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BEROEP ONTVANGEN

KERKDIENSTEN ZONDAG 31 JANUARI

Ds J. D. te Winkel, Geref. predikant alhier, heeft
Her v. K e r k
een beroep ontvangen van de Geref. kerk te
10
uur
ds
J.
H.
Jansen,
H. Avondmaal
Treebeek (Heerlen L.).
BENOEMD

7.15 uur ds J. J. van Zorge, H. Avondmaal

Geref. Kerk
Onze plaatsgenoot de heer H. A. A. Mullink is benoemd als onderwijzer aan de R. K. Lagere school 10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
te Vierakker.
Tot lerares aan de Chr. Landbouwhuishoudschool
R. K. K e r k d o r p
alhier is benoemd me j. W. Abbring, uit Haren
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
(Gr.).
PRACHTIGE NUTSAVOND

Diegenen die de Nutsavond van donderdagavond
niet bijgewoond hebben, hebben heel wat gemist.
De bekende voordrachtkunstenares Cobi Schrijer
bracht een zeer attractief programma van levensen volksliedjes waarbij zij zichzelf begeleidde op
de gitaar. Uit diverse lamden van de wereld vertolkte zij o. a. het lief dele ven, ook uit ons eigen
land.Zij bezat op uitzonderlijke wijze de gave van
zang en declamatie
De aanwezigen hebben dan ook een kunstavond
mogen meemaken van de bovenste plank.
Voorzitter Wesselitnk, die een kort openingswoord
gesproken had, dankte haar aan het slot voor
deze pracht avond en overhandigde de actrice een
boeket bloemen en wenste haar een tot weerziens
toe in Vorden.
JUBILEUM BIJ EMPO

Donderdag 21 januari j.l. was het 40 jaar geleden,
dat de heer G. H. Weekhout in dienst trad bij de
Empo Rijwielfabriek alhier.
De heer Weekhout heeft gedurende zijn 40-jarige
loopbaan het onderdelenmagazijn in al zijn facetten leren kennen en is sedert jaren chef van het
magazijn.
Toen in 1936 het Empo-mannenkoor werd opgericht, werd hij hiervan meteen lid. Ook had hij geruime tijd zitting in het bestuur.
's Avonds werd de jubilaris o.a. bezocht door de
burgemeester van Vorden, de heer A. E. van Arkel, die mededeelde, dat het Hare Majesteit, de
Koningin behaagd had bij Koninklijk Besluit de
heer Weekhout te onderscheiden met de Ere-medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau wegens langdurig dienstverband en nauwgezette plichtsbetrachting.
Hierna speldde de heer H. L. Emsbroek, directeur
der Empo Rijwielfabriek, de jubilaris het gouden
Empo insigne op.
MOTORCLUB EN VEILIG VERKEER
HIELDEN FILMAVOND

Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.

R. K . K e r k K r a n e n b u r g
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7 uur en 8 uur H. 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.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
BRAND MELDEN : no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
WEEKMARKT

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 89 biggen aangevoerd. Er was kalme handel.
Prijzen van ƒ 55,— tot ƒ 65,—.
BURGELIJKE STAND VAN

20 tot en met 26 januari
Geboren : z.v. A. B. Nijenhuis en L. H. Groot
Enzerink; d. v. W. A. J. Lichtenberg en C. P. M.
Hilderink.
Ondertrouwd : J. G. Sleurink en G. J. Jansen.
Gehuwd : F. M. J. Wellink en P. H. Willemsen.
Overleden : A. B. LJsseldijk, m., 91 jaar, wedn.
van H. F. Hilge; H. Memelink, m., 73 jaar, wedn.
van J. Stegerman.
FRAAIE RESULTATEN

Druk bezochte jaarvergadering G.M.v.L
De jaarvergadering van de Afd. Vorden van de
.M.v.L. welke in hotel „Het Wapen v. Vorden"
onder leiding van de heer A. G. Mennink werd
jehouden was zeer goed bezocht.
[n zijn openingswoord wenste de voorzitter alle
leden een voorspoedig 1965 toe, alsmede voor hun
_ezinnen en bedrijven. Een bijzonder woord van
welkom verkreeg de heer A. Harmsma, dierenarts alhier, spreker van deze avond.
Traditiegetrouw, aldus de voorzitter, wil ik ook
nu bij het begin van het nieuwe jaar stilstaan bij
het verleden, het heden en de toekomst. Over de
afgelopen zomer kunnen wij meer dan tevreden
zijn, nimmer nog werd het graan zo droog geoogst. De opbrengst van de gewassen was veelal
een record, evenals de opbrengst van de hakvruchten.
In de EEG-landen kent men nog geen gemeenschappelijke melkprijs. Elk land moet voor 15 februari a.s. een nationale richtprijs vaststellen, die
voor 't volgende prijsjaar geldt, ingaande l april.
Naar sprekers mening zou deze prijs moeten liggen bij ongeveer 33 cent (thans 32 cent) en hij
had goede hoop dat gezien de gemiddelde melkprijs in de EEG deze prijs voor Nederland werkelijkheid zou kunnen worden. De graanprijzen waren, naar spr. opmerkte, in het jaar 1964 al voor
een groot deel aangepast aan het gemiddelde EEG
graanprijspeil. Vanaf 1967 zal geen ei meer moEjen worden gestempeld en geen verschil in voortbrenging van het produkt meer worden berekend.
Het is alleen jammer, zo vervolgde spr., dat het
nog ruim 2 jaar zal moeten duren. In het afgelopen jaar heeft de varkenshouderij, zowel fokker
als mester, een boterham kunnen verdienen. De
kwaliteit van de varkens uit ons land was binnen
en ook buiten de EEG de beste van alle. Dit is 'n
goede grond voor de toekomst om op voort te
bouwen. Het gehele jaar zijn de eierprijzen slecht
geweest. Naar sprekers mening zal de pluimveehouderij de zwakste schakel blijven op de gemengde bedrijven.
Spreker gaf vervolgens een kort overzicht van
het in 1964 in werking getreden ontwikkelings- en
saneringsfonds, waarvan wij te Vorden nog niet
veel merken. Wanneer er leden zijn die hiervan
gebruik willen maken kunnen zij zich opgeven
bij de P.B.H, te Zutphen. Bedrijfsverbetering is 'n
harde noodzaak van de komende tijd.
Voor onze organisatie is het jaar 1964 een goed
jaar geweest; wij mochten veel samenwerken met

Twee leden van de damvereniging D.C.V. hebben
in Workum (Fr.) enkele fraaie resultaten geboekt. Tijdens een aldaar georganiseerd damAFSCHEID KAPELAAN G. WIENK O.F.M.
toernooi waaraan 140 personen deelnamen, slaagde de heer J. Wiersma erin om in de 1ste klas Dinsdagavond was er in zaal Schoenaker gelegende eerste prijs in de wacht te slepen, terwijl zijn heid om afscheid te nemen van kapelaan Gordiazoon Simon erin slaas^^om in de 3e klas de Ie nus Wienk O.F.M., die d^Bb* dagen als assistent
prijs te behalen. BeicHPeren zijn dus niet voor werd benoemd aan de StWRllibrordusparochie te
niets naar hun geboortegrond getrokken.
Ruurlo. Dat de scheidende zielzorger bij vele parochianen grote sympathie genoot, bleek wel duidelijk uil de grot i
^telling. Velen kwamen
hem een hand drukken ten afscheid en lieten een
en ander vergezeld gaan_van een cadeau. Ook
Hoestdrank i n^^b l et vorm. 95 et
vele afgevaardigden var^^prenigingen, waarvan
de kapelaan geestelijk advlreur was, maakten van
deze afscheidsreceptie gebruik.

De Vordense auto- en motorclub „De Graafschaprijders" hield in samenwerking met de plaatselijke
afdeling van Veilig Verkeer in hotel Bakker een
filmavond die werd verzorgd door de Esso.
Hiervoor bestond grote belangstelling.
Na een kort openingswoord door de heer W. Bielderman, vertoonde de heer Brok voor de pauze
een drietal films. De eerste film liet de bouw van
de grootste tanker zien op een werf van Verolme.
Hierna werd een kleurenfilm vertoond over Noorwegen en de derde ging over de wereldkampioen
autorennen de Brit Jimmy Clark.
Na de pauze werd een kleurenfilm vertoond over
Zwitserland, waarna de aanwezigen tot besluit
MEMISA-COLLECTE
hartelijk konden lachen om een echte Amerikaanse
ONTWIKKELINGSAVOND LANDBOUW
kolderfilm.
De Memisa-jubileumcollecte ten bate van de zieDeze filmavond, waarvan allen zeer hebben ge- kenverzorging in de onderontwikkelde gebieden In zaal Schoenaker werd vrijdagavond door de
noten, werd door de heer W. Bielderman met een heeft hier de prachtige som opgebracht van ƒ 120,- gezamenlijke Vordense Standsorganisaties G.M.v.
woord van dank tot de heer Brok gesloten.
L., A.B.T.B. en C.B.T.B. een ontwikkelingsavond
georganiseerd. De heer A. Zents, voorzitter van
KERK EN PLATTELAND
DAMVERENIGING HIELD
de A.B.T.B. sprak een kort openingswoord met
De
Afdeling
Vorden
van
de
Bond
van
PlatteGONGWEDSTRIJDEN
een bijzonder welkom tot de heer Legters uit
landsvrouwen, de G.M.v.L. en Jong Gelre hielden
De damvereniging D.C.V. organiseerde vrijdag- gezamenlijk in de zaal van Hotel „Het Wapen v. Doetinchem, assistent van de Rijksvoorlichtingsavond voor haar leden in zaal Eskes zgn. gong- Vorden" een culturele avond, welke onder leiding dienst, die hierna een inleiding hield over „Boerwedstrijden, waarvoor goede belangstelling be- stond van mej. Meinen, presidente B.v.Pl.Vr. In derijbouw en Stalverbetering". Op zeer bevattestond. Er werd gespeeld in 4 groepen t.w. 3 van 4 haar kort openingswoord heette zij in het bijzon- lijke wijze, een en ander toegelicht met kleurendeelnemers en één van 5 deelnemers. Er was voor der welkom Ds. Dun uit Hummelo, spreker van dia's, behandelde de heer Legters eerst de nieuwiedereen een prijsje, terwijl de heer J. Eskes voor deze avond, die het onderwerp: „Kerk en Platte- bouw en modernisering der rundveestallen. In
tegenstelling met vroeger, toen de voerbakken
de 4 hoogstgeplaatsten nog een extra prijs beschik- land", zou inleiden.
meestal hoog waren, wordt nu (ca. 50 a 60 pet.
baar had gesteld.
Ds. Dun wees op de grote veranderingen dezer van
de nieuwbouw) de voerbak laag gemaakt; dit
In groep I legde de heer Hesselink met 5 punten tijden. Het platteland is in beweging en wat zal
beslag op de eerste plaats. De heer Esselink ein- de uitwerking van deze beweging zijn? Het gaat is zeer handig en doelmatig. Spr. toonde ook de
digde met 4 punten op de tweede plaats. In groep in een snel tempo. Door de steeds grotere omvang voor- en nadelen van verschillende systemen van
II toonde de heer Rozendaal zich met 8 punten de van de mechanisatie krijgt de boerderij steeds mechanische mestafvoer. Voor een enkele stal is
sterkste. Tweede werd de heer Breuker met 6 pun- meer een fabrieksgestalte. Er worden veel excur- de prijs ca. ƒ 2000,— voor een dubbele stal circa
ten. In groep III werd de heer Oukes met 6 pun- sies georganiseerd waarvan er vele zich uitstrek- ƒ 3000,—. Ten aanzien van de stallen voor de
ten winnaar met op de tweede plaats de heer Men- ken tot over de grenzen. Deze worden belegd ter varkensfokkerij, wees spr. op een der voornaamnink met 3 punten. De heer Nijenhuis werd met kennisverrijking. Bij welke boerderij zag men 50 ste eisen: warmte voor de biggen, wat o.m. ver6 punten winnaar in groep IV met op de tweede jaar geleden b.v. een bel aan de voordeur? Al kregen wordt door een goede ventilatie en kleiplaats de heer Geerken met 4 punten.
met al ziet men het platteland in zijn totale vorm nere hokken. Om een juiste opfok te bevorderen
Voor de onderlinge competitie werden twee afge- hoe langer hoe meer verstedelijken, waarbij het dienen de biggen eerst te worden gehuisvest in de
zgn. kraamhokken (met een temperatuur van ca.
broken partijen uitgespeeld t.w. Esselink-Hulshof dorp aan terrein verliest.
25 a 30 °C.), daarna in de opfokhokken, en ten
1-1 en Wansink-Wentink 1-1.
De boerenstand vormde vroeger een gemeenschap, laatste in de hokken voor zeugen met biggen. Bij
Voor de jeugdafdeling werden de volgende wed- met het gezin als centrum.
strijden gespeeld : A. Wassink-Bargeman 1-1; Op welk dorp vindt men thans nog een klompen- al deze typen van hokken dient speciaal gelet te
KI. Ikkink-Heersink afgebroken; Rietman-C. Bor- maker, een kuiper of een hoef smid? Bij dit alles worden op goede afscheiding bij het voeren van
gonje 0-2; Mokkink- Keune2-0; M. Dijkman-A. Bos zien wij dat 't oude vertrouwelijke boerenland aan de biggen. Ook de huisvesting der zeugen moet
2-0; J. Leunk-Geerken 2-0; J. Dijkman-J. Borgonje 't verdwijnen is. Steeds meer kleine bedrijven wor- goed zijn. Spr. behandelde tenslotte de huisves2-0; H. Bannink-J. Nijenhuis 2-0; A. Bennink-Keu. den opgeheven en het worden grotere eenheden. ting van de mestvarkens, waarbij o.m. ter sprake
de uitloopstallen (Deense en Engelse
ne 2-0; A. Knoef-W. Bos 0-2; Zweverink-R. Bos De Kerk wordt veelal als een sieraad beschouwd, kwamen
2-0; W. Wassink-Mokkink 2-0; A. Bos-F. Keune welke men toch niet graag zou willen missen. stal) de isolatie en ventilatie.
2-0; A. Bennink-ZweverinkO-2; H. Bannink-Barge- Zou ook de Kerk niet een groter verband moeten Na de pauze werden nog diverse vragen beantwoord. De heer Zents dankt spreker voor zijn
man 0-2.
worden? Van de zondagsviering maakt men deskundige uiteenzettingen en de aanwezigen voor
Inplaats van vrijdag zal a.s. donderdagavond de steeds meer een uitgaansdag. Maar wat ook ver- hun
belangstelling. De opkomst was helaas niet
clubavond worden gehouden.
andert, God is en blijft dezelfde, aldus spreker.
bijzonder groot.
Nadat enige vragen door ds. Dun beantwoord waVERLIES VOOR JEUGDDAMMERS
KATH. PLATTELANDSVROUWEN
ren bracht mej. Meinen hem dank voor zijn duideDe beide vertegenwoordigers van het district lijke en leerzame uiteenzettingen.
De plaatselijke afdeling van de K.P.O. (Kath.
Oost hebben zaterdagmiddag in Arnhem tijdens
Plattelandsvrouwen Organisatie) hield in zaal
't jeugddamkampioenschap van Gelderland beide
Schoenaker een druk bezochte jaarvergadering
VIJFTIG JAAR GETROUWD
een nederlaag geleden. Klein Kranenbarg uit
onder voorzitterschap van mevr. Tr. SchoenakerWichmond verloor met 2—O van J. de Groot uit A.s. vrijdag is het 50 jaar geleden dat het echt- Smit, die in haar openingswoord speciaal mejuffr.
Apeldoorn. Hetzelfde lot onderging Heuving uit paar W. A. Derksen en J. H. Derksen-Ter Bogt Merkx van het Hoofdbestuur uit Arnhem welkom
uit Linde in het huwelijk trad. „Diekemoei" en heette. Me j. Merkx hield vervolgens een inleiding
Warnsveld tegen H. Haverkort uit Arnhem.
„Willemoom", zoals zij in de buurt algemeen be- over „Mens en Kritiek". Over de gehele wereld
kend zijn, zijn beiden nog kerngezond en zeer wordt er veel kritiek geleverd aldus spr.; in de
BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
Na twee weken rust werd de Onderlinge Biljart- kras. De bruid, die op 23 april 1875 werd geboren, gezinnen, op straat, in het verenigingsleven, in de
was eerst gehuwd met E. J. Vreman (12 juni politiek, etc. Het is zo langzamerhand een ziekte
competitie van ,,De IJsselkring" hervat.
1896), die smid was; na diens overlijden huwde geworden, waaraan geheel de mensheid lijdt. Wij
De Kets l behield in de A klasse haar mooie 2e ze met de heer Derksen, die geboortig uit Zelhem, moeten niet zo gauw oordeion en beoordelen over
plaats door een eclatante 7-2 overwinning op het het landbouwberoep uitoefende. Uit het eerste onze medemens, omdat we vaak de achtergronden
bezoekende Drempt 1. De Zon l deed het minder huwelijk werden 2 kinderen geboren. Het gouden- niet weten; ook is elke mens verschillend van
goed door thuis met 2-7 te verliezen van Excel- paar telt 10 kleinkinderen en l achterkleinkind karakter en door zijn opvoeding. Elke mens moet
sior l Baak, terwijl ook Kranenburg l erg zwak Mevr. Derksen is nog zeer kras; naast de dage- zich meer zelfbewust gedragen, meer een perbleek in de thuiswedstrijd tegen Java l uit Vier- lijkse werkzaamheden in de huishouding bij haar soonlijkheid worden. Als iemand met een paarse
akker. De Kets staat nu 3e met 59 punten uit 12, zoon Jan Vreman, helpt ze op de boerderij; zolang mantel wil lopen, dan doet hij dat en heeft geen
de Zon is vierde met 50 punten en Kranenburg is het weer het toelaat helpt ze knollen plukken en mens zich daar mee te bemoeien. Spr. sprak in
10e met 36 punten uit 12.
weet bij het binnenhalen der oogst ook haar man dit verband met waardering over de bevolking
In de B afdeling vocht Kranenburg 2 zich met netje te staan. Toen ze 77 was speelde ze nog mei van Amerika (waar zij voor enkele jaren ver5-4 naar de overwinning, in eigen home tegen de veel enthousiasme mee in 'n toneelstuk. „Willem- toefde); hier noemt men in gesprekken met de
Groene Jager, terwijl de Zon 2 met 7-2 ten onder oom" mag er anders ook zijn met zijn 78 jaar. Hi; medemens eerst de goede dingen van de ander en
ging tegen Drempt 2. De Zon 2 blijft 6de met kan tractorrijden als de beste en fietst nog iedere komt heel achteraan hert; minder goede; zo moet
50 punten uit 12 en Kranenburg l is lle met 31 dag. Wij wensen het gouden paar met zijn fa- het ook hier worden.
punten.
milie morgen een prettige dag toe.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de

Bronch i letten

de jongerenclubs en de plattelandsvrouwen. Er
was een wisseling van het secretariaat in deze
zin, dat de heer H. Pelgrum in de plaats trad voor
de heer G. J. Wuestenenk. Spr. dankte de heer
Wuestenenk voor al hetgeen deze in een kwart
eeuw voor de af d. Vorden heeft mogen doen. Spr.
wenste de heer Pelgrum sterkte toe om het secretariaat naar behoren te verrichten.
Spr. eindigde zijn betoog met de wens dat Nederland in het nieuwe komende internationale beleid,
waarnaar wij langzaam maar zeker toegaan, een
goede eerste plaats mag innemen. Dit kan via de
landbouworganisaties, zoals dit ook in het afgelopen jaar is gebeurd.
Uit het jaarverslag van de secretais, de heer H.
Pelgrum, stippen wij het navolgende aan. Het
ledental bedroeg op 31 dec. '64 220. Er werden
4 algemene ledenvergaderingen gehouden en tevens een winter- en een avondexcursie naar diverse landbouwbedrijven in de omgeving, een culturele- en een forumavond samen met de Bond van
Plattelandsvrouwen en Jong Gelre.
De penningm. kon een batig kassaldo meedelen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het aftredende bestuurslid, de heer H. Bouwmeester,
herkozen.
Ook de kas van het Veefonds bleek een batig
saldo te bezitten.
Hierna sprak de heer A. Harmsma over het onderwerp: ,,Rundveeziekten".
Spreker behandelde diverse ziekten die vrij regelmatig op de bedrijven voorkomen, o.a. „trommelzucht". Spr. waarschuwde tegen bevroren, gistend en schimmelig voer, en adviseerde de dieren
eerst wat hooi of stro te geven en daarna knollen.
Ziekte is eigenlijk verstoring van de evenwichtstoestand bij het dier. In verband met de bemesting
stond spr. stil bij de Ca- en P-verhouding in het
voeder, wat weer verband houdt met de bemesting
en veebezetting (grastoestand). Verder behandelde spr. de melkziekte en de kopziekte. Ook speelt
de bemestingstoestand van de grond in deze een
belangrijke rol. Een drietal factoren die uierontsteking konden bevorderen waren: a. stallenbouw (vooral de stand); b. erfelijkheid (vorm
van de uier) en c. melktechniek. Tegen infecties
veroorzaakt door parasieten, zoals de longworm
bij jongvee, kan men de kalveren laten vaccineren. Naar aanleiding van deze inleiding werden
verschillende vragen gesteld welke op uitvoerige
en duidelijke wijze door spr. werden beantwoord.
voorzitster mevr. Tr. Schoenaker-Smit met grote
meerderheid herkozen, terwijl inplaats van mevr.
Mullink-Wiggers, die zich niet meer herkiesbaar
stelde werd gekozen mevr. R. Lijftogt-Zieverink,
Vorden. Het financiële verslag van de penningmeesteres mej. R. Wissink vermeldde een batig
saldo, terwijl ook het jaarverslag van mevrouw
Haverkamp-Hollink (secr.esse) er weer keurig
uitzag. De vereniging telt meer dan 70 leden.
Mej. Merkx vertoonde hierna nog enkele kleurendia's uit de missie, waarvoor door de afdeling
verleden jaar kleding etc. beschikbaar waren gesteld.
De presidente dankte in haar slotwoord mej.
Merkx voor haar interessante en leerzame inleiding en de scheidende mevr. Mullink-Wiggers, die
in het bestuurscollege steeds een prettige en ijverige medewerkster was geweest.
BIOSCOOP

De film van zondagavond : ,,En zij schaamden
zich niet", stelt het probleem van het huwelijk
op te jeugdige leeftijd aan de orde.
Inplaats dat zijn huwelijk voor de 18-jar. jongeman een stimulans is om zijn studie goed aan te
pakken, beziet hij het leven alleen maar van de
gemakkelijke kant. Dit loopt natuurlijk spaak.
Het is een film die aantoont dat het huwelijk
geen kinderspel is.
VOETBAL

Voor de v.v. „Vorden" is het nieuwe jaar goed
begonnen, want zowel Vorden l als 2 slaagden
erin om voor de eerste maal in deze competitie
een uitwedstrijd te winnen. Beide ploegen wonnen nl. met 4—2.
De 4—2 overwinning die Vorden l te Braamt op
St. Joris behaalde kwam tot stand op een zwaar
en modderig terrein, waarop de over 't algemeen
licht gebouwde Vorden-spelers uitstekend uit de
voeten konden komen. Dit geldt speciaal voor
midvoor E. Eggink, die met drie doelpunten bewees niet voor niets topscorer te zijn.
Voor de rust had Vorden de wind in de rug en
wisten de geelzwarten zich enkele goede scoringskansen te scheppen. Eggink speelde zich na 10
min. prachtig vrij en gaf de St. Joris-doelman
geen schijn van kans: O—1. Nijenhuis, die deze
middag een paar maal met zijn hoog voor doel
geplaatste cornerballen, paniek voor het St. Jorisdoel zaaide, was de grondlegger voor het tweede
Vordense doelpunt. Een corner, door hem genomen, werd in eerste instantie afgeslagen, waarna
Eggink uit de scrimmage die hierna ontstond,
raak schoot: O—2. Dit was tevens de ruststand.
In deze eerste helft had doelman Golstein éénmaal
Vrouwe Fortuna op zijn hand toen de bal van de
binnenkant van de paal weer het veld insprong.
Door een misverstand in de verdediging kon Sint
Joris na vijf min. in de 2e helft de achterstand tot
l—2 reduceren. Wederom een goed genomen corner door Nijenhuis stelde Holsbeke in staat er al
koppend l—3 van te maken. Eggink bracht de
stand, na een goede combinatie tussen B. Nijenhuis en G. Janssen op l—4. R.half Teerink was
10 min. voor tijd in de veronderstelling dat er op
het voetbalveld ook judogrepen toegepast mogen
worden. De scheidsrechter deelde zijn mening niet
en kende St. Joris een strafschop toe, die in een
doelpunt werd omgezet. Eindstand dus 2—4.
Vorden 2 stond tegen Zutphen al gauw met l—O
achter. Vlak voor de rust scoorde Korenblik de
gelijkmaker. Door doelpunten van R. Eggink en
Vruggink namen de geelzwarten in de 2e helft
een l—3 voorsprong. Tien min. voor tijd werd 't
2—3, waarna De Greef aan alle onzekerheid een
einde maakte: 2—4.
Vorden 3 kon het thuis tegen koploper Hercules
niet bolwerken en verloor kansloos met 4—0. Met
de rust was het O—1. Vorden 4 werd afgelast.
Het programma voor a.s. week-end luidt: Soci 2—
Vorden 3; Vorden 4—Baakse Boys 2; BeQuicka
—Vorden a; Vorden c—Warnsv. Boys a; Zutphen b—Vorden d.

Voor
het

Uit de gemeenteraad (vervolg en slot)
Om leermiddelen ten behoeve van het vak handenarbeid aan te kunnen schaffen besloot de
raad aan de school in de Wildenborch hiervoor
f 600,- beschikbaar te stellen.
Diversen
De N.V. Bank voor Nederlandsche gemeenten
heeft zich bereid verklaard de gemeente voor
het jaar 1965 een crediet in rekening-courant beschikbaar te stellen tot een bedrag van
f 240.000,-.
De heren J. Arfman en Th. Nijenhuis te Vorden
en de heer R. J. van Overbeeke te Zutphen,
hebben ieder van de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten aangekocht één van de thans nog in
aanbouw zijnde woningen in plan „Boonk". De
netto stichtingskosten van de woningen bedragen resp. f 22.308,-; f 24.926,- en f 20.872,81.
Met de gebruikelijke gemeentelijke garantie van
de juiste betaling van rente en aflossing ging
de raad akkoord.
Architect Heineman heeft onlangs geconstateerd
dat het verval van de bedekking van de spits
van de gemeentetoren bjj de Ned. Herv. Kerk
ernstige vormen heeft aangenomen. Vooruitlopende op de restauratie is onlangs reeds een
afrastering rond de toren geplaatst. Dit heeft
zijn nut reeds bewezen want bij de laatste storm
lagen er verschillende leien binnen deze omheining, aldus de voorzitter. De raad besloot de restauratiewerkzaamheden van de toren onderhands aan te besteden. Rijk en provincie verlenen
in de restauratiekosten resp. 40 en 10 %.
De procedure i.z. de onteigening van het terrein
met toegangsweg t.b.v. de rioolwaterzuiveringsinstallatie is thans zover gevorderd, dat voorlopige inbezitneming van de gronden kan plaats
vinden en dus met de bouw kan worden begonnen.
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het dan
zover. Dat dit project onderhands aanbesteed
werd vertelden wij reeds.
De heer Hartelman maakte B. & W. opmerkzaam
op de erbarmelijk slechte wegen in het plan
Boonk. B. & W. waren het volkomen met de heer
Hartelman eens. Er zijn nu ijzeren platen gelegd,
zo vertelde de heer Wuestenenk, zodat de toestand toch enigszins dragelijker is geworden.
Wanneer de kwestie „Vogelbosje" opgelost is,
kunnen de wegen in orde gemaakt worden. De
heer Lenselink voegde hieraan nog toe dat de
bewoners van tevoren van de conditie van de wegen op de hoogte zijn gebracht.
Schoolnieuws De heer Regelink vroeg of er al een oplossing is
gevonden voor de gemeentewaag. Weth. Lenselink
Wegen het bereiken van de pensioengerechtigde wist te vertellen dat er op het ogenblik door de
leeftijd op 13 maart a.s. besloot de raad mej. varkenshandelaren nog gebruik van wordt geE. C. Nipius, onderwijzeres aan de openbare maakt. Een oplossing is echter nog niet gevonden.
lagere school, met ingang van l augustus a.s. Laat G.S. het maar overnemen, dan zijn wij eraf
op eervolle wijze het gevraagde ontslag te ver- vond de heer Wesselink.
lenen.
De heer Regelink was bang dat de weg bij WolOp verzoek van het bijzonder kleuteronderwijs ters (Galgengoor) nooit in orde komt, indien deze
kunnen de kleuterleidsters in aanmerking ko- weg niet verhard wordt. De heer Lenselink was
men voor vergoeding van reiskosten naar de hier nog niet zo 3^v van omdat de aannemer
woonplaats van haar ouders (één maal per die dagelijks over creze weg zand vervoerd van
maand). Deze regeling geldt zowel voor open- het Galgengoor naar Zutphen ervoor moet zorgen
bare- als bijzondere kleuterscholen. Omdat een dat de weg weer begaanbaar wordt. Hij heeft
kleuterleidster reeds in 1964 voor deze vergoe- hiervoor een waarborgsom van ƒ 10.000,— moeten
ding in aanmerking had kunnen komen, vond storten. De heer Schurink attendeerde B. & W.
de raad het billijk deze verordening geacht in tenslotte nog op d^fechte toestand van de Kerkwerking te zijn getreden op l augustus 1964.
hof weg.

Veel gepraat over benoeming gemeenteopzichter
Tijdens deze vergadering werd de benoeming
van een gemeenteopzichter C (wegen en riolering) aan de orde gesteld. Tegen deze aanstelling bestaat bij G.S. geen bezwaar, zo deelde de
voorzitter mede.
Wel merken G.S. op dat bij pensionering of vertrek van personeel in vaste dienst, hiervoor niet
zonder meer nieuw personeel in vaste dienst
behoort te worden aangetrokken. Alvorens hiertoe wordt overgegaan dient nauwlettend te worden nagegaan of de vaste kern van gemeentewerken niet te groot wordt. De raad kreeg van
B enW te horen dat deze opzichter voor vast
aangesteld zal worden, mits deze man medisch
wordt goedgekeurd. De heren Bannink en Wesselink waren het met de instelling van deze
functie niet eens en schaarden zich onomwonden
achter de opmerking van Ged. Staten. De heer
Wesselink vond het eigenaardig dat deze man
meteen voor vast aangesteld wordt Het is toch
normaal dat er eerst een bepaalde proeftijd
aangehouden wordt, zo meende hij. Van de zijde
van B en W werd de heer Wesselink medegedeeld dat dit bij de benoeming van ambtenaren
niet gebruikelijk is. Bovendien zou het wel eens
moeilijk kunnen vallen iemand voor deze functie
te vinden, wanneer deze persoon niet meteen
een vaste aanstelling zou krijgen. Met deze
verklaring van B en W was de heer Koerselman
het roerend eens.
Later in de vergadering besloot de raad de rioolwaterzuiveringsinstallatie met bijkomende werken onderhands aan te besteden. Door zijn zeer
specialistische aard leent dit werk zich niet voor
openbare aanbesteding, zo luidde het oordeel
van het adviesbureau Bongaerts en Kuyper. De
heer Bannink zag hierin o.m. een reden de functie van gemeenteopzichter overbodig te vinden.
B en W waren echter van mening dat er in Vorden genoeg werk voor deze opzichter te doen is.
De heer Norde merkte nog op dat de konsekwenties van een vaste aanstelling zijn dat deze man
blijvend aan de gemeente Vorden is verbonden.
Op de aanbeveling voor deze benoeming stonden
de heren Simmelink en Maarschalkerweerd uit
resp. Lochem en Utrecht. Met tien stemmen voor
en twee blanco werd de heer Simmelink tot gemeenteopzichter benoemd.
De heer v. d. Zwam uit Brummen werd met algemene stemmen tot gemeenteschilder benoemd.

OUDERAVOND O.L.S. DORP
Onder voorzitterschap van de heer H. Tiessink
hield de Openbare Lagere Dorpsschool een goed
bezochte ouderavond in het Wapen van Vorden.
Secr. de Jonge gaf een uitvoerig overzicht van de
gebeurtenissen van het laatste jaar. Penningmeester Beek moest tot zijn spijt een flink nadelig saldo melden.
Hierna kreeg het hoofd der school de heer Brinkman het woord voor zijn samenvatting „Schoolzaken", waarin hij ondermeer de ouders dringend
verzocht bij ziekte van hun kind (eren) direct bericht te doen. Verder deelde hij mede dat het
vakonderwijs voor handwerken door mej. Hesselink voor de 5e en 6e klas in de toekomst van
2i/2 op 4 uur gebracht zal worden. De school telde
op 16 januari j.l. 210 leerlingen waarbij zij opgemerkt dat de school zesklassig is en er geen 7e
en 8e leerjaar aan verbonden is.
Op 26 en 27 februari zullen de jaarlijkse operetteavonden gehouden worden. De jeugd is druk aan
het instuderen met het Rozenprinsesje.
Een warm pleidooi hield meester Brinkman voor
het lezen van bibliotheekboeken. Hij spoorde de
ouders dan ook aan het lezen zo veelmogelijk te
willen stimuleren.
Na de pauze was het woord aan een forum bestaande uit de dames ïjoonk en Scheltens en de
heren Beek, Bargerman, Spanhaak en Brinkman,
gepresideerd door de heer Pelrum.
Aan de orde werden gesteld : Rolverdeling brj
operettes; sexuele voorlichting; huiswerk maken;
de waarde van hoge rapportcijfers; de invloed van
TV op het schoolleven. Zijn schoolreisjes uit de
tijd en te gevaarln'k ?
De gevoerde discussies, waarbij de meningen nogal
eens tegenover elkaar stonden, waren voor de
aanwezigen ntet alleen interessant maar ook leerzaam en werden met grote aandacht gevolgd. Het
was een zeer geslaagde ouderavond.

Hfindje
verkouden
• ^ dan net als bij
Vaderen Moeder DA M PO
BILJARTEN
De vier teams van de Vordense biljartver. KOT
hebben de afgelopen week in het biljartdistrict
Zutphen & Omstr. uitstekende resultaten geboekt.
In kl. C I versloeg KOT het bezoekende Voorst l
met 4—2.
KOT 2 versloeg in Warnsveld Pauw 3 met 6—2.
In klasse C III speelde KOT 3 verrassend met
4—4 gelijk tegen koploper De Hovenl.
In klasse C IV versloeg KOT 4 het bezoekende
Carambole 3 met 6—2.

warmste
vuur...

Siemerink

Verkoopadressen:

f7.65 per fles

Brandsloflenhandel G. Weulen Kranenbarg
Vordcn - Ruurloscwcg 47 - Telefoon 05752-1217

KEUNE

Bestel vroegtijdig
uw
HAANTJES
f 1,60 p. % kg
KIPPEN

f 1.30 p. V2 kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
tel. 1283

tel. 1214

Te koop gevraagd:
nuchterestierkalveren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Pluimveebedr. „de Driesteek"
Iedere week aan te
bieden:
^^
ééndags kuikens ^F
8-weekse hennen

A. BUKMAN
Driesteek l Warnsveld
telef. (05750) 476^

aUTO-VERHUllf

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Voor de onderlinge competitie van de damclub
D.C.V. werden vrijdagavond in zaal Eskes de vol- Het adres: Tel. 1306

gende wedstrijden gespeeld: Esselink—Hulshof
afgebr.; Klein Brinke—Oukes O—2; Nijenhuis—
PASFOTO'S voor
Ter Beest l—1; Stegeman—Norde l—1; Breuker
half
één gemaakt, de—Mennink 2—0; Wiersma—Roozendaal 2—0; S.
Wiersma—Klein Lenderink 2—0; Wansink—Wen- zelfde dag nog klaar.
tink afgebr.; Hesselink—C. v. Ooyen afgebr.
Foto Zeylemaker,
Voor de jeugdafdeling werden dit weekend de volHoutmarkt 77.
gende wedstrijden gespeeld: W. Bos—J. Dijkman
Zutphen
O—2; Mokkink—Zweverink O—2; M. DijkmanKlein Ikkink l—1; Rietman—Keune l—1; R. Bos
—Heersink O—2; J. Borgonje—Leunk O—2; A. Assurantiekantoor
Wassink—Bargeman afgebr.; C. Borgonje—W.
Wassink O—2.

J. van Zeeburg

De voetbalcompetitie begint moeizaam weer op
gang te komen; eindelijk konden de Ratti-spelers
zondag hun schoenen weer uit het vet halen, na
meer dan 6 weken rust.
In Buslo kregen zij tegen CUPA I een 6-2 nederlaag te slikken.
Twee spelers waren verhinderd, Wentink en
Steenbreker, waarvoor in de plaats kwamen,
J. Huitink (doel) en J. v.d. Logt. Het begin was
hoopgevend voor de Rattianen, die na 10 min.
de leiding veroverden, toen Rutgers scherp voorzette naar r.buiten Lichtenberg, die met een flitsend schot de Cupa-doelman passeerde (0-1). In
de 35ste minuut werd het bijna gelijk toen een der
Ratti-spelers hands maakte; de penalty werd echter via de bovenkant van de lat over gschoten.
Na de thee waren de rollen omgekeerd; Cupa gaf
de toon aan en wist reds dadelijk na de aftrap met
een prachtig schot in de r.bovenhoek de stand op
1-1 te brengen.
Het bleef hier niet bij en bij een hernieuwde aanval over de linkervleugel moest Huitink voor de
tweede maal in het net duiken (2-1). Na een kwartier was het weer raak; Cupa's rechtsbuiten glipte
door de Ratti-defensie en schoot onhoudbaar in
(3-1). Een hoge bal die door de Ratti-doelman
verkeerd werd beoordeeld bracht de stand op 4-1.
Uit een der aanvallen van Ratti, kon v.d. Logt, nadat een eerder door Rutgers ingeschoten bal hem
voor de voeten rolde, feilloos inknallen (4-2). Tien
minuten voor het einde kreeg de tegenpartij weer
een strafschop cadeau door hands van een Rattispeler; deze werd onberispelijk in een doelpunt
omgezet (5-2); enkele minuten voor tijd profiteerde de vrijstaande Cupa-linksbuiten van een
te lang treuzelen in de achterhoede (6-2).
De reserves traden ook voor het eerst in het nieuwe
jaar weer binnen de krijtlijnen, maar verloren op
het nippertje van Voorst 6, een der koplopers;
het werd een eervolle 3-4 nederlaag voor de Rattianen. Met rust was de stand al 2-3, waarna beide
ploegen nog eenmaal scoorden.
Voor a.s. zondag staat er voor het eerst een uitwedstrijd naar OBV, Apeldoorn op het programma, Ratti 2 speelt thuis tegen Zutphania 6, Ratti 3
uit tegen do Hoven.
Van de jeugd speelt alleen het a-elftal de uitwedstrijd tegen Be Quick b in Zutphen.

Nederland N.V.

Fina

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.

RATTI-NIEUWS

de haardolie
van

Vorden

BELANGRIJKE
OPENBARE VERKOPEN!
Op donderdag 4 februari a.s.
v.m. van 10-12 uur en n.m. van 2-4 uur zal H. Roza, gerechtsdeurwaarder te Zutphen, ten verzoeke
van zijn opdrachtgever, bij opbod a contant (plus
15 % opgeld), in de zaal van
Hotel-Café 't Wapen van Vorden (F. Smit)
AAN DE DORPSSTRAAT TE VORDEN,

overgaan tot verkoping van een grote partij gereedschappen en andere goederen als :
olirkarhHs . cpl. T.L.-buizen (enkele en dubb«'l«',
40 en 80 watt) - elektrische hjuidboormachines (612 nuii) met en zonder standaard - elektrische
slijpmachines (lichtere en zwaardere soorten) lichtnetmotoren - transistor-radio's • Prisma kykers - dames- en herenpolshorloges - motor- en
handgrasmaaimacliines - motorjassen - bankschroeven (lichte en zwaardere) - dozen dop-,
ring-, on steeksleutels - bacho's - cirkelzaagassen 89 delige gereedschapkisten - elektrische koffiemolens - haarddroogkappen - hand- en trekzagen lijmklemmen - schroevedraaiers L beitels, alsmede
vele andere gereedschappen en elektrische
materialen.
Kijken vanaf één uur voor de verkoop !

Voor al uw HANDELSDRUKWERK

voor al uw
verzekeringen
hypotheken
en financieringen
Verhuur van gelegen'
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Bupro-yas
Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

H. Lijftogt, B. v. Hackf.w 31

is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden
l blik Appelmoes
59 et - 6 et zegelvoordeel
liij twee tuben tandpasta tandenborstel gratis
l rol Kierbesehuit
29 et - 3 et
100 gram gelardeerde lever
59 et - 6 et
,,
l rol Schotse drop
25 et - 5 et
l blik Gehaktballen in jus
137 et - 27 et
l y.ak Knabbelkoeken
80 et - 16 et
l pot Pindakaas
105 et - 21 et
l fles Koffiemelk
106 et - 21 et
l pot Haring
146 et - 29 et
„
l pot Rolmops
146 et - 29 et
l zakje Oranjefestival
49 et - 5 et
hierbij een roltoeter gratis
l fles Limonadesiroop
hierby l zakje drinkrietjes gratis!Il50 et - 15 et
Bij 21 pakken Peulvruchten
l litcrspof Augurken van 118 et voor 98 et
250 gram Dominowafels
77 et - 8 et

AFGEMAT
OVERSPANNEN
MOE
U BENT AAN

REMMERS

SCHIEFERS
BLOEDWIJN

toe.

DROGISTERIJ

De Olde Meulle

Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
jjJS SPAB.EN B)J D£ KOOP,

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Voor de vele blijken van
belangstelling, betoond bij
ons 25-jarig huwelijksfeest,
zeggen wij u, mede namens
onze kinderen, heel hartelijk
dank.
FAM.

r\

X

LICHTENBERGPIETERSEN

Vorden, januari 1965
Nieuwstad 61
TE KOOP:
Enkele nieuwe
kolenconfectors
f 275,—
Gebruikte kolenhaarden
met glasdeur en
vultrechter
f 125,—
met mikadeur
f 65,—
Oliekachels vanaf f 125,—
Nieuwe demonstraties
wascombinaties
f 275,—
Losse centrifuges
f 95,—
Zeugenkooien
f 70,—
Landhekken
f 42,50
Railpalen(langl.65m)f 3,—
Vlakke platen voor
dakbedek. 90 x90 cm f 0,95
Tevens ruime voorraad
sport- en tourrijwielen voor
jongens en meisjes.
Nieuw en gebruikte.

Gebr. Bulten
Ds van Dijkweg 17, Doetinchem, tel. (08340) 57l2
3552
Woensdag 3 februari wegens huwelijk de gehele dag

gesloten
ESKES levensmiddelenbedr.
Wegens huwelijk gevraagd

een net meisje
voor de huishouding.
H. A. BOGCHELMAN
Nieuwstad 5

HEINZ
BABY- EN
KLEUTERVOEDING

X
X
W
W
W
Q

f\

JAN ESKES

X
X
X

en

JANNIE DOROTHEA MEIJERINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking X
D. V. zal plaats hebben, woensdag 3 februari
's middags om 2.00 uur in het gemeenteX
huis te Warnsveld.
Kerkelijke bevestiging 's middags om 3.00 X
uur in de gereformeerde kerk te Lochem, X
door de weleerw. heer ds W. A. Jelsma. X
Vorden, B 96
Laren, C 40
januari 1965
Toekomstig adres : Rijksstraatweg 71 a,
Warnsveld.
Gelegenheid tot feliciteren op onze trouw- U
dag van 4.00 - 6.00 uur in hotel „Endepol"
t« Lochem.

Voor het leeghalen van

gier- en rnengmestkelders
houdt ondergetekende zich
beleefd aanbevolen.
H. BOSMAN
bij 't zwembad
telefoon 1284

het overtrekken en bijvullen van uw matrassen, het adres

A. J. A. Helmink

GELDERSE ROOKWORST twee stuks (500

donderdag 27 januari a.s.
om 2 15 uur in het Nutsgebouw.

HERMANUS MEMELINK

Denkt u er aan!
A.s. vrijdag en zaterdag 29 en
30 januari

weduwnaar van
Johanna Stegerman
in de ouderdom van ruim 73 jaar.
Diep betreurd door ons allen.

UITVOERING
van de Meisjes- en Jongemannenvereniglng in Irene.

Wichmond :

Zij spelen voor u het blijspel

B. J. LEBBINK
H. H. LEBBINK-GARRITSEN

Herrie op de
hoeve

Doetinchem :
F. M. RENGELINK-LEBBINK
F. RENGELINK

DIT MAG U NIET MISSEN EN MOET U
HEUS KOMEN ZIEN.

Vorden :
M. J. LEBBINK
G. H. LEBBINK-BOSCH
en kleinkinderen

VERHOOGT
UW WEERSTAND
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging ?

De teraardebestelling zal plaats hebben op
zaterdag 30 januari op de Algemene Begraafplaats te Vorden om 13.00 uur.

Mevrouw,

79
79
139
79
39
79
100

Grote blikken ananas -- Koopje -

Beste jongens, weet je moeder dat je
bij ons bij aankoop van een
MOOIE PYAMA OF

OVERHEMD

SPELDJE CADEAU KRIJGT ?

M

A. J. A. Helmink

Zoute pinda's (300 gram)
S stukken toiletzeep
NU VOORDELIG SOEP KOKEN ! !
A.J.P. soepen, o.a. kip-, groente-, vermicelli- en
tomatensocp, 2 zakjes voor

89

Pindarotsjes 200 gram voor

89

Diverse smaken JAMS

65

Bruine of witte ijscups 200 gram

89

CHOCOLA l) F] HAGEL 2 zakjes 400 gram

100

Bij 500 cent aan boodschappen 250 gram banketbakkerskoekjes voor

Grote flessen shiolie

AZON, ABBO, PRESTO, VIM,
NIBKOSTIJFSEL EN
AMMONIAK.

EEN

Pakjes biscuits (200 gram)

55
59

(10 stuks)
69

Calvé mayonnaise, per tube geen 59 et maar

Wist u, dat wij ook alle soorten
afwas- en bleekbenodigdheden
hebben o.a.

Verder
NAAIMACHINEOLIE
PETROLEUMBUSJES
PETROLEUMSTELLEN EN
KATOEN
PETROLEUMKACHELS
GASKACHELS
MET GAS ZONDER
STATIEGELD

54

-koopje-

119

5 pakken lucifers

98

NOG STEEDS VOLOP SUNIL MET GRATIS THEEDOEK
OMO MET GRATIS AFWASBAK
Leverpastei groot blik (200 gram)
BoerenmeÊworst 200 gram

98

Haagse leverworst 200 gram

59

Nierkaas 150 gram

65

EXTRA EDITIE VOOR DE JEUGD ! ! !

Bij elk pakje pudding, gratis l Flinstones figuur of
l bouwplaat.
G r a t i s speldjes by : Dubro af wasmiddel. Honings
aroma, Bros chocoladerepen en Lodaline afwasmiddel

Telefoon 1755 - Vorden

te Vorden

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
ONTVANGT U TWEE ROL KOEKEN VOOR

X

79 CENT

X

Gasdepot : H. Hissink, 't Hoge 82

3O

op Zaterdag 30 jan. 7 uur

Verzorgd door

Fretfdy
and liis
White Waves

Te koop drachtige VAARS,
roodb. 11 febr. a.d. telling
A. J. Lenselink, Almensew 42
'<Te koop een roodb. drag.
VAARS. 8 febr. a.d. telling
met zeer goede melklijsren
H.Hissink, ach/erVeerenda al
MOGEN WIJ OUD PAPIER BIJ U KOMEN HALEN ? Wij verzamelen het
voor een bijzonder doel.
Kinderen School 't Hoge.

Te koop OPEL Olympia,
bouwjr. '53, in prima staat
en een WEIDEPOMP.
B. v. Hackfortweg 56,
Vorden
Te koop l OPEL Rekord
1700 b.j. '61 met schuifdak
Deze wagen verkeert in zeer
goede staat, l VW de Luxe
b j. 1954.
GARAGE KURZ,
off. Glas-dealer, Industrieweg 7. Tel. 1649

Speciale dekenreklame
ƒ iO^S
ƒ 39,75

CONTACT
van

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5

Vorden

Het zeer populaire GENERAL-MOTORS-product

OPEL
is leverbaar in verschillende modellen.

ZUIVER WOLLEN DEKENS
2 persoon* nu
l persoon» nu

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

De HELFT of VIERDELS Te koop 2 VIERDELS van
v. 'n dikke jonge koe te koop een vette koe. Wed. Klein
M. Berenpas, „De Scheur- Bleumink, Almenseweg 58,
horst". Boggelaar.
Vorden

l/o r ft €• n

Ruim 1375 gezinnen in Vorden

De K A D E T T
is een prettige, ruime en
zeer zuinige auto.

Neem
obligaties v. de N. V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a f 1000.—.

Prijs f 5470.-.

De fraaie

5%% rente
Inlichtingen en prospecti bij:

85

D K STUNT VAN DE WEEK ! ! !
Bij elke kilo suiker, grote zak
e i e r k o e k e n voor

Vorden, 26 januari 1965
,,Leemreize" E 34

v. HAMOND'S Oliehandel

Vitamine C

per lilcrblik deze week voor

Puddingsaus 2 flesjes voor

Aanvang 7.30 uur.

't Wapen van Vorden

Veldwijk, telefoon 1249

HERO dopcrwtcn fijn, normale prijs 112 ft,

Twee zakjes katjes-drop

H H. LANDBOUWERS!
Naar aanleiding van de bekendmaking van de C.L.V.
de Eendracht, dat zij voortaan geen graan meer kan
bespuiten, delen wij u mede, dat wij nu in staat zijn
ook uw

A. BEEFTINK

98

Zuivere vrucht<>nlimonade 2 grote flessen voor

Jus de Oraiige grote fles voor

Heden nam de Here, na een kortstondige
ziekte, geheel onverwachts, zacht en kalm
tot zich onze zorgzame vader, behuwd- en
grootvader

Vraag ons naar de prijzen !

Loonbedrijf

182
82

Jampotten appelmoes 3 potten voor

m

Uw opgave zien wij gaarne
tegemoet

189

d<"/.«' wiM'k fik 2e pak ƒ l,— goedkoper dus

Bejaardenkring

SHOW- EN DANSAVOND

met een nieuwe machine
op een lichte tractor.

gram)

DRIE MOLLEN KOFFIE PER PAK VERLAAGT TOT

Aangeboden: Z1TSLAAPKAMER of eventueel kosthuis, in de kom van het
dorp.
Brieven onder letter K aan
het bureau van dit blad

graan enz. te
bespuiten

Drastische
prijsverlagingen
Velen moesten wij teleurstellen, daarom op verzoek nog één
keer :

Telefoon 1514

Dhr G. J. Bannink brengteen bezoek

DROGISTERIJ

De Olde Meiille

Voor het STOFFEREN van uw meubelen,

NIEUW!

de Heer W. ter Haar

pedi°form

STATIOHCflRIOOfl
Reeds leverbaar

vanaf f 609O.-.

(föWMdtickMtïfö

Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden
tel. 1541. (overdag)

..op medische leest geschoeid l

Inruil en financiering mogelijk.
Demonstratie-wagen aanwezig.

Elk paar verpakt in leuke "kijkdoos"!
Toom zw. BIGGEN te koop
T. Roeterdink, B 21, Vorden
10 BIGGEN te koop bij
A. Poterman, bij Buitenzorg
Warnsveld.

ingebouwd
voetbed

Wiillink's schoenhandel

Garage KUYPERS
OPEL SUB-DEALER — Telefoon (05752) 1393

CHEMISCH REINIGEN!!
HOE DOEN WE DAT??

"Nutsgebouw

H.H. PLUIMVEEHOUDERSÜ
Wij leveren voor het a.s. seizoen alle

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

soorten kuikens !

Zondag 31 januari» 8 uur
WIJ LATEN HET U ZIEN EN

VERTELLEN HET Uu!

Met ingang van heden plaatsen wij zeven (7) weken iedere donderdag
in deze krant een foto uit ons bedrijf en zetten daar een omschrijving bij.
MAAR . . . de omschrijving past niet bij de geplaatste foto!
Aan u de vraag: Welke foto hoort bij welke omschrijving?
Na zeven (7) weken vragen wij U dat! Voor goede oplossingen (gedeponeerd in de safe van notaris D. J. Wieringa te Apeldoorn) stellen wij
de volgende prijzen beschikbaar:
4 de prijs f 50
5 de t.m. 8 ste prijs, ieder f 25

1 ste prijs a f 500

2 de prijs a f 250
3 de prijs a f 100

Bij meerdere goede inzendingen beslist het lot!

PRIJZEN TOT 6 MAART :
Gewone rassen (W.L., R.I.R. etc.)

En zij schaamden zich niet.

Gesext

ƒ 0,90

Met Barbara Fry - Matthias Fuchs.

Zgn. ,,Zwartjes gesext

ƒ l,—

Een film over jongens en meisjes, zoals er
duizenden zijn.

NADIEN TOT 18 APRIL :
Gewone rassen

ƒ l—

Zwartjes

ƒ 1,10

B. F. LEBBINK
Kuikenbroedersno. 9453 . Fokkersno. 409

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek
l liter erwtensoep
200 gram boterhamworst
200 gram tongeworst
200 gram hoofdkaas
100 gram pekelvlees

WASSERIJ

CHEMISCHE

„COUP-SAFE" KWALITEIT
SINDS 1890

70
100
60
60
60
65

et
et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
FOTO n o. 1

GEMS
Metaalwerken N.V.

Omschrijving no A.

Vorden,

VO^IGEVING

(1830)

Jkl, (05752) 1546

VRAAGT:

Medewerker voor
J^t Bedrijfsbureau,

EEN GOEDE RAAD! Knip deze advertenties uit en . . . .

tijdschrijver

A.S. ZATERDAG 30 JANUARI

biedt aan:

Simca 1300 G.L. 1964 25.000 km gereden
Simca 1000
1964 12.000 km gereden
Simca 1000
1963 47.000 km gereden
V.W. de Luxe... 1963 50.000 km gereden
V.W. de Luxe... 1961
Renault Dauphine 1962

't Beste: Bredeveld gaan vragen

REGENKLEDING
KORTE JAS EN BROEK
LEREN VESTEN
LEREN WANTEN
RUBBERLAARZEN
ENZ. ENZ.

fa. G. W. Luimes - B. Lammers
WARMTE
voor de

NACHT
Het mag regenachtig en guur
zijn het mag 20° vriezen.
U slaapt warm met een

ELEKTRISCHE DEKEN
NU AL EEN ECHTE ERRES
1-PERSOONS DEKEN VOOR
69,50.

U kunt komen kiezen uit een
ruime sortering of u belt 1546
en wij komen.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Goed kunnende
rekenen.

Groene Kruis, Vorden

METAALWARENFABRIEK

Willen diegenen, die nog uitleenartikelen in huis hebben,
en hier geen gebruik meer van
maken, deze terugbezorgen.

Orkest „The Starlets"

Met T.V. geen gokje wagen

Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

± 1 7 jaar.

Dansen

OCCASIONS DOOR INRUIL
OP SIMCA VERKREGEN

Inruil en/of financiering is mogelijk.

m de functie van

Zaal LANGELER — Hengelo Gld.

GARAGE TRAGTER

l
l
l
l
l
l

bewaar ze!

TOEGANG 18 JAAR

Voor afweer tegen regen en kou:

E 47 - Vorden - Telefoon 05752-6739

Personeel, depot- of filiaalhouders van „de Achterste Molen" zijn van
deelneming uitgesloten!

f

Nieuwveld N.V
Industrieweg 7 • Vorden

Denkt u ook aan de lampen ?
Het Groene Kruisgebouw is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 1-1.30
uur namiddags.

GEVRAAGD

WITTE WEKEN
HUISHOUDGOEDEREN
de mode van nu
;

Tafellakens - - moderne dessins
Lakens en Slopen - - de beste kwaliteiten
Bed-sets — het nieuwste van het nieuwste

Baddoeken
Badlakens
Badsets
Badhandjes

JONGENS
EN

MEISJES
vanaf 14 tot en met 18 jaar.
Lichte werkzaamheden.
Prettige werkkring.
Lonen vanaf ƒ 50,- tot en met
ƒ 75,- per week.
Gratis koffie, thee en
werkkleding.

één kleurenpracht

A. W. UENK
Zutphenseweg C 60
Telefoon 1327

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

N.B.P.V. - V.V.V.

Cursus Pensionhoudsters

Komt eens praten voor uw huwelijksuitzet of aanvulling hiervan.

Deze cursus is bedoeld voor
dames, die pensionhoudster zijn
of willen worden en zal worden
gehouden in de tweede helft
van februari 1965 in Vorden.

KWALITEITSGOEDEREN

waar u jaren plezier van heeft

komt vrijblijvend binnen kijken

Zie onze speciale aanbiedingen tijdens „de witte weken"»

De Textielspecialist

H.

Een gezond zakje veer, licht
verteerbaar en rijk aan v i t a m i m n

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Theedoeken, die direkt drogen, nieuwste dessins.

Zie etalage en ...

Wouda's Baby biggenmeel

Luth NIEUWSTAD

Vorden

Kosten ƒ 15,- per persoon.
Opgave en inlichtingen voor 5
februari bij :
N.B.P.V. mevr. H. v. d. Broek-de Zoete
H. K. v. Gelreweg 32, telefoon 1375
V.V.V.de heer G. W. Eijerkamp
Zutphenseweg 2, telefoon 1386

VOOR EEN GOEDE EN VAKKUNDIGE
REPARATIE

Garage KURZ
OFF. GLAS-DEALER
Industrieweg 7 - Telefoon 1649
Reparatie van elk merk automobiel.
Tevens verzorgen wij licht deuk- en
spuitwerk.
Speciale service op gebied van banden o.a.
wielen balanceren.
Wielen uitlijnen.

