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OFFICIËLE KANDIDATENLIJST KVP
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De Katholieke Volks Partij afd. Vorden-Kranen-
burg hield zondagmorgen jl. de groslijststemming
voor de stemming over de samenstelling van de
officiële kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen op l juni a.s.
Zowel in de Kranenburg, waar de stemming werd
gehouden in zaal Schoenaker, als in het dorp Vor-
den (zaal ,,de Zon") was de opkomst zeer goed,
evenals in Delden. Ruim 80 ':/( van de leden brach-
ten hun stem uit t.w. Kranenburg 95 geldige
stemmen, 8 ongeldig; Vorden 33 geldige stem-
men, 3 ongeldig; Delden 6 geldig stemmen. To-
taal uitgebracht 134 geldige en 11 ongeldige.
Het resultaat van de stemming was zodanig, dat
in de volgorde van de kandidaten, zoals deze door
de advieskommissie was vastgesteld, geen wijzi-
ging kwam.
De KVP komt dus met de volgende officiële lijst
uit:
1. A. J. A. Hartelman; 2. W. B. J. Lichtenberg;
3. J. J. Cuppers; 4. A. H. J. Mombarg; 5. Th. A.
M. Hulshof; 6. A. F. J. Waarle.

OVERSTEKEND WILD
Het is de laatste tijd uitkijken geblazen met over-
stekend wild op de buitenwegen.
Diverse automobilisten hebben al minder aange-
name ervaringen opgedaan, wanneer ze een ree
moesten ontwijken. Vooral tegen de schemering
kunnen automobilisten voor verrassingen komen
te staan.
Overstekend wild is het meest te verwachten op
de wegen naar het Linde, 't Zelle, Hengelo (Gld.),
Ruurlo, Almen en de Wildenborch.
Treinreizigers kunnen er 's morgens en 's avonds
op rekenen, dat ze reeën te zien krijgen tussen
Vorden en Ruurlo. De dieren zijn helemaal niet
schuw en grazen rustig door, terwijl de trein
voorbijdendert.

LAAGSTE INSCHRIJVER RIOLERING
HENGELO (GLD.)

Bij de aanbesteding van de aanleg van riolering
te Hengelo (Gld.) Spalstraat, Kerkstraat, Raad-
huisstraat en aangrenzende straten ter lengte van
5500 meter (bestek no. 14) was onze plaatsgenoot
de fa. V. J. Dostal de laagste met ƒ 885.000,—.
Er waren in totaal 13 inschrijvingen, waarvan de
hoogste de Aann.- en Handelsmij. Hegeman N.V.
te Nijverdal voor ƒ 1.038.000,—. De gunning ia in
beraad.

BIJ ONS KUNNEN NOG
GEPLAATST WORDEN:

Polijsters en
leerling polijsters

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 N.V.
Industrieweg 7, Vorden, telefoon 05752-1733

JONG GELRE BEGROETTE 100e LID
OP UITBUNDIGE WIJZE

De onlangs provinciaal op touw gezette leden-
werfaktie is voor Jong Gelre afd. Vorden een
groot succes geworden. Tijdens een dansavond
die zaterdagavond in hotel ,,'t Wapen van Vorden"
werd gehouden, kon nl. het 100e lid ingeschreven
worden.
De voorzitter van de afd., de heer Joh. Pardijs,
deelde mede dat de ledenwerfaktie eerst lauw
was in Vorden doch hierin kwam spoedig veran-
dering en gaandeweg werden verschillende leden
geregistreerd.
Hierna sprak de voorzitter het 100e lid, de heer
Henk Bosman uit Hengelo, toe en spelde hij hem
het bondsinsigne op de revers. Getooid met een
grote jubileumhoed werd de heer Bosman vervol-
gens op de stoel gehesen en op uitbundige wijze
de zaal rondgedragen.
De heer Pardijs wekte de leden tevens op om a.s.
woensdag op de ledenvergadering te verschijnen,
waarbij de heer A. Landeweerd, inspekteur van
het Ned. Rundvee Stamboek een inleiding zal
houden over het werk van het stamboek in het
buitenland. Een en ander zal met dia's worden
toegelicht.
Voor de dames van Jong Gelre is er woensdag-
avond in hotel Bakker een modeshow.

SCHOORSTEENBRAND
Zondagmorgen werd Vorden opgeschrikt door het
geluid van de brandweersirene. Het bleek dat bij
de fam. Wagenvoort (Heidepol) schoorsteenbrand
was uitgebroken. De brandweer, die spoedig ter
plaatse was, was het brandje snel meester.

VOLOP LEUKE
VOORJAARS-
MODELLEN IN

kinderschoenenen
ZIE ETALAGE

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

KERKDIENSTEN ZONDAG 3 APRIL

H e r v . K e r k
10 uur ds. J. J. van Zorge en ds. J. H. Jansen
bevestiging- nieuwe belijdende lidmaten

KERKDIENSTEN VRIJDAG 8 APRIL
Her v. K e r k

10 uur ds. J. H. Jansen
7.30 uur ds. J. J. van Zorge
In beide diensten bediening H. Avondmaal

G er ef . K e r k
10 uur (voorbereiding H. Avondmaal) en
's avonds 7 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOEEN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVEKPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m zondagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mej. M. Kersten „'t Elshof" 7 telefoon 05752-1772
van maandag t/m vrijdag voorm. 8.30-9.30 en
donderdagmiddag van 2-3 uur

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

BURGELIJKE STAND
van 23 t/m 29 maart 1966

Geboren: Marco Benedict Maria, zoon van B. J.
G. M. Borgonjen en M. H. G. Notten.
Ondertrouwd: G. J. Boesveld en J. A. Jansen; H.
J. van Brandenburg en G. J. Kreunen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geertruida de Ruiter, TJMaar, weduwe
van J. H. Lotgerink; Wilhelmin^^n den Berg,
90 jaar, ongehuwd.

l blauw-grijs gelakte damesfiets, merk Westa; l
blauw-zijden pyamabroek; l plastic tas inhouden-
de : l paar grolse wanten, 2 P :̂ kinderhand-
schoenen en een uitlaat van e^Boromfiets; l
zwarte regenbroek; l grijs kinde^isje; l oude
step (rood met crème); l zwart-lederen dames-
schoen, maat Gl/2', l motorbril (nieuw); l gebrei-
de sjaal (groen met wit); l rechter dameshand-
schoen (gevoerd); l linker glacé dameshand-
schoen; l bruine portemonnaie; l rood-lederen
damesportemonnaie met inhoud; l rood-plastic da-
mesportemonnaie; l bruine portemonnaie met in-
houd.
Voor nadere inlichtingen zich te wenden op het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden.

AUTORIJLES t

V.Q.M.O.R.
erkend autorijschool

De Eendracht"II
Telefoon 1619 of 1256

VORDENS DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor heeft haar jaarvergade-
ring gehouden onder leiding van haar presidente
mevr. Klein Brinke-Gotink.
In haar openingswoord memoreerde zij het over-
lijden van de dirigent de heer D. Wolters. Zwaar
valt ons dit heengaan. Een groot musici was hij,
die het koor tot grote prestaties wist te brengen.
Hierna werd een ogenblik stilte betracht.
Het Dameskoor zal verder moeten. Het bestuur
is dan ook bezig om een nieuwe dirigent te zoe-
ken, wat niet gemakkelijk is. Deze heren blijken
allemaal een druk bezet leven te hebben.
Tot nu toe neemt de heer van Til deze taak over.
Bestuur en leden zijn hem heel dankbaar voor zijn
hulp.
De sekretaresse, mevr. van Til, bracht een keurig
verzorgd jaarverslag waarin de verschillende ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar nog eens wer-
den opgehaald.
Over de financiële toestand deed mevr. Groot
Roessink verslag. Door een zuinig beheer konden
de touwtjes weer aan elkaar geknoopt worden.
Bij de bestuursverkiezing werd mevr. Klein Brinke
met algemene stemmen herkozen. Mevr. Groot
Roessink die ook aftredend was, meende, dat zij
nu zij vaak elders vertoefd, geen penningmeeste-
resse kon blijven, werd door de presidente het
erelidmaatschap aangeboden, die haar tevens een
geschenk overhandigde voor de 18 jaren dat zij de
financiën beheerde.
Tot nieuw bestuurslid werd gekozen mevr. D.
Weustenenk-Jansen. Mevr. Groot Obbink neemt
de taak van de penningmeesteresse over.
In de kommissie werd in de plaats van mevr.
Weustenenk gekozen mevr. Holsbeker.
De kontributie moet worden verhoogd, wat met
algemene goedkeuring werd besloten.
Begin juni zal het jaarlijkse uitstapje plaats vin-
den. De rondvraag leverde geen bijzonderheden
op. De presidente sloot daarna deze geanimeerde
vergadering.

BENOEMD
De heer G. van Assenbergh, assistent direkteur
aan de Coöp. Zuivelfabriek alhier, is benoemd tot
direkteur der Coöp. Zuivelfabriek te Rouveen.

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

Door de steeds stijgende kosten is het niet
mogelijk het abonnementstarief te handha-
ven. Ook het halfjaarlijks 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.

JAARVERGADERING A.B.T.B.
VORDEN/KRANENBITRG

Onder voorzitterschap van de heer A. R. J. Zents
hield de plaatselijke afdeling van de Alg. Boeren-
en Tuinders Bond in zaal Schoenaker een goed
bezochte jaarvergadering.
Nadat de voorzitter in zijn openingswoord een spe-
ciaal welkom had toegeroepen aan de geestelijk
adviseur pastoor A. Bodewes ofm, memoreerde
hij het afgelopen jaar als een jaar, waarin weer
eens duidelijk bleek hoe de landbouwers met veel
risiko's te kampen hebben. Hij wees in dit ver-
band op de weersomstandigheden, de ziekten on-
der het vee en de maatregelen van de overheid in
binnen- en buitenland.
Kort voordat 1965 ten einde liep, werd duidelijk
hoe onze landbouwsektor van die natuurlijke fak-
toren en overheidsbepalingen afhankelijk is o.a.
het invoerverbod van de andere EEG-partners
van levend en geslacht Nederlands vee i.v.m.
het mond- en klauwzeer. Hierdoor is in de var-
kenshouderij en kalvermesterij een zeer ernstige
situatie ontstaan. Het natte en koude jaar 1965
leende zich niet voor een, in alle opzichten bevre-
digende produktie.
De rundveehouderij-sektor zal hiervan tot in het
voorjaar 1966 de financiële gevolgen ondervinden.
Wat de melkprijs betreft kunnen w^|ggen dat
deze zeker de richtprijs van 32 et t*^«vrn gaat
plm. 75 et. Dat het lang geduurd he5?c eer deze
prijzen bekend waren, vindt mede zijn oorzaak in

c rond de verkiezingen dus' ' -ank-
rijk. Er is toen een periode van stilstand gev.
in de verwezenlijking van de ekonomische ge-
meenschap. ^^^
Wat het aanbod van varkens betreft^B^ it vol-
gens de voorzitter de 6 miljoen te bo^Rigaan, in
de toekomst zal dit aantal zeker nog stijgen. De
eierprijs geeft een aanzienlijke verbetering te zien.
Nadat de heer Zents alle leden een gunstig jaar
toewenste bracht de sekretaris, de heer H. M. A.
Helmink, een keurig jaarverslag.
Hieruit vermelden we dat het ledental gehand-
haafd bleef. Voorts werden de afgelopen maanden
diverse ontwikkelingsavonden gegeven, waarbij
bekende sprekers aktuele onderwerpen behandel-
den. Ook werden in samenwerking met de andere
standsorganisaties alhier een aantal gekombi-
neerde avonden verzorgd. De penningmeester, de
heer H. W. Mullink, meldde in zijn financieel ver-
slag een batig saldo.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd inplaats
van de aftredende penningmeester, de heer H. W.
Mullink, die zich niet herkiesbaar stelde, gekozen
de heer W. Wissink. De heer A. Waarle werd met
algemene stemmen herkozen. Als afgevaardigde
naar de kringvergadering te Arnhem in het a.s.
najaar werd benoemd de heer A. Zents met als
plaatsvervanger de heer A. Lichtenberg, als af-
gevaardigde naar de alg. vergadering te Arnhem
eveneens in de a.s. herfst te houden, werd be-
noemd de heer H. M. A. Helmink met als plaats-
vervanger de heer J. Lucassen.
De geestelijk adviseur hield vervolgens een gede-
gen inleiding over „het gezag in de veranderde
tijd", welke met grote aandacht werd gevolgd.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter pastoor Bo-
dewes voor zijn mooie, begrijpelijke uiteenzetting,
en het scheidende bestuurslid de heer H. W. Mul-
link, die ruim 30 jaar een bestuursfunktie had
bekleed, voor zijn vele prachtige werk voor de
afdeling verricht.

CHU
AFDELING VORDEN

De 831 kiezers die hun stem uitbrachten op
de C.H.U., willen wij hierbij hartelijk dan-
ken, en we hopen bij de a.s. gemeenteraads-
verkiezingen weer op uw stem te mogen
rekenen.

Het bestuur:

G. J. BANNINK, voorzitter
J. F. GEERKEN, sekretaris

VOETBALVER. „VORDEN" NEEMT DEEL
AAN SPELREGELWEDSTRIJD

Een team van de v.v. „Vorden", bestaande uit de
jeugdleden W. Bloemendaal, T. Meyer en E. te
Veldhuis, zal deelnemen aan de spelregelwedstrijd
welke is uitgeschreven door de scheidsrechters-
vereniging „Zutphen & Omstreken".
De Vordenaren zijn in de voorrondes ingedeeld bij
Sp. Brummen (2 x); Hercules; Gorssel; Wilhelm.
SSS en Be Quick.
De andere poule bestaat uit V & K (2 x ) ; Voorst;
SHE (2 x); De Hoven en Klarenbeek.
De drie bestgeklasseerde clubs van elke poule
gaan over naar de finale.

CONTRACT VAN TRAINER JOCHEMSEN
VERLENGD

Dezer dagen heeft het bestuur van de v.v. „Vor-
den" het contract met trainer M. Jochemsen uit
Zutphen met één jaar verlengd.

KANDIDATENLIJST A.R.P.
Ter vaststelling van de kandidatenlijst voor de
verkiezing van leden van de gemeenteraad, kwam
de A. R. partij Vorden in zaal „'t Wapen van
Vorden" in ledenvergadering bijeen onder voor-
zitterschap van de heer A. J. Lenselink.
Na een kort welkomstwoord te hebben gesproken
zei spreker het te moeten betreuren dat de C.H.U.
Vorden om praktische redenen heeft gemeend niet
met één protestants christelijke lijst bij de a.s. ge-
meenteraadsverkiezingen te moeten uitkomen, zo-
dat noodgedwongen de A.R. zelfstandig aan de
a.s. verkiezing- voor leden van de raad zal moeten
deelnemen.
Bij de gehouden stemming werd de kandidatenlijst
voor de verkiezing van l juni a.s. als volgt sa-
mengesteld :
1. A. J. Lenselink (zittend wethouder); 2. Z. Re-
gelink (zittend raadslid); 3. H. J. Schut; 4. W. A.
Kok; 5. J. Rrummelman (Enkweg 19); 6. H. J.
Smeenk (H. K. v. Gelreweg) 7. G. Bijenhof en 8.
H. J. Graaskamp.
De heer J. G. van Anken uit Lochem sprak ver-
volgens over het onderwerp : „Politieke rondblik".
Spreker begon met de vraag of Nederland wel
bewoonbaar is, daarbij duidende op de sterke aan-
was van de bevolking in (1830 waren er 3 miljoen
inwoners, in 1965 was dit 12 miljoen terwijl in het
jaar 2000 een bevolking van 20 miljoen wordt
verwacht).
In de provincie Gelderland wonen thans 1,3 mil-
joen inwoners, welk getal 2,4 zal stijgen. Spreker
behandelde op duidelijke wijze de vele problemen
waarvoor zich de provinciale staten gesteld zien
o.a. de versterking van de rivierdijken, de water-
kering, de struktuur van de landbouw in deze
provincie (ruilverkaveling) de huidige woning-
bouw enz. Vervolgens de leefbaarheid van het na-
geslacht (streekbelangen, planning, ideeënschets
etc.). De overheid dient richting te geven aan de-
ze spontane ontwikkeling (verkeer, waterstaat).
Ook de landbouwpolitiek is een niet gemakkelijke,
aldus spreker. Thans leggen per maand ongeveer
250 a 300 boeren het bijltje er bij neer, terwijl
100.000 zich voor het saneringsfonds hebben op-

ven.
Politiek is volgens spreker bouwen aan de toe-
komst. Een partij moet met de tijd kunnen mee-
gaan. Als Christelijke Parlij dient men de ont-
wikkelingen aan de Bijbel te toetsen.
Op deze inleiding volgde een geanimeerde bespre-
king.
De voorzitter dankte de heer van Anken voor zijn
duidelijke uiteenzetting van een en ander waarna

heiT van Anken voorging- in dank-
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Anita's nieuwste
bestseller voor tiener en
twen.
Op ronde leest met
moderne grote leren
strik. Lage snit. Apart,
licht, luchtig, nylon.
3 cm. blokhakje.
In zwart, wit en blauw.
De prijs past prima bij de
„jonge" portemonnaie

f 17.90

A. JANSEN
'T SCHOENENHUIS

LEDENVERGADERING NCBO AFD. VORDEN

Onder voorzitterschap van de heer B. Bekman
hield de afd. Vorden van de Ned. Chr. Bond van
Overheidspersoneel in zaal Eskes een matig be-
zochte ledenvergadering.
In zijn openingswoord werd een bijzonder woord
van welkom gericht tot de spreker van die avond,
de heer A. Borstlap.
Vervolgens wees spreker op het uitstellen van de
kollekte van het fonds „Draagt Elkanders Las-
ten" in verband met de aktie „Eten voor India",
welke kollekte thans in de week van 9 tot en met
15 mei a.s. zal worden gehouden.
Hierna behandelde de heer Borstlap het onder-
werp: „Georganiseerden - ongeorganiseerden"
waarin spreker de aanwezige leden op duidelijke
wijze voor ogen stelde de moeilijke problemen die
aan dit zeer aktuele vraagstuk verbonden waren.
De voorzitter dankte aan het slot de spreker en
allen die door het stellen van vragen aan deze
ledenvergadering hun medewerking hebben wil-
len verlenen.
Op verzoek ging de heer Borstlap voor in dank-
gebed.
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Kroiienian-Jörissen
Dameshoeden - Shawls
Handschoenen
Opberg Hoedendozen

Henk van Ark
Land- en tuinbouwgereedschappen
Gazonmaaiers
Hand en motorisch

Visser
Confectie
Textiel
Woninginrichting
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Zutphenseweg

Burg. Galléestraat

biedt u
lmeen

Ruime parkeergelegenheid

Molenweg

Koerselman
Luxe- en Huish. artikelen
Speelgoederen
Glas, Porselein en Aardewerk
Sola artikelen

Wiekart
Eigen fabrikaat Paasgebak
Paaseieren

Dorpsstraat

en onze kollektie geeft u keus!

Moderne s/aapkamers
mogen het daglicht

zien. Ze zijn vriende-
lijk van sfeer en

bieden veel comfort.
Hier ziet u zz'n kamer

- als voorbeeld van
do vele uit onze kollektie !

Teak slaapkamer,
bestaande uit: 2-persoons

ledikant met 2 aan-
gebouwde kastjes met

verlichting; 3-deurs kast,
tafel en twee stoelen.

Compleet f 725.-
Bijpassende toilettafel

net meisje
W A S S E R IJ

BRANDENBURG
Nijverheidsweg, Vorden

WIJ ZIJN MAANDAG
4 APRIL EN GOEDE VRIJ-
DAG 8 APRIL

de gehele dag geopend
DE GEZAMENLIJKE
KAPPERS

VOOR
MEUBELEN
VLOERBEDEKKING
GORDIJNEN
MATRASSEN ENZ.

naar

A.J.A.H (i L m i n
UIT VOORRAAD TE LEVEREN EN ...
VOORDELIGE PRIJZEN

Wegens OPHEFFING door
een sterfgeval te koop:

een goed beklant timmerbedrijf
kompleet met werkplaats,
machines en ander gereed-
schap, direkt te aanvaarden.

Bijstaande woning is geen
eigendom maar wel te koop.

Inlichtingen zaterdags na 2 uur bjj

Wed. D. J. Harmelink
Zutphenseweg C 64, Vorden, tel. 05752-1464
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Op maandag 4 april hopen D.V. onze
geliefde ouders

H. J. REERINK

en

L. J. REERINK-SPEKKINK

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat zij nog lang voor ons en voor el-
kaar gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen

Henk en Gerrie
Jan en Gerda
Dini

Vorden, maart 1966
„'t Winkel" B 72

A
H
X
X
X
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Receptie maandag 4 april 's middags
van 3.00 - 4.30 uur in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

TAPIFLEX
PRAKTISCH
HYGIËNISCH
GELUIDDEMPEND
DUURZAAM

Vraagt ons eens vrijblijvend
inlichtingen en prijsopgaaf.

HET ADRES

11

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

voor'
huidverzorging

en make-up

parfums

LANCÖME
•QaHËHBUHIHpr^BHHmiZE

DEPOSITAIRE:
DROGISTERIJ

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

RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

Voor spoedige indienst-
treding vragen wij een

kantine-juffrouw
45-urige werkweek
Goed salaris
Werkuren nader overeen
Ir komen.

Naast kantine-werk-
zaamheden moet men
ook bereid zijn ander
werk te verrichten.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres Enkweg 17, Vorden

E M PO

'n Salonlèeuw
over de vloer
't Zou kunnen. Hakken
men minstens even venijnig in
vloerbedekking als leeuwen-
klauwen in „andermans"
vacht.
Langhaar boude tapijt is al-
leen, qua uithoudingsvermo-
gen, vergelijkbaar met de ko-
ning der safari.

Als vloerbedekking is dit nieu-
we materiaal onvergelijkbaar.
Anti-slip door dubbele jute rug
voor strakke ruimte-werking.
Voor kamers vol behaaglijk-
heid. Vol warmte- en geluids-
isolemeiit. Ideaal materiaal
voor mensen met gevoel voor
kleur (7 mogelijkheden). Met
gevoel voor all-round woon-
comfort. Ijzersterk materiaal
ook. Veerkrachtig opverend na
elke indruk. Een nieuwe vloer-
verrijking, nu binnen uw be-
reik, voor jaren en jaren!

'̂ NEDCOS

VRAAGT U EENS DE KLEURSTAALTJES EN EEN
VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE.

SAFAIIITAPIJT WORDT EXCLUSIEF GELEVERD DOOR

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL. (05752) 13 14

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

UITKNIPPEN O BEWAREN O HET BRENGT U GELD OP ! ! !

Groot eierfeest
m

ALBERS
Z E L F B E D I E N I N G

Bij elke litersblik SNIJBONEN l EI GRATIS
Bij elke 200 gram VLEESWAREN (naar keuze) l EI GRATIS
Bij elke 500 gram KAAS (alle soorten) l EI GRATIS
Bij elke bus NOOTMUSKAAT l EI GRATIS
Bij elke 10 zakjes VANILLE-SUIKER l EI GRATIS
Bij elke litersblik APPELMOES l EI GRATIS
Bij elke pot ZILVERUIEN l EI GRATIS
Bij elke pak KOFFIE + THEE l EI GRATIS
Bij elk blikje Nestlé SLAGROOM 2 EIEREN GRATIS
Bij elke fles WIJN 2 EIEREN GRATIS

En nu onze voorjaarsaanbieding
Grote potten % liter APPELMOES - 2 potten voor 98 et
ZOUTE PINDA'S, 300 gram 79 et
REKLAME-WIJN, per fles 160 et

Onze koffiereklame
GOLD KOFFIE, per pak ƒ 1,98 elk tweede pak HALF GELD

K O O P J E S

Litersbllkken ABRIKOZEN 149 et Roomzachte SLASAUS, gezinsfl. »« » t
2 fl. VRUCHTENLIMONADE 98 et Dubbele pakken CUSTARD 59 et
2 rollen EIERBESCHUIT 59 et Vitella Instantpudding 3 pakken 99 et
Verpakte ROOKWORST 99 et 4 zakjes grote PINDA'S 98 et
Zuivere HONING per pot 119 et

Onze frisdrankenaanbieding ELKE ADVOCAAT
LIMONADESIROOP nu per fles 110 et

BLIKJE FRUITCOCKTAIL
JUS D'ORANGE grote fles 139 et
APPELSAP grote fles >^É 59 et

PRACHT SCHOUDERHAM 150 gram 89 et
BOTERHAMWORST 200 gram 59 H

Vleeswaren- VOLOP PAASBROOD
cicinhipfiinn w^'IOOIE RODE ZALM per buk 139 d

KOFFIEMELK litersfles 139 et
MARGARINE 3 pakjes 89 et

LEVERPASTEI 2 blikjes voor 109 cent
SOEPBALLETJES 2 blikjes voor 109 cent

DE STUNT VAN DE WEEK
BIJ ELKE KILO SUIKER: 250 gram BANKETBAKKERSKOEKJES voor 69 CENT

W A A R D E B O N

B E W A R E N ! ! B E W A R E N ! !
VOOR DE PAASI) AGEN TEGEN INLEVERING VAN DEZÏJ

WAARDEBON, 10 GROTE EIEREN VOOR
SLECHTS 60 CENT

ALS EXTRA REKIAME ..

GK-OTE PAASTULBANDEN

van 98 voor 89 cent

Al deze aanbiedingen blijven veertien dagen geldig

Behangselparade 1966
ZEKER 25 % GOEDKOPER
ALS UIT DE STALENBOE-
KEN.

GEREEDSCHAP EN PLAK
TAFEL IN BRUIKLEEN.

ALLES WORDT THUIS
BEZORGD.

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN
Gediplomeerd drogist

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.



Kostuum
met vaart

en verve!

Ziet u dat een kostelijk kostuum niet kostbaar
hoeft te zijn? Fortex maakt furore met dit pak - en
u eveneens. De stof is licht maar ijzersterk. Zo zijn
trouwens alle Fortex-pakken: van binnen selekt,
van buiten perfekt. Kom eens passen!

UW JTJISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

page KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

ZATERDAG 2 APRIL A.S.

sjoelen, schieten en balgooien
IN ZAAL SCHOENAKER,
KRANENBURG

Prachtige prijzen. Aanvang 19.30 uur.

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat op dinsdag 12 april a.s. geen zitting
voor woningzoekenden zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 10 mei 1966, des namiddag!1» van halt acht
tot half negen.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

OP ZIJN PAASBEST GEKLEED MET:

VESTEN
PULLOVERS
BLOUSES
ROKKEN
PANTALONS
OVERHEMDEN
WEEKENDERS
SPORTTRUIEN
ZELFBINDERS
SOKKEN ENZ.

van

Zutphenseweg 14

Histor superprimer
Sneldrogende grondlak voor binnen-
en voor buitenschilderwerk.
300 cc voor ƒ 2,35

DE HOBBYWINKEL
Schoolstraat 6, Vorden
HOUT, ALLE SOORTEN BOARD,
TRIPLEX, KLEIN IJZERWAREN

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 3 APRIL, 8 UUR:

Freddy, Tiere, Sensationen
met: Freddy Quinn en Marisa Solinas.

C TOEGANG 14 JAAR

ZONDAG A.S.

Ratti 1 - Hercules t

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

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

Verhuur
van gelegenheidskledlng
voor heren, bont voor
dames.

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

Bupro-yas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5, — per fles

Weulen Kronenberg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Nr. 1 in zuinigheid, charme en vlijt.
Solex-Oto de Luxe f 419,-
Solex Ami (blauw) f435,-

Voor snelle levering en goede service

BROMFIETSBEDKIJF

TRAGTER

kyk in onze toonka-
mers. ze staan daar

op u te wachten.

VO EL DE

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

AUTOVERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Voor BETERE woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
l FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

AANVANG 2 UUR

Plannen voor de komende vakantie..
Vooraf een route uitstippelen... reis-
gidsen inkijken, folders raadplegen!
En bij dat alles: het genot van een kop
lekkere koffie: Douwe Egberts Koffie.

Het allerfijnste van de plantages, op
speciale manier voor u gebrand en,
door de grote vraag, altijd vers bij uw
winkelier verkrijgbaar.

Fijne Dessert 250 g 2.18
Rood Merk 250 g 1.98

lekkere koffie...

Gemalen
koffie In
vacuumblik
Handig voor de
vakantie. Gemak-
kelijk in huls
bij onverwachte
situatie*.
Blik 250 g 2.25
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VEIIGADERING KON. NED.
MIDDENSTANDSBOND

De afdeling Vorden van de Kon. Ned. Midden-
standsbond hield in zaal Bakker een matig be-
zochte ledenvergadering onder leiding van de
heer G. Remmers.
De heer Wielinga, ad j. sekretaris van de K.N.
M.B., sprak over het onderwerp: „Gaan wij niet
ten onder in de ambtenarij" waarbij eveneens
werd gesproken over de ontwikkeling van het sa-
neringsfonds.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen
werd een druk gebruik gemaakt.
De spreker werd aan het slot dank gebracht voor
zijn medewerking aan deze ledenvergadering.

GOUDEN ECHTPAAR
Vandaag viert het echtpaar J. F. Rothman en J.
F. Rothman-Polsvoort hun gouden bruiloft.
De jubilaris die thans 69 jaar is en de bruid 71,
mogen zich nog in een redelijke gezondheid ver-
heugen. Ruim 40 jaar beheerde de heer Rothman
de bossen van Huize Hackfort als jachtopziener.
Het paar heeft 9 kinderen en 20 klein- en 3 ach-
terkleinkinderen.
Het zal hun niet aan belangstelling ontbreken tij-
dens de te houden receptie in „Het Bosmanshuis".
Bij de vele gelukwensen voegen wij ook gaarne
de onze.

VEILIG VERKEER AFDELING VORDEN
Tot besluit van de door de plaatselijke afdeling
van1 Veilig Verkeer georganiseerde verkeerssleu-
telcursus namen 25 cursisten deel aan het test-
examen.
Voorzitter J. J. v. d. Peyl bracht wachtmeester
Verheul dank voor zijn uitvoerige en duidelijke
toelichtingen op de lesavonden en voor de vele
uren die hij hier geheel belangeloos voor beschik-
baar had gesteld. Als mede-cursist meende de
voorzitter te moeten vaststellen dat de behandel-
de lesstof aller verkeerskennis danig heeft opge-
frist en verrijkt. Wanneer de uitslag van het Ver-
bond terugontvangen is zullen alle deelnemers zo
spoedig mogelijk bericht ontvangen.

JAARVERGADERING VARA AFD. VORDEN
Onder voorzitterschap van de heer J. G. Hulshof
hield de afd. Vorden van de Vara haar jaarlijkse
ledenvergadering.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer
Kip, bleek dat de afdeling ook dit jaar weer in
ledental is gestegen en dit thans 210 bedraagt.
De penningmeester, de heer Stapper, kon ook nu
weer een batig saldo melden.
Tot afgevaardigden naar de distriktsvergadering
in Apeldoorn werden benoemd de heren Stapper
en Hulshof. De leden die op 7 mei naar het Vara-
meifestival willen, werd geadviseerd zich tqdig
van toegangsbewijzen te voorzien.

EIERZOEKWEDSTRIJD
„KRANENBURGS BELANG"

De buurtvereniging „Kranenburgs Belang" zal,
evenals voorgaande jaren, ook dit jaar voor de
jeugd met Pasen een eierzoekwedstrijd organise-
ren en wel op eerste Paasdag 's middags om 2
uur.
Men heeft de deelnemersgroepen nu gesplitst naar
leeftijd, om ook de kleinere kinderen de gelegen-
heid te geven rustig te kunnen gaan zoeken.
Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar en van 9 t/m
12 jaar kunnen deelnemen tegen een kleine ver-
goeding, ook kinderen van niet-leden zijn welkom.
Men verwacht een grote deelname.
Voor elke deelnemer, ook de niet-prijswinnaars,
is er een aardige verassing. Als het weer te slecht
is, wordt de wedstrijd een week uitgesteld tot
zondagmiddag 17 april a.s. Zie voorts advertentie
in ons blad van volgende week.

ZOMERAKTIVITEITEN J.B.T.B.
De J.B.T.B. afd. Kranenburg-Vorden hield in zaal
Schoenaker onder leiding van de heer J. Bleu-
mink een druk bezochte vergadering.
Na een kort welkomstwoord van de voorzitter,
volgde bespreking van de deze zomer te organise-
ren Sportdag.
In tegenstelling met de laatste jaren zal deze jaar-
lijkse Kringsportdag van de kring „de Graaf-
schap" der J.B.T.B. en M.B.A. niet op de Kranen-
burg worden gehouden, maar nu door de afdeling
Gorssel-Eefde worden georganiseerd.
De afdeling Kranenburg zal in principe met 2
zestallen deelnemen aan de voorronde van het
volleybal. De interkringsportdag wordt dit jaar
te Etten gehouden en hieraan nemen deel de ver-
schillende kringen der J.B.T.B. en M.B.A. in de
provincie Gelderland.
De voorzitter wekte in zijn slotwoord allen op,
veelvuldig te trainen en oefenen om op de te hou-
den sportdagen goed voor de dag te komen. Hij
wenste hen veel succes toe.

DASH l — WILHELMINA 2 2—0
Wat niemand van de Dash-dames had durven ho-
pen, werd in Zutphen waarheid. Men won in 2
sets de belangrijke wedstrijd tegen een der sterk-
ste teams in de afd. Zutphen Nevobo Ie klas da-
mes.
Het Dash-zestal was uitstekend op dreef en het
samenspel tussen de geel-witten was voortreffe-
lijk. De eerste set werd in één ruk tot een flinke
15—9 overwinning voor de Vordensen.
In de tweede partij kwam er meer spanning,
omdat Wilhelmina de zege niet cadeau wifde doen.
Na een 6—3 voorsprong voor de gasten uit Vor-
den, vroeg men time-out aan, maar dit baatte
niet meer. Enkele 'goede opslagen leverden de
Dash-zes voldoende punten op, om tenslotte we-
derom een set-overwinning te behalen 15—11.
Op maandag 4 april a.s. speelt Dash.

SOCIÏ — SCS 0—2
De thuiswedstrijd tegen SCS uit Laag-Soeren is
voor het Sociï-team in een teleurstellende O—2
nederlaag geëindigd.
Reeds in de eerste helft kenmerkte deze ontmoe-
ting zich door een fel aanvallend SCS-elftal, dat
echter steeds strandde op de in uitstekende vorm
zijnde doelman Bouwmeisler. Deze was in prima
konditie en heeft diverse zeker schijnende doel-
punten weten te voorkomen.
I\a een gelijkopgaand begin maakte een Sociï-

r hands in het strafschopgebied. De genomen
penalty suisde onberispelijk achter Bouwmeister
in het net 0—1. Ondanks herhaaldelijke pogingen
bleek de Wichmondse voorhoede onmachtig tot

11, waardoor de rust met een kleine O—l
voorsprong voor de gasten inging.
Ook in de tweede helft was er geen noemens-
waard verschil tussen beide teams. Na een kwar-
tier werd de stand op O—2 gebracht toen de SCS-
middenvoor bij een tegenaanval vanaf de 16-me-
terlijn een strak diagonaal schot afvuurde, dat
juist in de linkerbovenhoek belandde.

VORDEN 3 — WARNSVELDSE BOYS 2 7—0
In stromende regen heeft Vorden 3 zondagmorgen
een royale 7-—O overwinning behaald op de
uitgave van Warnsveldse Boys.
In de eerste helft had de thuisclub de wind tegen
en deden beide ploegen niet veel voor elkaar on-
der. De voorhoede van de bezoekers was tegen de
hechte Vordense defensie echter niet opgewassen.
Na een half uur nam Vorden een l—O voorsprong
door een doelpunt van rechtsbuiten Groot Jebbink
dit was tevens de ruststand.
Mede doordat enkele spelers van Warnsveld op
een gegeven moment vanwege de abnormaal
slechte weersomstandigheden er de brui aan ga-
ven, had Vorden niet veel moeite een grote voor-
sprong op te bouwen. Na 20 minuten bracht Ko-
renblik de stand op 2—0. Met een fraaie boogbal
en een schot onder in de hoek zorgde dezelfde

•r voor 4—0. B. Golstein scoorde 5—O, waar-
na J. Zweverink en midhalf Rothman de eind-

d op 7—O bepaalden.

UITSLAGEN JUNIOREN EN PROGRAMMA
DVO A (Aalten)—Vorden A 2—2; Vorden D—
Ratti A 0—1; Vorden B—Voorst E 2—1.

Programma: Zelhem l—Vorden 1; Zutphania A
—Vorden B; Steenderen B—Vorden D; Vorden E

'ÏC D; Vorden F- -Sociï B.

RATTI-NIEUWS
Het slechte weer was ook jl. zondag weer de spel-
breker voor de voetballers, zodat alle senioren-
wedstrijden moesten worden afgelast.
De ontmoeting Vorden D—Ratti A, ging zater-
dagmiddag wel door en hier smaakte de Ratti-

jeugd het genoegen om plaatsgenoot Vorden D
in een sportieve match door een O — l overwinning
de puntjes af te snoepen. Voor het Ratti-team
zit er misschien nu een kleine kans in om zich in
de kopgroep te nestelen.

Voor a.s. zondag is voor Ratti l de belangrijke
thuiswedstrijd tegen Hercules l uit Zutphen vast-

Id. Hier zit zeker een gelijkspel in voor de
Rattianen, uithoudingsvermogen en samenspel
zijn hiervoor dan de eerste vereisten.

Ratti 2 moet in staat worden geacht om de beide
punten mee te nemen van Warnsveldse Boys 3,
wat • gezegd kan worden van de ontmoe-
ting Ratti 3 — Zutphen 4. Het A-elftal zal zater-
dagmiddag haar krachten meten te Zelhem, waar
Zelhem A een tegenstander van formaat is.

VERPLETTERENDE NEDERLAAG VAN DCV

De tweede en laatste wedstrijd van het eerste tien-
tal van DCV in de strijd om promotie naar de
hoofdklasse is voor de Vordenaren op een grote
desillusie uitgelopen.
Na de eerste wedstrijd thuis met 11—9 van EDC
uit Ede te hebben verloren, werd nu in de uitwed-

1 tegen DCL uit Lent een 15 — 5 nederlaag
geleden. Aangezien Lent ook met 12 — 8 van EDC
had gewonnen was promotie voor deze club een
feit.
Bij Vorden gelukte het alleen Oukes een over-
winning te behalen, terwijl van Ooyen, Wiersma
en Wansink tot remise kwamen.
De individuele uitslagen waren:
C. J. M. Peeters — B. Nijenhuis 2 — 0; Chr. Roe-
leven — J. Oukes O — 2; F. Barten — P. van Ooyen
1—1; D. v. d. Hof— J. F. Geerken 2—0; G. Geurts
— B. H. Breuker 2 — 0; C. van Vuuren — G. ter

-t 2 — 0; J. de Graaf— S. Wiersma l — 1; C.
van Dalen — Joh. van Dijk 2—0; W. Vink — H.
Wansink l — lf C. Roeleven jr. — A. D. Smeenk

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

In zaal Eskes werden voor -de onderlinge kompe-
titie van DCV de volf; l strijden gespeeld:
W. Wassink — A. Wiv;.sink 2 - 0 ; C. van Ooyen —
Hulstein O — 2; H. Klein Kranenbarg — Klein Len-
derink 2 — 0; Jansen — Klein Brinke l- — 1; Roo-
zendaal — Dijkman 2 — 0; Jansen — Hoenink O — 2;
Hesselink — Klein Brinke 2 — 0.

Jeugdafdeling:

W. Bos — B. van Langen 2 — -0; C. Borgonjen —
Rietman O — 2; H. van Langen — Geerken O — 2;
Heuvelink — Kreune O — 2; H. Eggink — Mombarg
2 — 0; R. Bos— Ellenkamp 0—2; A. Bos— H. Bek-
ker O — 2; H. Egink — H. Bekker 2 — 0.

DE SUBLIEME BROMMER
ZONDER WEERGA

U vindt hem bij ons. Plus een prettige fi-
nanciering. Plus een service waar je ,,U"
tegen zegt. Puchs van ƒ. 698,- tot /. 1125.-

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

MODERN

STERK
PRAKTISCH

De ideale stalenslaapkamer
In mpderne'kleurencombinaties.

Ook te leveren in 1-persoons met
linnen, of hangkast

GOEDE WOONINRICHTING

l pak Spar koffie met 20 % zegelkorting

Caransuc 210 et - 42 t-1
iruitcocktuil 258 et - 52 et .
uafolmelange 140 et - 28 ctflfc

appelmoes 89 et - 18 et
l pot borrelworstjes 129 et - 26 et „
150 graai paasbonbons 98 et - 10 et „
6 ereidopjes 59 et

l vacuüm rookworst van 130 et voor 99 et - 10 et „
100 gram cervelaatworst van 65 et voor 49 et - 5 et „
l pakje thee roodmerk 86 et - 17 et „
l pakje café noir 83 et - 17 et „
l blik kippesoep 108 et - 22 et „
l fles koffiemelk (31%) 193 et - 39 et „
l fles koffiemelk 167 et - 33 et „
1/2 liter koffiemelk 108 et - 22 et „
l fles jus d'orange 198 et - 40 et „
1 fles druivensap, rood of wit 149 et - 15 et „
GRATIS POSTZEGELS bij Royco tomatensoep
GRATIS PUDDINGSCHAALTJE bij 3 pak Vitella
instantpudding

Zegelkorting
2 zakjes hagelslag, melk of puur 149 et - 15 et „
Bü 5 flessen Spar bier 6e fles GRATIS
l pak rijst in kookbuiltjes
l zak gedroogde pruimen samen 129 et - 13 et

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 13 APRIL

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1379

WILT U

Jonge hennen off
Eendagskuikens

REDS, WL, R x W of nog iets

anders.

PRIMA LEGMATERIAAL.

Voor bestellingen of
inlichtingen

J. B. Lenselink
Linde E 27 — Telefoon 6798

Siemerink
Vorden

Uw winst
geen wasdag meer

Wassen
Spoelen
Centrifugeren

gebeurt automatisch

A.E.G. volautomaat ƒ 1295,—
ERRES volautomaat ƒ 928,—

A.E.G. wasaut ornaat ƒ 845,—
ERRES wasautomaat ƒ 748,—

EN NOG VERSCHILLENDE
ANDERE WASAPPARATEN
KUNT U ZIEN EN GEDE-
MONSTREERD KRIJGEN

Vraag vrijblijvend inlichtingen en demon-
stratie, óók bij u thuis.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

MODIEUS EN VLOT ONZE

ZOMERKOLLEKTIE

Japonnen en
deux-pieces

Altijd iets aparts!

HEEFT U ONZE

KOLLEKTIE ROKKEN EN

BLOUSES AL GEZIEN ?

NYLONS MET SPAAR.
KAART

H. LUTH
NIEUWSTAD 4, VOROEN



Attentie

Willen diegenen die per abuis slechts
f 2.50 per^giro of bank hebben over-
gemaakt het resterende bedrag alsnog
overmaken het voorkomt extra incasso-
kosten.
Wij wijzen u er nogmaals op dat het
abonnementsgeld f 5- per jaar bedraagt
(zie pag. l betaling abonnementsgeld)

WINST EN VERLIES VOOR KOT
In het distrikt Zutphen & Omstreken behaalde
KOT l een 4—3 overwinning op Bierhuis l in de
klasse C 1.
De persoonlijke uitslagen waren:
H. de Vij 110 (110)—J. KI. Hekkelder 312 (306);
H. Jebbink 110 (94)—W. Pardijs 247 (247); J.
Bastein 96 (96)—J. Wijnbergen 146 (146).

en wr
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

De overige uitslagen in deze klasse waren:
Pauw l—Kroon l 4—3; Klok l—Voorst l 4—3;
B. Brug l—Poorte l 2—5; Kroon 2—Pelikaan l
7—0.
H. Teunissen van Voorst l scoorde de hoogste se-
rie van 114 caramboles.
De Kroon 2 is in deze klasse C l kampioen ge-
worden, KOT l eindigde op de zesde plaats.

In de klasse C 2 verloor KOT 2 met 2—7 van
Poorte 2.
De individuele uitslagen waren:
G. de Boer 109 (109)—H. Meyerman 134 (93);
J. Vermeer 101 (101)—S. Huizinga 84 (70); J.
Klaassen 92 (92)—Joh. Jansen 84 (67); G. Won-
nink 84 (58)—B. Seesing 84 (84).

In dezelfde klasse won KOT 3 met 5—4 van
Voorst 2.
De persoonlijke uitslagen waren hier:
H. Visser 84 (84)—G. W. Beumer 109 (59); B. v.
d. Straaten 84 (84)—H. J. Velst 109 (44); W.
Zuurveld 84 (58)—H. Hendriksen 101 (101); H.
Zweverink 84 (70)—H. Koenders 84 (84).

De overige uitslagen in deze klasse waren:
Pauw 2—Kroon 3 O—9; B. Brug 2—Poorte 3 7—
2. De hoogste serie werd gescoord door J. Terwel
van Kroon 3.

Temden b*ank-Adem ?k ss

Onbetwist de beste tandpasta

DAMMEN VAN JONG GELRE
Een zestal leden van Jong Gelre afd. Vorden
speelde een damwedstrijd tegen een zestal leden
van de P.J.G.O. afd. Holten in café Eskes.

Vorden won deze ontmoeting met het kleinst mo-
gelijke verschil van 7—5. De uitslagen luidden:
Hulshof—Rensen 2—0; Mennin-k—Schippers l—1;
Rosse l—Jansen 2—0; Eskes—Krikert 0—2; Len-
selink—Marktvoort O—2; Wesselink—Tuitert
2—0.

VOEDSELVERGIFTIGING BEHOEFT NIET
VOOR TE KOMEN

Elke zomer komen er in ons land een groot aantal
gevallen voor van zomergriep of zomerdiarree.
Zij worden veroorzaakt door salmonellabacteriën.
Deze salmonellose, zoals de ziekte eigenlijk heet,
is een typische voedselinfektie. Zij doet zich voor-
al in de zomer gelden, omdat de ziektekiemen
een warme omgeving nodig hebben om zich te
vermenigvuldigen.

In ons land veroorzaken voornamelijk vlees en
vleeswaren deze voedselvergiftiging. Geen reden
overigens om ze niet meer te gebruiken. Vlees is
immers een belangrijk voedingsmiddel.
Door een drietal maatregelen kan een infektie met
salmonellabacteriën worden voorkomen.
De drie die ons beschermen zijn:

1. Keukenhygiëne om te voorkomen, dat de ziek-
tekiemen zich verspreiden.

•— Was uw handen vóór u het eten gaat klaar-
maken en daarna, ook in de vakantie !

— Gebruik een aparte doek in uw keuken als
handdoek en zorg ervoor, dat die handdoek
schoon is. Papieren handdoekjes zijn heel
gemakkelijk.

— Was gebruikt keuken- en tafelgerei zo
spoedig mogelijk af. Neem vooral goed heet
water voor de afwas en ververs het water
zo nodig één- of meermalen. Als de ruimte
het toelaat en het vaatwerk met schoon
heet water is nagespeeld, kunt u het in het
afdruiprek aan de lucht laten drogen. Hoe-
wel dit laatste in ons land niet gebruikelijk
is, zou het vanuit hygiënisch oogpunt toch
wel een vooruitgang zijn.

2. Koeling om te zorgen, dat de bacteriën zich
niet kunnen vermenigvuldigen.

Vanaf het moment van aankoop van vlees en
vleeswaren moet de huisvrouw er voor zorgen,

> dat ze zo koel mogelijk blijven. Daarom bij-
voorbeeld het vlees niet te lang in de bood-
schappentas laten zitten en het, thuisgekomen,
zo snel mogelijk uitpakken en koel wegzetten,
liefst in de koelkast. Is er geen koele bewaar-
plaats, dan het vlees meteen koken, bakken of
braden.
Laat ook vleeswaren niet te lang voor of na
de maaltijd in een warme omgeving staan.
Hebt u geen koelkast of koele kelder, kies voor
warme dagen dan liever gerookte vleeswaren
dan boterhamworst, leverworst, gekookte le-
ver en andere bederfelijke soorten.

3. Verhitting, om de bacteriën te doden.

Gaar koken, bakken of braden garanderen een
gerecht, dat vrij is van salmonellabacteriën.
Wij moeten echter zorgen dat dit „veilige"
vlees niet opnieuw wordt vergiftigd, van bui-
tenaf.
Dus ook na koken, bakken en braden blijven
koeling en hygiënisch werken geboden.
Als het vlees niet onmiddelijk na de bereiding
gegeten wordt, moet het vlug worden afge-
koeld en koel worden bewaard. Het zelfde
geldt voor overgebleven vlees.
Met rauw vlees, vooral gemalen rauw vlees,
moet men in het bijzonder voorzichtig zijn.

kan men beter van rauw vlees (ge-
niets proeven. Ook een broodje-tartaar

is'een gerecht dat men beter niet kan bestel-
len.

voor vlees geldt: vlug afkoelen en koel
, ook voor soep, ragout, slaatjes, puree,

stamppot, melk, pap en pudding. Worden soep, ra-
gout en de andere warme gerechten de dag na de
bereiding opgediend en zijn zij niet onder koeling
bewaard, dan dienen zij zeker 10 minuten goed
doorgekookt te worden.

Gebruik alleen die resten die goed ruiken en er
goed uitzien.

Koopt in
de vreemde

niet
wat eigen plaats

u biedt!

Lees wekelijks .Contact'
en ook U kunt profiteren

van de speciale aanbiedingen
van de plaatselijk middenstand.

Reisverslag van de folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes1' naar Portugal (vervolg)
Onder prachtige weersomstandigheden gingen we
nu op stap naar St. Lucia. Onze reisleider char-
terde een dienstbus, praatte even met de bestuur-
der, noemde de naam van dr. A. C. de Sausa Jo-
mes, de organisator van alle folkloristische festi-
vals in geheel Portugal die in Santa-Martha
woont en die vaak bij onze groep was, een sigaar
en een paar sigaretten en deze chauffeur reed alle
haltes voorbij en bracht ons zonder betaling re-
gelrecht naar boven. Hier staat een prachtige ka-
thedraal die we bezochten en wandelden daarna
nog hoger waar een prachtig hotel staat met
mooie terrassen en 'n uitzicht over Viana-de Cas-
tello en de Atlantische Oceaan, om nooit te ver-
geten. Toen we hier het teras betraden hoorden
we hup Holland en ontmoetten twee dames uit
Groningen die hier met vakantie waren. Toevallig
gingen deze dezelfde avond met een vliegtuig te-
rug naar Holland, zodat er gauw kaarten werden
geschreven die deze dames op Schiphol zouden
postten. Zodoende was 's maandags al de eerste
post in -Vorden.
Na hier een heerlijke kop koffie te hebben ge-
dronken gingen we met een kabelbaan weer naar
beneden, waar we weer een dienstbus pakten die
ons weer naar Santa Martha bracht. Hier is juist
een processie begonnen, van wel een kilometer
lang. Een prachtig schouwspel. Om 5; uur ons
eerste officiële optreden. Een heel groot podium
midden in een bos. Van elk land betraden 2 per-
sonen het podium met de nationale vlag en het
vaandel en werd door 2 andere leden van elke
groep onder de tonen van het volkslied de vlag
gehesen.
Natuurlijk klinkt het Wilhelmus, meegezongen
door onze groep, onder het statig rijzen van de
driekleur, door de bossen van Santa-Martha in
Portugal. Een plechtig moment. Zo te schatten
waren er wel 7 a 8000 man publiek en ons optre-
den uiteraard zo geheel anders als van de Portu-
gese, Italiaanse, Spaanse en Franse groepen,
oogstte een geweldig succes.
Na afloop werden wij dan ook gekomplimenteerd
door dr. de Sausa James, waarna alle leden een
fles wijn werd aangeboden, terwijl daar onze groep
aan deze nestor der folklore in Portugal door on-
ze reisleider met een toepasselijk woord een pen-
tekening werd aangeboden van Vorden met de
acht kastelen en een achtkastelentocht, wat met
een daverend aplaus van het publiek werd be-
loond.
Na het diner ontving het bedienend personeel
waar wij steeds aten, elk een klompje als sou-
venir. Dit moest gevierd wordett-én zo zagen we
in de kauken van het restaurant dat er Span-
jaardei^^ortugezen, Italianen, Fransen en Hol-
landers gezamenlijk hossen, zo erg zelfs dat onze
reisleider "er een eind aan moest maken anders
waren ̂ fc met z'n allen door de vloer gegaan.
Op wd^^iar onze slaapgelegenheid kwamen we
nog terecht in een aardig cafeetje, waar nog een
glaasje wijn werd gedronken en hier kwamen de
harmonica's nog even voor de dag en in enkele
minuten was de hele straat versperd. Fotografen
radioreporters, televisiemensen, alles kwam op-
dagen en het werd een gezellige avond.
Toen we eindelijk in bed lagen kwam er van sla-
pen niet veel, want eerst zagen we nog vlak ach-
ter onze slaapkamer een prachtig: vuurwerk en
toen eindelijk de rust was weergekeerd spookte
het nogal op de dameszaal. Het duurde nog wel
even voordat ieder zijn plaatsje had gevonden en
eindelijk de zo verdiende rust was teruggekeerd.
Maandag 9 augustus zouden we om 9.30 uur uit
Santa-Martha vertrekken, maar hier haperde wat
aan de Portugese organisatie want om 11.30 was
er nog geen bus.
Eindelijk vertrokken we dan naar Viana do Cas-
tello waar we heerlijk lunchten en reisden toen
verder naar Porto. Hier bezochten wij de beroem-
de wijnkelders van Fereiro. Hier was nog wijn in
voorraad uit de Napoliontische tijd. Hier kregen
wij enkele glaasjes heerlijke port aangeboden en
het spreekt vanzelf dat iedereen met een paar
flessen heerlijke wijn weer uit Porto vertrok.
Toen reisden we verder naar Fugera Du Foz.
Onderweg zagen we veel vrouwen die allerlei
goederen in grote potten op hun hoofd droegen.
Bijna alles wordt op deze manier vervoerd. Groen-
te en fruit, bloemen en zelfs kippen. Tegen 10
uur arriveerden wij in Ferguso da Foz en werden
hier heel hartelijk ontvangen, aten toen gezamen-
lijk in een leuk restaurant.
Ook hier deden de mensen van het restaurant
alles om het ons zo aangenaam mogelijk te ma-
ken. Na het eten werden wij bij partikulieren on-
dergebracht. Ook deze mensen waren heel harte-
lijk, alleen het praten is erg moeilijk en dit deden
wij dan maar zo goed mogelijk met gebarentaal.
Dinsdag 10 augustus 9 uur weer ontbjjt in het
restaurant en kregen toen van de direkteur van
de plaatselijke VW een bustocht aangeboden. We
kregen een gids mee en die bracht ons naar een
zoetwatermeer midden in de bossen en naar een
uitkijkpost 1000 meter boven de Atlantische Oce-
aan, waar wij een uitzicht hadden zo mooi, zo
prachtig, onvergetelijk. Wanneer we hier een
zakdoek over de muur wierpen kwam die vanzelf
terug door een zuchtje wind die van de zee land-
inwaarts komt.
Toen reden we langs een strandweg weer terug
naar Fryura du Foz, waar we om 12 uur weer
bij ons restaurant aankwamen en een heerlijke
lunch op ons stond te wachten. Hierna gingen we
naar het strand, zochten een terasje en lieten ons
heerlijk bruin bakken.
Enkele stoutmoedige „Knupduukskes" hebben
zelfs het lef gehad om te gaan pootjebaden. Om
6 uur kleedden wij ons in Gelders kostuum en di-

neerden om 6.30 uur. Heerlijk eerst soep, dan een
visschotel, hierna een vleesschotel en als dessert
fruit, fruit en nog eens fruit. Perziken, abrikozen,
sinaasappelen en druiven zo veel als men maar
wilde. Daarna stelden wij ons op voor de optocht
waar alle groepen aan meewerkten en ook diverse
muziekkorpsen. Hier ontmoetten wij ook weer
Nederlanders uit Arnhem en Kuisen. Dan trok
de stoet op naar de arena met plm. 10.000 bezoe-
kers. Als de stoet de arena binnen kwam mar-
cheren klonk een daverend applaus op en hoorden
we boven uit de nok van de arena: Hup Holland.
Om 10.30 uur begon het optreden, wij waren no.
2 en hadden veel succes met ons optreden. Om
l uur vertrokken wij uit de arena, dronken in de
stad nog een kop koffie en begaven ons dan naar
de respektievelijke slaapgelegenheden.

De volgende morgen, woensdag 11 augustus ont-
beten wij om 9 uur, boden allen in ons restaurant
die ons zo goed hadden verzorgd een paar klomp-
jes aan, ook onze gids en na een hartelijk af-
scheid vertrokken wij om 11 uur uit Ferguza du
Foz een prachtige badplaats op weg naar Alme-
rin.

Onderweg bezochten we in Batalha de Konings-
kerk waar vele Portugese koningen zijn begra-
ven. Deze kerk is nooit helemaal afgebouwd, want
een gedeelte is nooit voorzien van een dak. Dit
bouwwerk was geweldig groot met prachtige
wandelgangen en beeldhouwwerk. Om 4 uur arri-
veerden wij in Almerin. Daar wij te laat waren
voor de lunch werd er in allerijl wat voor ons ge-
maakt, sandwiches wijn en fruit dat wij ons lek-
ker lieten smaken. Ook hier werden wij weer bij
partikulieren ondergebracht en om 6 uur werden
wij met auto's hier naar toe gebracht. We verkle-
den ons en gingen dan naar het plein waar we
met alle deelnemende groepen naar de gezamen-
lijke eetgelegenheid gingen. Dit was op de bin-
nenplaats van de woning van een grote wijnboer,
waar lange tafels gedekt stonden met de heerlijk-
ste gerechten. In deze vorstelijke sfeer deden we
ons tegoed aan deze heerlijke maaltijd en werden
tegen 10 uur met bussen naar de arena gebracht.
Ook hier weer veel publiek, we traden direkt na
de pauze op en kregen een kompliment van de
organisatoren en pers, dat wij nog de echte folk-
lore brachten. Andere groepen uit Spanje, Italië
Portugal enz. noemden ze show en operette.

Na afloop boden wij de president een schilderij
aan van de acht kastelen van Vorden. Om l uur
is het afgelopen en werd aan alle buitenlandse
groepen nog een verfrissing aangeboden. Als we
tegen 2 uur thuis kwamen namen wij nog een
heerlijk bad en begaven ons ter ruste.

Donderdag 12 augustus ontbeten wij bij onze hos-
pita's, wisselden souvenirs uit zodat toen wij om
10.30 uur ons op het dorpsplein verzamelden, ie-
der van ons wel een souvenir had gekregen, de
één een fles wijn, de ander een paar grote meloe-
nen enz. Hier deed zich nog een leuk intermezzo
voor, de president van de plaatselijke VVV bood
ons een vaantje, stierenkop en meerdere souve-
nirs voor de vereniging aan. We lieten hem op
z'n Hollands hoog leven. Ook de voorzitter van
de plaatselijke folkloristische groep verscheen
met een grote kruik port van 40 jaar oud. De
dorstige „Knupduukskes" lieten zich deze wijn
goed smaken, wat de temperatuur hier ook wel
toelaat, want het is hier overdag altijd zo tussen
de 30 en 40 graden Celsius. Toen we eindelijk in
de bus zaten kwam de wijnman nog weer binnen
maar onze riesleider en enkele „Knupduukskes"
zetten hem voor uit de bus en daarom stapte hij
er van achteren weer in onder luid hoera geroep.
Het bezoek aan Almerin was wel een der hoog-
tepunten van onze trip geworden, daar de gewel-
dige hartelijkheid die we hier van de bevolking
mochten ondervinden.
Toen wij eindelijk wegreden ging de bus nog langs
al onze hospita's om de koffers op te halen en af-
scheid te nemen. We zagen hier langs de straten
veel sinaasappelbomen volgeladen met vruchten.
Ap en Jo namen nog een kijkje bij de hoefsmid die
veel muilezels besloeg met eigengemaakte ijzers.
Om 12.30 uur vertrokken wij uit Almerin op weg
naar Lissabon, een prachtige stad aan een inham
van de Atlantische Oceaan gelegen en op zeven
heuvels gebouwd. We zagen prachtige palmbo-
men, Orleanders in volle bloei en diverse kleuren.
We reden door Lissabon naar Estoril de rijkste
badplaats van Portugal, waar onze reisleider de
nodige gegevens moest halen. Toen terug naar
Lisabon waar we met z'n allen in één pension
werden ondergebracht. Na het diner gingen we
wat wandelen en dronken op een terasje heerlijke
koffie uit een glas, waar wel 2 koppen koffie in
gaan voor 39 cent.
Om 10.15 uur waren we weer in ons pension en
sliepen heerlijk tot de volgende morgen 8 uur.
Vrijdag 13 augustus 9 uur ontbijt en gingen toen
met de metro naar de binnenstad met prachtige
avenue's, pleinen en beeldhouwwerken. Dronken
koffie in een groot warenhuis en waren om 12
uur weer present voor de lunch. Toen hielden we
siësta zoals ze hier allemaal deden en gingen
hierna naar de koude kassen, een hele grote tuin
van plm. 2 ha die helemaal afgedekt is met ja-
louzieën en waar allemaal subtropische planten
groeien.

(Wordt vervolgd)



Voor de vele felicitaties
bloemen en cadeau
gelegenheid van ons 25-
jarig huwelijksfeest ont-
vangen, betuigen wij on-
ze hartelijke dank.

J. J. v. d. LINDEN
B. G. v. d. LINDEN-

WENTINK

Vorden, maart 1908

St. van 's Gravenzande-
straat 13

Voor de talrijke blijken
van deelneming, onder-
vonden na het overlijden
van onze lieve vrouw,
moeder en grootmoeder

HENDRIKA
MULDEKIJE

zomede voor de spontaan
verleende hulp bij het
overkomen ongeval, be-
tuigen we hiermede onze
hartelijke dank.

FAM. JOH. GOTINK

Vorden, maart 1966
E 112

Voor de zeer vele blijken
van medeleven onder-
vonden na het overlijden
van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en
grootvader

D. J. HARMELINK
zeggen wij u allen har-
telijk dank.

J. HARMELINK-
KLEIN TIESSINK
kinderen en klein-
kinderen

Vorden, maart 1966
Zutphenseweg C 64

Wenst u een betrouw-
bare begrafenisverzeke-
ring, sluit dan een verze-
kering bij de
N.V. NUVEMA
(Ncd. Uitv. Verz. Mij.)
Almenseweg 21, Vorden
Telefoon 1322

Te koop: Een roodbont
vaarskalf. H. Scheffer
B 54, Vorden

Uitslag verkiezing Prov. Staten, stembureaus in Vorden
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Namen der partijen Nutsgebouw Bijz. sch. Hoge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7,
8.

9.

10.

K.V.P.
P.v.d.A.
C.H.U.
V.V.D.
A.R.

S.G.P.
Boeren

C.P.N.
G.P.V.

P.S.P.

TOTAAL

76

215

192

137

114

2

149

6

2

11

934

( 71)
(206) .

(152)

(159)

(119)

( 2)

( 87)

( 9)

( — )
( 7)

(812)

100

274

189

89

125

3

89

3

2

13

787

( 88)
(274)

(147)

( 83)

(105)

( 2)

( 43)

( 2)

( — )
( 8)

(752)

m
Hotel Smit

114

204

141

93

108
2

111

—
1

10

784

(106)
(229)
(141)
•( 81)
(102)

•( 4)
( 46)
( __)

( 3)
( 6)

(718)

IV

Café Schoen

194

47

133

43

66

5

58
1

—

3

550

.(188)

( 53)
(106)
( 46)
( 65)
( 4)
( 21)

•( D

( — )
( 3)

(487)

V Totaal geldige

Medler sch.
89

67

176

31

43

3

102

—

r
2

514

( 87)
( 91)
(140)
( 52)
( 40)
( 2)
( 73)

( — )
( — )
( — )

(485)

stemmen
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807

831

393

486

15

509

10

6

39

3669

( 540
( 853
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( 421
( 431
( 14
( 270
( 12
( 3
( 24
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OOK VOOR U DAMES

een leuke paraplu
IN EFFEN EN GEBLOEMD

IN KORT EN LANG MODEL

VOUWBARE PARAPLUIES

HERENPARAPLUIES

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

Heden overleed, zacht en kalm, na een
kortstondige ziekte, onze lieve vrouw, moe-
der',"behuwd- en grootmoeder

HEINTJE TE WAARLO

echtgenote van
M. Langwerden

in de gezegende ouderdom van 75 jaar.

Vorden: M. Langwerden
IJmuiden: Wed. te Lindert-Langwerden

Lochem: R. Rademaker-Langwerden
H. Rademaker

Groenlo: H. Waanders-Langwerden
B. Waanders

Vorden: M. Langwerden
J. Langwerden-Krosenbrink

en kleinkinderen

Vorden, 29 maart 1966
E 57

Do begrafenis zal plaats hebben zaterdag
2 april om 1.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Vertrek om l uur vanaf het sterfhuis.

MET DE A.S. PASEN

kamer-breed tapijt
van plint tot plint naadloos

gelegd

VOOR GOEDE
WOONINRICHTING

Voor sfeervolle huiselijkheid

VINYL-OP-VILT VLOERBEDEKKING VAN

Krommenie

f7.65 per fles

KEUNE

Onze oprechte dank aan allen,
die vorige week bewust hun
stem uitbrachten op de

Partij van de Arbeid
Vol vertrouwen zien wij, dank
zij u, de komende

Gemeenteraadsverkiezingen
tegemoet.

Ook-daar rekenen wij op uw' gewaardeerde
steun en tevens weer op die van hen,
die tot de ontdekking zullen komen dat zij

bij de neus genomen zijn door een mislei-
dende en verdachtmakende propaganda te-
gen alle partijen, die regeringsverantwoor-
ding dragen of durven dragen en dat ook
kunnen.

BESTUUR P.v.d.A. AFD. VORDEN

Alles wat u glan-
zend wilt hebben:

Uw meubels, ge-
verfde deuren,
vensterbank, T.V.
enz.

moet u

nJöfinson

Klaar
Glans

Voor uw zeil,

vinyl, alle kunst-
vloeren (geen

t u

Pledge
gebruiken.

Klaar-Glans

Tijdelijk ,..me.t gra-
'^ J tis luchtverfrisser

VERKRIJGBAAR BIJ:

Fa. J. W. ALBERS

Tijdelijk grote bus

ƒ 2,65

Nieuwstad 5 — Vorden

Geretormeerde Kerk
DS. H. VAN RHIJN UIT
HARDENBERG

hoopt hedenavond, in gebouw
Irene, op de gemeentevergade-
ring na behandeling van het
financieel gedeelte te spreken
over:

„Veranderingen in het
Gereformeerde leven"

EEN AKTUEEL
ONDERWERP

DAMES!

WIJ HEBBEN VOOR DE A.S.
PAASDAGEN EEN LEUKE
SORTERING IN

• J U M P E R S

• VESTEN

• BLOUSES

• ROKKEN

Komt u eens vrijblijvend kijken bij

Looman- Vorden

WIJ VRAGEN EEN

flinke broodüezorger
5-daagso werkweek

Goed loon + provisie

BAKKERIJ

TELEFOON 1384

Vrijdag en zaterdag
iy2 kg vet spek 200

V2 kg fijne rookworst 200

200 gram boterhamworst 60

200 gram hoofdkaas 60

200 gram bloedworst 50

200 gram leverworst 50

l blik makreel 75

l blik haring in tomatensaus ... 75

M. Krjjt Dorpsstraat

School met de Bijbel
Het Hoge 42

K ij ka vond
maandag 4 april van 7-9 uur.
De ouders hebben gelegenheid
het werk van hun kinderen te
bezichtigen en met de onder-
wijzers (essen) te spreken over
de vorderingen.

DAARNA

Ledenvergadering
in het grote lokaal. Aanvang 9 uur.

Agenda o.a.:

Jaarverslagen.
Bestuursverkiezlng.
Bespreking schoolzaken.

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 2 APRIL

Dansen
Dans- en Beatorkest:

„THE BLUE COMETS"
Coevorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

verkrijgbaar bij

Bèlton - een rustig dessin, 7 gezellige
kleuren, sterk, slipvrij en slijtvast vinyl, een
veerkrachtige, isolerende vilten onderlaag.
De prijs van Bèlton: ƒ9,- per m2.

| Krommenie vinyl

SCHOONMAAK
EN OVERAL VLOT EN VEILIG
BIJ KUNNEN

Speciale aanbieding!

Stalen liuislioudirappeii
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 13.95
EN NOG VEEL MEER
SCHOONMAAKHULPJES
VINDT U BIJ

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Familiedrukwerk

Geboortekaartjes

Verlovingskaartjes

Ond rtrouwkaarten

Visitekaartjes

Dankbetuigingskaartjes

Rouwbrieven

Hét adres was, is en blijft

drukken eevers
V.H. WOLTERS



WAAR U AL ZO LANG NAAR ZOEKT:
ECHTE NEGENTIEN-NÜ MANNENMODEI

Voor het eerst kunt u kopen zoals u
graag wilt kopen: naar binnen gaan,
passen, in de spiegel kijken en diep-
tevreden knikken.
Nieuwe koopmethode die u moeite, geld
en ergernis bespaart: regelrecht naar
óns toekomen! Stijlvoller en moderner
costuums, jassen, colberts, sportcom-
binaties etc. vindt u beslist nergens!

b.r.Schrvlaerman^^-^j
^̂ ^̂ •̂  \ if\ ^ \ f ^ l l f m m ^ l A f* L Ml* t l l L l IS

VOORHEEN A.G.MELLINK

HOTEL RESTAURANT

Bakker
Telefoon 1312

Vraagt voor direkt:

flinke huffetjuffrouw

VRIJDAG l APRIL IN
IRENE.

Ds. Banning met

„Een praatje en een
plaatje over Israël"

AANVANG 8 UUR

TTiTTTiGJlTlAJ? l HiÖ LjHL

van Krommenie heeft alleen
maar goede kanten

de bovenkant:
sprankelend-heldere
kleuren in transparant
vinyl, doorstrooid met
gouden glinsteringen.

de onderkant:
veerkrachtig isolerend

FIËSTA ƒ 12,50 per m2 in 7 kleuren

de zijkant:
dessin en kleur hele-
maal dóór-en-dóór tot
op de onderlaag ver-
ankerd: daardoor on-
gekend slijtvast.

Bekijk het bij:

Wij zijn elke vrijdag-
morgen op de markt met

VERSE
HAANTJES
Ook zaterdags aan
huls.
A.S. PASEN
VROEGTIJDIG
BESTELLEN

„Eens geprobeerd
altijd begeerd"

Poeliersbedriji ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdnippels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Zoekt u voor uw geld een

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

6 M. % rente
Inlichtingen en prospectl
b*j:

de heer W. ter Haar

Hertog Karel van G»l-
reweg 3, Vorden.

Tel. 1541 (overdag).

Gratis verkrijgbaar:
Een foxhondje
B. J. Wassink, D 161
Vorden

Te koop: Een eerlijk
werkpaard, 7 jaar, Gel-
ders type.

H. F. Sleedoorn,
Ockhorstweg 8, Wich-
mond, tel. 05754-487

Te koop: 2 vaarskalve-
ren en een stierkalf.
A. de Greef, Dennen-
dijk 3, Warnsveld

Te koop: l toom biggen
en 2 dragende gelten.
H. Bosman bij het
zwembad

Te koop: 1000 kg ger-
stestro on een Utina
weidepomp met slang.
Erven Groot Jebbink
Linde D 9, Vorden,
Telefoon 1601

Te koop: Een jongens-
fiets, leeftijd plm. 7 tot
9 jaar bij A. H. Bruil
Ockhorst B 85, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Vlaamse reus en z.g.o.h.
leren jongensvest, prijs
ƒ 25,—. D. Klein Bramel
Almenseweg 11, Vorden

Te koop: Prachtige
jonge hennen, witte Leg-
horn, 8-weeksen met
vleugelmerk.
D. Lettink, Linde

Te koop: 3 B. G. Bun-
galows in plan Zuid.
Inlichtingen W. ter Haar
H. K. van Gelreweg 3
Vorden

Te koop: (Wegens over-
kompleet) ronde tafel
m. 4 stoelen (groene be-
kleding) blank, z.g.a.n.
Smidsstraat 8, Vorden

de reus
onder de brommers

4 modellen vanaf f 699,- bij:

nUOMl IICTSH10DKI.I1'

TRAGTER

UW WONING
SPRINGT
ER UIT

MET NIEUWE

glasgordijnen
WAT EEN OPVALLEND
VERSCHIL.

IN HET VOORBIJGAAN ZIET U
HET MET EÉN OOGOPSLAG.

EN U KOMT BINNEN IN EEN
HUIS DAT AF IS.

RIJK GEBORDUURD OF
STRAK MODERN GEEFT UW
WONING SFEER.

Vraagt u eens om onze vitragestaalkaarten en u komt óók
tot de konklusie:

Enorme keus en
uitstekend van kwaliteit

UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSTRAAT 22 VORDEN
TEL(05752)1314

Een keur uan
voorjaars- en zomerstoffen

in allerlei kleuren
en kwaliteiten

vindt u bij V O R D E N

Wij hebben het; kom dus kijken bij

fa. Mf lRTENS
Wapen- en Sporthandel
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