Donderdag 2 februari 1967
28e jaargang no. 45
Uitgave drukkerij Weever»
v/h Wolters Vorden
Tel.
05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Fa Gebr. Barendsen bestond 150 jaar

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Agenda
2 februari
3 februari
4 februari
5
6
7
7

februari
februari
februari
februari

8 februari

Televisie

Hord Mende - Telelunken

18 februari

l l H S,"

11 februari

FA BREDEVELD
Zutphen - - Weg naar Laren —Tel. 3813

16 februari
22 februari

NU SUPERONTVANGER

25 februari
3 maart

ZONDAG 5 FEBRUARI
Her v. K e r k
9.00 uur ds. J. J. van Zorge
10.30 uur ds. J. H. Jimmink (Jeugddienst)
G e r e f. k e r k
's Morgens 10 uur ds. Th. P. van Belzen
(bevestiging van een ouderling)
's middags 3 uur ds. Th. P. van Belzen
R.K. k e r k D o r p »
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
R.K.
kerk Kranenburg
lo H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
In de week elke dng om 8.00 uur Heilige Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(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.
W EEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
zuster J. E. v. d. Schoot (telefoon 1487).
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.
WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
7 uur en de komende week van 's avonds 7 uur
tot 's ochtends 7 u. J. Wechgelaer, tel. 05752-1566
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19, telefoon 1898
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

Geboren: Johannes Willem, zoon van J. G. Gerritsen en H. M. Warnshuis.
Ondertrouwd: G. J. M. Klein Kranenbarg en H.
J. Beumer; M. Brummelman en E. W. Norde.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Garrit Jan Vruggink, 85j jaar echtgenoot van H. Barink.
AAFJE TOP VERTELDE
Op uitnodiging van de afdelingen van Jong Gelre,
Bond van Plattelandsvrouwen en Geld. Mij van
Landbouw alhier, deklameerde de in Vorden wel
bekende mevr. Aafje Top het boekwerk over Eugène Grande een geschiedenis uit haar leven omstreeks 1800. Voor een groot aandachtig gehoor
wist zij bijna twee uur lang de aanwezigen met
haar voordrachtkunst te boeien.
De spreekster werd welkom geheten door me j.
Pardijs terwijl zij werd bedankt door de heer H.
J. Pardijs van Jong Gelre.
Aan het slot wekte de heer Pardijs alle leden van
Jong Gelre zowel dames als heren op de Ringmiddag en -avond op 11 februari a.s. in het Nutsgebouw te bezoeken, waarin de heer dr. van1 Dommelen, sexoloog uit Winterswijk, een lezing zal
houden waarna discussie hierover zal volgen benevens een songfestival.
's Avonds vindt de opvoering plaats van het blijspel „De Ezels van Gacka" terwijl de avond met
een gezellig dansje onder de vrolijke tonen van
„De Zwervers" wordt besloten.

Zaterdag jl. was het voor de fa gebr. Barendsen
(smederij, brandstoffen en huishoudelijke artikelen) een bijzondere dag want zij herdacht toen nl.
haar 150 jarig bestaan. >
Een zekere Jan Barendsen was de oprichter van
de zaak. Deze kwam in 1817 vanuit Markelo naar
Vorden om vervolgens aan de Zutphenseweg een
smederij te beginnen. De voornaamste werkzaamheden bestonden uit het beslaan van paarden, het
maken van schoppen, ploegen etc.
Inmiddels had Jan Barendsen, die in 1845 overleed, de zaak overgedaan aan zijn zoon Hendrik
Barendsen. Tot 1869 behewaAe deze de smederij,
waarna zijn zoon, opnieu'^^^ïn Hendrik Barendsen, het pand overnam t^r1937. In 1925 werd
naast de smederij begonnen met een winkel in
kachels en huishoudelijke artikelen.
Zo rond het jaar 1900 verkocht de fa Barendsen
ook reeds kolen, hetgeen ze heden ten dage nog
doet, al licht het accent momenteel ook voor een
groot deel op de brandsto^^. Van 1927 tot 1952
had de fa een filiaal aan^R Stationsweg waar
uitsluitend smeedwerk werd verricht.
In het jaar 1937 werd de fa Barendsen omgedoopt
in de fa gebr. Barendsen, want toen kwamen
H. G. J. en J. F. Barendsen aan het roer. Na de
2e wereldoorlog ging de fa wat betreft de kachels
goed met de tijd mee en hadden de klanten altijd een ruime keus. Sinds een jaar of tien ook in
oliekachels. De verkoop van tuinartikelen nam
een enorme vlucht, hetgeen nog werd gestimuleerd toen op 24 juni jl. de winkel volkomen werd

gemoderniseerd
en uitgebreid. Tegenwoordig
wordt de zaak gedreven door J. F. Barendsen
(smeedwerk) terwijl zijn zoon Henk zich meer op
het terrein van de handel beweegt.
Het smeedwerk gaat geleidelijk achteruit. Konstruktiewerk als b.v. het maken mengmestroosters, zeugenkooien, doorloopstallen, voeren momenteel naast de winkel, brandstoffen, de boventoon.
De receptie die zaterdagmiddag ter gelegenheid
van dit jubileum werd gehouden, was druk bezocht.

GRAAFSCHAPRIJDERS HADDEN GOED
SPORTJAAR

Kanarievereniging
„De Vogelvriend"

In hotel „'t Wapen van Vorden" hield de VAMC
„De Graafschaprijders" haar algemene jaarvergadering waarvoor redelijke belangstelling bestand.
Bij afwezigheid van de voorzitter, wegens ziekte,
de heer B. Pardijs, stond de vergadering onder leiding van de heer W. Bielderman.
Deze laatste kon bij zijn financieel jaaroverzicht
melding maken van een batig saldo, bovendien
bleek dat de toto goed draait.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer
J. Rouwenhorst, bleek dat de vereniging een goed
sportjaar achter de rug heeft. Voor de gehouden
ritten bestond flinke deelname. Bovendien namen
verschillende leden van de Graafschaprijders met
succes aan crossritten, betrouwbaarheidsritten en
sterritten deel.
Zo werd b.v. de beker gewonnen voor de beste
prestaties van de 4 organiserende verenigingen
van de Oost-Gelderlandrit. Tevens werd de juniorteamprijs in de wacht gesleept.
Het ledental van de vereniging bedraagt momenteel 224. De heer Klein Brinke die het afgelopen
jaar de verschillende oriënteringsritten heeft uitgezet, werd hiervoor dank gezegd. Ook in 1967
zal de heer Klein Brinke dit werk blijven doen.
Op 29 januari stond de zgn. Nieuwjaarsrit op het
programma. De overige ritten voor 1967 staan
nog niet definitief vast, aangezien men eerst de
wedstrijdkalender van de KNMV wil raadplegen.
De jaarlijkse feestavond zal ditmaal op zaterdag
4 februari in hotel „'t Wapen van Vorden worden
gehouden. Voorts staat er de komende maanden
nog een dropping op het programma.
Bij de bestuursverkiezinigen werden de aftredende leden, de heren W. Bielderman en D. J. Pardijs bij acclamatie herkozen. Het kommissielid, de
heer H. Klein Brinke, werd aan het bestuur toegevoegd.
NED.

HERV. KERK
Zondag 5 februari a.s.
10.20 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. J. H. Jimmink

Fa Barendsen
150 jaar bestaan
DENK AAN DE TRAKTATIE
VOOR DE VORDENSE JEUGD OP
ZATERDAG 4 FEBRUARI OM
2.30 UUR AAN DE ZAAK
ZUTPHENSEWEG ! ! !

4 maart
15 maart

18 maart
l april
6 april

Jong Gelre sport- en spelavond ,,'t Wapen v. Vorden"
Ledenvergadering Jong
Gelre af d. heren
Carnaval „De Deurdraejers"
bij café Schoenaker
Carnaval
Carnaval
Carnaval
Vergadering Ver. voor Chr.
Belangen in hotel „'t Wapen
van Vorden"
Exc. prof. mr I. A. Diepenhorst komt spreken voor de
ARP in hotel „'t Wapen
van Vorden"
Herv. jeugdclubs uitvoering
in het Nutsgebouw
Ringmiddag en -avond Jong
Gelre Ring Berkelstreek
Nutsavond
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen jaarvergadering in
hotel „'t Wapen v. Vorden"
Muziekuitvoering Concordia
„'t Wapen van Vorden"
Bazar in het Nutsgebouw
t.b .v. Herv. Jeugdvereniging
Idem als 3 maart
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen voorlichtingsavond
van de Hatéma in hotel
„'t Wapen van Vorden"
Nutsavond
Uitvoering gymnastiekver.
Sparta
Nutsavond

De besturen van de diverse verenigingen
worden verzocht hun data aan ons door te
geven dan worden deze bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

JAARFEEST
De Ned. Herv. M V en JV hield twee achtereenvolgende avonden bij een goed bezette zaal van
het Nutsgebouw haar jaarfeest.
De leider van de jongensvereniging, de heer D.
Weustenenk, opende deze avond met het gezamenlijk zingen van gezang 136 vers l en 2. Vervolgens las mej. Kettelarij een psalm. Hierna wees
de leider er op dat de jeugdvereniging dringend
behoefte aan leidsters en leiders heeft, wie hier
idee voor heeft kan zich met één van de kerkeraadsleden in verbinding stellen. Het is een mooi
en dankbaar werk, aldus spreker.
Nadat een lid van de JV en twee leden van de
MV een voordracht ten gehore hadden gebracht
werd het toneelstuk „Zwarte kunst op de Dageraad" van H. Frieling voor het voetlicht gebracht.
Dit humoristische stuk werd in Gelders dialekt
in drie bedrijven op voortreffelijke wijze opgevoerd. Alle speIers(sters) hadden de hun toebedeelde rollen goed ingestudeerd. Ook bij de veearts en Bontje de waarzegster kwam men weer
tot de konklusie als twee honden vechten om een
been gaat de derde er ras mee heen. Doch op het
slot kregen ook Kees en Jo hun deel. Het geheel
werd met een daverend applaus beloond.

„De Wehme" staat ongetwijfeld bij de Vordenaren
in een goed blaadje, hetgeen ook al weer blijkt
uit het volgende.
Indertijd heeft de burgerij aan dit huis een volière
mét de vogels cadeau gegeven en nu deze volière
wegens ruimtegebrek van beneden naar boven
moest verhuizen, waren de leden van de kanarievereniging „De Vogelvriend" direkt bereid dit
werk in hun vrije tijd op zaterdag pro deo te verrichten. En nu zingen de vogels op de verdieping De eerste avond sprak ds. Jansen en de tweede
misschien nog enthousiaster dan beneden.
avond ds. van Zorge het slotwoord en werd met
Beste dank, mannen van de „Vogelvriend".
zang besloten.

Narren
en narrinnen
van
„De Deurdraejers"

De carnavalsfeesten op de Kranenburg te Vorden
staan weer voor de deur.
Als prins Ferdinant de Eerste hoop ik deze dagen . zaterdag 4, zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 februari a.s. - voor u allen onvergeeflijk te
maken. De beide opperadjudanten „Hendrikus" en
„Johannes", de Raad van Elf en de Tanzmarikes
zullen mij meehelpen, dat de stemming vanaf het
eerste ogenblik tot laat in de nacht er in zit, dit
alles met medewerking van de carnavalsband „de
Favorita's".
Het zal er, evenals vorig jaar, weer daverend toegaan onder het aloude motto „Neet nóTm, maor

deurdreajen ! !" Vergeet u vooral niet te komen
kijken naar onze grootse optocht op zaterdag 4
februari ('s middags) en ons bal voor gehuwden
op zaterdagavond. Dat zal het begin zijn van dolle, dwaze en vooral vrolijke dagen. Zet uw zorgen opzij, spring eens uit de band, zet uw feestneus op en dan . . . op naar de Kranenburg ! ! !
Vergeet één ding niet ! Glaasje op, laat u rijden !
Deurdreajers en Deurdreajerinnen !
Neet nöTin maor deurdreajen ! ! !
Alaaf ! Alaaf ! Alaaf !
Prins Ferdinant de Eerste

RECTOR BLES SPRAK VOOR
KPO EN ABTB
Voor een groot aantal leden van de plaatselijke
afdelingen van de Katholieke Plattelandsvrouwen
Organisatie en de ABTB hield de z.e. pater rector
Bles uit Amersfoort een interessante inleiding
over „Pastorale peilingen ten aanzien van de
godsdienstige belevingen op het platteland".
De heer A. Zents, voorzitter der ABTB opende
met een kort welkomstwoord.
Rector Bles die geestelijk adviseur is van de landelijke KPO en tevens rector bij de eerw. zusters
te Amersfoort, vertelde op bevattelijke wijze hoe
moeilijk het tegenwoordig voor de plattelandsbevolking kan zijn om zich aan te passen aan de
snelle evolutie. Er gebeuren thans dingen op het
platteland waar we vroeger niet aan dachten, we
zullen ons op allerlei gebied moeten aanpassen.
Br is echter onder velen ook angst ontstaan en
hier en daar wat onrust, met de vraag „waar
moet dat allemaal naar toe?".
Rector Ble,s besprak hierna de zgn. pastorale peilingen, die in de bisdommen Groningen en Utrecht
plaats hebben gevonden, t.a.v. de godsdienstige
meningen van de mensen. Een driemanschap, t.w.
mgr. Hooydonck, mr drs Straaten van „de Horstink" Amersfoort en ir Groot van het Instituut
van prof. Hofstee te Wageningen heeft deze taak
op zich genomen en werkt een en ander verder
uit. Men heeft op 15 verschillende plaatsen in de
bovengenoemde bisdommen gespreksgroepen gevormd, aan wie vier vragen werden voorgelegd.
1. Wat denkt u van het godsdienstig leven in uw
omgeving?; 2. Wat vindt u van hot verschijnen
van de nieuwe catechismus ?; 3. Wat denkt u van
een eventuele uitspraak van de Paus over huwelijk en sexualiteit ?; 4. Wat betekent gebed eigenlijk voor u in deze tijd?
De antwoorden werden door bovengenoemd driemanschap beoordeeld. Op grond hiervan zal er nu
een vragenlijst worden gemaakt, die persoonlijk
aan diverse mensen wordt voorgelegd. Deze uitspraken van de plattelandsbevolking zullen dan
worden opgezonden naar het pastoraal concilie.
Spreker behandelde vervolgens bovengenoemde
vier vragen, waarbij uit de 'antwoorden over het
algemeen bleek dat vooral de oudere mensen vooral hun hart vasthouden en onzeker zijn geworden.
Toch wil men de tijd van vroeger niet meer terug.
Er is ook een andere vroomheid aan het groeien,
het grote winstpunt ook op het platteland is, dat
men hoe langer hoe meer in de gaten krijgt dat
de zondag en de maandag met elkaar te maken
hebben m.a.w. dat men ook door de week, bij het
dagelijkse werk e.a. naastenliefde e.a. deugden
beoefend.
Ten aanzien van het verschijnen van de nieuwe
catechismus was spreker het volkomen eens met
de bekende radio- en t.v.-dominee Okke Jager,
die zei: „Ik -vond het helemaal niet gek, als er in
Nederland bij het verschijnen van de nieuwe catechismus dankdiensten werden gehouden".
Na ook de overige vragen puntsgewijs te hebben
behandeld, werden ma de pauze nog diverse vragen gesteld, die uitvoerig werden beantwoord.
De presidente van de KPO, mevr. T. SchoenakerSmit, dankte rector Bles in hartelijke woorden
voor zijn begrijpelijke uiteenzettingen, die van
veel nut waren geweest.
NUTTIGE OUDERAVOND OL SCHOOL DORP
Onder voorzitterschap van de heer Tiessink werd
door de Openbare Lagere Dorpsschool een ouderavond gehouden, waarvoor ook nu weer een zeer
grote belangstelling bestond.
Mevr. Lakenveld, de sekretaresse, bracht met
haar notulen en jaaroverzicht een zeer uitvoerig
verslag over het afgelopen jaar.
Penningmeester, de heer Beek, gaf een overzicht
van de financiën, welke in een klein batig saldo
resulteerde.
Hierna kwam het hoofd der school, de heer Brinkman, aan het woord met mededelingen betreffende de school. Het deed hem een genoegen te kunnen mededelen, dat de school per l januari jl.
weer 7 leerkrachten telt en dat de school bezocht
wordt door 244 leerlingen. Zolang de nieuw benoemde onderwijzeres nog niet in funktie kan treden neemt mevr. Plas als tijdelijke leerkracht
haar plaats in. De eerste klas is thans gesplitst.
De uit 9 leden bestaande ouderkommissie is thans
volgens wettelijke bepalingen aangevuld met het
hoofd der school benevens één van het onderwijzend personeel nl. de heer van Dijk.
Om tot vereenvoudiging te komen van de elke
maandagmorgen terugkerende geldinning voor
melk, schoolreis, schoolfonds en zegels, werd op
de ouders een beroep gedaan om zoveel mogelijk
schoolreis en schoolfonds in één of slechts enkele
termijnen per jaar te betalen.
Hij deelde voorts mede dat voor verkeersonderwijs
een nieuwe methode was ingevoerd evenals voor
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aardrijkskunde. Het vak handenarbeid kan nog
niet volop draaien wegens gebrek aan materialen
maar gehoopt wordt dat hiervoor spoedig geld
ter beschikking komt. Ook hoopt hij dat het mogelijk zou zijn dat er in de toekomst een speciaal
lokaal komt voor handwerken, handenarbeid en
film. Bij het handwerkonderwijs heeft de school
thans de beschikking over een moderne elektrische naaimachine. Hij toonde zich bezorgd over
het feit dat de animo om bibliotheekboeken te
lezen zeer terug begint te lopen.
De vierdaagse schoolreis voor de vijfde en zesde
klas gaat dit jaar, van 20 t/m 23 juni, weer naar
de bekende jeugdherbergen in Ernst en in het
Harde, terwijl de eendaagse schoolreis voor de lagere klassen vastgesteld is op 16 juni en de operette-avonden gehouden zullen worden op 23 en
24 februari a.s.
Klachten over de rijwielstalling bij school kon de
heer Brinkman volkomen beamen, daar deze niet
alleen te klein maar ook voor de moderne sportfietsen ongeschikt is. Aan het slot van zijn mededelingen hoopte hij voor het komende jaar wederom op de zeer prettige samenwerking tussen ouders en school.
Na de pauze was het woord aan de heer Spanhaak, die een praatje hield over „opvoeding en
zo". Op zeer aangename wijze wist hij de aanwezigen te boeien met een leerzaam betoog over
opvoeding.
De ouders zijn de opvoeders van het eerste uur.
Het thuis is voor ieder kind de basis van het gevoelsleven, waarbij de moeder de centrale figuur
is. De gehele opvoeding is een kwestie van dressuur en gewenning te onderscheiden in drie stadia a) onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, b.v.
dagindeling b) het volkomen vrij zijn, speelgoed,
eigen tuintje c) het doen van suggesties, waarbij
spelenderwijs goede gewoonten moeten worden
overgenomen. Aan de hand van getallen uit de
praktijk gaf spreker voorbeelden van onopzettelijke verwaarlozing die tot veel narigheid kan
leiden. Het vele televisiekijken leidt tot een verschraling van het gezinsleven, daar alles kompleet voorgeschoteld wordt en de fantasie wordt
uitgeschakeld.
Jonge mensen moeten ingewijd worden in de wereld van volwassenheid „ze moeten leren te leven" niet „nee". Ontevreden mensen hebben in
hun jeugd niet geleerd dat er een „nee" bestaat
en dat zij dit moeten accepteren. De jeugd moet
er vroeg aan wennen dat het een eerste vereiste
is zich als een goed verliezer te kunnen tonen.
RECTIFICATIE
In het verslag van de Nutsavond van vorige week
stond abusievelijk vermeld het 90-jarig bestaan
van het Nut doch dit moet zijn het 150-jarig bestaan.
Mevr. Emsbroek werd in 't bijzonder welkom geheten door de voorzitter in verband met haar erelidmaatschap.
Naar wij vernomen hebben zal in het teken van
het 150-jarig bestaan een bezoek worden gebracht
aan de schouwburg te Deventer waar het cabaretgezelschap „Pepijn" van Paul van Vliet zal optreden. Ook staat op het programma een tocht
door de bollenvelden en een bezoek aan de Keukenhof.
SPORTUITSLAGEN EN PROGRAMMA
Vorden l—Rietmolen l O—0; Vorden 2—Eibergse
Boys 4 3—1; Ruurlo 4—Ratti l 1—6; Ratti 3—
Zutphania 5 O—14.
Programma:
Zelhem l—Vorden 1; Socn —Vorden 3; Vorden 4
—AZC 6; Baakse Boys 2—Vorden 5.
LEDENVERGADERING NVV
Voor de leden van het NVV in Vorden sprak de
distriktsbestuurder, de h^ËMolenkamp uit Almelo, over de Algemene BipHRdswet.
Op duidelijke wijze zette ny de bepalingen van deze wet uiteen. Nog te weinigen zijn met het bestaan van deze wet en mogelijkheden die deze wet
biedt om bijstand te ontvangen op de hoogte.
Daardoor zijn er altijd nog gevallen die geen bijstand ontvangen terwijl zij er wel voor in aanmerking zouden komen.
Hij wekte de bestuursleden dan ook op om na te
gaan of er van deze gevallen bekend zijn. Op 7
maart a.s. belegt de plaatselijke bestuurdersbond
van het NVV een grote bijeenkomst waartoe tevens de NVVV-leden uit omliggende plaatsen zullen worden uitgenodigd en waar de heer Boon,
2e voorzitter van het NVV het woord zal voeren.
WERKAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
Het bestuur van de Nutskleuterschool heeft wederom voor de ouders van de kleuters een werkavond georganiseerd. Er bestond voor deze avond
van de zijde der ouders flinke belangstelling.
Alleraardigste dingen werden er geknutseld zoals
b.v. carnavalsmutsen etc. Het was een gezellige en
tevens leerzame avond.
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De beslissing van
Dokter John
DOROTHY WORSLEY
Sally dacht: ze moet wel erg zeker van Peter zijn
. . . Zijzelf geloofde dat ze zich nooit meer zo
zeker van een man zou voelen. En ergens vond
ze het niet leuk dat Peter zo handelde ten opzichte
van Shirley. Brenda behoefde waarschijnlijk maar
naar een man te kijken met die ondoorgrondelijke
groene ogen, en dan kwam hij al naar haar toerennen. Ze zei minzaam: ,En Peter wil natuurlijk
niet het risico lopen dat Dr. John niet helemaal
tevereden over hem zou zijn, tenminste niet in dit
stadium.'
Bij het zien van Shirley's verbaasde blik, voegde
ze eraan toe: .Vergeet het maar, ik had het niet
moeten zeggen, Shirley. Ik ben zeker dat Peter
zich niet door vleierij bij Dr. John zou willen indringen.'
,Dan zou hij niet menselijk zijn,' lachte Shirley.
,Ik hoop dat wat hij doet maar resultaten afwerpt.
Hij zou het werkelijk heel erg vinden als hij niet

tot directeur wordt gekozen.' Ze zweeg een ogenblik en herinnerde zich hoe zij zich had gevoeld
toen die gedachte voor het eerst bij haar opkwam.
.Misschien bedoel ik dat ook eigenlijk niet. Natuurlijk heb ik het liefst dat Dr. John hem verkiest op grond van zijn verdiensten.'
,Peter moet er niet al te zeer op rekenen. Ik heb
horen zeggen - door Jeanie bijvoorbeeld en zij
weet veel van Dr. John - dat hij zijn keuze nog
strikt geheim houdt. Jeanie zegt dat het haar
niet erg veel kan schelen - ze bedoeld of het nu
Stephen of Peter wordt. Zij hoopt alleen dat
Metzroff het niet wordt.'
,Dat wil toch niemand. Peter begrijpt zelfs niet
hoe zijn naam ooit genoemd kon worden. Het gerucht zal beslist niet van Metzroff zelf afkomstig
zijn, want volgens hem praat de man nooit.'
,En Michaël? Iedereen mag Michaël graag. Hij is
de meest geliefde dokter in Elmwood.'
,Ik heb zijn naam niet horen noemen - misschien
omdat hij het niet wil. Hij geeft het liefst al zijn
tijd aan zijn eigen patiënten.'
Haar gedachten dwaalden weer naar Brenda.
.Luister eens: laten we iemand anders zoeken
voor Brenda. Ik zou Bill willen voorstellen, maar
hij is al te geïnteresseerd in Jeanie.'
,En Dr. Adair?'

Elk 2e pak Spar speculaas voor de HALVE PRIJS — 10%
GRATIS PLACE MET bij 2 pakjes Spar cacao
l ZAKJE RIETJES GRATIS bij een fles Spar limonades! roop
l blik Spar tomatensoep
.....................
150 gram snijvvorst
...........................

van 108 et voor 79 et — 10%
van 102 et voor 98 et — 10%
Zegelkorting
75 et - 15 et „
43 et - 9 et „
118 et - 24 et „

l groot blik appelmoes
..........................................
l pak Spar margarine
..........................................
l blik rundvlees
...................................................
3 rollen Spar pepermunt
..................
l edelkandijkoek
..............................
l pak koffiebroodjes
........................

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.
BOEIIS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

VOOR

van 63 et voor 59 et — 10%
van 98 et voor 79 et — 10%
van 85 et voor 79 et

Wegens ziekte van Wim Visschers
kan deze week geen boekje
gevraagd en bezorgd worden!
WIJ VRAGEN IN DE SUPERMARKT EEN

flinke knecht met rijbewijs B -E

Fa Marlens

Wapen- en Sporthandel

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

Telefoon 1281
—

Telefoon 1379

Koken, hakken,braden

BRENG UW
STOOMGOED
NAAR
Stomerij
B. VISSER
v/h Hartman
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

een waar genoegen!
NU VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

een elektrisch fornuis
BIJZONDERHEDEN:
Kookplaten: 4 kookplaten maten 14,5 cm, 22 cm en twee
18 om waarvan één 18 cm snelkookplaat.
Oven: ruime oven met thermostaat voor het regelen en
konstant houden van de temperatuur tussen 50° C en
300° C. Instelbaar voor boven en/of onderwarmte.
Opbergruimte onder in fornuis.
Uitvoering: staalplaat in- en uitwendig, wit geëmailleerd
f werking.
r schriftelijke garantie op alle delen.

Dit voor de aantrekkelijke prijs
va» 375,Bovendien ontvangt u tijdelijk by aankoop een waardebon van ƒ 60,— die u naar eigen wens in onze zaak
kunt besteden. Voor aanschaf kookpannen byvoorbeekl.

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Men KraneÉarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed.
Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
II. Tennissen, de Haar

Zoekt u voor uw geld een

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

Het installeren is gratis!

7% rente

VRAAG NU INLICHTINGEN. WIJ ZULLEN U DIT
FORNUIS VRIJBLIJVEND TONEN

Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

,Eh . . .' Sally zweeg even. Toen zei ze lachend:
.Stephen heeft me deze week tweemaal gebeld,
dus stel ik hem liever niet voor. Ik moet iemand
voor mezelf hebben.' Ze voelde zich na deze woorden niet erg gelukkig. Shirley zou nu misschien
denken dat ze iemand moest hebben nu Peter
haar in de steek had gelaten. Het was natuurlijk
maar een grapje. Maar Stephen Adair was heel
aardig geweest. Toen ze een paar avonden geleden samen de Candlelight waren binnengegaan,
had iedereen naar hen omgekeken.
Vriendelijk zei Shirley: ,Jij hebt meer afspraakjes
dan enig ander meisje in Elmwood.'
,Ik wilde dat ik werkelijk iets om iemand kon
geven.' Ze bedoelde, nu Peter weg was. .Maar ik
heb nog tijd genoeg. Ik wil nog een poosje plezier
maken . . . Laten we Michaël voor haar reserveren.'
Shirley gaf niet direct antwoord en Sally begon
te lachen.
,Nee ? Lieverd, je kunt ze toch niet allebei hebben, Peter )n Michaël. Dat is bij de wet verboden.
Jij hebt Michaël altijd min of meer als je eigendom beschouwd, niet?'
.Natuurlijk niet,' zei Shirley. ,Ik dacht er alleen
over of hij haar aardig zou vinden. Ik heb hem
verleden week gezegd dat hij een meisje moest
zoeken en trouwen.'

Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Bent u al
geabonneerd
op „Contact"?
,I'k dacht altijd dat jij en Michaël een paar zouden
worden. Het scheen zo natuurlijk, omdat je ook
al naast hem woonde. En jullie passen echt bij
elkaar. Misschien is Brenda toch 't juiste type
voor hem. Ze zal hem wakker schudden; ik vond
hem toch immers altijd al wat te ernstig, jij niet?'
,Ben je ooit met Michaël uit geweest?'
.Dikwijls. Maar dat is al lange tijd geleden. Ik
was misschien te luchthartig voor hem. Hoe dan
ook, hij is nooit meer teruggekomen. Maar we zijn
goede vrienden en ik heb grote bewondering voor
hem. Hij is iemand op wie je kunt bouwen . . .'
Sally ging niet verder omdat Shirley misschien
dacht dat ze hem met Peter vergeleek.
,We zouden Michaël kunnen vragen,' zei Shirley
aarzelend.
,Hoe langer ik er over denk, hoe beter het me
lijkt. Ik geef binnenkort een feest en dan zullen
we Michaël vragen haar mee te brengen.'
,Dan zal hij haar toch eerst moeten ontmoeten,'
zei Shirley.
Maar het bleek niet nodig te zijn Michaël met
Brenda in kennis te brengen . . .

(Wordt vervolgd

Stemt deze keer goed! Stemt op de richtinggevende partij.
Stemt A.R., met Biesheuvel als voorhoedeman! Lijst 4!

STEM
TOXOPEUS
LUST 3

HOUD DE DEDRUFSPOORTEN OPEN.
STEM V.V.D.
Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter
J. Stork
J. Stork-Corré
Geleen, 21 januari 1967
Lienaertsstraat 85
Voor de vele blijken van belangstelling en de vele attenties, ondervonden bij ons
huwelijk, betuigen wij allen
onze hartelijke dank.
A. H. Polman
M. A. J. Polman.
Lichtenberg
Vorden, februari 1967
Nieuwstad 61
Te koop: 2 bromfietsen, Batavus Sport en Sparta.
Mellendijk, Zutphensew. 33,
Vorden

Heden overleed, in volle overtuiging van haar geloof, na een kortstondige ziekte nog geheel onverwachts, in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen,
mijn inniggeliefde vrouw en der kinderen zorgvolle moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
FREDRIKA ANTONIA BARGEMAN
echtgenote van H. A. Steenblik

Hengelo (Gld.):
Canada:
Hengelo (Gld.):
Vorden:

Te koop: Bromfiets, merk
Sparta, 6000 km gelopen.
G. A. Hiddink,, Almenseweg 3
Te koop: Een Disco paardenkunstmeststrooier, 6
schotels. En een wentelploeg, alles in zeer goede
staat. J. W. Wagenvoort,
B 92 Vorden tel. 05752-1369

Baak:
Hengelo (Gld.):
Hengelo (Gld.):

H. A. Steenblik
F. J. Heuvelink-Steenblik
H. J. Heuvelink
G. Norde-Steenblik
G. Norde
D. J. Steenblik
D. Steenblik-Heuvelink
J. A. Steenblik
H. Steenblik-Pelskamp
H. Steenblik
J. H. Steenblik-Riefel
F. Steenblik
G. H. Steenblik-Beuzel
A. Harmsen-Steenblik
A. J. Harmsen
A. Steenblik
B. J. Steenblik-Zeevalkink
kleinkinderen en achterkleinkind

BENT U VOOR EEN
VOORTVAREND BELEID
STEMT DAN OP No. l
VAN LIJST 4
BIESHEUVEL

Vorden, 26 januari 1967
C 13

Heden overleed, zacht en kalm, onze inniggeliefde
man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
GARRIT JAN VRUGGINK
echtgenoot van H. Barink

TROUW en
VIPLOVINGS-

wordt ook klant!
LITERSBLIKKEN ANANAS
LITERSBLIKKEN PERZIKEN

slechts

119

slechts

129

ITALIAANSE TOMATENPUREE

3 blikjes voor

49

CHOCOLADE RAKETWAFELS

14 stuks voor

95

voor

79

2 blik voor

109

300 GRAM ZOUTE PINDA'S
SOEPBALLEN
6 GROTE KNAKWORSTEN

De Vrolijke Schoenmaker
VAN DE OLS LINDE gem. Vorden

VANILLESUIKER

10 zakjes voor

39

slechts

115

GEZINSTUBEN MAYONAISE

GROOT OVAAL BLIK HARING IN TOMATENSAUS

79

op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari
1967 in café Eijkelkamp.
Zaal open 7 uur. Aanvang 7.30 uur.
Toegangsprijs ƒ 1,25

BIJ ELKE KILO SUIKER
10 CHOCOLADESPRITSEN

van 98 et voor

79

BIJ AANKOOP VAN 300 CENT AAN BOODSCHAPPEN
voor

59

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
l POT EXTASE POEDERKOFFIE

Openbare vergadering
„Boerenpartij"
DONDERDAG 9 FEBRUARI 1967

van 180 et voor

98
Sprekers:

LITERBLIKKEN APPELMOES VAN GOUDREINETTEN

59

CHOCOLADEHAGEL

2 x 200 gram slechts

98

9 stuks voor

79

grote fles

98

PENNYWAFELS
ALCOHOLVRIJE LIKEUR

Baron van Randwijrk
„De economische situatie . . . nu !"
A. J. Voortman
„De overheid . . . . de onderdaan !"
VRIJE TOEGANG ! VRIJ DEBAT !

150 gram

BOTERHAMWORST

150 gram

GELDERSE ROOKWORST

250 gram

t

H. Vruggink-Barink

Vorden:

A. J. Vruggink
J. M. Vruggink-Tjoonk

Vorden:

G. J. Vruggink
H. G. Vruggink-Toonk

Zelhem:

J. Toonk-Vruggink
G. Toonk

85
89
45
98

deze s^ek 250 gram

BOERENMETWORST

Diep betreurd door ons allen.
Vorden:

Kinderoperette

98

KALFSLEVERWORST

in de ouderdom van 85 jaar.

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groenekruisgebouw

STEMT OP DE
VOORHOEDEPARTIJ
STEMT AR LIJST 4
MR. BIESHEUVEL
Biesheuvel, de man om op
te stemmen
LIJST 4 AR

Opkomst dringend gewenst.
Namens het bestuur,
H. J. Kip, sekretaris

BIJ AANKOOP VAN 250 CENT AAN BOODSCHAPPEN

De begrafenis heeft plaats gehad op dinsdag 31
januari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Te koop: Roodbonte drag.
koe, a.d. telling 13 febr.
W. Wissink, D 46, Vorden

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm succes
geven wij ook gedurende deze maand
20% KORTING
op chem. reinigen en verven
Tevens uw adres voor
onz. stoppen, plisseren
en overhemdenrep.
Profiteert nu nog van
deze aanbieding
Vorden:
FA LUTH
Kledingmagazijn

Op woensdag 8 februari a.s. in café
„De Zon"

250 GRAM BANKETBAKKERSKOEKJES

Gevraagd: Rolschaatsen.
Almenseweg 40, tel. 1759
Ter dekking: Gele Vlaamse
reus. H. G. Stapper,
Burg. Galléestraat 15

De Bond voor Slaatspensioenering
AFDELING VORDEN

Vergelijk, reken na,
oordeel zelf en...

Dat haar heengaan vrede was, zij ons tot troost.

Te koop: G.o.h. kinderwagen, kleur grijs, uitneemb.
Baakseweg 3, Wichmond
Te koop: Goede transportf.
Henigeloseweg l, Vorden

Heel Vorden en omgeving spreekt er over
fllbers zelfbediening is toch voordeliger!

in de ouderdom van 74 jaar.

Vorden:
Warnsveld:

JAARVERGADERING VAN

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

FaJ.W.Albers

klein- en
achterkleinkinderen

NIEUWSTAD

ZAAL: NUTSGEBOUW VORDEN
Aanvang 8 uur

Voor uw stoffeerwerk
UW ADRES .

Helmink

VORDEN

Vorden, 29 januari 1967
„Stroetman"

VERENIGING VOOR CHRISTELIJKE
DOELEINDEN

De begrafenis zal plaats hebben op donderdag
2 februari om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
TE VORDEN

WiTTlE
Eeka korsetten en b.h.'s

Het bestuur nodigt alle leden der
vereniging alsmede ook alle belangstellenden uit voor een

Heeft voor u staan in nieuwe en gebruikte uitvoering:
Kunstmest*! rooier voor paard; kunst mest strooier
voor tractor; kunstmeststrooier voor 3-punts hefinrichting zowel in pendel- als in roterende uitvoering. Teven» cultivators voor paard en tractor;

PRIMA PASVORM

Helmink

l zelflossende landbouwwagen z.g.a.n.
Speciale aanbieding kipkarren, kipbakken voor
3-punts hefinrichting.

AR

AR

op dinsdag 7 februari a.s. 's avonds 8 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

WARNSVELD

LOCHEMSEWEG 36

TEL. 05751 - 204

Niets is zo venijnig,
als het puntje van een pen!

Grote openbare vergadering
Woensdag 8 februari a.s. spreekt de

Waar-u gasten

MINISTER VAN ONDERWIJS EN
WETENSCHAPPEN

ontvangt.....

Prof. Mr I. A. Diepenhorst
in Vorden

Buitengewoon fraai „Queen Arm" bankstel
van sierlijke vormgeving. De kussens met gefigureerde moquette, de rug is gecapitonneerd.
Een bankstel met voornaam cachet.
Bijpassende salontafel van hoogglanzend notenpolyester.

Onderwerp:
De hand aan de ploeg.

Siemerink

Plaats:
Hotel „'t Wapen van Vorden"

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

Aanvang:
19.45 uur precies.

AR

AR

Helmink

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

14 februari

ZONDAG 5 FEBRUARI, 8 UUR:

Voor vriend en vriendin
dozen bonbons, chocolaadjes in speciale verpakking, kersenbonbons van
Mon Cherie, Valentiabonen, een
traktatie

BLOND EN
BRUTAAL

L

TOEGANG 18 JAAR

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

BarinkNIEUWSTAD

—

VORDEN

Spuitbussen

HAAL
HIERUIT DE
GOEDKOOPSTE
OPLOSSING
VOOR DE
BESTE
l OPFOK

VALENTIJNDAG!

Banketbakkerij J. Wiekart

5»PP*'W: :i,•'_

W«r-«~VS£f?

Bouwverordening van
de Gemeente Vorden
Heren architecten, aamnemers, bouwkundigen en
andere belangstellenden worden uitgenodigd op
een bijeenkomst, welke op donderdag 9 februari
a.s., des namiddags 8 uur zal worden gehouden in
het gemeentehuis alhier in verband met het inwerking treden van de nieuwe bouwverordening.

voor suêde

De gemeente-architect,
J. van den Broek

In kleur en waterproof

N.V.V.tbc-fonds

looman.Vo den
damesbrillen

Siemerink's o»™
VORDEN

vita

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264

de goedkoopste oplossing voor de beste opfok

Vitafok is niet alleen goedkoper dan volle melk maar is gewoon
de BESTE en GOEDKOOPSTE opfokmelk. De keuze is niet
moeilijk. Ga maar na: snel en gemakkelijk oplosbaar, licht verteerbaar, méér mineralen en méér vitaminen, hoge voedingsyvaarde en
lage prijs.

Wullink's Schoenhandel

Onbetwist, de Schoenenspecialist

OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

VERSE HANEN EN
KIPPEN

Het NVV TBC-fonds houdt een

Partij van de Arbeid

Openbare vergadering

voert tot winst ï
van 13 tot 18 februari.

VERKRIJGBAAR BIJ

Wij bevelen deze van harte aan

OP MAANDAG 6 FEBRUARI A.S.
's avonds 7.30 uur in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Ons motto is:
DE STERKE VAN DE ZWAKKE

Spreker:
WETHOUDER ALBERS UIT
ZUTPHEN.
Een extra beroep doen wij op de
jeugd om deze avond bij te wonen.

elke dag verkrijgbaar
en vrijdags aan de
markt

J. KRIJT

Poeliersbedrijf ROVO
HENGELOSEWEG l
TELEFOON 1283

VOOR UW RIJBEWIJS
„V.A.M.O.R
RIJSCHOOL,
GARAGE
GROOT JEBBINK"
G. Bultman
Vorden tel. 1753 b.g.g. 1794

GEVRAAGD:

een flink meisje

Kiezers die geen vervoer naar de stembus hebben op 15 februari .as. verzoeken wij dit tijdig op
te geven.

voor hele

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1212

van nel oosten

Hutsgebouw Vorden

VAN „DE DEURDREAJERS"
KRANENBURG/VORDEN

KRACHTIG GAS

DANSEN

feestelijke intocht

Aanvang 7.30 uur

Prins Ferdinant de Eerste met gevolg.
Grote optocht door Vorden.

Zondagmiddag 5 februari:

Vivo-weekend voordeel!

TABACZEEP

adidasif
met do

0.

2 stuks
met gratis zeepdoos

banden 3

voetbalschoen
der kampioenen

SPERCIEBONEN
FA. MARTENS

op de Kranenburg met optocht en
optreden van Rob Vrielings Poppen
theater.

Wapen- en Sporthandel

Zondagavond 20.00 uur:

„Flanel en Miljoentjes", komisch
stuk in 3 bedrijven door BSP uit
Zutphen.
Maandag 6 en dinsdag 7 februari:

groot gekostumeerd bal
op topniveau
oergezellig in verwarmde feestsalon
en zaal Schoenaker, Kranenburg.
O.l.v. Prnis Ferdinant de Eerste
aanvang 19.00 uur.
GELDPRIJZEN VOOR DE MOOISTE
KOSTUUMS

Aparte kollektie

damestassen
Wullink's Schoenhandel

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736
Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelvezels koopt u het voordeligst
bij:
FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Zoerink, Wildenborch,
Vorden

1.00
0.79
0.79

4 fles

grote zak 450 gram

DROPTOFFEES
zak 300 gram
Geldig van 1 - 8 februari 1967

VTVO KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUD?, HET HOGE
OPLAAT,, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

VVD

VVD
OP DINSDAG 7 FEBRUARI A.S.
TE 8 UUR SPREEKT DE HEER

R. Zegering Hadders
TE ZUTPHEN IN HOTEL
DE HOLLANDSE TUIN.

Dranken kopen, goed geleerd:
Frans Smit is beter gesorteerd!

BAVARIAPILS
BISCUIT

HOOFDDEPOT

0.69

literblik

toneelstuk

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.
DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

Orkest:
MOPS - GENEMUIDEN

Zaterdag 4 februari 2.30 uur:

carnavalsbal voor gehuwden

y&utqaX'

ZATERDAG 4 FEBRUAI

VVD
Afdeling Vorden

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien hebben
wij
TEPELBESCHERMERS
THANS ƒ 39,—
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan. Zeer ideaal.
FA G. W. LUIMES
Telefoon 1421
Te koop: Zwaardrachtige
B.B. zeug. Maalderink
,,De Kets" Vierakker

Alleen vrijdag en zaterdag
200
200
200
500
500
500

Krijt

gram
gram
gram
gram
gram
gram

tongeworst
boterhamworst
leverworst
balkenbry
fyne rookworst
zuurkool

Dorpsstraat

60
60
50
70
175
25

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

