 169

VRUCHTENGRIES met extra veel vruchten,
2 zakjes voor 69

CHOC. SINAASSTENGELS, z.g. banaantjes, 200 gram 89

SNIJWORST POPULAIR, 150 gram

PAARDENROOKVLEES, 150 gram

79
98

Alles wat u glan-
zend wilt hebben:
Uw meubels, ge-
verfde deuren,
vensterbank, T.V.
enz.
moet u

Pledge

dohnson

Klaar
Glans

gebruiken.
Tijdelijk met gra-
tis luchtverfrisser

Voor uw zeil,
vinyl, alle kunst-
vloeren (geen
hout) moet u

Klaar-Glans
gebruiken
(anti slip)
Tijdelijk grote bu«
ƒ 2,65

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.DLBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Volautomatisch wassen?
Ideaal!

MAAR LAAT U VOOR U TOT AANSCHAF OVERGAAT
EERST TERDEGE INLICHTEN WELKE MACHINE VOOR
UW GEZIN HET BESTE IS.

WENDT U DAARVOOR TOT DE VAKMAN, WIJ LICHTEN
U GAARNE IN EN DEMONSTREREN U VRIJBLIJVEND.

ELEKTRO TECHN. INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
VORDEN — TELEFOON 1253

Te koop: 2 pers. houten
ledikant met matrassen
en een meisjesfiets van
6-12 jaar.
Raadhuisstraat 32 Vor-
den

Te koop: Prima onder-
houden motor NSU Su-
per Fox, 125 cc.
G. J. Hendriksen
Medler D 96

Te koop: Grote eiken-
houten hangkast; groot
edelhert, opgezet.
W. Vreeman, Almense-
weg, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Vlaamse Reus.
Appie Winkels, Almen-
seweg 40

Wij zijn elke vrijdag-
morgen op de markt met

VERSE
HAANTJES
Ook zaterdags aan
huis.

„Eens geprobeerd
altijd begeerd"

Poeliersbedrijl ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Voor het
SLIJPEN EN
REVISEREN

van uw

GAZONMAAIERS

HENK VAN ARK
Telefoon 1554

Te koop: 9 biggen.
Poorterman, Buitenzorg

Te koop: Een nuchter
vaarskalf, keuze uit 2.

Wed. H. Groot Roessink
E 7, Linde

Zoekt u voor uw geld een

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

Stukken a ƒ 1000,—

6%% rente
Inlichtingen en prospect!

de heer W. ter Haar

Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.

Tel. 1541 (overdag).



Wie fietsen kan, kan solexen. Benzine
erin, opstappen en daar snort u al weg.
Solex respecteert uw kleding, vermoeit
u niet met technische toestanden en kost
nog geen cent per kilometer. Alleen
Solex geeft u zoveel onvervalst brom-
fietsplezier!

Bromfietsbedrijf

A. G. Tragter

SOLEX-OTO DE LUXE f419,- SOLEX AMI (BLAUW) f435,-

Weekend aanbieding
DAMES. EN HEREN.
SWEATERS

Diverse kleuren.
Prima kwaliteit

deze week ff 19,95

JONGENA OVERHEMDJES

deze week
1O pCt korting

GEVRAAGD WEGENS HUWELIJK
DER TEGENWOORDIGE :

verkoopster
tevens een

leerling
voor het gehele textielvak.

5-daagse werkweek.

FLORIJN
Weg naar Laren 35, Zutphen, telefoon 4194

ZATERDAG

Deens smörrebröd
^KKERIJ

J. WIEKART
BANKETBAKKERIJ

Luxaflex zonnewering
INTIEM — GEZELLIG
PLEZIERIG — RUSTIG

UW ERKENDE DEALER

A.J.A.IHI i L' M D N K

BOEKENWEEK
KOOP EEN BOEK TIJDENS
DE BOEKENWEEK VAN
26 MAART - 2 APRIL

Bij aankoop van ƒ 7,50 aan boeken ont-
vangt u gratis het boek van Theun de Vries

„HET ZWAARD ,DE ZEE EN
HET VALSE HART".

BOEKHANDEL

FA. HIETBRINK
Telefoon 1253

Simavi-kollekte
voor medische hulp in de
tropen, van 28 maart - 2 april.

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER !

HELPT SIMAVI HELPEN !

DAMESHOEDEN
SJAALS
HANDSCHOENEN
CORSAGES
in alle kleuren

Kroneman-Jörissen
Burg. Galléestraat 9

OOK HOEDENDOZEN
VAN GROOT TOT
KLEIN

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Aangifte van
leerlingen
die na de grote vakantie op
school hopen te komen, bü

A. J. ZEEVALKINK
hoofd der school

P.S. De kinderen moeten voor l oktober
a.s. 6 jaar zijn.

Opel trotseeit de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Hylkema's P L U I M V E E B E D R I J F o.
,DE BOGGEI R" — WARNSVELD

VRAAGT VOOR HAAR EIERSORTEER-
AFDELJNQ :

,2 flinke meisjes
of jongens

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te
richten aan ons adres Boggelaar 7,
Warnsveld, telefoon 05752-1559

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'

- en varkenshandel,
rden . Zutphenseweg

2 67 d - Telefoon 1408

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"

undig klaar.
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Kies voor
uw oliehaard
Kies voor snelle levering
en prima service

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN

telefoon 05752-1261

BEHANG VAN

Boerstoel

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. LUftogt,
B. van Hackfortweg 81

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

UW JUISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 27 MAART, 8 UUR :

De charge van de
blauwe brigade

De cavalerie blaast het sein tot de aanval.

TOEGANG 14 JAAR

Vrydag 25 maart 19 - 20 en 21.15 uur :

Het huwelijk van prinses Beatrix
in kleuren

aangevuld met andere opnamen van onze
prinses. Toegang ƒ 1,50.

, huidverzorging
en make-up
*̂ COCJ|öCi>^»

parfums

LANCÖME
•EEEIBIHHBBT^VBHBBISSS

DBPOSITAI&Bl
DROGISTERIJ

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

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Mevr. Vogtlander
vraagt per l mei een

hulp in de huishouding
OF

een werkster
voor drie morgens of enkele
dagen per week.

Aanmelden na 4 uur of 's avonds.

Adres : Zutphenseweg 77 - Telefoon 1305

Voor al uw

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN

naar

Borgonjen
Kerkstraat 13, Vorden, telefoon 1385

DEPOT LOENEN ZADEN

Nationale KNMV-kampioensmotorcross
Zondag 27 maart 1966 circuit 't Zand Hengelo (Gld.) Aan start: 175 INTERNATIONALEN

SENIOREN EN JUNIOREN


