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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.
Wy' hebben een vriendelyk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschryving vóór l april in on
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.

ACTIE VOOR NATIONAAL GESCHENK
Het Nationaal Comité voor het zilveren huwelyks-
feest van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins
Bernhard, stelt zich ten doel de verwezenlijking
mogelijk te maken van plannen tot het stichten
van twee Jeugdcentra in ons land, één op een
terrein by de Hunneschans te Uddel en één op een
terrein in de nabyhcid van Veere (Z.).
Het Nationale Comité wil voor dit doel, waarvoor
Koningin en Prins reeds een aanvangskapitaal
beschikbaar hebben gesteld, een beroep doen op
het Nederlandse volk, om een kapitaal by'een te
brengen, dat bij gelegenheid van de viering van
het zilveren huwelijksfeest van de Koningin en
de Prins der Nederlanden als Nationaal Geschenk
zal worden aangeboden.
Naast landely'ke akties, waarmede reeds is begon-
nen, zal ook een plaatselyke aktie worden ge-
houden tot het inzamelen van gelden en wel In
het t;jdvak van 2 tot en met 19 april a.s.
De afdelingen Vorden van: de Bond van Platte-
landsvrouwen, -»de R.K. Boerinnenbond en de Chr.
Vrouwenbond, hebben zich bereid verklaard in bo-
vengenoemd ty'dvak gelden in te zamelen. Er zal
huis aan huis een ly'stkollekte worden gehouden.
Onderstaand Comité wekt by deze de Vordense in.
gezetenen op, door een milde gift van hun in
stemming met dit sympathieke doel te getuigen.

A. E. van Arkel
R. Aten
Pastoor Bodewes
W. ter Haar
Ds. J. H. Jansen
H. Weenk
Ds. J. D. te Winkel
G. J. Wuestenenk

D*lW6 handen
K" LSPUROL

BOEKENWEEKAVOND 2 APRIL
De Boekenweek zal ook in Vorden niet ongemerkt
voorbijgaan. Het bestuur van de Nutsbibliotheek
in samenwerking met de firma Hietbrink-Dekker
heeft op maandag 2 april de weled. heer W. H.
Heitling uitgenodigd in de koffiekamer van 't
Nutsgebouw te spreken over „Onze onvolprezen
Achterhoek". De heer Heitling heeft verschillende
boeken over de Achterhoek en de Berkelstreek ge-
schreven en behalve dat kennen de lezers van de
Geld. Overijsselse Courant hem als schry'ver van
de geestige stukjes en gedichtjes, die geregeld
in dit blad van zy'n hand verschy'nen. Het belooft
een boeiende avond te worden, waarby men nog
wel eens hartelijk zal moeten lachen. Wie dus
enigszins kan komen, laat die deze avond niet mis-
sen. Voor alle belangstellenden is deze avond gra-
tis toegankelijk. Houdt dus maandag 2 april vrij
en kom in 't Nutsgebouw.

CHR. POLITIEK IN RAAD EN STATEN

Voor de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oran-
je" sprak in zaal Eskes de heer E. van Ruller,
Wethouder der gemeente Groningen, over boven-
genoemd onderwerp.
Met deze leuze is de A.R. Party' de a.s. verkiezin-
gen ingegaan.

Nadat spr. de schoolstrijd en de uitbreiding van
het kiesrecht by' het einde van de vorige eeuw
had genoemd kwam spreker op de huidige situatie
op politiek gebied in ons land. Thans bezitten wij
een gelijkgerechtigde school, het algemeen kies_
recht, alsmede diverse sociale wetten. Ons land
staat voor alle vragen van het leven niet meer
alleen, doch in het wereldverband ten aanzien van
de internationalisering, de technisering en de ver-
materialisering van het politiek probleem.
De achtergrond van dit alles staat echter in het
teken van het geloof, omdat wy het gezag van de
Overheid als Gods dienares moeten zien en als
zodanig hebben te gehoorzamen.
Na de pauze kreeg de spreker een groot aanï-al
vragen te beantwoorden, wat hy' op duidelyke «n
uitvoerige wy'ze deed.

BELANGRIJKE VERBETERING

Het aanbrengen van de nieuwe bushalte by' het
Bejaardencentrum „De Wehme" alsmede de plaat-
sing van een 12-tal nieuwe lichtpunten voor de
straatverlichting, hebben voor de bewoners van de
Nieuwstad vanaf bakker Schurink tot aan de weg
naar de buurtschap Delden een belangryke ver-
betering gebracht.
Binnen niet al te lange tijd zal de verlichting-
worden doorgetrokken tot de „Nordebrug" aan de
Hengeloseweg.

HERV. MEISJES. EN JONGEMANNENVER.

De uitvoering die zaterdagavond in Irene door de-
Herv. Meisjes- en Jongemannenvereniging werd.
gehouden, was weer druk bezocht.

De heer Weustenenk sprak een kort openings-
woord. Voor de pauze wisselden zangnummertjes,,
voordracht en schetsjes elkaar af. Vooral het op-
treden van de nichtjes Weihorst werd zeer ge-
waardeerd.
De clou van de avond vormde de opvoering van
het bly'spel „O, oom Albert toch!"
De medespelenden hebben de aanwezigen enige
genotvolle uren bezorgd. De zaal leefde van a tot
z mee met de belevenissen van Oom Albert, die
soms in heel ingewikkelde situaties was komen te
verkeren, waarby" de lachspieren van het publiek
danig op de proef werden gesteld.
Ds. J. J. van Zorge sprak een kort slotwoord en
ging voor in dankgebed.

KERKDIENSTEN zondag l april
Hervormde kerk

8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.05 uur Dr. M. de Jonge, Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.

10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 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 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.

Tel. 06752-1277

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 21 mrt. t.m. 26 mrt.

Geboren: z. v. T. Nijenhuis en H. Lijftogt;
d. v. B. F. Lebbink en B. M. Gotink; z.
v. E. J. Eskes en J B. Nijenhuis.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. Steutel, vr., 69 jr. wed. v.
J. de Vries: H. J. Gr. Wassink, m. 79 jr
echtg. v. A Wentink.

lENST
Voorganger:

Dr. M. de Jonge uit Barchem

Onderwerp van de^^Peek:
„Wij vinden God bij de ander"

Aanvang samenzang om 16.05 nor.

VOETBAL
Voor de v.v. „Vorden" is het weekeinde gunstig
verlopen, want alle elftallen slaagden er in de
volle buit binnen te halen.
Vorden I versloeg op eigen terrein in een niet al
te best gespeelde wedstryd GSCD uit Dieren met
2—0. Voor de rust wogen de partyen goed tegen
elkaar op. Na een kwartier spelen dachten we
rechtsbuiten Buunk te zien doelpunten, doch zy'n
keiharde schot beukte buiten bereik van de keeper
tegen de paal. Aan de andere kant scoorde de
rechtsbinnen van de bezoekers, door een indirecte
vrije schop ineens in te schieten. Dit doelpunt werd
terecht door de scheidsrechter afgekeurd. Besse-
link, die zich plotseling prachtig vry' speelde, zag
zy'n afgevuurde „kogel" eveneens door de paal ge-
keerd. Met de stand O—O brak de rust aan.
Na de hervatting begon het gebrek aan uithou-
dingsvermogen by de gasten een woordje mee te
spreken. Vorden profiteerde hiervan en wist door
een schitterend doelpunt, na goed voorbereidend
werk van Buunk, d.m.v. Eggink te doelpunten.
Door dezelfde speler werd het 2—O toen hy' uit
een listig hakje van Lindenschot beheerst in-
schoot. Vlak voor ty'd kregen de bezoekers een
goede kans de achterstand te verkleinen toen één
der Vordense achterspelers hands maakte binnen
de beruchte ly'nen. De toegekende strafschop werd
echter meters naast geschoten.
Vorden III haalde het stoute stukje uit om Steen-
deren II op eigen terrein een 2—l nederlaag toe
te brengen. Vorden IV versloeg thuis Zutphen IV
met 3—2. Vorden A deed zaterdagmiddag wat van
haar verwacht werd en bracht Pax B een 8—l
nederlaag toe. Vorden C tenslotte won met 6—O
van AZC F.
Ondanks de interlandontmoeting België—Neder-
land staan er voor het a.s. weekend voor „Vor-
den" diverse wedstryden op het programma. Vor-
den I speelt op eigen terrein tegen Warnsveldse
Boys I. Om nog van een eventuele misstap van
RKDVV te kunnen profiteren dienen de geelzwar.
ten deze wedstryd te winnen. Vorden II bindt in
Voorst de stry'd aan met Voorst III. Gezien het
resultaat tegen Oeken II houden we het op een
kleine overwinning van de Vordense reserves.
Vorden IV speelt in Wichmond tegen Socii III.
By de junioren gaat Vorden B op bezoek by' Rat-
ti B, terwy'l Vorden C bezoek ontvangt van Be
Quick F.

EEN VOS GESCHOTEN

De jachtopzichter G. V. van kasteel de Wiersse is
er dezer dagen in geslaagd een vos te schieten.

GEZINSZORG
Mej. Gerda Kieft behaalde het diploma gezins-
verzorgster aan de Algemene Stichting tot Gezins-
verzorging te Arnhem.

AANSLUITING OP DE WATERLEIDING

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal in
1963 een begin kunnen worden gemaakt met de
aansluiting op de waterleiding van de z.g. super-
onrendabele percelen. De voorziening van deze
percelen zal mogelyk worden gemaakt door sub-
sidie van de provincie Gelderland, welke hieraan
evenwel bepaalde voorwaarden heeft verbonden.
Een der voorwaarden is, dat in het reeds voorziene
gedeelte van de gemeente het aansluitingspercen-
tage tenminste 90 moet bedragen.
Met de akkwisitie in het dorp Vorden, welke op
een „laatste ronde" na is beëindigd werd dit per-
centage niet gehaald. Het aansluitingspercentage
bedraagt thans plm. 85; voor het bereiken van
90% zullen nog plm. 35 percelen, waarvoor nog
geen toezegging is verkregen, moeten worden aan-
gesloten.
Het is dus zeer belangry'k, dat in het dorp Vorden
de 90% wordt gehaald. Uiteraard zal de vertegen-
woordiger van de Waterleidingmij. Oostelyk Gel-
derland by het laatste bezoek, dat hy' aan de
hiervoor in aanmerking komende percelen zal
brengen, wel naar dit percentage streven.
Het gemeentebestuur van Vorden verzoekt de
eigenaren van de aansluitbare percelen in het
dorp volledige medewerking te verlenen, opdat ook
de buiten de kom van het dorp gelegen percelen
t.z.t. op het waterleidingnet kunnen worden aan-
gesloten.

Onrustige Zenuwen?
Mijrthardfs Zenuwtabletten

25-JARIG JUBILEUM VAN ONDERLINGE
VERZEKERINGSMIJ

Maandagavond werd tijdens een algemene leden-
vergadering op intieme wy'ze het 25-jarig bestaan
van de Onderlinge Brandwaarborgmy. „Vorden"
en de Onderlinge Waarborgmy'. „Vordensche Mo-
lest- en Stormschadeverzekering" herdacht.
De avond werd geopend door de voorzitter, de heer
A. J. Lenselink, die in het byzonder welkom heet_
te het oud-bestuurslid en mede-oprichter van de
my'., de heer H. J. Gotink.
Mevrouw te Paske, die de opengevallen plaats van
de heer Gotink heeft ingenomen, bracht hierna
verslag uit van de brandverzekering en de storm-
schadeverzekering. Uit deze verslagen bleek o.m.
dat het kapitaal van de brandverzekering was toe-
genomen met 13% terwy'1 het kapitaal van de
schadeverzekering was toeg<^»en met 8%. By
de bestuursverkiezing werd^R aftredende be-
stuurslid, de heer G. W. Winkel, met algemene
stemmen herkozen. Het aftredende lid, de heer
J. W. Abbink, werd opnieuw gekozen tot lid van
de Raad van Toezicht. Van de personen die de my.
hebben opgericht zy'n nu nog^i leven de huidige
voorzitter en de heer H. J.JHitink.
Na dé pauze gaf de heer Gotink een kort over-
zicht over de 25 jaren die verstreken zy'n sinds
de my'. werd opgericht.
Toen indertijd de my. werd opgericht, werd er
allereerst poolshoogte genomen by' het Centraal
Bureau. Het was n.l. een bittere noodzaak dat
hier een maatschappy in het leven werd geroepen,
want vooral de bewoners van boerderijen met een
rieten dak liepen groot risico dat hun boerdery
zou afbranden. Begonnen werd in 1934 met een
bedrag van ƒ 400,—. De heer J. W. Ruesink was
in 1935 de eerste die zy'n vertrouwen schonk aan
de pas opgerichte my, en een verzekering afsloot.
Wylen de heer Van Lunzen werd belast met de
administratie welke later werd overgenomen dooi-
de heer KI. Brinke, die deze taak vervulde tot
1949. Er waren toen 113 polissen. Deze eerste po.
lissen werden ondergebracht by de Landbouwbank
te Almelo. Momenteel wordt de administratie op
uitstekende wijze verzorgd door de heer en me-
vrouw te Paske, die hiervoor een studie hebben
voltooid by de SER. De betekenis van de my. is,
dat men de premies zo laag mogelyk heeft ge-
steld. De winst die jaarlyks wordt gemaakt wordt
voor een gedeelte geboekt op het ledenkapitaal
van de aangesloten deelnemers.
Aan het slot van zy'n overzicht werden de heer
Gotink 2 prachtige tuinstoelen overhandigd voor
het vele werk dat hij gedurende al die jaren voor
de my'. verricht heeft. Voorzitter Lenselink werd
eveneens bedacht en mocht van. de heer Pelgrim,
namens het bestuur en de leden, een vulpen in
ontvangst nemen. De heer J. W. Ruesink zal voor
het vertrouwen dat hy' reeds in 1935 in de my.
stelde een fraaie sigarettenkoker met inscriptie
worden aangeboden.
Hierna werd deze geanimeerde vergadering dooi-
de voorzitter gesloten.

broeken

H. LUTH - VORDEN

ORANJEVERENIGING VORDEN

By de verschillende besprekingen, die door het
bestuur en de commissies gehouden zy'n tot voor.
bereiding van het a.s. Koninginnefeest, komt tel-
kens ter sprake dat zo weinig inwoners der ge-
meente lid zy'n van de Oianjevereniging, een toch
waarlyk nationale vereniging.
Om hierin verandering te brengen zullen in de
komende weken diegenen, die nog geen lid zy'n,
gevraagd worden om zich nu op te geven. Het
bestuur hoopt op een flinke uitbreiding van het
ledental.

voor mensen die van wonen weten

Kies een gezellige vloer in uw zit- en eetkamer.
Kies bijvoorbeeld marblette, Holland jaspé of vel-
vet lino (vanaf ƒ 5,95 per vierkante meter). Ver-
krijgbaar in meer dan 125 kleuren voor ieders
woonwensen. En voor de slaapkamer ligt kurk-
linoleum in 10 kleuren voor u klaar. Komt u eens
kijkenl

'soorten

vloerbedekking
linoleumknommenie

VISSER - VORDEN
BILJARTEN

In de biljartcompetitie Doetinchem & Omstreken
kreeg KOT I afgelopen week een forse nederlaag
te incasseren van 't Averenck II. Met 6—O wor-
den de Vordenaren in Hengelo aan de zegekar ge-
bonden. KOT III speelde ook in Hengelo en moest
met 8—O haar meerdere erkennen in 't Aver-
enck IV. De wedstryd KOT IV—OMS II werd we-
gens ziekte van enkele spelers tot nader te bepalen
datum uitgesteld.
A.s. week speelt KOT I thuis tegen Velswyk II.
KOT II gaat op bezoek bij de koploper van de
afdeling n.l. 't Anker I uit Doetinchem. KOT III
krijgt bezoek van Velswy'k IV, terwy'l de jongste
uitgave van KOT de strijd aanbindt met Ons Ge-
noegen II.

BENOEMD

Met ingang van l juni a.s. zy'n tot adjunct-
commiezen ter gemeentesecretarie alhier benoemd
de heren H. W. Ruesink te Dinxperlo en P. de
Vries (Dr.) resp. voor de afdeling financiën en
algemene zaken.

EZÏISTE KIEVITSEI

Het eerste Vordense kievitsei in dit jaar is zon-
dag gevonden door de 15-jarige D. J. Stokkink uit
de Wildenborch. Hij heeft het traditiegetrouw aan
burgemeester van Arkel aangeboden.

SIMAVI

Van 2 tot en met 7 april zal ook hier ter plaatse
weer de jaarlijkse Simavi-kollekte worden gehou-
den.
Deze u wel bekende vereniging gaat op intensieve
wy'ze voort met hetgeen zij in 1925 is begonnen,
n.l. de medische nood in tropenlanden helpen le-
nigen en zy wil trachten om voor de Nederlandse
dokters en zusters, die zich, waar ook ter wereld,
voor de lijdende mensheid inzetten, de bron te blij-
ven.
Een tropen-zuster schreef nog onlangs aan Simavi:
„Wanneer men in Holland kon zien hoe groot de
nood hier is en hoe wy hier met de ons ten dienste
staande, vaak primitieve, middelen iedere dag
maar doen wat onze hand vindt om te doen (en
dat is helpen en nog eens helpen) dan zou men
niet aarzelen om via Simavi de zo nodige steun te
geven ..."
Het Plaatselyk Simavi-comité doet een warm be-
roep op de burgerij en hoopt dat men bly'k geeft te
waarderen dat men hier, wat de medische verzor-
ging betreft, in zo'n uiterst bevoorrecht land
woont. Helpt Simavi „helpen"!!

WARNSVELDSE OPERETTE
Bij haar derde lustrum brengt het Warnsveld
Nuts-Operettegezelschap op veler verzoek weer
„Prins Student" van Sigmund Romberg. Op za-
terdag 14 april komt men hiermede in Vorden in
de hoop dat het Vordense publiek ditmaal weer,
evenals vroeger, voor een uitverkochte Nutszaal
zal zorgen.
De zang is zeer melodieus en doorweven met vele
studentenliederen. Aan de kostuums besteedt het
gezelschap steeds de grootste aandacht en voor de
decors heeft men maar één woord: schitterend!
Jaren geleden heeft dit gezelschap deze zelfde
operette ook hier opgevoerd en wie zich nog her-
innert welk een prachtig decor men had gemaakt
van het „gezicht op het stadje Heidelberg" zal ook
nu zijn verwachtingen weer hoog spannen en zal
zeker deze opvoering willen meemaken.
Volgende week volgen per advertentie nadere by-
zonderheden.

DAMMEN

Voor de onderlinge damcompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld: C. v. Ooyen
—Roozendaal l—1; D. Sloetjes—Oukes O—2;
Nijenhuis—Lede l—1; Hesselink—Harmsen O—2;
Wiersma—Norde 2—0; Hulshof—ter Beest l—1;
Lenselink—>Lammers afg.; Wildeboer—Wansink
1—1; P. v. Ooyen—Bello 2—0; Wentink—Derks
afg.; Wansink—C. v. Ooyen l—1; Dalstra—Wil-
deboer O—2; Lede—ter Beest O—2; KI. Bramel—
Oukes afg.; Wentink—Hesseling l—1; Harmsen
—Lammers 2—0; Derks—Bannink 2—0; Esse-
link—Bello 2—0; Roozendaal—Norde O—2;
Wiersma—Hiddink 2—0; Hulshof—Wansink
O—2; Nyenhuis—C. v. Ooyen 2—0; Derks—Breu.
ker O—2; Wansink—Breuker 2—0.



„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Vitrage
Het visitekaartje van uw woning

Wij houden voor u voorradig

Effen Zwitserse vitrage
katoen en terlenka

Vitragevallen
katoen en terlenka

Vitrage met een rand
aan de voorzijde
in katoen en terlenka

Idem met een ingeweven rand
aan de onderzijde

Komt u ook eens kijken

Keus uit meer dan 20 soorten

Het leven is duur , iedereen weet het!
Ga naar CENTRA en U vergeet het!

Bij l pak koffie a 1.48
l pak pindakoeken van 75 voor 49 et
l grote Candijkoek voor 49 et
250 gram Vruchtenhagel voor 45 et
l pot Jam (aardbeien) van 93

voor 82 et
bij l blik Sperciebonen
1 blik Doperwten -f- Wortelen

voor 45 et
2 pak Lucifers 39 et
Vi Itr. Maatkan voor 98 et
Bij ons schoonmaakpakket

l Handstoffer GRATIS
Bij f 5— boodschappen
l pak Koelhuisboter voor 75 et

Voor kwaliteit en lage prijs
Levensmiddelenbedrijf
en verpakte Drogisterij-artikelen

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon H15

Doe uw keus

uit onze merken

bromfietsen
% Batavus, D.K.W.,

0 Kaptein, N.S.U. en

0 Zündapp

in diverse uitvoeringen en
prijzen.

Kom eens met ons praten, het ver-
plicht U tot niets.

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 - Tel. 1254

Al aan de schoonmaak?
Nog iets nodig in vloerbedekking,
overgordijnen,'vitrage's.

Wij verzorgen een en ander
gaarne voor U.

Alles wordt vakkundig verzorgd.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Wij zoeken voor onze Wapen- en
Sporthandel een

VERKOOPSTER
(leeftijd boven 18 jaar).

Fa. HARTENS
Zutphenseweg 15a - Telefoon 1272

Week-end Wónder-Koopjes
Uitstekend van kwaliteit - Zeer laag in prijs

Dames-nylon

regenmantel

alle maten

f 19.75

Heren-weekender

nieuwe kleuren

alle maten

f 7.90

Baddoek

pastei kleuren

50x100 cm

f 1.29

Vitrage

effen terlenka

90 cm breed

f 1.95

Ja, 't is bij VISSER-VORDEN
Wij hebben voor U in voorraad

Voederbieten Oscar Polyploide nieuw in kilo verpakking
Corona orgineel „ „ ,,
Groeningia „
Belgro „
Beroka „

Barres Agrotis origineel kilo verpakking
„ Productiva „

Dépé
„ „ Mommersteegs „
„ Eckendorfer gele

Westerwolds Raygras orig. Barenza en Lecempter

Graszaadmengsels voor blijvende en kunstweide in elke ge-
wenste samenstelling.

Gazongraszaad è f 6, — , 5.25, 4.50 en 3.75 per kg.

Van Kesteren - Zutphenseweg 87
Ruim 40 jaar kwaliteitszaden

kunt U zich voof^^llen dat de huisvrouw eenmaal in het

bezit van een
dit apparaat nooit meer zal willen missen?

Warm water voiAde was, voor de afwas, voor het bad,
U behoeft er geen ogenblik op te wachten.
In een handomdraai is het water op de temperatuur die U wenst.

Met onze verhuurregeling hoeft U geen in-
vestering te doen. Voor slechts 3.75 per
maand kunt U van ons een geiser huren.
Voor dit geringe bedrag krijgt U van ons
een Geiser, een Benegasfles en Drukregelaar.

De Geiser wordt kosteloos geplaatst en zelfs het onder-
houd is voor onze rekening. Speciaal daarvoor opgeleide
monteurs verzorgen een en ander vakkundig en wij be-
schikken over een goed geoutilleerde servicedienst.

Indien U interesse heeft om op deze aantrekke-
lijke voorwaarden gebruik te kunnen maken van
een geiser bel dan even onze depöthouder

Henk van Ark - TeL 1554
of de Fa. SNELDER, Steenderen, Tel. 06755-321

Boekenweek 1962
Maandag 2 april in de koffiekamer van 't Nutsge-
bouw spreekt* de Weled. Heer W. H. HEITLING,
journalist te Gorssel, over

„Onze Onvolprezen Achterhoek"
Toegang vrij, zowel voor lezers van de Nutsbibliotheek als
voor belangstellenden vanaf H jaar.

Aanvang 8 uur. - Zie berichtje.

Nutsbibliotheek Vorden
Boekhandel Hietbrink—Dekker

Oranjever. Vierakker-Wichmond

DANSMUZIEK
in het Sint Ludgerusgebouw

te Vierakker op zaterdag 31 maart
ten bate van de actie 10x10.

Aanvang 7.30 uur.
Muziek: „The Black Arrows".

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE * REPARATIES ENZ.

ATTENTIE
Wegens toenemende drukte, raden wij U aan
NU reeds Uw goederen te laten behandelen,
daar U dan met de PASEN niet wordt te-
leurgesteld, 's Maandagsmorgens voor 9 uur,
bericht, wordt dezelfde dag gehaald.
100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en

brand. DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelsrraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

ior al uw

behangwerk en behangselpapier

het adres

L J. A. Helmink tel. 1514
Voor zelfplakkers, plakbenodigdheden gratis
in bruikleen.

Boesveld Vorden
AUTOVERHUUR

Door aanschaf van een

Volkswagen Bus
kunnen wij u nog meer service geven.

Volkswagen Bus en Volkswagens de
Luxe.

All risk verzekerd voor binnen- en
buitenland.

Gunstige voorwaarden

Bespreek vroegtijdig uw vakantie-
plannen e.d.

Dorpsstraat 8 - Tel. 06752-1329 of
06750-2897

Simavi kollekte
voor medische hulp in de tropen

van 2 t.m. 7 april

U blijft toch niet achter?

Helpt Simavi helpen!

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

SPoffTL/CHT

Serie '62
koopt u bij:

A. G. Tragter
VORDEN

RS een echte
MERKFIETS

reeds vanaf f l O L j O U
(compleet met lamp- slot en
jasbeschermer)

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Supralux
Goudmerk

Is beter
kost minder...
en élke streek

strak!
Grote bus voor

ruim 12 m*
ff. 4.95
Drogisterij

DeOlde Meulle
J. M. v. d. WAL

Gediplomeerd Drogist

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

f 7.65 per fles

KEUNE

••••••••••••••••i

de robuuste
ERRES
JUMBO

ƒ 149.-

- dat zijn de gloednieuwe ERRES-stofzuigers:

de slanke
ERRES
MAMBO

ƒ 142.50

Komt U eens kijken bij;
IDUNA

Korsetten en B.H.'s

H. LUTH
Vorden



Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons zoontje en broer-
tje

Willem Frederik
(Wim)

E. J. Eskes
J. B. Eskes-

Nijenhuis
Han

Vorden, 26 maart '62.
Dorpsstraat 42.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank,
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder von-
den.

W. M. Wassink
B. J. Wassink-

Wolsheimer

Vorden, maart 1962.

Te koop een g.o.h.
BROMFIETS. (Puch)
1959. H.C. Stegeman,
C 59.

Te koop ROGGE-
STRO aan balen bij
J. G. Wassink, bij de
Bramel.

Te koop Isaria zaai-
machine l M» m. 9 rij-
en, ook geschikt voor
knollenzaaier. Briefjes
inleveren t/m. 31 mrt
bij Smederij Oldenha-
ve. Delden, Vorden.

Te koop BONE-
STOKKEN. J. Derk-
sen, Rietgerweg 11,
Warken. Warnsveld.

Te koop 2 pers- op-
klapbed met spiraal
en matras en een
dressoir, Steeman Al-
menseweg 7, Vorden.

PUIN te koop.
Hotel Brandenbarg.

Eetaardappels te koop.
Noordeling en Pimper-
nel en een stortkar
te koop gevraagd. H.
J. Mooiweer, Linde.
E 5.

Zware BIGGEN te
koop bij G. J. Zwe-
verink Wildenborch.

Te koop zw.b. maal-
kalf van hoge produc-
tie. D. Hietveld,

Hack fort
Te koop een jonge

jachthond. H. J. Me-
melink, Linde E 8,

Vorden
Te koop r.b. drag.

VAARS, a.d. teil. B.
Voskamp, „Voskuil".

Te koop haverstro
en eetaardappelen L.
Velhorst bij de wasse-
rij.
Te koop toom mooie
BIGGEN waaronder
ingeschreven fokzeug-
jes. G. J. Klein Ikkink
Blokhuis Wildenborch

Te koop N.S.U.
bromfiets in goede
staat, l Batavus brom-
fiets met achterwiel-
vering, enige Kap-
teins voor spotprijzen
Zeer geschikt voor
repatiedoeleinden.
Inlichtingen:

H. W. Gr. Enzerink
Zutph.w. 21 Tel. 1254

Honden-artikelen
halsbanden

lijnen
kettingen
zwepen
kammen
borstels
fluiten

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

en

Els Klijnsma 5ü
X
K̂

 hebben het genoegen, mede namens we- ^
W derzijdse ouders, kennis te geven van W

v hun voorgenomen huwelijk, waarvan v
Q de voltrekking zal plaats vinden op Q
\ vrijdag 13 april a.s. n.m. 12.30 uur j

X ten stadhuize te Utrecht. X
V W
J Gelegenheid tot feliciteren van 16 tot
i 17.30 uur in ..Curtureel Centrum" j

X Richard Wagnerlaan 22 a, Oog in Al, ^
X Utrecht. X

Q Zutphenseweg 44 a, Vorden
X J- P. Coenstraat 54 bis, Utrecht. X
X Maart 1962.
n Toekomstig adres: J. P. Coenstr. 38,
X Den Haag,

W
hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats vinden op i.
vrijdag 30 maart a.s. des n.m. om r
1.30 uur ten gemeentehuize te Vorden. X
Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Herv. Kerk te Vorden door de Wel-
eerw. Heer Ds. ƒ. J. van Zorge.

Vorden, ,,'t Lange End", D 40 a
Vorden, Wildenborch D 66
Maart 1962.

Toekomstig adres: Lochemseweg,,
Vorden r

C-̂ ^~

Receptie van 3.30-4.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

3Ü
A

Henk Bakker
n

X
X

r i

X

Inplaars van kaarten

Maandag 2 april a.s. hopen onze ouders
G. Oplaat

en

H. A. Oplaat-Bruil

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blij-
ven is de wens van bun dankbare W

Xkinderen.
Vorden, Wildenborch D 60.
Receptie van 2.30-4.30 uur in hotel
Meilink te Barchem.

Op donderdag 5 april hopen onze ge-
liefde ouders

H. Harmsen
en

H. Harmsen-Esschendal
hun 25-jarig huwelijksfeest te herden-
ken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen

Jan
Hennie - Jan
Henk
Ab
Luthie
Jopie

Vorden, maart 1962.
Receptie: Hertog Karel van Gelre-
weg 14 van 3.30-5.— uur.

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen, na een kort-
stondige ziekte, onze inniggeliefde zorg-
zame man, vader, behuwd- en groot-
vader

Hendrik Jan Groot Wassink
echtgenoot van A. Wentink

in de ouderdom van 77 jaar.
Diep betreurd door ons allen.

fam. Groot Wassink
Vorden, 24 maart 1962.
Wiersse E 125.
De begrafenis heeft plaats gehad op
de Algemene Begraafplaats te Vorden
op 28 maart.

Te koop rechtstreeks van particulier aan
particulier

FORD CONSUL
bouwjaar 1956. KM. stand 47000.

Te bevragen

Garage T. J. Boesveld, Vorden. Tel. 1329

Sjoukje Dijkstra is koninklijk ontvan-
gen.
Vorstelijk waren haar prestaties en WE-
RELDKAMPIOENE worden is zeker wel
een onbeschrijflijk blij gevoel. Overladen
met hulde en met geschenken werd haar
thuiskomst onvergetelijk. Zo fantastisch kun-
nen wij het onze klanten niet geven. Uw
eis is trouwens ook anders. Een prettige
ontvangst in onze zaak is U voldoende. En
kiezen kunnen uit een vorstelijke kollektie
rijwielen. Dat wilt U graag. En ... (pre-
cies als Sjoukje Dijkstra): tevredenheid als
een bereikbaar doel. Kopen bij TRAGTER
maakt U ook onbeschrijflijk blij.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 5 april
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.
We maken onze 8-kastelentocht per film

Wegens familiefeest is onze zaak maan-
dag 2 april a.s.

de gehele dag gesloten

G. OPLAAT Wildenborch
„Het Binnenhuis9'

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Is uw

BEKLEDING
van de meubels versleten?

Vraagt u dan onze
staalboeken

• Wollen stoffen
in moderne en
klassieke dessins

En ons stoffeerwerk

nou /a ...
U weet het wel

WONINGEN
\Voor een huisje groot of klein,

foet men bij de Firma RONDEEL zijn l
Ook HET ADRES voor onderhouds-
werken.

.Gebr. Rondeel en Zn.
Ruurloseweg D 24, Vorden
Ruurloseweg 34, Hengelo Gld

Telefoon 06753-1677

""Nutsgebouw™^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l april, 8 uur

TARZAN'S verbanning
met: Johnny Weissmüller - Maureen
O'Sullivan en Cheeta, de slimme chim-
pansee.
Tarzan, de aapmens beleeft nieuwe
avonturen in een fascinerende omge-
ving: de jungle.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.

Zaal Langeler - Hengelo-GId.

A.s. zaterdag 31 maart

DANSEN

Orkest: H. Brugman

Varkens K.I.
„De Graafschap"

Zeughouders, die hun varkens wensen
te laten insemineren kunnen dit telef.
opgeven onder no.

06751-401.
Elke morgen van 7 tot 8 uur en
zaterdags ook van 11.30 tot 12.30 uur.

Zondag 1 april 1962

Vorden l - Warnsveldse Boys l
Aanvang 2.30 uur

Nu de verse groenten schaars en duur zijn,
kunt u deze week profiteren van onze

reclame-aanbiedingen

Doperwten M l per blik 79 et, 2 blikken v. 149 et
Erwten met wortelen per blik 55 et,

2 blikken voor 98 et
Appelmoes van goudreinetten per blik 89 et,

2 blikken voor 169 et
Soepgroenten per blikje 29 et, 3 blikjes 69 et
Prachtige pruimedanten, 200 gram 59 et
Zeer mooie abrikoosjes, 200 gram 55 et

Grote plastic afwasbakken met 6 stuk toiletzeep 219 et

Uit onze koekjesafdeling!
Paasmelange, rijk gesorteerd koekje, 250 gram 69 et
Krentenkoekjes, 250 gram 59 et
Ovaaltjes, lekker en licht, 250 gram 49 et

Bij elke literkruik zw. bessen a 295 et,
l fles sherry-brandy voor 25 et

Soepballen, deze week 2 blik voor 85 et
Nasi Goreng, litersblik voor 139 et
Weense knakworsten, 16 stuks slechts 179 et
Snijworst, 200 gram 69 et
Fijn belegen pikante kaas, 500 gram 159 et

Op verzoek deze week l blikje aardbeien en
l blikje framboosjes samen voor 129 et

Vanillesuiker, 10 pakjes voor 39 et
Eidennen en kindershampoo, 5 kussentjes voor 69 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U l
literspot meikersen op sap van 225 et voor 169 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Boekenweek 31 maart-7 april
Bij aankoop tijdens de boekenweek van tenminste
f 5.— ontvangt U het geschenk gratis en tevens
een bon voor het plaatwerk
„Speels A.B.C, der Nederlanden"
voor f 2.50.

Het gedichtenbundeltje is dit jaar
„De Muze en de 17 provinciën"
a 90 cent.

Fa. HIETBRINK, TeL 1253
In onze gemoderniseerde Boek- en Kantoorboekhandel kunt
U nu op een prettige manier Uw keus bepalen.

De schoonmaaktijd nadert
Schaft u nu een goede stofzuiger aan, die u het werk
verlicht.

Koelkasten
inhoud 125 liter reeds vanaf f 369.—

Diepvrieskisten
reeds vanaf • 840.—

Tevens het adres voor:

Wasmachines en centrifuges

Radio en T.V.
Verlichtingsartikelen

Electro Technisch Installatiebureau

P. DEKKER
Telefoon 1253

„Het Binnenhuis91

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

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste prijs
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

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



Nagekomen familiebericht

Heden nam de Here uit ons midden
weg onze inniggeliefde vrouw, moeder
en grootmoeder

Everdina Johanna Eijerkamp
echtgenote van H. Vriezekolk

in de gezegende ouderdom van bijna
82 jaar.

Uit aller naam: .
H. Vriezekolk

Vorden, 28 maart 1962.
B. v. Hackfortweg 8.

De begrafenis zal D.V. plaats hebben
op zaterdag 31 maart om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Hotel Bakker
vraagt een

net meisje
om opgeleid te worden voor bediening in
de eetzaal.
Goed loon

Toneelver. V.O.P. Medler

Uitvoering
op vrijdag 30 en zaterdag 31
maart in zaal Eykelkamp.

Opgevoerd wordt het prachtige toneel-
stuk

NACHT-OPERATIE

Aanvang 7.30 uur Entree f 1.25

Dit mag u niet missen

25 sappige sinaasappels voor 1*50

Hierbij l litersblik appelmoes v. 79 et

of l litersblik erwten en wortels v. 49 et

Laat deze aanbieding niet uw neus
voorbijgaan.
Bij

JO DERKSEN
Zutphenseweg 13

Nieuw!!
„FUT" herenschoenen

'.*•

Half jaar garantie op zolen en bo-
venleer.

OERSTERK en toch soepel t

Kleur ZWART.
Prijs?

f 24,90
Natuurlijk bij:

Wullink's Sclioenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram tongeworst 55 et
500 gram fijne rookworst 160 et

500 gram gesm. vet 45» et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
AUTORIJLESSEN?

VTRAGTER

Net meisje gevraagd
wegens huwelijk der tegenwoordige

Hotel Brandenbarg

Te koop een prima
BROMFIETS, Sparta
z.g.a.n. Vordense Bin-
nenweg 28, Warns-

veld

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-

VERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor Iedereen
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

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Gevraagd per l mei
hulp in de huishouding
in- of extern. Brom-
fiets aanwezig. Mevr.
Staring, ,,de Wilden-
borch" Tel. 06762-

6697

Weekend
aanbieding

Vrijdag en zaterdag a.s.
een mooi werkhemd
voor

f 6.95

A. J. A. HELMINK
P l u i m v e e b e d r i j f

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

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f 1.60 per % kilo

W. Rosscl. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

en l
M

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

Groot Jebbink,

I

Staringstraat 9

ut adres: Tel. 1306

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wilt u nieuwe

overgordijnen
Wij hebben voor u een

enorme voorraad

• Leuke desiini
• Was-, zon- en lichtecht

• Modern en klassiek

Wilt u uw gordijnen mooi laten hangen?

Laat ze dan door een vakman ma-
ken

Een bed kopen
is een zaak van vertrouwen.
Onze naam waarborgt u kwa-
liteit.
Als steeds hebben wij de
nieuwste modellen in voorraad.

Uw oude bedden maken wij als nieuw.
Van verenbedden maken wij celmatrassen.

, M D

Telefoon 1514

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 7 april

DANSEN
Orkest „The Spitfires'

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

1̂
Telefoon 138*

Chemische Wasserij en Vervenin

TE ARNHEM

nodigt U uit tot bijwoning van de

OPENING VAN ONS FILIAAL
op zaterdag 31 maart a.s. om 2.3O uur, aan de

Burg. Galléestraat 44.

Ter kennismaking ontvangt U de eerste week
10% korting.

Beleefd aanbevelend,

Jac. v.d. Put - Arnhem
Filiaalhouder: THEO HARTMAN

Pfaff
naaimachines
reeds vanaf f 135.—

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 - Telefoon 1254

Jonge en moderne mensen vragen naar

Bakkerskoekjes
Geen grote hoeveelheid —

maar lekker!

JUIST! Daar gaat het om.

De Vordense Bakkers

BOMENPLANTDAG

Evenals in vele andere gemeenten van ons land
zal ook in Vorden een bomenplantdag worden ge-
houden, waaraan voor du deelnemende kinderen
een traktatie is verbonden. Op de scholen wordt
de betekenis van deze dag aan de kinderen uitge-
legd.
Woensdag 4 april a.s. des namiddags 2 uur zullen
door de kinderen van de hoogste schoolklassen Ja-
panse lariksen op het terrein tussen het zwembad
en het woonwagenkamp worden ingeplant.
Ouders van de kinderen en andere belangstellen-
den die van dit evenement getuige willen zijn, zyn
van harte welkom.

Bronchï letten
Hoestdrank in tabletvorm. 9Sct

KATH. MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG
In café Schoenaker hield de afd. Vorden-Kranen-
burg der R.K. Maatschappelijke Gezinszorg haar
jaarvergadering, welke werd geleid door de pre-
sidente mevr. Baronesse v. Dorth tot Medler—de
Weichs de Wenne (Zelle).
Deze schetste het mooie, maar dikwyls zeer moei-
lijke werk, hetwelk aan de Gezinszorg is verbon-
den. Zy heette by de opening speciaal welkom
mevr. M. Rensen-Gerritsen, die als nieuwe ver-
tegenwoordigster der R.K. Boerinnenbond „St.
Martha" aanwezig was.
Aan het jaarverslag van de secretaris, de heer
H. Scherpenzeel, ontlenen wy, dat in het jaar 1961
gedurende 373 dagen hulp in gezinnen werd ver-
leend. In vergelyking met voorgaande jaren ver-
toont dit cyfer een steeds stygende ly'n.
Hierdoor blykt, dat de Kath. Maatsch. Gezinszorg
in haar 10-jarig bestaan haar noodzaak wel heeft
bewezen. Speciaal werd in dit verslag dank ge-
bracht aan het R.K. Armbestuur voor de ontvan-
gen financiële hulp. De sombere ondertoon in dit
verslag was weer het ontstellend tekort aan krach-
ten, die zich voor dit sociaal-charitatieve werk
willen inzetten. Dit stelt de maatschappelyk werk-
ster, mevr. Willems, voor de grootste problemen.
vooral in perioden wanneer zich veel gevallen te-
gelijk melden, zoals thans by de heersende griep-
Dringend werd een beroep gedaan op allen er be-
grip voor te willen tonen, dat niet allen tegelijk
geholpen kunnen worden. Ook aan het probleem
noodhulpen werd steeds de grootste aandacht be-
steed. Dank zy de activiteiten van mevr. Uiter-
weerd-Zegers kon op verschillende dames onregel-
matig nog een beroep worden gedaan.
Het verslag van de penningmeester, de heer J.
Hartman, vermeldde een batig saldo.
Mevr. Uiterweerd bracht verslag uit over de aan-
gevraagde en verleende hulp.
De begroting over het jaar 1962 werd, na behan-
deling van de bestuursvoorstellen om in dit ju-
bileumjaar diverse akties te organiseren, goedge-
keurd. By de bestuursverkiezing werden de af-
tredenden mevr. Baronesse v. Dorth (Zelle) en
de heer J. Krauts by akklamatie herkozen.
Ernstig werd nog een beroep gedaan op de aan-
wezigen om de donaties zoveel mogelyk te willen
bevorderen, daar by het sty'gen van het aantal
verzorgingsdagen ook de kosten hieraan verbonden
omhoog gaan. Aan de heren J. Vreeman en Beu-
mer werd dank gebracht voor hun medewerking
by het innen der donaties.
Aan het slot bracht de presidente dank aan alle
leden voor hun prettige medewerking, voorts aan
het bestuur van de Kring „De Graafschap" en
aan de maatschappelyk werkster, met wie men
steeds prettig samenwerkte.

BOERINNENBOND
Woensdagavond werd by Schoenaker de eindles
gegeven van de door de R.K. Boerinnenbond „St.
Martha" georganiseerde handwerkcursus.
Deze cursus werd door 18 dames gevolgd, die zich
gedurende een 6-tal lessen hebben kunnen be-
kwamen op het gebied van handwerken als bor-
duren, frivolité, knopen, fy'ne handwerken etc.,
onder de deskundige leiding van mej. Saalmink,
Handwerklerares te Doetinchem.
Aan het slot van deze laatste les dankte de secre-
taresse mej. Wolbert, namens do cursisten, de le-
rares voor de prettige en leerzame lessen en bood
haar een kleine attentie aan. Mej. Saalmink
dankte op haar beurt voor de prettige samen-
werking en hoopte, dat het geleerde allen tot nut
zou zyn.

RATTI-NIEUWS
Zowel Ratti I als II waren j.l. zondag vry.
Zaterdagmiddag speelde het B-team in Zutphen
tegen Zutphania B. Hier werd op vlotte en spor-
tieve wy'ze gespeeld door de Ratti-jeugd, maar on.
danks vele gevaarlyke aanvallen moest zy toch
met een 2—O nederlaag genoegen nemen.
Ratti A speelde zondagmiddag in Keyenborg tegen
Keyenborgse Boys A. Helaas was de Ratti-ploeg
onvolledig en moest men met 9 spelers de strijd
aanbinden tegen dit sterke Boys-team. Het werd
een 11—l overwinning voor de Boys.
Voor a.s. zondag staat op het programma de
wedstrijd Grolse Boys I—Ratti I. Het Groenlose
elftal staat bekend als een zeer wisselvallig team,
zodat het ook nu weer oppassen is. Door de laat-
ste overwinningen heeft Ratti getoond, dat men
nog behoorlijk mee kan komen in de 2e klasse en
het ly'dt geen twy'fel of ook a.s. zondag zal men er
alles aan doen om de puntjes mee huiswaarts te
nemen.
Ratti A kry'gt bezoek van Baakse Boys A, waar
zeker niet van verloren behoeft te worden. Zater-
dagmiddag kan ook de ontmoeting Ratti B—Vor-
den B de nodige spanning opleveren.

Dat kunt u zijn!

Elke dag opnieuw . . . 3 maanden lang . . . heeft iedereen die dan
een nieuwe fiets koopt, de kans die fiets cadeau te krijgen!
(van zaterdag 31 maart Vraag ons inlichtingen over de fietsenprijsvraag.
t.e.m. zaterdag 30 juni)

Rijwielhandel

A. G. TRAGTER
TELEFOON 1256 VORDEN


