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BIOSCOOP
•

Yeah, Yeah, Yeah ! Hier zijn we. Nu a.s. zondag
24 april in het Nutsgebouw 's avonds 8 uur.
De Beatles John Lennon, Paul Mc Cartney, Ge-
orge Harrison en Ringo Starr de vier vrolijke
Liverpoolse knapen. Wie zou dit niet willen zien.
De film van de Beatles, die er toch nog in slagen
na talloze opwindende avonturen hun show ten
beste te geven.
Reserveert tijdig uw plaatsen bij sigarenmagazijn
Eijerkamp want het wordt vol.

FILM (NUTS) AVOND
De laatste Nutsavond van dit winterseizoen stond
in het teken van de film, welke door een verte-
genwoordiger van „Esso" werd verzorgd.
Bij uitstedigheid van de voorzitter, de heer H.
Wesselink, werd het welkomstwoord gesproken
door de penningmeester van het Nut, de heer G.
W. Eijerkamp. Spreker bracht hierbij inzonderheid
naar voren de fietstocht naar Bronkhorst op zon-
dag 15 mei, waarvoor zich reeds 12 deelnemers
(sters) hadden opgegeven, het afscheid van de
conciërge van het Nutsgebouw, de heer W. Koop
op 2 mei a.s. bij welke gelegenheid dan tevens af-
scheid zal worden genomen van mevr. Eckhardt-
Smit (bediening koffiekamer). De openbare les
aldus spreker, volgt dan op zaterdag 14 mei a.s.
onder leiding van de heer D. de Boer en mej. Le-
geer.
Het verdere van de avond werd gevuld door ver-
toning van een aantal prachtige kleurenfilms,
waarbij de aanwezigen een vakantietocht maakten
op het witte doek in Zwitserland en Mexico. Ook
de kleurenfilm over „Watervogels" van Walt Dis-
ney, genoot weer aller bewondering.
Het dankwoord werd gesproken door mevr. van
Mourik, welke de vertegenwoordiger van „Esso"
een rokertje aanbood, voor het verzorgen van deze
mooie avond.
's Middags werden voor een 120-tal kinderen eni-
ge kinderfilms vertoond, waarin zij de belevenis-
sen van 'n chauffeur in de Sahara mochten mee-
maken, benevens enige tekenfilms.

DROPPING BUURTVER. „DELDEN"
Zaterdagavond hield de buurtver. „Delden" een
dropping waarvoor ruime deelname bestond.
De totale lengte bedroeg ca. 3 km. De deelnemers
werden gedropt bij huize „De Voorst" en de finish
was bij café „De Uitrusting" in Eefde, waar de
voorzitter van de vereniging de heer M. Gotink,
na afloop de prijzen uitreikte.
De eerste prijs werd gewonnen door het duo B.
Rossel en B. Hukkert. De verdere uitslagen wa-
ren: 2. M. Regelink en W. Vruggink; 3. M. Eyer-
kamp en W. Poorterman; 4. H. Broekgaarden en
J. Gotink; 5. W. Tiessink en B. Regelink; 6. B.
Memelink en H. Groot Roessink. De poedelprijs
werd gewonnen door J. Wormgoor en H. Gotink.

HENGELSPORTVER. „DE SNOEKBAARS"
HIELD JAARVERGADERING

Onder voorzitterschap vs,n de heer A. Bello hield
de hengelsportvereniging in café „De Zon" haar
jaarvergadering waarvoor redelijke belangstelling
bestond.
Staande werden enkele ogenblikken stilte in acht
genomen ter nagedachtenis van de heer G. A.
Dieks uit Baak.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer
J. Koster, bleek o.m. dat het ledental momenteel
130 bedraagt.
De penningmeester, de heer J. Fleming, kon in
zijn jaarverslag melding maken van een batig sal-
do. Tot leden van de koskommissie werden be-
noemd de heren J. Sessing en J. J. van Dijk.
De aftredende bestuursleden, de heren J. Fleming
en H. Vlogman werden bij acclamatie herkozen.
De leden gingen vervolgens akkoord met het be-
stuursvoorstel om de kontributie met ingang van
1 januari 1967 vast te stellen op ƒ 0,75 per maand.
Voor leden van 65 jaar en ouder zal de kontri-
butie gehalveerd worden.
Hierna reikte de voorzitter de prijzen uit over
het afgelopen seizoen. Van de 5 gehouden wed-
strijden kwamen de drie beste resultaten van ie-
der lid voor de puntentelling In aanmerking. Op-
merkelijk was hierbij dat één dame t.w. mevr.
Sleurding-Jansen in de prijzen viel.
Voor de wedstrijd „zwaarste vis van het seizoen"
werd de heer J. Boesveld bij de cat. snoek kam-
pioen met een vis van 2810 gram. De zwaarste
brasem werd gevangen door de heer W. Sessing
jr. 1780 gram.
Tijdens deze vergadering werd het huishoudelijk
reglement van de vereniging doorgenomen en
akkoord bevonden.

DUIZEND EN ÉÉN NACHT
Het was voor de kunstliefhebbers van Vorden en
omstreken zaterdagavond in het Nutsgebouw
weer een buitengewoon mooie kunstavond door
de opvoering bij te wonen van het Nutsoperette-
gezelschap uit Warnsveld met de vertolking van
de operette „Duizend en één nacht" bestaande uit
2 bedrijven een voor- en een naspel, het geheel
onder leiding van Willy Peters.
Reeds enige jaren achtereen komt dit thans in
Vorden zeer bekende gezelschap ook Vorden met
deze zang- en voordrachtskunst verrijken, zodat
de niet aanwezigen, wij denken hier bijvoorbeeld
aan de plaatselijke zang- en muziekverenigingen,
Mannenkoor, Dameskoor, waarbij deze bij uitstek
prachtige zang te beluisteren krijgen, heel wat
hebben moeten missen.
Vooral de prachtige kostuums en de decors droe-
gen tot het algeheel bij tot het welslagen van deze
opvoering.
Bij het einde was het applaus van de aanwezigen
dan ook niet van de lucht zodat enige „toegiften"
het slot van deze zeer geslaagde opvoering vorm-
den. Zeer voldaan keerde een ieder huiswaarts.

KERKDIENSTEN ZONDAG 24 APRIL

Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. Geers van Haarlo
10.15 uur ds. C. Fortgens van Wichmond

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

G e r e f . K e r k
10 uur en 's avonds 7 uur ds. E. J. Duursema van
Maassluis

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

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag on. 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

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).

BUBGELIJKE STAND
van 13 t/m 19 april 1966

Geboren: Janette Gerdina, dochter van A. J. As-
sink en G. J. Weigraven; Annemarie, dochter van
A. Walgemoet en H. Blom; Jaap, zoon van F. J.
Stertefeld en H. Mulder.
Ondertrouwd: M. E. Luimes en M. Zweverink; B.
J. M. Stijntjes en G. H. M. Vreman; T. F. M.
Kempers en B. Jurriëns; W. Bielderman en H. H.
Rossel.
Gehuwd: H. J. van Ark en J. G. Pardijs; H. J.
van Brandenburg en G. J. Kreunen; H. J. Vree-
man en J. Brandenbarg.
Overleden: Geen.

AUTOBIHES?

V.A.M.Q1
erkend autorijschool

„De Eendifeht"
Telefoon 1619 of 1256

SP. KOTTEN — VORDEN 3—2
Door in Winterswijk met 3—2 van Kotten te ver-
liezen is de kans voor Vorden om nog mee te
doen om de bovenste plaats nu wel definitief ver-
keken.
In deze wedstrijd waren de ploegen in het veld
aardig tegen elkaar opgewassen. Na ongeveer
tien minuten kreeg de Vordense linksbuiten Oost
een prachtige kans, doch zijn schot ging over het
doel. Even later brak de thuisclub op links door,
waarna de rechtsbinnen de bal met een fraaie
boog onhoudbaar voor doelman Golstein in de bo-
venhoek prikte l—0.
Na een half uur spelen werd Golstein ver uit zijn
doel gekomen door de midvoor gepasseerd, doch
het schot van de Kotten-speler werd door de aan-
voerder Besselink met de hand uit het doel ge-
houden. Dit was slechts uitstel van executie want
de Kotten-midhalf schoot de toegekende straf-
schop Jeilloos in 2—0.
Aan de andere kant had Vorden pech toen Eggink
uit een vrije schop naar Besselink plaatste en
laatstgenoemde keihard buiten bereik van de
keeper tegen de paal knalde. De bezoekers kregen
nog wel enkele kansen die echter niets oplever-
den.
In de tweede helft gingen de geel-zwarten direkt
vlot van start. Het samenspel vlotte beter zodat
de thuisclub het veel moeilijker kreeg. Na ca. 7
minuten gaf rechtsbuiten A. Nijenhuis een goede
voorzet die door Oost via het hoofd van de Kot-
ten-spil in het doel werd geschoten 2—1. Even
later zette A. Nijenhuis een cornerbal hoog voor
het doel waar Oost kwam toestormen om vervol-
gens hard in te schieten 2—2. Een omhaal van
Mombarg werd even later op fraaie wijze door
de Kotten-doelman gestopt. Midvoor Eggink,
prachtig doorgebroken, wachtte net iets te lang
met schieten zodat de Kotten-defensie nog juist
een treffer kon voorkomen.
Hierna nam de thuisclub het heft in handen en
werd de Vordense achterhoede onder zware druk
gezet. Tot de laatste minuut van de wedstrijd ge-
lukte het Vorden de aanvallen van de thuisclub
te pareren, doch bij de laatste aanval ontving de
linksbuiten van Kotten uit een inworp de bal en
uit een onmogelijke hoek gelukte het hem, mede
doordat doelman Golstein het uitzicht volkomen
werd belemmerd, om laag in te schieten waardoor
hij zijn ploeg nog juist op de valreep aan een
overwinning hielp 3—2.

BATTI — OBV 2—5
Ratti heeft het er zondag weer lelijk bij laten zit-
ten, de 2—5 nederlaag die men op eigen terrein
kreeg te inkasseren betekent nu welhaast zeker
dat men de laatste plaats blijft bezetten.
Ratti kwam volledig in het veld en reeds in de
eerste minuut wist H. Haverkamp een verrassend
doelpunt te scoren. Achterwaarts naar het OBV-
doel staande wist hij niet een trekbal de Apel-
doornse doelman te slaan l—0. De vreugde duur-
de slechts kort, omdat de gasten reageerden met
een serie doortastende aanvallen, waarin zij de
vleugelspelers betrokken. Berendsen moest al vrij
spoedig de gelijkmaker uit het net vissen l—1.
Nadat OBV andermaal succes had met een schot
van de middenvoor in de uiterste hoek, l—2
bracht A. Lichtenberg vanaf de rechtervleugel
met een keiharde kogel van ca. 20 meter afstand
de balans opnieuw in evenwicht 2—2. OBV nam
hierna de leiding door gebruik te maken van een
misverstand bij de Rattianen 2—3. Wat Ratti ook
probeerde o.a. schoot Dostal een kogel tegen de
paal, het wilde niet lukken, waardoor de rust met
een 2—3 achterstand inging.
De tweede helft ging gelijk op, maar de voorhoede
der Apeldoornse ploeg was schotvaardiger. Nog
tweemaal troffen zij de roos en konden hierdoor
met een 2—5 eindstand de puntjes meenemen
naar de Veluwe.

BATTI-NIEUWS
Ratti l heeft a.s. zondag weer een thuiswedstrijd
nu tegen Pacelli uit Klarenbeek. Met een beetje
geluk kan men een gelijkspel uit het vuur slepen.
Het tweede elftal is vrij. Ratti 3 gaat naar De Ho-
ven 8. Ook de A-junioren hebben vrijaf.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGBAMMA
Kotten l—Vorden l 3—2; Vorden 3—Hoven 5 3—
3; Longa A—Vorden A 4—0; Vorden D—Keyenb.
Boys B 2—1; Vorden F—AZC G 2—1.
Baakse Boys 2—Vorden 4 4—1.

Programma a.s. weekend:
Vosseveld l—Vorden 1; Vorden 2—Keyenburgse
Boys 2; Baakse Boys—Vorden 3; Vorden 4—Zut-
phania 4; WVC B—Vorden A; Vorden B—AZC B;
Vorden E—Zutphen C; Almen D—VordenF.

JAABVEBGADEBING MEDLEB
TOUWTBEKVEBENIGING

Onder voorzitterschap van de heer G. J. Hendrik-
sen werd in zaal Eykelkamp een druk bezochte
jaarvergadering gehouden.
In zijn openingswoord kon de voorzitter weer
enkele nieuwe leden begroeten. Voorts deelde hij
mede dat de vereniging dit jaar haar 10-jarig
bestaan zal herdenken. Dit^^ in intieme kring
worden gevierd met een ge^B^e feestavond.
Hierna maakte hij de uitslag^ekend van de prij-
zen, die het afgelopen winterseizoen waren ge-
wonnen tijdens de iedere 14 dagen gehouden con-
tactavonden.
Voorts bracht hij dank aan de heer J. Knoef, die
zijn medewerking verleende als trainer.
Uit het jaarverslag van d^fcrkretaris, de heer
J. Besselink, vermelden we^^ het ledental weer
groeide en nu ca. 30 bedraagt. Er werden in 1965
aan verschillende touwtrekaktiviteiten deelgeno-
men. Hoogtepunten waren de door de Medler
Touwtrekvereniging in nauwe samenwerking met
de WV georganiseerde touwtrekwedstrijden in
het dorp Vorden waarbij zowel in juli als half au-
gustus (finale) honderden vakantiegangers, etc.
prettige herinneringen aan de touwtreksport zul-
len hebben bewaard. Begin september werd in het
Nut een goed geslaagde cabaret-varieté-avond
gehouden met Pierre Duro.
Het verslag van penningmeester de heer A. Steen-
breker, vermeldde een flink batig saldo.
In het komende seizoen staan er weer verschil-
lende aktiviteiten op het programma o.a. de jaar-
lijkse wedstrijden in het kader van het WV-zo-
merprogramma, het 10-jarig bestaan en 'n reisje.
De vereniging zoekt ook naar een geschikt ter-
rein, waar men op 't Medler kan trainen. Men
heeft reeds kontakt met enkele instanties om de
plannen ten aanzien hiervan te kunnen verwezen-
lijken.
Nadat nog eens gewezen was op de verplichte
sportkeuring van de N.T.B, in verband met het
deelnemen aan de bondskompetitie, kwam de be-
stuursverkiezing aan de orde. De aftredende pen-
ningmeester, de heer A. Steenbreker, werd her-
kozen, evenals het bestuurslid, de heer H. Brum-
melman. Inplaats van de heer H. Brummelman
die onlangs ook werd gekozen in het Bondsbe-
stuur werd als kontakt-afgevaardigde naar de
bondsvergaderingen gekozen de heer J. Knoef.
De voorzitter sloot met een opwekkend woord tot
allen om trouw deel te nemen aan de wekelijkse
trainingsavonden, om in de nieuwe kompetitie
der touwtrekkers zo goed mogelijk voor de dag te
komen.

VOBDENAAB SIMON WIEBSMA
DAMKAMPIOEN 2e KLAS DISTBIKT OOST

Momenteel worden er in Zutphen, Aalten en Doe-
tinchem de finales verwerkt in de strijd om het
persoonlijk damkampioenschap der K.N.D.B. dis-
trikt oost.
Zaterdagmiddag gelukte het de jeugdige Vorde-
naar Simon Wiersma om kampioen van de 2e klas
te worden, hetgeen hem tevens het recht geeft om
mee te dingen naar het kampioenschap van Gel-
derland dat t.z.t. in Arnhem zal worden gehouden.
Simon Wiersma behaalde 5 punten uit drie wed-
strijden. Zijn vader J. Wiersma werd met 4 pun-
ten tweede. G. Jacobs van LDC (Lichtenvoorde)
werd met 2 punten derde en H. van Bremen van
DCR (Ruurlo) werd met l punt vierde.

HERZIENING UITBBEIDINGSPLAN IN ON-
DEBDELEN DEB GEMEENTE VOBDEN 1962

De burgemeester der gemeente Vorden maakt
bekend, dat bij Koninklijk Besluit van 17 maart
1966 nr. 22 een beschikking is genomen op diver-
se beroepschriften tegen het besluit van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland van 6 januari 1964
nr. 168/142-3306, waarbij onder meer gedeeltelijke
goedkeuring werd verleend aan de bij raadsbe-
sluit dd. 24 oktober 1962 nr. 14 vastgestelde

„Herziening van het uitbreidingsplan in on-
derdelen met de bebouwingsvoorschriften der
gemeente Vorden 1962".

Bij bovenaangehaald Koninklijk Besluit is met
gedeeltelijke vernietiging van het besluit van Ge-
deputeerde Staten alsnog goedkeuring onthouden
aan de onderhavige herziening van het uitbrei-
dingsplan voor wat betreft:
a. het ontworpen voetpad over perceel no. 2490;
b. het tracé van de ontworpen verbindingsweg

tussen de Boonkstraat en de Burgemeester
Galléestraat;

c. de bestemming „openbare en/of bijzondere ge-
bouwen" van het noordelijke deel van perceel
no. 2984;

d. artikel 36, onder A, sub 3, van de bebouwings-
voorschriften.

Voor het overige zijn by genoemd Koninklijk
Besluit de beroepen ongegrond verklaard.

Voormelde herziening van het uitbreidingsplan
in onderdelen ligt met de bijbehorende bebouw-
ingsvoorschriften en het Koninklijk Besluit van
17 maart 1966 nr. 22 ter secretarie dezer gemeen-
te voor een ieder ter inzage.

Vorden, 15 april 1966.
De burgmeester van Vorden,

van Arkel.

SPELBEGELKOMPETITIE VOBDEN
GEDUPEEBD

Dezer dagen werd in Zutphen één der twee voor-
rondes gehouden van de spelregelkompetitie, wel-
ke is uitgeschreven door de scheidsrechtersver.
„Zutphen & Omstreken".
Hieraan namen deel Wilhelmina SSS en Be Quick
uit Zutphen; Gorssel; Sp. Brummen (2 x) en Vor-
den. Elke ploeg bestond uit drie personen.
Vorden was deze avond wel zeer gedupeerd door-
dat slechts twee deelnemers t.w. Tonnie Mcyer en
Ernst te Veldhuis aanwezig waren, terwijl Wim
Bloemendaal verstek liet gaan, hetgeen nu niet
bepaald sportief kan worden genoemd.
De einduitslag van deze voorronde was:
1. Gorssel; 2. Brummen (A) ; 3. Be Quick; 4. Wil-
helmina SSS; 5. Brummen (B); 6. Vorden.

Attentie!
Wilt u iets aparts
bij de koffie?
A.s. zaterdag 23 april
meisjes en jongens van de Ned.
Herv. Jeugdvereniging bij u
aan de deur komen.
U kunt dan gebruik maken van
hun aanbieding waarmee u een
steentje bijdraagt in de grote
onkosten van hun a.s. kam-
peerweek.

STEL HEN NIET TELEUR !

Zij rekenen op uw aller mede-
werking.

ook bij ons kunt u
n proefrit maken
Zwoegt u nog steeds voort op een
te oude, onveilige fiets?
Koop dan nu bij ons zo'n soepel
rijdende nieuwe fiets. Tot 31 mei
heeft u kans op

'n fiets voor niets!
Hoe..? Vraag ons inlichtingen.

KIJWIELBEDKIJF

TRAGTER

Telefunken
Vooraan in service

RADIO
TELEVISIE Nord Mende

Fa. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 — ZUTPHEN — TEL. 3813

Vooraan in kwaliteit



ORANJEFEEST 30 april 1966
TE VORDEN

Programma
8.15 UUR SAMENKOMST VAN DE KINDEREN DER LAGERE SCHOLEN

op het schoolplein van de O.L.S. Dorp.

8.30 UUR AUBADE

Toespraak door de Edelachtb. heer A. E. van Arkel, burgemeester,
ere-voorzitter Oranjevereniging.

8.30 UUR ORIÊNTERINGSRIT PER FIETS
voor schoolkinderen van 11 t/m 14 jaar (nadere mededelingen ge-
schieden op school).
De rit is dit jaar niet moeilijk, doordat alle oriënteringspunten zich
RECHTS van de weg bevinden.
Leerlingen in deze leeftijdsgroep, die scholen elders bezoeken en
toch hieraan gratis mee willen doen, worden verzocht zich op te ge-
ven op vrijdag 29 april bü de heer A. Tangenberg, B. v. Hackfort-
weg 47.

9.00 UUR OPTREDEN VAN DE BEKENDE GOOCHELAAR Prof. HERBE MAISON
in het Nutsgebouw, voor de kinderen van de klassen l t/m 4 der
lagere scholen.

9.30 UUR VOGELSCHIETEN, SCHIJFSCHIETEN ENZ.
voor dames en heren. Terrein bij het gymnastieklokaal. Dames, geeft
u hiervoor ook op en toont uw vaardigheid. De prijs voor de schut-
terskoning is een prachtig horloge. Inleggeld vogelschieten ƒ 1,50.

9.30 UUR ORIËNTERINGSRIT PER FIETS

voor 15-jarigen en ouder. Opgave aan de start, schoolplein O.L.S.
Dorp. Inleggeld ƒ 0,75.

Ook deze rit is eenvoudig, doordat zich alle oriënteringspunten
RECHTS van de weg bevinden.

De uitslagen van alle oriënteringsritten worden tegen 3 uur aan de
voorzijde Nutsgebouw aangeplakt.

Prijsuitreiking om 16.30 uur in de zaal van café „De Zon".

14.00 UUR ORIËNTERINGSRIT VOOR AUTO'S, MOTOREN EN BROMFIETSEN

Geen K.N.M.V.-reglement. Inleggeld ƒ 3,— inclusief verzekering.
Inschrijving, start en prijsuitreiking (17.30 uur) bü café Bloemen-
daal.

14.00 UUR BEHENDIGHEIDSSPELEN

Op een terrein bij het gymnastieklokaal.
1. DOELTRAPPEN VOOR DAMES EN HEREN.
2. KEGELEN, IDEM.

3. TREK-, REK- EN KRACHTMETING VOOR HEREN.

U kunt zich opgeven op het terrein. Evenals vorig jaar forse geld-
prijzen.

14.30 - 15.00 UUR VRIJ DRAAIEN VOOR KINDEREN

die nog geen lagere school bezoeken.
P.S. De vrijkaarten voor de draaimolen, die de kinderen op school
ontvangen, moeten gebruikt worden vóór 16.00 uur (uitgezonderd
van 14.30 - 15.00 uur).

16.30 UUR UITROEPING EN HULDIGING VAN DE NIEUWE
SCHUTTERSKONING

in de zaal van café „De Zon". Tevens uitreiken der prijzen van het
vogel- en schijfschieten, van de oriënteringsritten voor 15-jarigen en
ouderen en van de volksspelen.

20.00 UUR IN IRENE V.O.P. UIT DOETINCHEM
Zy brengt u het prachtige toneelstuk:

De stap terug
een spel van het land in 4 bedreven door Bert Peets.
Al meer dan twintig maal in verschillende plaatsen opgevoerd.

DAT MOET U NIET MISSEN ! J !
Maar één avond, dus voorziet u tijdig van een toegangsbewijs.

Toegang leden ƒ 1,50 (op vertoon van lidmaatschapskaart van de
Oranjevereniging). Niet-leden ƒ 2,—. Kaarten vanaf heden in voor-
verkoop by sigarenniagazjjn Boersma (telefoon 1553).

Muzikale meewerking door de muzieWereniging „Concordia

Bovendien dansen in diverse gelegenheden

SELANGKUKf]

Nieuws!
van

WONINGINRICHTING

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

PLOEGOVERGORDIJNEN

NAAST DE VERNIEUWDE KOLLEKTIE
INTRODUCEERT

Weverij „De Ploeg"
EEN 100 % 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 % ZUIVERE
SCHEERWOL.

PLOEGTAPIJT
IS LEVERBAAR OP 100 EN 130 cm BREED EN
KAN NAADLOOS WORDEN GELEGD.

PLOEGTAPIJT
HEEFT APARTE- BESCHAAFDE DESSINS
EN KLEUREN.

PLOEGTAPIJT
BETEKENT:
PLOEGKWALITEIT - PLOEGGARANTIE

PLOEGJAPONSTOFFEN

Voor alles wat mooi en mode is!

ONZE KOLLEKTIE 1966 IS RIJK
GEVARIEERD

EN DE ONTWERPEN ZIJN STRALEND.

Maak nu uw keus !

PLOEGJAPONSTOFFEN
BETEKENT:
PLOEGKWALITEIT - PLOEGGARANTIE

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL (05752) 13 14



TINUS LUIMES

Siemerink
Vorden

Te koop: SOLEX-OTO
bromfiets; Koelstra kin-
derwagen, zwart; leren
jas, lang, bruin; motor-
laarzen, bruin, 45; keu-
kentafel; kinderdriewie-
ler. Alles in uitst. staat.
Overkompleet. Insulinde-
laan 19

Te koop: Een schuurtje,
4V2 x 2% met. H. Uenk,
Nieuwstad 65, Vorden

Te koop: G.o.h. motor,
F.N. 175 cc, bouw j. 1959
en bromfiets.
J. M. Wormgoor, Lank-
horsterstraat 22 Wich-
mond, tel. 05754-470

Te koop: 2 stuks 1-jarige
M.R.IJ.-Pinken.
B. F. Bennink, Wilden-
borch, D 81

Te koop: 9 a 10 biggen.
A. J. H. Meenink, B 79
Delden

Te koop: M.R.IJ. drag.
vaars, hoge produktie,
telling 23 april.
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

Te koop: Prima trap-
naai machine en kinder-
wagen. G. J. Lubbers
Burg. Galléestraat 55

Te koop: Nuchter roodb.
vaarskali bij G. H. Vis-
schers, C 118, na 6 uur

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Mjftogt,
B. van Hackfortweg 31

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!

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

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

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

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

Houtmarkt 77, Zutphen

MANNA ZWEVERINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking plaats zal vinden op vrijdag
29 april a.s. om 10.30 uur ten gemeen-
tehuize te Vorden.

Baak, Toverstraat 17
Vorden, Zutphenseweg C 76

april 1966

Toekomstig adres: Toverstraat 17,

Baak.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-
16.00 uur in zaal „den Bremer" te Tol-
dijk.

r\
x
x
U

j

HENK RUITERKAMP

en

GERDA HISHINK

geven u hierbij, mede namens hun ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal ^
plaats vinden op vrijdag 29 april a.s. f\
om 11.30 uur ten gemeentehuize te
Neede.

Kerkelijke inzegening door de Weleerw.
Heer ds. J. H. Bokhoven om 2.30 uur
in de Ned. Herv. kerk te Neede.

X Neede, Parallelweg 2
H Vorden, „De Morgenzon" D 52 a
^ april 1966

Toekomstig adres: Kempershof 23,
Neede.

X
X
X
X

Receptie van 3.30-5.00 uur in café
't Haantje te Neede.

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Maandag 25 april a.s. hopen onze lieve

ouders en kinderen

B. TOONK

en

A. J. W. TOONK-WOERTS

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat ze nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen en ouders.

Gerrit
Dini en Bennie
Opa en Opoe

Vorden, april 1966

Linde E 43

Receptie van 3.30-4.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

^P ̂ fcfc ̂ n^» J^^ .̂ ^̂ . ̂ ^^w J^^. î »̂. ̂ ^^* .^^^* .^^^. .^^^^^^^^^^^^^^w-^^^^P

J. M. H. KOERS

en

L. B. KOERS-WOPERE1S

hopen op zondag 24 april a.s. hun 25-
jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, april 1966
E 107

Receptie op dinsdag 26 april, 2.30-4.00
uur n.m., in zaal Schoenaker, Kranen-
burg, Vorden.

UW JUISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

HELEMAAL NIEUW:
NEGENTIEN-NÜ
MANNENMODE!
Nieuw en verrassend voordelig kleding-
koopadvies: even bij óns komen passen!
Snelste manier om kennis te maken met
écht up-to-date costuums, jassen, col-
berts, sportcombinaties etc. etc. etc.!

RAADHUISSTR., VORDEN

BEJAARDENKRING
op donderdag 28 april om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.

ü houden een gezellig „onder-onsje"

Onze weekreclame
CHOCOLAADJES, 200 gram

IJSCUPS, 200 gram

RUMBONEN, 200 gram

JAFFA STENGELS, 200 gram

89
89
89
89

SOEPBALLEN, 2 blik

LEVERPASTEI, 2 blik

MOOIE ZALM, per blik

BOERENMETWORST, 150 gram

CERVELAATWORST, 150 gram

8 KNAKWORSTEN, in pot

APPEL BOSBESSENJAM

109
109
139
79
79
98
69

BIJ ELKE FLES MARTINI OF CINZANO
10 EIEREN voor 50

Litersblikken ANANAS

LIMONADEGAZEUSE, 3 flessen voor

139
105

Litersblikken SPERCIEBONEN

VRUCHTENGRIES, 2 zakjes voor

HUISHOUDRIJST, per kilo

79
69
89

VRUCHTENWAFELS, 2 ons voor 69
DE STUNT VAN DE WEEK

bij elke kilo SUIKER 250 gram BISCUITS voor 45

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J . W . A L B E R S
Nieuwstad 5 Vorden

Grote Paardenmarkt
(MEIMARKT)

WOENSDAG 27 APRIL TE

HENGELO (<JLD.)

Bezoekt de vrijdagavondmarkt 5-10 uur.

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 24 APRIL, 8 UUR:

Yeah, Yeah, Yeah,
HIER ZIJN WE!

(a hard day's night)

De Beatles in hun eerste grote speelfilm.

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Wy zijn elke vrijdag-
morgen op de markt met

VERSE
HAANTJES
Ook zaterdags aan
huis.

„Eens geprobeerd
altijd begeerd"

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

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

Moderne onderjurk met fraaie kantgarnering van
bloemmotieven. Bijzonder mooie kwalkeit nylon.
Prima pasvorm. Verkrijgbaar in de maten 40 t/m 46
en in de kleuren wit met roze of bleu, of roze met
zwart. 15.90.
U vindt het bij:

Fa. Looman
Raadhuisstraat 1

Vorden - Tel. O5752 - 1231

f 250.- inruilwaarde

Bij aankoop van een

English Electric Volautomaat
Tijdelijk ƒ 250,— inruil voor
iedere oude wasmachine.

NU EEN WASVOLAUTOMAAT
van ƒ 1295, ƒ 250,— = ƒ 1045,—

VOOR WASAUTOMATEN
A.E.G. - ERRES - ENGLISH
ELECTRIC

Vrijblijvend alle inlichtingen en
demonstratie

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Met grote vreugde en
dank aan God geven wij
u kennis van de geboor-
te van ons dochtertje

ANNEMARIE
A. Walgemoet
H. Walgemoet-Blom

Vorden, 15 april 1966
C 118, Veldwijk

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

Bertus Meijerink
Grada Meijerink-

Somsen
Eibergen, april 1966
Hamersteen, B 83

FABRIEKSNIEUW
Snehvasser ƒ 115, —
Centrifuge ƒ 98, —
Lungz. wasser ƒ 168, —
Langz. wasser ƒ 245, —
KEUNE
Nijverheidsweg, tel. 1736
Vorden

Wegens verhuizing te
koop: 3-pIaats elektr.
kookpl. m. 5 bijbeh. pan-
nen; z.g.a.n. haard Etna
met zelfvullende tregter
(grijs); Engelse gazon -
maaimachine; traploper
mot roeden. Alles in pri-
ma staat. Moet weg.
Prins Bernhardweg 2 te
Vorden



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.

Sir Edwin
mannenmode

BADSTOF SWEATERS
VESTEN EN
PULLOVERS

WAPEN. EN SPORTHANDEL

HARTENS

ERFHUIS
Notaris Rombach zal dinsdag 26 april nam.
2 uur t. verz. v. de erven Groot Jebbink
Nijenhuis E 9, Vorden, aldaar

publ. a contact verkopen
werkpaard (Geld. stamb., 14 j .) ; 6 melk-
koeien; 3 dr. vaarzen; 8 pinken (alles T.B.-
en abortusvrij); melkmach. m. leiding;
melk wagen (13 koeien); harkschudder;
kunstmeststrooier centrifug., el. motor 5
p.k. m. kabel; bietensnijder m. motor; 5
zaadeggen; luchtb. wagen m. opzet; gier-
pompen en -kar; 2 stortkarren; 2-paards
grasmach.; cultivator; weidesleep; bascule;
lange en korte ladders; 5 staldrinkbakjes;
wentelploeg; paardetuig; kruiwagen; rub-
ber stalmatten; 2 dekkleden; stro; dres-
seerkar; vorkjesschudder; el. wasmach. en
verder huisraad.
Te zien: 25-4 van 2 tot 4, 26-4 vóór de
verk.
Kosten kopers, vee 10 %, overig 12% %.

huidverzorging
en make-up
oncoöjb'c»-̂

parfums

LANCÖME
"̂••̂ "'"̂ HB'BHMBr ^d^HEBHESS

DBPOSlTAIREi
DROGISTERIJ

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

Een prettige werkkring
BIEDEN WIJ AAN:

a Magazijnbediende
liefst enigszins met metaal-
branche bekend.

b ass. verkoop-afdeling
Opleiding:
Mulo A of 3 jaar H.B.S.;plus
machineschrijven.
Leeftijd plm. 17 jaar.

Sollicitaties met opgave van A) of B) en
met volledige gegevens aan onderstaand
adres.

GEMS
metaalwerken N.V.
VORDEN
Zutphenseweg 5-7

(1830) Telefoon 05752-1546

IN ONZE AFDELING
WINKEL HEBBEN WIJ
PLAATS VOOR EEN
TWEEDE

winke l j u f f r ouw
Inlichtingen hierover dagelijks
aan de zaak of 's avonds na
8 uur Wilhelminalaan 8

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

EMPO
Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

El

Ü

vraagt voor spoedige
indiensttreding een

werkster
voor de avonduren.

Aantal avonden nader
overeen te komen.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres Enkweg 17, Vorden

EMPO
GEVRAAGD:

monsternemer
(buurtci Veldwijk)v

Aanmelden:
Fok- en Controlevereniging

„De Centrale"
Zuivelfabriek Vorden, telefoon 1443

GROTE BEGRAFENISVERZEKERINGS-
MAATSCHAPPIJ TE VORDEN VRAAGT:

een flinke
agent-inkasseerder

flinke incasso aanwezig.

Brieven aan de heer

A. DE JONGE
Ruurloseweg 37

Meimarkt, Hengelo-G.
Volgende week woensdag
27 april

D A N S E N
CONCORDIA
Orkest „The Moodchers"
ZAAL LANGELER
Orkest „The Woodpeckers"

Regen-
kleding
Rubber-
laarzen

Fietscapes en poncho's met
capuchon.
Nylon regenjassen, ijzersterk,
klein op te vouwen.
Sportieve coupe, prachtige
kleuren.

Martens
WAPEN- EN SPORTHANDEL
ZUTPHENSEWEG 15 a

2 rol Spar eierbeschuit van 74 et voor 67 et - 10 %

l paar nylons van 195 et voor 159 et - 10 %

l vacuüm rookworst van 130 et voor 99 et - 10 %

200 gram cervelaatworst van 130 et voor 98 et - 10 %

Zegelkorting

l pak Spar theee 86 et • 17 et „
l pak Spar theezakjes 95 et - 19 et „
l blik Spar kippesoep 105 et - 21 et „
l valenciade koek 89 et - 18 et „
l pak rijst in kookbuiltjes 68 et - 14 et „
l pak Siamrijst 69 et - 14 et „
l zak droogkokende rijst 59 et - 12 et „
l pak spritsstukken 89 et - 18 et „
l blik sperziebonen 112 et - 22 et „
150 gram palingworst 85 et - 8 et „
150 gram nierkaas 87 et • 9 et „
l fles caransac 210 et - 21 et „

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 68 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

Gevraagd: Een meisje v.
do huishouding.
Damcskapsalon C. v. d.
Vegt, Pelikaanstraat 16
telefoon 3728, Zutphen

SESAM, OPEN U!
Een rijke schat aan cultuur en
ontspanning wacht u

VANAF VRIJDAG 22 APRIL 4 UUR

GRAMMOFOONPLATEN
MUZIEKINSTRUMENTEN
ELEKTRONISCHE ORGELS
PIANO'S
PLATENSPELERS
VERSTERKERS
BANDRECORDERS

Muziekhande l „VORDEN
Graag tot uw dienst:

M. A. de Krosse
Stationsweg l - Vorden - Telefoon 1289

U WORDT UITGENODIGD TOT EEN
BEZOEK

Pro Juventute - Zutphen
zoekt zorgzaam

kost h m s
voor 19-jarige werkende
jongen in Vorden of direkte

Brieven onder no. 4-1 bureau Contact.
^^
bure

VORDENSE BAD- EN
ZWEMINRICHTING

„In de Dennen"

Ledenvergadering
Woensdag 27 april 21.00 uur in
hotel Bakker.

Het bestuur.

GEVRAAGD:

kamerwerkmeisje
en meisje
voor halve dagen.

Hotel 't Jachthuis
Telefoon 05750-2914

Comité Bejaardentocht
Het komite doet een beroep op
alle inwoners van Vorden, wan-
neer in de week van 25 tot 30
april bij u wordt

gecollekteerd met bus
voor bejaarden

Dit is niet zo maar een bus-
kollekte, zoals zovelen. Maar
dit is echt iets dat wij als
jongeren wat willen geven voor
de eerbied die wij voelen tegen
de bejaarden.
Wij allen groeien naar dit doel
wat het bejaardencomite orga-
niseert toe. Ook eenmaal zal
voor ons gekollekteerd worden.

Geef daarom met een blijmoedig hart aan
ecu van de kollektanten, die u zal bezoeken

Het comité:
Voorzitter G. Remmers
Sekretaris M. Slotemaker
Penningm. G. W. Eijerkamp

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Voor eetaardappelen
kunnen nog enkele bestellingen
geplaatst worden.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54 - Telefoon 1508

ZONDAG A.S.

RATTI - PACELLI
AANVANG 2 UUR

Vrijdag en zaterdag
200 gram hoofdkaas 60
200 gram boterhamworst 60
200 gram plockworst 100
200 gram kalfspattée 100
l kg spek 150
500 gram rookworst 180

M. Krijt Dorpsstraat

A.S. ZONDAG 24 APRIL

DANSEN
in het Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziek: „The Evening Stars"

Aanvang 7 uur.


