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Raad van Vorden besprak ideeën-schets
voor Oostelijk Gelderland

Naar aanleiding van hierboven genoemde ideeën-
schets, die reeds uitvoerig in de pers is gepubli-
ceerd, hebben B & W van Vorden de raadsleden
op 25 maart schriftelijk hun voorstel inzake deze
ideeënschets meegedeeld.
In de brief die B & W aan Gedeputeerde Staten
zal sturen wordt op de volgende punten de aan-
dacht gevestigd: Ten eerste wensen B & W dat
de bestemmingsplannen voor de Kranenburg en
Medler doorgaan. Ten tweede dat er in Vorden
een kampeercentrum zal komen. De voorzitter
deelde naar aanleiding hiervan mee dat er mo-
menteel besprekingen met o.m. de planologische
dienst, kampeerraad etc. worden gehouden om tot
een akkoord te komen met de heer Verkijk die,
zoals men zich zal herinneren, een kampeercen-
trum wilde stichten in het Grote Veld. Men wil
nu trachten de heer Verkijk aan een dergelijk
centrum te helpen in het Gemeentebos.
Wat de derde opmerking in de brief aan G.S. be-
treft deelde de heer van Arkel mee dat B & W
er op vertrouwen dat G.S., zoveel als maar enigs-
zins mogelijk is, er steeds van zullen uitgaan dat
de agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoe-
ring moeten worden belemmerd.
De raadsleden Meyer (KVP), Gotink (Boeren-
partij), Schurink (Gemeentebelangen) en Hartel-
man (KVP) hebben de ideeënschets onderling be-
sproken. Bij monde van de heer Hartelman kwa-
men deze raadsleden tot de volgende op- en aan-
merkingen. Algemeen kunnen wij ons met de
zienswijze van B & W verenigen. In het rapport
zelf wordt deze gekenschetst als een „fase in een
groeiproces", aldus de heer Hartelman. G.S. die-
nen dan ook rekening te blijven houden met ver-
anderde omstandigheden; het plan moet dyna-
misch zijn, d.w.z. zonder een star vasthouden aan
het (magische) jaartal 2000, steeds open oog hou-
den voor hetgeen in de Oost-Gelderse gemeen-
schap leeft en groeit. De autonomie der afzonder-
lijke gemeenten dient hierbij zoveel mogelijk ge-
ëerbiedigd te worden.
In het program van de KVP 1966/1970 wordt o.a.
gezegd, dat de gemeente recht heeft op een eigen
sfeer van vrijheid, hetgeen niet alleen theoretisch
doch ook praktisch gerespekteerd moet worden.
In verband met bovenstaande willen we wijzen op
de samenvoeging der gemeenten, welke ook in
onze streek aktueel is. Persoonlijk heb ik de in-
druk, aldus de heer Hartelman, dat de gemeenten
Laren, Warnsveld en Gorssel voor min of meer
voldongen feiten werden gesteld. Alhoewel de ge-
meente Vorden hierbij niet direkt betrokken is,
zijn wij van mening dat deze kwestie in het kader
van de Ideeënschets Oostelijk Gelderland niet on-
besproken kan blijven.
In het orgaan „De t , i " i d de ge-
meentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen uit-
voerig aan de orde gesteld; enkele indrukken hier-
van wil ik u niet onthouden. Er wordt o.a. be-
weerd dat bij de gemeentelijke herindeling veel
willekeur in het spel is; een reeds van te voren
ingenomen standpunt wordt geargumenteerd met
termen als schaalvergroting, lagere bestuurskos-
ten, evenwichtiger opbouw der streek e.d. maar
elke koncentratie maakt indruk op de lokale de-
mokratie. De afstand bestuurder/bestuurde wordt
groter, men schept als het ware achtergebleven
gebieden (Wichmond?) kortom men laat gemeen-
ten schieten om een distriktsgemeente te vormen.
De mening van B & W over het doorgaan van de
bestemmingsplannen voor de Kranenburg en Med-
ler willen wij onderstrepen, aldus de heer Hartel-
man. Alhoewel de overheid verspreide bebouwing
tegengaat, menen wij dat hier op de eerste plaats
voor de Kranenburg een uitzondering gemaakt
moet worden. Het betreft hier vergeleken met
andere buurtschappen in onze gemeente, een be-
hoorlijke koncentratie van woningen, die versto-
ken zijn van verharde wegen. Verharding van de
Eikenlaan kan alleen verwezenlijkt worden in het
kader van het uitbreidingsplan en derhalve moet
hieraan de hoogste voorrang gegeven worden.
Dat er in Vorden een kampeercentrum moet ko-
'men staat o.i. buiten diskussie. De heren Schurink
en Gotink voelden er veel voor het huidige sport-
veld deze bestemming te geven, waarbij de voet-
balvereniging „Vorden" een sportveld dichter bij
de kom toegewezen krijgt. Naar mijn persoonlijke
overtuiging is echter de ligging van het sportter-
rein (tussen Vorden en Kranenburg en dus cen-
traal in de gemeente) met het oog op mogelijke
toekomstige ontwikkelingen, bij uitstek geschikt
als voetbalterrein, aldus de heer Hartelman.
Naar aanleiding van het voorstel van de heren
Schurink en Gotink, deelde de voorzitter mee dat
de kampeerraad niet wil dat er naast het zwem-
bad een kampeerterrein komt. Bovendien is de
oppervlakte van het sportterrein (4 ha) te klein.
De voorzitter voegde er aan toe dat er momen-
teel onderhandelingen gaande zijn met het be-
stuur van de voetbalvereniging „Vorden" over
het bouwen van goede kleedlokalen op het veld.
Plannen hiervoor zullen t.z.t. door B & W aan de
raad worden voorgelegd.
De heer Schurink had gehoord dat, volgens de
vroegere burgemeester van Zelhem de heer Lang-
man, de gemeente zelf de grootte van een kam-
peercentrum kan bepalen. Dit laatste werd ten
stelligste door de voorzitter en wethouder Lense-
link ontkend. De heer Schurink wees er vervol-
gens op dat de Vordense middenstand erbij ge-
baat is dat er een kampeerterrein dicht bij het
dorp komt. Wethouder Lenselink meende per-
soonlijk dat het kampeercentrum waarover thans
wordt onderhandeld, er wel komt.
De heer Gotink die het met de heer Schurink eens
was, merkte nog op dat de ideeënschets niet erg
overzichtelijk is voor de raadsleden. De heer Re-
gelink vond zelfs dat i.v.m. de vele moeilijke
woorden men er een woordenboek bij moet heb-
ben.
De heer Wesselink was van mening dat de tijd
te kort was om de schets voldoende te bestuderen.
Gerekend naar de huidige groei van Vorden,
merkte de heer Weselink vervolgens op dat de
kom van Vorden rond het jaar 2000 ca.8400 in-
woners telt. Om het bestemmingsplan in de toe-
komst aan te passen wilde de heer Wesselink
gaarne weten wat Vorden voor de toekomst nog
nodig heeft voor wat betreft de woningbouw en
de industrie.

Volgens wethouder Wuestenenk is hiervoor reeds
een beraming gemaakt. Voorts vroeg de heer
Wesselink of een partikulier, die hiervoor de be-
nodigde gronden heeft, zelf een kampeercentrum
mag exploiteren in Vorden.
De voorzitter antwoordde hierop dat er in Vor-
den slechts één kampeercentrum mogelijk is en
dat B & W nu eerst de gedeputeerde heer Verkijk
willen helpen.

Bouw autoboxen
De voorzitter deelde mee dat er in het Molenplan
plan Boonk en in de omgeving van de muziektent
nog altijd vraag bestaat naar autoboxen. Thans
is het mogelijk tegenover de bestaande boxen in
het Molenplan er nog 9 te bouwen, 4 naast de
boxen aan het Elshof in plan Boonk en 2 naast
de boxen bij de muziektent. De totale stichtings-
kosten worden geraamd op ƒ 39.050,—. Gezien de
situatie op de bouwmarkt en gelet op de geringe
omvang van het projekt, zijn B & W van oordeel
dat aan een onderhandse aanbesteding de voor-
keur moet worden gegeven. De fa. H. G. Harmsen
Schoolstraat alhier, kan deze boxen bouwen. Op
voorstel van B & W ging de raad akkoord met
de bouw en de onderhandse aanbesteding van de
15 autoboxen. De huurprijs van de boxen wordt
voorlopig bepaald op ƒ 19,50 per maand.

Grondtransakties
De raad besloot aan de heer W. F. Kuhlemeier
plm. 16 vierkante meter grond te verkopen ƒ 20,-
per vierkante meter, voor een totale koopsom van
ƒ 320,—.
De heer Bannink vond de prijs van ƒ 20,— voor
dit kleine stukje plantsoen veel te hoog. Bij toe-
komstige grondaankopen zullen we deze prijs dan
ook wel weer onder de neus geduwd krijgen,
meende hij. De voorzitter deelde de heer Bannink
mee dat het bewuste strookje grond bij het bouw-
terrein behoorde en dat de prijs daarvoor ook
ƒ 20,— bedroeg.
Ten behoeve van de bouw van een transforma-
torhuisje in plan Zuid besloot de raad tot verkoop
van plm. 50 vierkante meter grond aan de P.G.
E.M. Na overleg tussen de direktie van de P.G.
E.M., vertegenwoordigers van de provincie en het
bestuur van de afd. Gelderland van de vereniging
van Nederlandse Gemeenten is de grondprijs dit
jaar vastgesteld op een vast bedrag van ƒ 1.350,—
Voor de bouw van 8 Bogaerswoningen aan de
Boonk en 6 van deze wojungen aan de Stroet,
besloot de raad resp. 1̂ ^ m^ grond a ƒ 17,—
per m^ en 1271 m2 a ƒ SP- per m2 te verkopen
aan de N.V. Grondbedrijf van de N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten. De totale koopsom bedraagt
ƒ 43.290,—.
Voorts verkocht de raad aan de N.V. Metaal wa-
renfabriek Nieuwveld pln^29 m^ grond aan de
Bongerd in plan Boonk^B/ 15,— per m- voor
een totale koopsom van ̂ ^35,—.
De gemeente kocht van de fa. Nieuwveld 7 m-1

grond voor totaal ƒ 105,—.

Benoeming raadskonimissie
In de raadskommissie van advies inzake bouwver-
ordening werden op voorstel van B & W benoemd
de heren M. H. Gotink, A. J. A. Hartelman, G.
Koerselman en H. Wesselink, terwijl de gemeen-
tearchitekt, de heer J. van den Broek, als advi-
seur aan de kommissie werd toegevoegd.

Vaststelling exploitatievergoeding
Bijz. kleuterscholen
Op grond van de Kleuteronderwijswet werden de
vergoedingen van de exploitatiekosten van de bij-
zondere kleuterscholen over het jaar 1965 als
volgt vastgesteld:
Nutskleuterschool ƒ 4.600,44. Het voorschot be-
droeg ƒ 4.653,51 zodat het Nutsdepartement nog
ƒ 53,07 terug moet betalen. R. K. kleuterschool
ƒ 1.797,—. Het voorschot bedroeg ƒ 1.789,68 zodat
het R. K. kerkbestuur nog ƒ 7,32 ontvangt. Prot.
Chr. kleuterschool ƒ 4.366,20. Het voorschot be-
droeg hier ƒ 4.384,20 zodat hier ƒ 18,30 terugbe-
taald moet worden.
In verband met het vernieuwen van de ketel en
het veranderen van de inrichting van de centrale
verwarming aan de bijz. school op het Hoge be-
sloot de raad ƒ 5.708,33 bij te dragen.
De jaarwedde van ieder der wethouders zal met
terugwerkende kracht vanaf l januari ƒ 3.950,—
bedragen.
Naar aanleiding van een opmerking van de heer
Wesselink zullen B & W aan G.S. berichten voor
de afdelings- en kommissievergaderingen van de
raadsleden voortaan 75 % van het presentiegeld,
dat normaal voor een raadsvergadering wordt ge-
noten, te verlenen.

Trottoir aan de Zutphenseweg
Besprekingen met de Rijkswaterstaat hebben er
toe geleid dat er aan de Zutphenseweg vanaf
mevr. Poesse tot aan het huis van de heer Schots-
man een trottoir zal komen, aldus deelde burge-
meester van Arkel mee. De kosten van dit voet-
pad (lengte ca. 35,0 meter, breedte 6 tegels) zijn
door de gemeentearchitekt geraamd op ƒ 17.000,—
Mits goedkeuring van hogerhand wordt verleend
wil Rijkswaterstaat een gedeelte van de kosten
voor haar rekening nemen.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Re-
gelink (bij een vorige raadsvergadering) om een
kraan te plaatsen bij de ingang van de Alg. Be-
graafplaats, deelde voorzitter mee dat er wel een
kraan aanwezig is maar dat de heer Lenselink
verzocht zal worden een bordje te plaatsen zodat
eenieder de kraan gemakkelijk kan vinden.
De heer Gotink werd meegedeeld dat de gemeen-
te tegen storm is verzekerd. Dit naar aanleiding
van de vraag wie de kosten moet betalen wan-
neer er bomen op de grafzerken zouden vallen.
Voorts verzocht de heer Gotink borden te plaat-
sen bij enkele nieuwe kruisingen.
De heer Koerselman bepleitte een knipperlicht bij
de hoek naar het Molenplan.
De voorzitter deelde tenslotte mee dat voor wat
betreft het plaatsen van een telefooncel in de kom
Vorden bovenaan het lijstje staat. Dit volgens het
telefoondistrikt Zwolle.

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 e r e f . k e r k

10 uur en 's avonds 7 uur ds. Th. P. van Belzen
(bediening H. Avondmaal)

KERKDIENSTEN ZONDAG 10 APRIL

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge jongerendienst Paas-
jubel
10.15 uur ds. J. j. van Zorge

G e r e f . K e r k
10 uur 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.

KERKDIENSTEN MAANDAG 11 APRIL

Her v. K e r k
10 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen
gemeenschappelijke dienst met de Gereformeerde
Kerk.

7ONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTEBS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

ZONDAGSDIENST DD3RENARTSEN
Van vrijdag 8 april 's morgens 12 uur tot en met
maandagavond 12 uur Harmsma, tel. 05752-1277

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 :
Bij geen gehoor : Tel. 123

o. 1541.
ur. Rykspolitie).

BURGELIJKE STAND
vin *o nui-vrf t ' • > • r- -ij)ril 1966

Geboren: Angélique, dochter van H. H. Bosch en
R. Bielderman.
Ondertrouwd: H. J. van Arl^^ J. G. Pardijs; H.
J. Vreeman en J. Brandenba^jG. J. Heersink en
J. B. M. Hartelman.
Gehuwd: G. W. Rutgers en J. G. van Zorge.
Overleden: Te Waarlo, Heintje, 75 jaar, echtge-
note van M. Langwerden; Albertus Gotink, 87
jaar, weduwnaar van A. M. Pardijs; Johan Groote
Haar, 81 jaar, echtgenoot van A. Maalderink;
Cornelia Wilhelmina Bouwmeister, l jaar.

PAASJUBEL !
in de Ned. Herv. kerk op 1ste
Paasdag om half negen m.m.v.
trompettisten en zang van
zondagsschoolkinderen.

ALLE JONGEREN HARTELIJK
WELKOM ! ! !

NED. HERV. JEUGDRAAD HIELD
FILMAVOND

De Ned. Herv. Jeugdraad hield in gebouw Irene
onder leiding van jeugdouderling de heer Smeenk,
een goed bezochte filmavond.
Na lezing van een gedeelte van het Johannes-
evangelie en gebed werd inzonderheid welkom ge-
heten ds. Banning uit Zutphen, spreker van deze
avond.
Spreker vertelde aan de hand van enige dia's,
over zijn reiservaringen in Israël, het land met
zijn 2l/z miljoen inwoners.
Op het doek kreeg men prachtige beelden te zien
welke op de Bijbel betrekking hebben o.a. de berg
Hermon en de berg van de „Bergrede", de Jor-
daanvlakte enz.
Spreker wees er op dat de Israëlieten uiterlijk een
hardvochtig volk zijn doch van karakter een teer
volk.
De heer Smeenk dankte ds. Banning voor het ver-
zorgen van deze boeiende avond waarop ds. Ban-
ning in dankgebed voorging.

GESLAAGD

Te Barneveld slaagde de heer D. Klein Bramel
voor het Rijksdiploma Pluimveeselecteur.

OP-ART
de nieuwste
mode

WULLINK
heeft ze voor U

MERKEN VAN WERELDFORMAAT
ALLEENVERKOOP

MODESHOW

Door de afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen werd in zaal Bakker een druk
bezochte bijeenkomst gehouden waarin door de
firma Visser een modeshow werd gegeven met als
mannquins, dames van Jong Gelre en de Bond
van Plattelandsvrouwen die het voortreffelijk de-
den.
De presidente, me j. Meinen, opende deze avond
en begroette de genodigden, t.w. de R. K. Platte-
landsvrouwen en de dames van Jong Gelre.
De kollektie, die geshowd werd, was gericht op
het voorjaar en de zomer. Aan de kortere rokken
voor de jongere dames wende men wel tijdens de
show. De modellen waren uitstekend van pasvorm
en ondanks allerlei prijsverhogingen vielen de
prijzen voor de dames erg mee.
In de pauze werd een theecomplet aangeboden
door de firma Visser.
De presidente dankte aan het slot allen die aan
het welslagen van deze avond hun medewerking
hadden verleend.

AUTORIJLES ?

V1M.O.R.
erkend autorijschool

De Eendracht"99
Telefoon 1619 of 1256

SPAREN
Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ambtsgebied werd in de maand maart jl. ten dien-
ste van de rijkspostspaarbank ingelegd
ƒ 86.207,68 en terugbetaald ƒ 101.124,67.

I.v.m. Goede Vrijdag 8 april is
de

KOOPAVOND
deze week op
DONDERDAG 7 APRIL.

TOT 9 UUR ZIJN DE WINKELS
GEOPEND

NUTSAVOND

Volgende week donderdag 14 april zal de laatste
Nutsavond van dit seizoen gehouden worden.
Deze avond wordt verzorgd door de Esso film-
maatschappij die, evenals vorig jaar, een aantal
prachtige films zal vertonen.
Zie voor verdere gegevens het Nutsblaadje van
volgende week.

NUTSBIBLIOTHEEK

Wij maken onze lezers er op attent dat de Nuts-
bibliotheek niet op vrijdag gehouden zal worden
maar op donderdag, dus vandaag, op dezelfde
tijden. Dit in verband met Goede Vrijdag.
Zie advertentie elders in dit nummer.

Met de Paasdager
lekker eten!
WIJ ZIJN ZATERDAG
AANWEZIG OP DE MARKT
MET

verse haantjes
en soepkippen

OOK AAN HUIS VERKRIJG-
BAAR.

ROVO
POELIERSBEDRIJF
Telefoon 1283 — 1214
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TREKKER TENTOONSTELLING
De nieuwste types SAME trekkers
exposeren wij in Uw eigen omgeving
en wel op het terrein van Uw eigen
Coöp. Landbouwvereniging.
Alle gewenste inlichtingen worden
daar door ons verstrekt.

Plaats Datum

Steenderen/ToldJfk
12 april 1966
van 9.- tot 17— uur

VordenlS april 1966
van !).- tot 17.- uur

Lindo 14 april 1966
van 9.- tot 17.. uur

Ruurlo 15 april 1966
van O— tot 17.- uur

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRUF^LODO^
KANTOREN, MAGAZIJNEN
en WERKPLAATSEN:
LOCHEM,
PRINS BERNHARDWEG 11—13
TELEFOON (05730) 1787 - 1.241

SERVICE-WERKPLAATSEN i
BARLO. bij Aalten,
DREMPT, VELDWEG 2a, bi|

Doorlopend ook geëxposeerd
In onze

Toonzaal te DOETINCHEM,
geopend tijdens de veemarkt

v oorr

huidverzorging
en make-up

parfums

LANCÖME
DEPOSITAIREi

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DEB WAL & ZN.
Gedipl. drogist

UW JUISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

page KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

BEJAARDENKRING
op donderdag 14 april om 14.15 uur in het

Nutsgebouw.

De heer F. J. Spijker komt met gezellige
dia's.

BEGIN NU MET
D

OM STRAKS EXTRA
EIEREN TE RAPEN

HET VOLLEDIGE OPFOKVOEDER

Dat goede resultaat moet U nu voorbereiden.
Geef Uw kuikens daarom, behalve een goede huis-
vesting en verzorging, goed voeder... Groei, het vol-
ledige opfokvoer van UTD. Groei dat van jaar tot jaar
in de harde praktijk wordt getest, is dit jaar wéér beter
van samenstelling en staat garant voor een gelijkmatig
koppel, weinig uitval, kortom een veilige en vlotte
opfok. Die zekerheid hebt U met Groei. Begin nu met
Groei om straks extra eieren te kunnen rapen.

* Verkrijgbaar in de vorm, die op Uw bedrijf het beste past:
Groeikuiks of Groeimeel.

voert tot winst f

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -^Q^ (05752) 1540

EEN HEER IN ZAKFORMAAT

Dat is hij in dat stoere en
toch korrekte Terlenka
jongenskostuum. Vlotte
éénrij-sluiting met
4 knopen. De opgesi te
zakken met
geven dit kostuum iets
sportief-jongensachtigs.
10 jaar ƒ 69.- kl. st. p. m.

MetSOIEX
bent u

0>

cn

O)

en
thuis
voor
slechts

leent
per

kilometer
\ Daar
i kan
i geen

bus
* of
tram

tegen

Bromfietsbedrijf

TRAGTER

Waarover
spreken zij...?
natuurlijk over
de-nieuwe kleuren

SetterSet
SABRINA - AMANDA - MUSCATA - BIBERELLA
\ Setter Set nylons reeds vanaf 1.98 /

RAADHUISSTR., VORDEN

GEVRAAGD OP

„Kamphuizen1

meisje ol jonge vrouw
voor alle huishoudelijke werk-
zaamheden, indien mogelijk
voor direkt.

Aanmelding 's avonds (Telefoon 6714)

Nutsbibliotheek - Vorden
DONDERDAG 7 APRIL OP
GEWONE TIJDEN
GEOPEND INPLAATS VAN
GOEDE VRIJDAG



Bij het overlijden van
onze lieve man en vader

DEUK WOLTERS

mochten we heel veel
blijken van deelneming
ontvangen. Het was voor
ons een bewijs dat zijn
heengaan door velen
werd betreurd.

Wij hebben dit medele-
ven zeer op prijs gesteld

^n betuigen hiervoor on-
ze hartelijke dank.

E. H. Wolters-
Schuppers

Karel en Tineke
Hannie

Vorden, april 1966
Beatrixlaan 2

Te koop: Kinderf iets, 4-
7 jaar. H. Hesselink
„Spieker" B 74, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
H. Vliem, naast de
Eersteling

Te koop: Partij zware
Douglas op 't landgoed
Kamphuizen. Te bevra-
gen J. W. Lenselink,
Lochemseweg D 43, te-
lefoon 6827

Gratis verkrijgbaar:
Jong hondje, moeder
zeer waaks. E. J. Gotink
E 11, Vorden

Te koop: Een z.g.a.n.
Avaros bromfiets bij

J. Voskamp, D 151
telefoon 6789, Vorden

Te koop: Moderne kin-
derwagen, z.g.a.n.
Vordenseweg 17, Henge-
lo (Gld.)

Te koop: Kap bromfiets
A. J. Wolsheimer,
C 121 a Veldwijk, Vor-
den, na 18 uur

Te koop: 2-paards wen-
telploeg, Bramacone en
een centrifugaal kunst-
meststrooier. Jansen
B 95, telefoon 1592

Te koop: Drag. vaars;
Berini bromfiets; kinder-
ledikant en een kinder-
fiets. B. Wunderink
B 126

Te koop: Dekrijpe beer
en een pasgedekte zeug.
B. G. Lichtenberg
„'t Waarle", Vorden

Te koop: 3 drag. gelten
a. d. telling plm. 18 april
bij J. ten Have, Baakse-
weg C 16, Vorden

Te koop: l of 2 drag.
zeugen; l toom biggen;
l zwaar r. b. stierkalf.
B. Peters, Heerlerw. 13
Vierakker

Te koop: 2 drag. gelten
en een toom biggen.
Wed. Schotsman, C 103
Vorden

Te koop: 10 biggen.
A. J. Assink B. v. Hack-
fortweg 6, Vorden

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

Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR HEEL, DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per lies

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
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Inplaats van kaarten

BENNIE REINTJES

en

ANNIE WAARLE

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
kerkelijke inzegening zal plaats hebben
op woensdag 13 april a.s. onder de ge-
zongen H. Mis van IQ uur welke tot
hun intentie zal worden opgedragen in
de parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Kranenburg-Vorden.

Vorden, D 106
Vorden, D 127 d
april 1966

Toekomstig adres: D 106, Vorden.

Receptie van 2-3 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg.
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W Inplaats van kaarten
W HENDRIK JAN VAN BRANDENBURG

X »
^ GERDINA JOHANNA KREUNEN

hebben de eer u, mede namens weder- l
zijdse ouders, kennis te geven van hun ^
voorgenomen huwelijk, waarvan de V
voltreking D.V. zal plaats hebben op W
vrijdag 15 april a.s. om 2 uur ten ge- (

X
X
X

meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv.
kerk te Vorden om 2.30 uur door de
Weleerw. heer ds. J. J. van Zorge.

Hengelo (Gld.), Prins Bernhardlaan l
Vorden, Ruurloseweg D 114

Toekomstig adres: Zwanenburg 15,
Gendringen.

Receptie van 3.30-5.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

ALBERTUS GOTINK

weduwnaar van
A. M. l'ardijs A

in de ouderdom van 87 jaar.

Hengelo G.: D. Gotink
H. J. Gotink-Bruil

Vorden: J. Gotink •
D. Gotink-de Jong

Vorden: H. W. Buunk-Gotink
R. Th. Buunk

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 31 maart 1966
Van Heeckerenstraat 16

De begrafenis heeft plaats gehad op maan-
dag 4 april op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Heden overleed, zacht en kalm, mijn lieve
man

JOH. GROOTE HAAR

in de ouderdom van 81 jaar.

Dat hij rust in vrede is mij tot troost.

A. Groote Haar-Maalderink

Vorden, 3 april 1966
Linde E 19

De teraardebestelling zal plaats vinden op
donderdag 7 april om 13.30 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Op 31 maart jl. overleed, zacht en kalm,
onze geliefde broer, zwager en oom

ALBERTUS GOTINK
weduwnaar van
A. M. Pardijs

in de ouderdom van 87 jaar.

Vorden: Wed. E. J. Gotink-Meulenbrugge
Vorden: J. Gotink

J. M. Gotink-Tjoonk
Vorden: Wed. H. J. Teunissen-Gotink

en kinderen

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Enige kennisgeving

Op de eerste dag van de Goede Week ging
ons lief dochtertje van ons heen naar God.
Zij viert nu reeds het Pasen bij de Heer.

CONNIE
was 16 maand oud.

W. L. Bouwmeister
W. M. Bouwmeister-Kasteel
Nico en Sandra

Vorden, 3 april 1966
H. van Bramerenstraat 16

Zij werd woensdag 6 april op het R. K.
kerkhof te Kranenburg, Vorden, begraven.

voor amateur
en vakman

IUINGEREEDSCHAP VAN

G. Emsbroek & Zn c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Volautomatisch
WASSEN

SPOELEN

CENTRIFUGEREN

met een

Zanussi automaat
4 kg inhoud

5 kg inhoud

ƒ 898,—

ƒ 1098 —

HEEL BELANGRIJK
IS OOK DE INRUIL-
WAARDE VAN UW
OUDE WASMACHINE

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

TWEEDE PAASDAG

's avonds 7.45 uur

PAASVUUR
MET MUZIEK

Ingang Eikenlaan, KRANENBURG

PUCH
SKYWAY

Pure Puch zonder poespas. Met hoog
stuur, potje, kleine koplamp en ketting-
rand. Veel geïmiteerd. Maar nooit geëve-
naard! Maak maar eens een proefrit!

Bromffietsbedrijf

TRAGTER

Puch van f 698,- tot f 1125,-

ras
artikelen

Hebt U een verjaardag-
of een verlovingsfeestje
DRUK UW WAARDERING UIT MET
EEN GESCHENK UIT ONZE

Kunstnijverheidsafdeling
Het adres voor
BETERE
woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

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

moet u

Johnson

Klaar
Glans

gebruiken.

Tijdelijk met gra-
tis luchtverfrisser

VERKRIJGBAAR BIJ:

Fa. J. W. ALBERS

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

Klaar-Gians
gebruiken
(anti slip)

Tijdelijk grote bus
ƒ 2,65

Nieuwstad 5 — Vorden

Wilt u een
mooi gazon ?

U kunt bij ons een goede keus maken
uit een grote sortering

grasperkscheerders

Ook voor motormaaiers krijgt U bij
ons een vakkundig advies.

GEBR. BARENDSEN
VORDEN - TEL. 1261



van
WONINGINRICHTING

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

Nieuws!
PLOEGOVERGORDIJNEN

Naast de vernieuwde collectie

introduceert

Weverij „De Ploeg"

een 100 pCt wollen gordijnstof tegen

een prijs die ook in uw bereik ligt.

* Prachtige dessins

* Zonnige kleuren

* Kleur- en lichtecht

PLOEG betekent:

PLOEGKWALITEIT. PLOEGGARANTIE

PLOEGTflPIJT

Een rijke aanwinst voor
uw woonkamer!

PLOEGTAPIJT is vervaardigd van

100 pCt zuivere scheerwol.

PLOEGTAPIJT is leverbaar op 100

en 130 cm breed en kan naadloos

worden gelegd.

PLOEGTAPIJT heeft aparte- beschaaf-

de dessins en kleuren.

PLOEGTAPIJT betekent:

PLOEGKWALITEIT- PLOEGGARANTIE

PLOEGJAPONSTOFFEN

Voor alles wat mooi en mode is!

Onze collektie 1966 is rijk gevarieerd

en de ontwerpen zijn stralend.

MAAK NU UW KEUS!!

PLOEGJAPONSTOFFEN betekent:

PLOEGKWALITEIT- PLOEGGARANTIE

WONINGINRICHTING

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

Uw adres voor

betere woninginrichting

Wilt U tapijt in uw kanwr?
DESSO

TREDFORD

TAPISOM

BERGOSS

l Wilt U advies
WIJ ZIJN TOT UW
DIENST

VOOR GOEDE
WONINGINRICHTING

SFEER VAN WAND TOT WAND. IN DIVERSE
KWALITEITEN — OOK OP^O cm BREED TE
LEVEREN JB

120 cm BREED — IN PRACHTIGE KLEUREN
RAFELT NIET — RIBBELVORMIGE POOL —

100 % SUPER NYLON — SLIJTVAST — GEEN
VLEKKEN — OOK IN TEGELVORM

VERZET — BOUCLË'S — FIJNE STRUCTUUR IN
PLEZIERIGE PRIJSKLASSE

Onder tapijt hoort ondertapijt
HET VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN UW
TAPIJT, vanaf ƒ 2,50 per vierkante meter

HEDEN DONDERDAG

KOOPAVOND
VRIJDAGMORGEN

geopend

ERFHUIS
Notaris Ronibach zal donderdag 14 april,
nam. 2 uur t. verz. v. D. J. Ruesink, Smuis-
huis D 48, Vorden, aldaar

publiek a contant
verkopen:

werkpaard (aftands); 2 guste koeien; 3 dr.
koeien; 2 dr. maals; l guste pink; l stiertje
(l jaar) (alles T.B.- en abortusvrij); lucht-
bandenwagen met opzet; stortkar (4-dms.
ijzerbesl.); grasmachine (l p.); harkkeer-
der; hakselmach.; gaas; potten; wentelpl.;
ploeg; stel eggen; elektr. kunstmoeder;
kippenvoerbak.; 2 legbakken; 3 kippenhok-
ken '(S x 4 m); kippenhok (4 x 4m); par-
tijen stro en hooi; paardetuigen; hangket-
tingen; rubber stalmatten; 3 (stal) zelf drin-
kers; 5 eiken bergroeden; partij gez. eiken-
hout, en slieten; 19 sp. ladder (nieuw);
partij gez. brandh.; huisraad; 500 ouderw.
dakpannen; melkkarretje; slijpsteen; lange
berglat; wagentouw.

Te zien: 14 april vóór de verkoop. Kosten
kopers, vee 10 %, overig 12% %.

Eierzoekwedstrijd
voor kinderen van 4-8 jaar en van 9-12 jaar

EERSTE PAASDAG aanvang 2 uur n.m.

Opgave van 1-2 uur in zaal Schoenaker,
Kranenburg a ƒ 0,25 per kind.

Bestuur buurtvereniging
„Kranenburgs Belang"

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.

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

RAADHUISSTR.. VORDEN

A.S. MAANDAG (2e Paasdag) 14.30 UUR

VORDEN 1 - RUURLO 1

Paasgebak
Verlovings-
taarten
Paaseieren

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

Warnsveld's
Nitsoperettegezelschap

Opvoering van de operette

„Duizend en een nacht"
van Joh. Strauss.

OP ZATERDAG 16 APRIL IN
HET NUTSGEBOUW TE
VORDEN.

Entree ƒ 2,50 (bel. inbegr.).
Aanvang 8 uur.

Voorverkoop van kaarten en plaatsbespre-
ken vanaf 12 april bij sigarenmagazijn
Eyerkamp, Zutphenseweg, Vorden, tel. 1386
Voor Hengelo (Gld.) bij kapsalon „Onna"
Kerkstraat 7, telefoon 1718

Hoe het ook zij,
vlees hoort etbij

Bestel vroegtijdig:

ROLLADES, BIEFSTUK,

RIB, BLINDE VINKEN,

ROSBIEF, KARBONADE

Rund-, kalfs- en varkensslagery

Burg. Galléestraat 42 — Telefoon 1451
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GEMEENTE-AVOND GEREF. KERK

Onder leiding van ds. Th. P. van Belzen hielden
lidmaten van de Geref. Kerk alhier een druk be-
zochte gemeente-avond in gebouw Irene.
Na een kort welkomstwoord werden allereerst
onder de loupe genomen de rekeningen en verant-
woordingen van kerk, diaconie, zending en evan-
gelisatie over het ofgelopen jaar.
Nadat enige vragen hieromtrent op duidelijke wij-
ze en tengenoegen van de vragenstellers waren
beantwoord, dankte de voorzitter de respektie-
velijke penningmeesters voor het werk in dienst
der kerk verricht.
Na de pauze was het woord aan ds. H. van Rhijn
uit Hardenberg welke, na te zijn verwelkomt,
sprak over het aktuele onderwerp: „Verandering-
en in het Gereformeerde leven".
Spreker behandelde op zeer duidelijke wijze de
houding der kerk en de veranderingen daarin
omtrent gezangen, liturgie, dans enz.
De voorzitter dankte tenslotte ds. van Rhijn, na-
dat deze een aantal vragen op zeer uitvoerige
wijze had beantwoord, voor zijn medewerking
aan deze gemeente-avond, waarna op verzoek van
de voorzitter ds. v. Rhijn voorging in dankgebed.

BENOEMD

Tot lerares in de lichamelijke oefening aan de
Chr. Landbouwhuishoudschool is benoemd mevr.
S. v. Steenbergen-Gjaltema, wonende te Apel-
doorn.

JONG GELRE BIJEEN

De afd. heren Jong Gelre hield in hotel „'t Wa-
pen van Vorden" een matig bezochte ledenverga-
dering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter inzon-
derheid welkom de heer A. Landeweerd, inspek-
eur van het Ned. R. S.
Meegedeeld werd dat tijdens de winterseizoen-le-
denwerfaktie 28 nieuwe leden werden ingeschre-
ven, zodat de afd. thans 100 leden telt.
Voor deze ledenwerfaktie waren door het provin-
ciaal bestuur een viertal prijzen beschikbaar ge-
steld, voor die afd. welke de meeste leden ver-
wierf.
Op 12 april zal te Almen de kringvoorjaarsverga-
dering worden gehouden. Ook werd meegedeeld
dat er nog 34 bibliotheekboeken te koop zijn a
ƒ 2,50 per boek.
Als juryleden bij de keuring der kalveren van de

Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

kalverenclub zullen fungeren de heren J. Harm-
sen en W. Vruggink.
Hierna behandelde de heer Dandeweerd het on-
derwerp: „Het werk van het N.R.S. in het buiten-
land en exportpropaganda".
Spreker wees hierbij op het omvangrijke werk
van het N.R.S. ook in het buitenland met name
op de tentoonstellingen in de E.E.G.-landen.
Een eerste vereiste is nog steeds doelbewust fok-
ken op eigen bedrijf, men moet kwaliteit fokken
aldus spreker. Een en ander werd met prachtige
dia's verduidelijkt.
Aan het slot bracht de voorzitter de heer Lande-
weerd dank voor zijn uiteenzettingen en bood hij
hem een blijk van waardering aan.
Er werd nog meegedeeld dat getracht zal worden
voor het zomerseizoen een uitwisselingsweekend
met een afd. uit Hogeloon tot stand te brengen.

AUTOMATISCHE KNIPPERLICHTEN
ONBEWAAKTE OVERWEG ONSTEIN

De Ned. Spoorwegen hebben dzer dagen de auto-
matische knipperlichtinstallatie in werking ge-
steld bij de onbewaakte overweg nabij wachtpost
Luymes op de Kranenburg (weg Onstein-Linde).
De beveiliging van de drukste onbewaakte over-
wegen in het trajekt Zutphen _ Winterswijk is
hiermee voltooid.

Baby
PO E D E R - C R E M E - 0 L I E - Z E E P

BUURTVERENIGING „KRANENBURGS
BELANG" BLIJFT GROEIEN

De voor enkele jaren opgerichte buurtvereniging
„Kranenburgs Belang" ziet haar ledenaantal nog
steeds vermeerderen. Dit bleek nog eens overdui-
delijk op de woensdagavond jl. gehouden verga-
dering, waar enkele nieuwe buurtbewoners zich
als lid opgaven, zodat men thans een ledenaantal
van 75 heeft bereikt.
De voorzitter kon in zijn openingswoord 'n groot
aantal Kranenburgers verwelkomen en heette bij-
zonder welkom de heer J. Krauts die een* film-
avond over Nieuw Zeeland zou verzorgen en enke-
le nieuwe leden.
Hij betreurde het dat er nog steeds geen voort-
gang is gemaakt met de verharding van de „mod-
derwegen" o.a. de Eikenlaan, wat velen in de
afgelopen winter aan den lijve hebben ondervon-
den. Hierna werden enige ogenblikken stilte in
acht genomen voor het overleden lid de heer Joh.
Bos.
Na de notulen las de sekretaris het jaarverslag
voor.
Voor de eerste maal werd een groot Paasvuur
georganiseerd op de Kranenburg waartoe B & W
en de heer Schoenaker bereidwillig meewerkten.
Dankzij de ijver der feestkommissie slaagde ook
dit experiment. De sekretaris bracht hartelijk
dank aan allen, die in hun buurt eendrachtig stre-
ven tot nauwer kontakt en binding met elkaar.
De moderne wereld van vandaag vereist echter
ook van allen een veranderde mentaliteit en aan-
passing aan de eisen des tijds. Wanneer men el-
kaar begrijpt zal dit geen probleem vormen.
Uit het jaarverslag van de penningmeester bleek
dat er een batig saldo was. Nadat de goedkeuring
van B & W was voorgelezen om ook dit jaar een
Paasvuur te organiseren, kwam het schaven en
onderhoud der Kranenburgse zandwegen aan de
orde. Opnieuw uitten de leden hier hun klachten
t.a.v. de erbarmelijk slechte toestand van deze
zandwegen, die meer op „modderpoelen" gelijken.
Terwijl in vele buurtgemeenten haast geen „zand-

wegenprobleem" meer bestaan, ziet men zich hier
dagelijks met deze toestanden gekonfronteerd.
Opnieuw zal men dit onder de aandacht van de
bevoegde instanties brengen.
De voorzitter en de penningmeester brachten
voorts verslag uit van hun bezoek aan de ge-
meente als afgevaardigden der vereniging en
waarbij diverse kwesties werden aangeroerd.
T.a.v. het aanvragen van het schaven der wegen
werd besloten dat deze allen via het bestuur der
vereniging zullen lopen, die dit dan schriftelijk
verder zal verzorgen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren H. Wiggers en H. Kappert, penningmeester,
bij akklamatie herkozen.
Hierna volgden mededelingen over het a.s. Paas-
vuur op 2de Paasdag. De voorzitter deed een be-
roep op allen zoveel mogelijk hout etc. bijeen te
brengen. Het Paasvuur zal weer muzikaal opge-
luisterd worden.
Bij de rondvraag werden nog vragen gesteld over
de baatbelasting, de rommel in het zgn. Jonker-
bos" en de maximum-snelheid op de Kranenburg.
De heer J. Krauts vertoonde hierna prachtige
kleurendia's over zijn unieke wereldreis naar
Nieuw Zeeland. De onvergeetelijke herinneringen
en indrukken aan deze reis, zijn belevenissen tij-
dens de reis over de wereldzeeën en in Nieuw
Zeeland werden door hem op humoristische en
duidelijke wijze verteld.
De voorzitter dankte de heer Krauts dan ook har-
telijk voor zijn medewerking aan deze avond, die
voor de volle 100 procent geslaagd was.
Hij dankte ook allen die in het afgelopen jaar
meegewerkt hadden aan de belangen van de
buurtschap op welke wijze dan ook en hoopte in
de toekomst weer op alle steun te mogen rekenen.

Siemerink
Vorden

OUDERAVOND CHR. LANDBOUW-
HUISHOUDSCHOOL

In de gymnastiekzaal vd^pfe Chr. Landbouwhuis-
houdschool aan het Hoge werd onder leiding van
mej. G. Disbergen, direktrice der school, een zeyr
druk bezochte ouderavond gehouden.
Na het zingen van: „Var^J zijn alle dingen", bij-
bellezing over „De voet^^ping" en gebed sprak
de direktrice een hartelij^^oord van welkom tot
de ouders van de leerlingen.
Hierna ver-kreeg mej. Jacobi, lerares gelegenheid
iets over haar werk te vertellen op school t.w. O.
en K. en Handenarbeid . Spreekster zei o.m. dat
de leerlingen uit de eerste klas alleen handenar-
beid krijgen. Dit vak staat nog in de kinderschoe-
nen. In de vrije tijd kunnen de leerlingen later
zelf bezig zijn in dit zo nuttige vak. Dit geeft,
volgens spreekster, groter voldoening dan alleen
passief te zijn. Ook kinderverzorging dat gericht
is op de praktijk vinden de leerlingen prettig.
Mej. van Reenen, lerares Huishoudelijke vakken,
sprak over haar werk „Gezondheidsleer".
Zij besprak achtereenvolgens de bouw van het
lichaam, hetwelk de leerlingen nu niet zo direkt
eenvoudig vinden, verzorging van lichaam en kle-
ding, koper poetsen, zilver poetsen, verzorging
van maaltijden, presenteren, tafeldekken, mecha-
nisatie in de keuken en warenkennis. Vooral bij
wassen en strijken valt heel wat te leren. Textiel-
warenkennis (wat staat je goed). Het vak koken
is prettig voor de meisjes. Ook het vak „Voedings-
leer" is erg belangrijk (wat zit er in de voeding,
wat is belangrijk, hoe een goede kombinatie te
maken). Doch zei spreekster „oefening baart
kunst". Thuis kunnen de leerlingen gerust kokke-
rellen.
De direktrice vertelde iets over het naaien op
school. Voor de leerlingen in het begin moeilijk.
Vooral netheid komt hier aan te pas, wat soms
voor enkelingen moeilijk is. De kledingstukken
moeten bij de drager of draagster passen. Elke
kleur is niet voor iedereen geschikt. Ook het vak
„Verstellen" wordt nu nog als vak gegeven, in de
toekomst waarschijnlijk niet meer.
De heer H. J. Schut, leraar V.A.V.O. (voortgezet
algemeen vormend onderwijs) wees er op, dat dit
vak vroeger werd verwaarloosd. Dit wordt echter
steeds beter. Op de lagere scholen zijn de leer-
lingen wel met deze vakken bezig geweest, doch
ze hebben ze niet verwerkt.
De leerkrachten proberen het belang van Ned.
taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis bij te
brengen. Wij moeten ons, aldus spreker, bij hun
tempo aanpassen. De sfeer is belangrijk in de les.
Wij moeten ze bekwamen om hun taak in het le-
ven aan te kunnen.
Tenslotte wees de direktrice nog op andere vak-
ken zoals gymnastiek en land- en tuinbouw. De
leerlingen zijn kritisch aangelegd en dat was vol-
gens spreekster een goed teken.
In de pauze werd een kop koffie gereserveerd.
De ouders kregen toen gelegenheid om de diverse
leerkrachten te spreken over het werk en de vor-
deringen van hun kinderen. Hieruit bleek dat een

goede band tussen ouders en de school heel be-
langrijk is.
De direktrice bedankte aan het slot de ouders
voor hun komst, wenste iedereen een goede stille
week en een blij Paasfeest toe, waarna zij in
dankgebed voorging.
Al met al een zeer goed geslaagde ouderavond.

EEN PRETTIGE
WERKKRING

bieden wij aan:

a) Ass. bedrijfsbureau m.
goed met mensen kunnende omgaan,
MULO- of LTS-diploma gewenst.
± 17 jaar.

b) Ass. verkoop-afdeling
Opleiding: MULO-A of 3 jaar HBS.
+ diploma typen. Leeftijd ± 17 jaar.

Sollicitaties met opgave van a) of b) en
met volledige gegevens aan onderstaand
adres:

GEMS
Metaalwerken n.v.

Vorden . Tel. 05752-1546
Zutphenseweg 5-7

(1830)

/ELHEM l — VORDEN l O—2

De voor Vorden altijd lastige uitwedstrijd tegen
Zelhem is ditmaal in een verdiende zege voor de
geel-zwarten geëindigd.
Reeds direkt na het fluitsignaal van de goed lei-
dende scheidsrechter Lemke, ondernam Vorden
een fel offensief dat wel tot enkele hachelijke si-
tuaties voor het Zelhem-doel leidde, maar niet tot
doelpunten.
Dat uit dit offensief geen doelpunten ontstonden
was in de eerste plaats te danke aan de Zelhem-
doelman Mollenvanger, die enkele malen door
goed uitlopen treffers voorkwam, terwijl de Vor-
denaren weinig geluk hadden met schieten. Zo
schoot Ab Nijenhuis éénmaal rakelings langs, ter-
wijl dezelfde speler uit een^^r B. Nijenhuis ge-
nomen hoekschop juist ove^^ppte. Ook een schot
van de overigens zwak spelende linksbuiten Dos-
tai had een beter lot verdiend. De tegenakties van
Zelhem waren niet erg geva^lijk terwijl doelman
Golstein bovendien een betr^fcbare indruk maak-
te. Vlak voor de rust was ha^Rijna raak toen één
der Zelhem-backs de bal op zijn keeper terug-
speelde. Midvoor Eggink doorzag dit spelletje
met een fraaie snoekduik voorkwam Mollenvanger
een doelpunt. Met de rust was de stand nog dub-
belblank.
In de tweede helft hadden de bezoekers opnieuw
het beste van het spel. Eef Eggink was na een
kwartier spelen weer dicht bij een doelpunt toen
hij de Zelhemse keeper met een kopbal verraste,
de bal werd echter nog juist van de doellijn ge-
trapt. Even later schoot B. Nijenhuis rakelings
voor doel langs. Aan de andere kant werd doel-
man Golstein hierna enkele malen op de proef
gesteld, hetgeen hem overigens goed afging.
Na ca. 25 minuten viel het langverwachte Vorden-
se doelpunt, toen B. Nijenhuis slordig wegwerken
in de Zelhem-defensie met een beheerst schot af-
strafte O—1.
Even later schoot Eggink hard tegen de keeper,
waarna de terugspringende bal door Mombarg
huizenhoog werd overgeknald. Vijf-minuten voor
tijd omspeelde B. Nijenhuis enkele tegenstanders
om vervolgens de uit zijn doel gekomen Mollen-
vanger met een laag schot te passeren O—2.

Zutphania A—Vorden B 9—1; Steenderen B—
Vorden D 2—6; Vorden E -AZC D 1—5; Vorden
F—Socü B l—5.

Vorden l—Ruurlo 1; Doetinchem 3—Vorden 2;
Socü 2—Vorden 3; Hercules 3—Vorden 4; Grol
A—Vorden A; Warnsveldse Boys A—Vorden B;
Sp. Brummen C—Vorden C; Vorden D—Zelhem
A; Vorden E—Zutphania C.

Zoekt u voor uw geld een

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

6 %% rente
Inlichtingen en prospect!
bi j :

de heer W. ter Haar

Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.

Tel. 1541 (overdag).

Ophaaldienst huisafval
INPLAATS VAN GOEDE
VRIJDAG WORDT HET
HUISAFVAL

heden donderdag
OPGEHAALD 's MORGENS
10 UUR

f7.65 per fles

KEUNE

RATTI l — HERCULES l 1—3

Ratti zakt steeds meer af naar de onderste
regionen en ook zondag zagen de groen-witten
geen kans om de zo broodnodige puntjes te be-
machtigen tegen het Zutphense Hercules, dat met
l—3 zegevierde.
Aan weerskanten werd er matig gespeeld, het
kombineren was erbarmelijk slecht en de konditie
der spelers liet ook veel te wensen over.
De eerste helft leverde een gelijkopgaande strijd;
Ratti ondernam diverse aanvallen, maar steeds
strandde de voorhoede op de tamelijk goed verde-
digende Hercules-defensie. Na een half uur sche-
nen de Zutphenaren de score te willen openen en
trachtten zij een doorbraak te forceren, maar met
kunst en vliegwerk kon Ratti doelpunten voorko-
men. Overigens was ook het schot bij de Hercu-
ks-voorwaartsen volkomen zoek en hadden hun
pogingen geen resultaat, het scorebord was met
rust dan ook nog dubbelblank. O—0.
Na de thee begonnen de bezoekers met zwaarder
geschut en zagen zij hun pogingen in de 8ste mi-
nuut met succes bekroond. Een misverstand in
de Ratti-defensie, waar de spelers de dekking der
tegenpartij volkomen verwaarloosden, werd door
de Hercules-rechtbinnen uitgebuit met een formi-
dabel schot in de roos O—1. Vijf minuten later
werd het O—2 toen een Ratti-back de bal te lang-
zaam terugspeelde op zijn keeper en een der gas-
ten er snel als de weerlicht bij was, het leder on-
derschepte en foutloos doelman Berendsen voor de

e imaal passeerde.

Hercules bleef gevaarlijker, en vooral hun aan-
vallen via de linkervleugel schiepen herhaaldelijk
de grootste verwarring in de Ratti-verdediging.
Tien minuten voor tijd werd de stand tot O—3 ver-
hoogd na een schot van de linksbuiten, waarbij
Berendsen de bal net langs zijn handen zag voor-
bijsuizen, waarna de gereedstaande Hercules-r.b.
gemakkelijk kon inschieten. Ratti kon toch nog
de eer redden door rechtsbuiten T. Lichtenberg,
die acht minuten voor het eindsignaal op de mid-
denvoorplaats opereerde en een bal van rechts,
toegespeeld door de tegenpartij, keihard inschoot
1—3.

RATTI-NIEUWS

Op tweede Paasdag gaat Ratti l naar Laag Boe-
ren, waar tegen SCS een zware opgave te wach-
ten staat; Ratti 2 speelt thuis tegen Baakse Boys
2 en mag op de volle winst rekenen. Het derde
speelt de uitwedstrijd tegen Baakse Boys 3, ter-
wijl de A-junioren zaterdagmiddag Pax B op be-
zoek krijgen.



Vrijdag en zaterdag
11/2 kg vet spek 200
y2 kg fijne rookworst 200
200 gram boterham worst 60
200 gram hoofdkaas 60
200 gram bloedworst 50
200 gram leverworst 50
l blik makreel 75
l blik haring in tomatensaus ... 75

M. Krijt Dorpsstraat

Bestel s.v.p. uw Paasrollade vroegtijdig.

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

Maandag 11 april (2e Paasdag), 8 uur:

De zwarte tulp
'met: Alain Delon, Virna Lisi. In kleuren
cinemascope.

*̂
TOEGANG 14 JAAR

L^ . _

en

i
UW TAFEL OP Z'N

Paasbest
GEDEKT MET EEN

OPBOUWSERVIES
en Sola-tafelbestek

Koersolman
WOENSDAG 13 APRIL DE
GEHELE DAG

GESLOTEN

Gemeente Vorden
Voorbereiding

bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Vorden,

Gelet op artikel 22 van de wet op de Ruimtelijke
Ordening, brengt de burgemeester van Vorden ter
openbare kennis, dat de raad dezer gemeente in
zijn openbare vergadering van 5 dezer heeft be-
paald, dat met ingang van heden een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor het gehele ge-
meentegebied, met uitzondering van de gronden,
waarop een bestemmingsplan is vastgesteld, bij
raadsbesluit van 24 oktober 1962 nr. 14.
Evenbedoeld voorbereidingsbesluit ligt vanaf he-
den ter gemeentesekretarie voor eenieder ter in-
zage.
Vorden, 6 april 1966

de burgemeester
Van Arkel

Uw winst
geen wasdag meer

Wassen
Spoelen
Centrifugeren

gebeurt automatisch
A.E.G. volautomaat ƒ 1295,—

ERRES volautomaat ƒ 928,—

A.E.G. wasautomaat 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. et
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

EEN HEERLIJKE
VERRASSING VOOR HET
HELE GEZIN ZO'N
LEKKERE

IJSTAART
ALS DESSERT EN
REUZE GEMAKKELIJK ! !

U bestelt ze natuurlijk vroegtijdig bjj:

„De IJsspecialist"
D. BOERSMA
DORPSSTRAAT 6
TELEFOON 1553

Goede Paasdagen
HEBT U MET VERSCHIL-
LENDE HEERLIJKHEDEN
UIT ONZE BAKKERIJ

ZIET U MAAR:

HEERLIJK PAASKRENTENBROOD
PAAS-ROZIJNENBROOD

Lekker zijn onze

PAAS-SLAGROOMGEBAKJES

en leuk opgewerkt, evenals onze

PAASTAARTEN

Verder maken we voor u:

NOUGATEIEREN

PAASEIEREN

VRUCHTENCAKE

KOFFIEBROODJES ENZ.

BAKKERIJ

TELEFOON 1384

P.S. GOEDE VRIJDAG IS
ONZE WINKEL NA l UUR

gesloten

OOP BIJ
RIJVING

een perceel bouwland
aa^P weg Vorden-Hengelo G.
gróót 1.07,80 ha.
EN EEN

perceel weiland
bij de boerderij „Goldeweij"
nabij de Lankhorsterstraat,
groot 2.13,50 ha. Eigendom
van de heer A. A. Kok te
Hengelo G.

Aanvaarding van het bouwland stoppel-
bloot, het weiland na de gunning.

Briefjes in te leveren en nadere inlichtingen
voor of op 15 april a.s. 's avonds 6 uur bij

L. Wesselink
Zutphenseweg 28 te Vorden, telefoon 1725

DIREKT LEVERBAAR:

jonge hennen
van alle soorten en leeftijden.
Gegarandeerd prima kwaliteit
en lage prijs.

J. B. LENSELINK
Linde E 27 — Telefoon 6798

SCHOONMAAK
EN OVERAL VLOT EN VEILIG
BIJ KUNNEN

Speciale aanbieding !

Stalen huishoudtrappen
met plateau, veiligheidsbeugel en
emmerhaak

4 tree trap ƒ 24,45
5 tree trap ƒ 27,95
6 tree trap ƒ 31,60

Natuurspons f 0.90
nog goedkoper dan
kunstsponzen.

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

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

GEVRAAGD:

flinke tuinknecht
zo spoedig mogelijk.

HOVENIERSBEDRIJF

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Vorden, telefoon 1508

Voor de Paasdagen
HEERLIJK KRENTEBROOD

met of zonder amandelspijs

RUIME SORTERING BOTERKOEKJES

alles met roomboter gebakken

AMANDELKOEKJES

o.a. Weespermoppen, paleis-
banket, bitterkoekjes enz.

PAASTAARTEN EN GEBAKJES

NOUGATEIEREN MET SLAGROOM enz.

ALLES UIT EIGEN
BAKKERIJ

SPECIALITEIT IN
ZW4ÜËHALZEN

BAKKERIJ

Telefoon 1394

PRACHT SORTERING

moderne voorjaarssnitten
sterke schoen

voor
stoere knapen

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 — Vorden

EEN HEERLIJK TOETJE
KUNT U MAKEN VAN ZO'N
HELE OF HALVE LITER

VERS IJS
i/2 liter ƒ 1,75 hele liter ƒ 3,—

met gratis zakje gesuikerde
wafels

NATUURLIJK BIJ:

De IJsspecialist"
D. B O E R S M A
DORPSSTRAAT 6
TELEFOON 1553

H.H. Landbouwers
Denkt u er aan om tijdig uw
onkruid te laten

SPUITEN
LOONBEDRIJF

A. BEEFTINK
Veldwijk - Vorden - Telefoon 1249

Erkend loonspuiter

GEEN REPARATIE
KOSTEN VOOR
FUT SCHOENEN

de schoen met
volledige garantie

DRAAG FUT
VRAAG FUT

bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

elke dag
'n fiets
voor niets!
Blijf toch niet langer op uw te oude,
geldverslindende fiets rijden!
Hij bezorgt ü vaak ongemak en ...
hij is onveilig!
Kies bij ons de nieuwe, soepel rijdende
fiets die bij u past.
Tot 31 mei heeft u de kans,
die fiets voor niets te krijgen.
Wij vertellen u graag meer hierover!

Rijwielbedrijf

A. G. TRAGTER

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

Voor kyker 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 gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-

laan l, Zutphen, tel. 2264


