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AFSCHEID GEMEENTE-OPZICHTER
KERKDIENSTEN ZONDAG 7 FEBRUARI
Wegens vertrek naar de gemeente Woudenberg
Her v. Kerk
werd donderdagmorgen in de bovenzaal van het
gemeentehuis in tegenwoordigheid van B. & W., 9.50 uur Ds. J. J. van Zorge. Jeugddienst.
de gemeentesecretaris, de gemeente-architect en 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
het overige gemeentepersoneel op hartelijke wijze
afscheid genomen van de heer J. W. G. Derksen,
Medlerschool
gemeente-opzichter C bij de dienst van gemeente- 10.00 uur Ds. J. H. Jansen.
werken alhier.
De burgemeester sprak woorden van dank tot de
Geref. Kerk
heer Derksen voor diens werk gedurende ruim
twee jaar aan de gemeente bewezen, inzonderheid 10 00 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.
zijn werkzaamheden ten aanzien van de nieuwe
uitbreidingsplannen „Boonk" en „Zuid", waarin
R. K. K e r k d o r p
hij een ruim aandeel had. Spr. wenste hem en
8.00
uur
H.
Mis
en 10.15 uur Hoogmis.
zijn gezin een genoegelijke werkkring in zijn
nieuwe woonplaats en bood een boekenbon aan. Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.
De heer J. v. d. Broek, gemeente-architect, prees
de heer Derksen om zijn plichtsbetrachting en
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
collegialiteit, met wie het een genoegen was om
8.00
uur
H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
samen te werken.
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis.
De heer Derksen dankte de beide sprekers.
Men bleef nog enige ogenblikken onder het nuttigen van een consumptie en een rokertje gezelZONDAGSDIENST DOKTOREN
lig bijeen, waarna men met een handdruk van de
(alleen spoedgevallen)
heer Derksen afscheid nam.
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
LEDENVERGADERING C.B.T.B.
Dinsdagavond 26 januari werd in zaal Eskes de tussen half tien en tien uur 's morgens.
eerste wintervergadering van de C.B.T.B. afd.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
Vorden gehouden.
Na de opening, door voorzitter A. J. Lenselink, Van zaterdagmiddag 12.00 u. tot maandagmorgen
werd door de secr. het jaarverslag gebracht. 8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1266.
Hierna volgde het financieel verslag.
WEEKMARKT
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend en
niet herkiesbaar de heren H. J. Berenpas en Op de vrijdag gehouden markt waren 100 biggen
Bargeman. Door het vertrek van A. J. Olthaar aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
was er één vacature. Gekozen werden de heren ƒ 57,50 tot 67,50.
J. Reerink, P. Winterman en L. H. Wiltink.
De voorzitter richtte enige woorden van dank
tot de scheidende bestuursleden, en in het bijBRAND MELDEN : no. 1 5 4 1 .
zonder aan de heer H. J. Berenpas, die, evenals
de voorzitter, vanaf de oprichting in 1928, be- Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
stuurslid was geweest.
Burgerlijke stand van 27 jan. t.e.m. 2 febr.
Na dit huishoudelijk gedeelte hield de heer H.
Pardijs, ass. R.L.V.D., een causerie over de ruw- Geboren: Hendrikus Lambertus, z. v. H. J. Klaasvoederwinning op onze bedrijven. Hij schetste sen en H. Harmsen; Berend Gerhard, z. v. H. J.
op boeiende wijze de verschillende winningsme- Boesveld en W. E. hengerink; Derk Johan, z. v.
thodes. Ook richtte hij speciaal de aandacht op E. W. Teunissen e^fti H. Tragter.
de voederbiet, als het enige levende en saprijke
Ondertrouwd: W. B. van Til en W. H. Wolferink;
voedsel in de staltijd.
W. J. Th. Veenhuis en M. R. H. Woltering.
Een geanimeerde discussie volgde hierop.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter de spre- Gehuwd: J. H. ten Elshof en H. H. Lijftogt; J. B.
ker voor de leerzame avond.
Modderkolk en G.
}. tL
IL Brunsveld
I
Overleden: B. Aald^Bk, m., 83 jaar, weduwnaar
van H. Harmsen; J.~Welgraven,
m., 81 jaar, echtJ. We
VERGADERING JONG GELRE
genoot van G. J. Lievestro.
Maandagavond hield Jong Gelre de eerste vergadering van het nieuwe jaar in de huishoudschool.
GOUDEN HUWELIJKSFEEST
De presidente, me j. Pardijs, kon enkele nieuwe
leden welkom heten.
Vrijdag 29 jan. herdacht het echtpaar DerksenMedegedeeld werd dat er op 8 februari een ge- Ter Bogt te Linde het feit dat zij 50 jaar geleden
combineerde vergadering zal worden gehouden getrouwd waren. Het werd een onvergetelijke dag
waar de heer Spanhaak het één en ander over voor beiden. Op de receptie kwamen velen hun
zijn werk zal vertellen. 26 Februari is er een fo- gelukwensen aanbieden, o.a. burgemeester Van
rumavond samen met de G.M.v.L. en de PI. lands Arkel en echtgenote. Tientallen bloemen e.a. cavrouwen.
deaus getuigen van de warme belangstelling van
Het trouwste lid was me j. A. Lettink. Haar werd velen, 's Avonds bracht ,,Concordia" traditieeen kleinigheid aangeboden. Verder werd de getrouw een serenade.
avond gevuld met spatwerk, dat door mej. Boersma nader werd toegelicht. Daarna kwam de heer
Klumper de crocussen keuren die de dames desA.s. zondag 7 februari
tijds hadden gekregen. 1ste prijs Miny Vruggink,
2e prijs Annie Groot Roessink en de derde prijs
was voor Gerry Winkel.
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JEUGDDIENST

Voorganger:
BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
Ds. J. J. van Zorge
Kranenburg l verloor in de A-klasse met 7—2
Onderwerp:
de uitwedstrijd in Steenderen tegen De Engel l,
terwijl de plaatselijke ontmoeting tussen het team
Waarom doet Jezus het niet anders ?
van Schoenaker c.s. en de Kets met 4—5 in het
voordeel van de Kets werd beslist. Het viertal van
Aanvang samenzang om 9.50 uur
de Zon was slecht op dreef en ging met 7—2 ten
onder tegen het Baakse Excelsior 2 en verloor
met dezelfde cijfers in eigen home van Drempt 1.
VOETBAL
Voor de Vordense teams is de stand na 14 wedstrijden: De Ket l derde met 64 pt.; de Zon l
zevende met 54 pt en Kranenburg l tiende met J.l. zondag werd het amateurvoetbal opnieuw afgelast. Het ziet er niet naar uit dat er a.s. zondag
42 punten.
wel gespeeld zal worden. In elk geval staat er
In afdeling B bleek Kranenburg 2 niet bestand voor Vorden l voor de derde maal in dit seizoen
tegen het geweld van 't bezoekende Den Elter l de uitwedstrijd tegen Zelhem op het programma.
en sneuvelde met liefst 9—0. De derby tussen
Kranenburg 2 em de Zon-reserves eindigde met Vorden 2 heeft 's middags een thuiswedstrijd tegen koploper Dierense Boys 2.
3—6 in het voordeel van het Vordense viertal.
Kranenburg 2 staat nu lle met 34 pt. uit 14 ont- Vorden 3 speelt in de morgenuren in Zutphen
moetingen; de Zon 2 staat als 6e geklasseerd tegen Be Quick 4. Het vierde elftal heeft voor de
met 56 punten uit 13 wedstrijden.
verandering rust.
RATTI-NIEUWS
Door de GVB werden verleden week alle wedstrijden afgelast in verband met de vorst en de
slechte gesteldheid der terreinen. Er is alle kans,
dat bij aanhoudende vorst ook dit weekend alle
wedstrijden worden uitgesteld.
Het volgende programma is vastgesteld:
Ratti l krijgt thuis bezoek van Socii uit Wichmond, een der sterke ploegen in haar afdeling,
zodat het geen gemakkelijke opgave zal worden;
het 2e elftal ontmoet Warnsveldse Boys 3 op
eigen terrein en moet o.i. de winst thuis kunnen
houden. Ratti 3 is vrij. Ratti a speelt zaterdag op
eigen veld tegen Sp.cl. Brummen b.

DAMKAMPIOENSCHAP DISTRICT l OOST
GEWEST GELDERLAND K.N.D.B.
Zaterdagmiddag werd in café-rest. Koek te Doetinchem de tweede ronde gespeeld om het persoonlijk damkampioenschap district Oost van de
K.N.D.B. In de Hoofdklasse Groep A versloeg de
Vordenaar P. van Ooyen—J. Lansink uit Doetinchem. Th. Westendorp van D.C.R., Ruurlo speelde
remise tegen Th. Mijnen van de damclub D.S.O.
uit Sinderen. De stand in deze groep luidt:
1. P. van Ooyen (D.C.V., Vordem) 2 gesp., 3 pt.;
2. en 3. Th. Mijnen (D.S.O., Sinderen) en J. Lansink (D.V.D., Doetinchem) 2 gespeeld, 2 punten;
4. Th. Westendorp (D.C.R., Ruurlo) l gesp., l pt.;
5. A. Holterman (D.V.D., D'chem) l gesp., O pt.
In groep B van de Hoofdklasse werd de ontmoeting tussen R. Holterman uit Laren en H. de Vries
uit Doetinchem uitgesteld. H. Penterman (D.V.D.,
Doetinchem) won van J. Steenhuis (Vadac, Varsseveld). De stand in deze groep luidt: 1. H. Penterman (D.V.D., D'chem) l gesp., 2 pt.; 2 t.e.m.
4. H. de Vries (D.V.D., D'chem), J. F. Geerken
(D.C.V., Vorden) en R. Holterman (D. & Z., Laren) l gesp., l pt.; 5. J. Steenhuis (Vadac, Varsseveld) 2 gesp., l punt.
In groep C van de Hoofdklasse speelde B. Nijenhuis uit Vorden remise tegen H. Schmidt uit
Zutphen. H. van Til (D.V.D., D'chem) won van
G. Leyser (D. & Z., Dinxperlo). De stand is hier:
1. en 2. B. Nijenhuis (D.C.V., Vorden) en H.
Schmidt (Z.D.V., Zutphen) 2 gespeeld, 3 punten;
3. H. van Til (D.V.D., D'chem) l gesp., 2 pt.;
4. H. Beltman (D. & Z., Laren) l gesp., O pt.;
5. G. Leyser (D. & Z , Dinxperlo) 2 gesp., O pt.
De uitslagen in de eerste klas groep A waren:
Walgemoet—Jetten O—2; Nikkels-Wiersma 2—0.
De stand is hier: 1. K. Jetten (W.D.V., Winterswijk) 2 gesp., 3 pt.; 2. A. Nikkels (D.V.D., Doetinchem) l gesp., 2 pt.; 3. Wiersma (D.C.V., Vorden) 2 gesp., 2 pt.; 4. G. Lammers (D. & Z.,
Dinxperlo) l gesp., l pt.; 5. H. Walgemoet (D.C.
R., Ruurlo) 2 gesp., O pt.
In groep C waren de uitslagen: Norde—Gerritsen
2—0; Breuker—Heyink l—1; De stand is als
volgt: 1. G. Norde (D.C.R., Ruurlo) 2 gesp., 3 pt.;
2. en 3. B. Breuker (D.C.V., Vorden) en A. Gerritsen (D.V.T., Terborgi2 gesp., 2 punten; 4. J.
Heyink (D.C.H., Hengj^fc 2 gesp., l punt.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.
Voor de onderlinge damcompetitie van de Vordense damclub D.C.V. werden In zaal Eskes de
volgende wedstrijden gespeeld:
Ter Beest—Klein Lenderink l—1; S. Wiersma—
Esselink 2—0; Janssea^ks van Ooyen O—2; Roozendaal—Mennink 2—5^ J. Wiersma—Nijenhuis
O—2; Oukes—Hulstein 2—0; Hesselink—Breuker
O—2; P. van Ooyen—Stegeman afgebr.; Hulshof
—Wansink l—1; Geerken—Wentink O—2; Wentink—C. van Ooyen l—1.
Voor de jeugdafdeling werden de volgende wedstrijden gespeeld: W. Wassink—J. Dijkman 2—0;
M. Dijkman—R. Bos 2—0; Klein Ikkink—W. Bos
2—0; Knoef—C. Borgonje 2—0; F. Keune—H.
Bannink 2—0; A. Bennink—B. Rietman 2—0; J.
Borgonje—C. Borgonje l—1; J. Leunk—F. Keune
2—O; Knoef—J. Borgonje l—1; A. Bennink—H.
Bannink 2—0; M. Dijkman—Rietman O—2.
JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN
GELDERLAND
De beide vertegenwoordigers van district Oost
hebben beiden in de derde ronde om het jeugddamkampioenschap van Gelderland een nederlaag
geleden. Klein Kranenbarg uit Wichmond verloor
van Haverkort uit Arnhem. Heuvink uit Warnsveld kreeg een nederlaag te incasseren van Achterstraat uit Bennekom.
Na drie ronden luidt de stand: l en 2 Braam en
De Groot 5 pt.; 3 t.e.m. 6 Bootsma, Schrijvers,
Haverkort en Geurts allen 4 pt.; 7 en 8 Willemsen
en Achterstraat 3 pt.; 9 t.e.m. 12 Klein Kranenbarg, Heuvink, Mechels en Prins met elk l pt.
Het programma voor as. zaterdag luidt: Braam
—Achterstraat; Geurts—Bootsma; De Groot—
Willemsen ; Haverkort — Schrijver ; Heuvink —
Prins en Klein Kranenbarg—Mechels.

BILJARTEN
In het Biljartdistrict „Zutphen & Omstreken"
heeft het eerste drietal van KOT in de uitwedstrijd
tegen Atlanta l een forse 6—O overwinning weten
te behalen.
KOT 2 wilde blijkbaar niet voor zijn grote broer
onderdoen en klopte thuis Poorte 2 met 6—2.
In klasse C III stelde KOT 3 teleur door in Zutphen met 6—2 te verliezen van Pelikaan 2.
In klasse C IV beleefde KOT 4 weinig plezier van
het uitstapje naar De Hoven. Het werd tegen
Het juniorenprogramma luidt als volgt: Vorden a De Hoven 2 een 8—O nederlaag.
—Harfsen a; De Hoven a—Vorden b; AZC f—
Vorden e.
Bioscoop
Een film met Norman Wisdom kan niet anders
zijn dan een lachsalvo van begin tot einde. Het
Denk aan de bijeenkomst van
grootste gedeelte van de film „De Lefschopper"
speelt zich af in het ziekenhuis, waar Norman de
de
ene keer voor een tandarts wordt aangezien en de
andere keer als patiënt. In beide gevallen zijn de
verwikkelingen niet van de lucht, wat tot de
dwaaste situaties leidt.
Toch heeft deze film ook even een ernstige noot
Hedenavond 8 uur in het
als Norman zich het lot van de kleine Lindy
aantrekt.
catechisatielokaal.
Jong en oud zal zich met deze film best kunnen
amuseren.

Jonggehuwden

GRIJZE DAG
De lange doodstrijd van Winston Churchill
deed mij denken aan het gezegde : een ieder
sterft een dood naar zijn aard". Hitler, de
dolle,
(nihilistische) vernietiger,
schoot
zichzelf dood. Mussolini werd op zijn vlucht
voor de partisanen als een jammerende jakhals neergeknald. Louis Couperus, verwend
mens en fijnzinnige meester, stierf aan de
gevolgen van een insektenbeet. Maar hij die
in zijn prachtige, wilssterke leven altijd het
devies had gevolgd : „nooit, nooit opgeven!"
heeft negen dagen geworsteld met de laatste
vijand, de dood, - hij, Sir Winston Spencer
Churchill, groots in leven en sterven.
Wij hebben hem vandaag, 30 januari 1965,
begraven, wij en meer dan 350 miljoen televisiekijkers met ons. Europa heeft haar
grootste democratische staatsman begraven,
een oorlogsleider „zoals voor hem niet geweest is en na hem nauweln'ks kan komen".
Wij hebben in hem mede de eerste Europeaan begraven. Als Europa langzaam, maar
zeker voortgaat op de weg naar eenheid
(ondanks weerstrevende oude ! nationalisten) dan is ook dit aan Churchill te danken,
omdat hij de eerste strijder, de voorvechter,
is geweest voor een Verenigd Europa.
Churchill was zijn tijd altijd ver vooruit :
adelaars zien meer dan mussen ! In de twintiger jaren gewaagde hij al van de mogelijkheid dat er eens een bom zou worden gemaakt „weinig groter dan een sinaasappel,
maar met de immense kracht miljoenen te
vernietigen".
Wij danken het aan Churchill's moed en
onverzettelijkheid, dat onze zonen en dochters niet onder de hakenkruisvlag dienen,
dat aan onze kusten geen duitse schildwachten staan, - hoogstens duitse touristen.
En wij danken het aan Churchill's invloed,
dat het ijzeren gordijn niet is opgeschoven :
van Stettin naar Groenland en van de Adriatische kust tot Gibraltar; dat wij hier geen
Russische bezetting hebben, - hoogstens een
paar Russische camera's in de etalages.
Het is vandaag nu wij hem begraven 'n windstille, grijze dag. Het licht wil niet goed
tot ons deel van de aarde komen : 'n sombere dag in een, na zijn dood, weer wat
somberder geworden wereld. Wij zien in de
begrafenisstoet veel grote mannen gaan,
die intussen ook al oud zijn geworden. Daar
is Anthony Eden, de eens zo charmante en
jeugdig aandoende, paladijn van Churchill. hij lijkt oud en seniel geworden. En ook
Harold Macmillan, pas nog „ijzeren Mac"
of ,,tover-Mac" genoemd, is oud. En Churchill's zoon is oud en lijkt in zijn grijsheid
weer op zijn vader. En tenslotte : de Gaulle
is oud, doch hij is taai als de duivel. Hij is
de laatste en nu de grootste man van een
tijdperk, dat misschien eens het Churchilliaanso zal worden genoemd.
Vandaag houden velen redevoeringen. En
anderen schrijven stukjes in de krant. En
wij, lopend langs de Vordense Beek, gedachten denkend over Churchill, wij rapen
daar een glinsterig steentje op en vegen het
schoon met een schone zakdoek. En van ons
bescheiden plekje en gaande over ons bescheiden, verscholen paadje, dragen wij het
steentje bij tot het grootse monument van
Laatste Eer, dat volkeren van morgen- en
avondland vandaag onze grote dode brengen.
SEMPER IDEM.

Vorden, 30 januari 1965.

Onrustige Zenuwen?
Mijhhardfs Zenuwtabletteir
VOLLEYBAL
De Kraanvogels speelden in Zutphen een verdienstelijke competitiewedstrijd tegen Wilhelmina 3.
Het werd een 2—O overwinning voor de Vordense
dames, die hun sets beëindigden met 15—10 en
15—14.
Op maandag 15 februari wordt de eerstvolgende
wedstrijd gespeeld in Zutphen tegen Bruvoc l
(dames) uit Brummen.

UITVOERING VAN HEEV. MEISJES- EN
JONGENSVERENIGING
In een goed bezet gebouw ,,Irene" gaf de Herv.
Meisjes- en Jongensvereniging vrijdag- en zaterdagavond een goed geslaagde toneeluitvoering.
Mevr. Stegeman opende de eerste avond en heette iedereen van harte welkom. Hierna werd een
leuk schetsje opgevoerd, genaamd het „Misverstand". Het werd gespeeld door vier meisjes.
De hoofdschotel van beide avonden was het toneelstuk ,,Herrie op de hoeve". Dit stuk dat zeer
goed werd gespeeld duurde ruim twee uur. Op de
hoeve „De Zonneheuvel" leefden als vrijgezel een
broer en zuster Berend en Dien. Deze rollen werden door resp. Dies Eggink en Gerry Groot Roessink prachtig uitgebeeld. Broer en zus hadden 't
voortdurend met elkaar aan de stok, hetgeen nog
erger werd toen er een meisje uit de stad, Carla
genaamd, op de hoeve kwam (Tineke Hissink).
Zus Dien dreigde met boedelscheiding. Op advies
van de huisvriend, de kandidaat-notaris Gerard v.
Heuvelen (Jan Bloemendaal) kwam de moeder
van Carla (Annie Kettelerij) naar de boerderij.
Er kwamen nog meer personen opdagen, n.l. de
veearts Kees (Jan Langeler) en Carla's vriend
Jos (Gerrit Pardijs). Verder werkten nog aan het
stuk mee het dienstmeisje Janny (Dinie Eggink)
en Tinus, de knecht (Marinus Klein Bramel).
Vooral om het spel van deze laatste hebben de
aanwezigen hartelijk gelachen. Door allerlei
intriges ontstonden er op de boerderij steeds meer
moeilijkheden, maar tenslotte kwam alles op z'n
pootjes terecht.
De regie van het stuk was in handen van de heer
D. Wuestenenk.
Ds. Jansen bedankte vrijdagavond aan het slot
de medewerkenden. Wegens ziekte van Ds. van
Zorge werd zaterdagavond de opening en sluiting
verricht door de heer Wuestenenk. Mevr. Stegeman en de heren Wuestenenk en conciërge Wentink werd een attentie aangeboden.
UITREIKING LANDSTEINERPENNINGEN
Op maandagavond 8 februari a. s. 's avonds om half
acht precies zullen in zaal Bakker 56 donors die
vijf maal hun bloed hebben afgestaan voor het
Roode Kruis in aanwezigheid van het comité
„Bloedplasma" en de collectanten van de jaarlijkse Roode Kruis-collecte de Landsteinerpenning
plus oorkonde ontvangen.
Voorwaar een hoge onderscheiding voor mensen
die de hoogste naastenliefde beoefenen.
Komt allen deze gezellige en leerzame Roode
Kruis-avond bezoeken.
(Zie advertentie in dit blad).
DE NEDERLANDSE LANDBOUW
IN DE E.E.G.
Over bovengenoemd onderwerp sprak dinsdagavond in zaal Brandenbarg de heer Mr J. F. G.
Schlingerman, economisch adviseur van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (K.N.L.C.).
Deze avond was belegd door de gezamenlijke besturen van de Geld. Mij. van Landbouw afdeling
Hengelo G., Vorden en Warnsveld. De leiding
was in handen van de heer J. C. Geertsma van de
afdeling Hengelo.
Hij opende deze avond met een bijzonder woord
van welkom tot de heer Mr Schlingerman. Hij
sprak de hoop uit dat de heer Schlingeman de
E.E.G. in zijn totaliteit zou belichten. Wat dit
laatste betreft zijn de aanwezigen wel aan hun
trekken gekomen want de heer Schlingerman gaf
een duidelijk beeld van wat zich in de E.E.G. afspeelt.
In de eerste plaats maakte hij duidelijk wat de
E.E.G. is. In de tweede plaats wat zij wil en tot
slot hoe het er met de E.E.G. voorstaat.
Na de eerste wereldoorlog en vlak voor het begin van de tweede stond de landbouw er niet rooskleurig voor. (Marshall-gelden). De E.E.G. werd
in 1957 opgericht door toedoen van de Belgische
minister Spaak (verdrag van Rome). Het doel
was een gemeenschappelijke markt te creëren
voor de zes aangesloten landen. Dit verdrag trad
op l januari 1958 in werking. De heer Schlingerman somde hierna de problemen op die met een
dergelijke overeenkomst gepaard gaan.
In 1970 moeten in de E.E.G. landen, prijzen, etc.
gelijk zijn, want er was in 1958 bepaald dat dit in
een tijdvak van 12 jaar zou geschieden.
De heer Schlingeman gaf vervolgens een overzicht
van wat het ene E.E.G.-land teveel heeft aan
produkten en het andere tekort. Hij wees hierbij
tevens op het prijsverschil in de betreffende landen. Door de Ministerraad van de E.E.G. is onlangs besloten dat de prijzen van landbouwprodukten op l juli 1967 gelijk zullen zijn. Hierbij
rekent men tevens de melk- en rundveeprijzen.
Verder deelde spreker mede dat er nog in 1965
zeer belangrijke beslissingen te verwachten zijn.
De Ministerraad van de E.E.G. zal vanaf l januari 1966 eventuele beslissingen kunnen nemen
met meerderheid van stemmen.
Na de pauze bestond er gelegenheid tot het stellen van vragen die op duidelijke wijze door de
heer Schlingerman werden beantwoord.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500
500

gram leverworst
gram ontbijtspek
gram boterhamworst
gram plokworst
gram vet spek
gram rookworst

50 et
80 et
60 et
100 et
70 et
200 et

M. Krqt, Dorpsstraat

FOTO NO. 2

CflRHAVALSBAL
op zaterdag 2O februari
Houdt deze avond vrij,
want het belooft weer
gezellig te worden!!

't WAPEN VAN VORDEN

f7.65 per fles
KEUNE

F. Smit
TEKST B : CHEMISCH REINIGEN

De gulle hand van de aarde

Olie en aardgas
Nederland heeft de aarde de hand toe gereikt. En
de aarde heeft die met gulle gaven gevuld. Van
een aan delfstoffen maar zeer arm gebied is Nederland plotseling omhoog geschoten tot een land
met verrassende energiemogelijkheden.
Het opent ongekende perspectieven. De lesboekjes
voor aardrijkskunde hebben altijd aan de brave
leerlingen van onze lagere scholen verkondigd,
dat ons land naast een povere hoeveelheid steenkool in het zuiden nog wat olie bezit in de velden
rond Schoonebeek. Veel kon het allemaal niet zijn,
zo vertelden de leerboeken, al ging men dan nijver
te werk om wat de aarde in haar schoot verborgen hield naar boven te brengen.
Dit alles is in de laatste tien jaren wel drastisch
veranderd. De grootste klap kwam nog maar kort
geleden, nauwelijks anderhalf jaar terug, toen de
ingenieurs van de NAM, de Nederlandse Aardolie
Maatschappij, die hier de boringen verricht, berekenden, dat het bij het Groningse Slochteren aangeboorde aardgasveld zeker elfhonderd miljard
kubieke meter aardgas van een zeer goede kwaliteit moest bevatten. Hoe indrukwekkend dit getal is, blijkt als het voluit wordt geschreven :
1.100.000.000.000. m a . Daar kunnen heel wat oventjes op draaien.
Maar niet alleen met het aardgas zijn de laatste
jaren verrassende ontwikkelingen op gang gebracht. Ook de olieproduktie van Nederland is
dankzij verrassende vojfcrten in het westen van het
land op sensationele w^K uitgebreid, in feite zelfs
meer dan verdubbeld. Om nog wat cijfers te noemen : het veld Schoonebeek heeft een dagproduktie van rond 2750 m a ruwe olie, de velden in het
westen, die te vinden zijn in de vierhoek Hoek van
Holland-Leiden-GoudadöMxlrecht, gaven (in 1961)
per dag rond 3400 mi^^erwijl het Staatsgasbedrijf hier dagelijks ook nog eens duizend m :! aardgas af kon nemen. In het westen waren in 1961
120 putten in bedrijf, in 't veld Schoonebeek 300. De
totale produktie aan aardolieprodukten bedroeg
in 1963 ruim twee miljoen ton. Dit was voldoende
om ongeveer één vijfde deel van de totale Nederlandse behoefte te dekken.
in de komende jaren, wanneer geleidelijk aan de
aardgasvoorraden, die onder onze oppervlakte
zijn opgeborgen, worden aangeboord, zal deze verhouding nog wel aanmerkelijk veranderen. In het
ingewikkelde bestel van onze economische samenleving betekent dit een belangrijk voordeel. De
noodzakelijke invoer van energiemiddelen zal afnemen, de nationale beurs wordt daardoor wat dikker, hetgeen tot uitdrukking komt in een gunstiger
betalingsbalans. Uit de nationale portemonnaie
kunnen dan weer meer centen worden gehaald
voor het betalen van andere voor ons land noodzakelijke voorzieningen.
De geschiedenis van de olie- en aardgasvondsten
in Nederland is er een vol verrassingen en onverwachte tegenslagen. Zy is ook nog jong. De
eerste maal, dat in Nederlandse bodem een boor
verdween was in 1904 toen de rijksdienst voor opsporing van Delfstoffen een aantal verkenningen
uitvoerde om te zien of ook in ons land een kans
aanwezig was orn het vloeibare goud, de olie, op
de aarde te veroveren. In dat jaar werd in Midden-Duitsland, bij het plaatsje Nienhagen een olieveld gevonden. De geologen, meer werkend niet
kansberekeningen en gokjes dan met serieuze
wetenschappelijke onderzoekingen, meenden dat
het wel eens heel goed mogelijk kon zijn dat dan
ook in Nederland olie kon worden gewonnen. Zij
zouden echter nog twintig jaren moeten wachten
tot zij tot de ontdekking kwamen dat hun gok niet
tevergeefs was geweest. In 1924 werd bij Winterswijk voor het eerst olie aangeboord. De produktie
van die allereerste boring was overigens niet om
naar huis te schrijven : welgeteld één flinke melkfles vol werd naar boven gebracht. Die fles wordt
nog altijd, kompleet met het drabbige vocht dat
toen naar boven kwam, op het ministerie van
Economische Zaken in Den Haag bewaard.
Al was de hoeveelheid dan niet veel bijzonders,
één ding was bewezen : er zat olie in de Nederlandse bodem. De hand van de Nederlander kon
naar de aarde worden gereikt, in de goede verwachting, dat de aarde wel zo vriendelijk zou zijn
die te vullen.
(Nadruk verboden).
(wordt vervolgd).

Volle bussen -f- volle treinen = vuile kleding !
Dus : NU laten chemisch reinigen

Siemerink
Vorden

WASSERIJ

CHEMISCHE

„COUP-SAFE" KWALITEIT
SINDS 1890
Depot.s :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

"Nutsgebouw""
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema

Retexturingbedrij
„ACCURAAT'
Oldenzaal
Wegens enorm succes geven wij ook gedurende
deze maand nog

Deventer

ZONDAG 1 FEBRUARI, 8 UUR :

20% korting

DE LEFSCHOPPER

Chem. reinigen, en Verven.
Tevens uw adres voor:
Onz. Stoppen en Plisseren,
Overhemdenreparaties
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

Het is weer lachen geblazen met
NORMAN WISDOM

Bestel vroegtijdig
uw

HAANTJES

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

ƒ 1,60 per i/2 kg

KIPPEN

ƒ 1,30 per i/2 kg

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Poeliersbedrijf „R O V O"
tel. 1283

tel. 1214

l blik Sperziebonen NU
l paar Nylons NU
l blik Sparsoep NU
100 gram Boerenmetworst NU
l pak Spar koffie
l pot Poederkoffie
l pak chocolade frou frou
150 gram Rumbonen
l blik 200 gram Leverpastei...
l blik 100 gram leverpastei
l beker Appelstroop
l pak Siamrijst
l zak Dubbelop (koekje)
1 pak Couques Ardennes
200 gram Kersen crêmebonbons
2 zakjes Boterhamkorrels
l zak Eierkoekjes (200 gram)...
Bij 3 stuk Spar toiletzeop het 4e

69 et - 7 et zegelvoordeel
159 et - 16 et
89 et - 9 et
,,
49 et - 5 et
,,
182 et - 36 et
198 et - 40 et
68 et - 14 et
„
69 et - 14 et
„
62 et - 12 et
46 et - 9 et
,,
67 et - 13 et
,,
64 et - 13 et
,,
82 et - 8 et
68 et - 7 et
,,
98 et - 10 et
,,
98 et - 10 et
„
79 et - 8 et
stuk GRATIS

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

l Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 3 7 9

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje
Hendrikes Laiubertus

(Henkie)
J. Klaassen
H. Klaassen-Harmsen
Jan
Vorden, 26 januari 1965
H. van Bramerenstr. 11

Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje
DERK JOHAN

(André)
E. W. Teunissen
G. H. Teunissen-Tragter
Vorden, l februari 1965
D 53

Met grote vreugde en
dank aan God geven wij
u kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje
MARGA

dat bij het H. Doopsel
de namen ontving
Margaretha Johanna
Maria
C. W. Eykelkamp
E. M, EykelkampStapelbroek
Wilko
Vorden, 2 februari 1965
Enkweg 6
Voor de vele blijken van
belangstelling, betoond
bij ons 35-jarig huwelijksfeest, zeggen wij u,
mede namens onze kinderen, heel hartelijk
dank.
Fam. H. Broekman
Vorden, februari 1965
Linde E 36
Huur de nieuwste Philips
wasautomaat voor ƒ 34,per maand, zonder vooruitbetaling, met recht van
koop. Vandaag besteld,
morgen thuis. Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds).
Te koop 6 jonge Vlaamse

Heden overleed mijn lieve man, onze lieve
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Te koop best roodbont
vaarskatf en zwaar stierkalf, l week oud.
G. Dijkman, Wildenborch.
Te koop toom biggen «MI
een dragende koe met
goede produktie.
H. W. Mullink, D 155,
Kranenburg

echtgenoot van
G. J. LIEVESTRO
in de ouderdom van 81 jaar.
Vorden :
G. J. Welgraven-Lievestro
Warrasveld :
J. H. Weigraven
E. Th. Welgraven-Jansen
Vorden :
G. J. Assink-Welgraven
A. J. Assink

Biggen te koop

Joh. Weselink, Kranenburg.
Biggen te koop

H. J. Pardijs, D 113
Mossel.
4 zware biggen te koop

J. W. Wesselink, 't Elshoff.
Te koop een zware drag.
geit, uitget. 10 februari
Wed. G. J. Broekgaarden, ,,Scheurhorst", bij
de Boggelaar.

De heer C. den Braber, metaalbewerker uit Aarlanderveen
schrijft namenlijk een wonderbaarlijke kracht toe aan het
gebruik van gerstemeel, dat zou
helpen voor asthma, chronische
hoofdpijnen, hart- en vaatziektes, darm- en maagstoornissen.
Zelfs kanker te beïnvloeden en
te genezen.

Zelhem :
J. Oosterink-Welgraven
B. Oosterink
klein- en
achterkleinkinderen
Vorden, 28 januari 1965
Berend van Hackfortweg 6
De teraardebestelling heeft plaats gehad
maandag l februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Grote PRIJZENAFSLAG
Neem nu een voorraad BLIKKEN SPERZIEBONEN in huis.
Deze week l» i j 5 blikken tegelijk, extra voordelig. Ziet u maar:
FIJNE DUBBELE SPERZIEBONEN

X

WAARDEBON

X

per literblik

79

elk tweede blik

69

elk derde blik

59

elk vierde blik

49

elk vijfde blik

39

X TEGEN INLEVERING VAN X
X

X

DEZE WAARDEBON

ONTVANGT U l FLES

X

X

W VOLRODE VRUCHTENWIJN W
X

VOOR 98 CENT

X

VOOR DE LAATSTE MAAL ! !
Twee Gelderse rookworsten (500 gram)
Drie Mollen koffie per pak 182 cent, elk tweede pak
100 cent g o e d k o p e r .
A.J.P. SOEPEN, keuze uit groente-, kippen-, vermicellien tomatensoep. Twee zakjes voor
HERO DOPERWTEN, FIJN, géén 112 et, maar 85 cent
per literblik.

189

89

100
98

Zware repen chocolade — koopje — 8 stuks voor

BAKKERIJ

Hazelnootbonbons

200 gram

EXTRA EDITIE VOOR DE JEUGD ! ! !
Heden overleed onze lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

Leuke Flinstones gratis bij pudding.
Pracht speldje gratis bij 3 stuk karnemelkzeep, l busje

BERNARD AALDERINK

Instant koffie, l

weduwnaar van H. Harmsen
in de ouderdom van 83 jaar.
Vorden :
H. Aalderink
H. W. Aalderink-Schildering
G. J. Aalderink
A. B. Aalderink-Rietman
Almen :
H. Aalderink
E. H. Aalderink-Van Dillen
Warnsveld:
B. Aalderink
D. Aalderink-Heijink
kleinkinderen en
achterkleinkind

De teraardebestelling heeft plaats gehad
maandag l februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bejaardenkring
HEDENMIDDAG 4 FEBRUARI

om 2.15 uur in het Nutsgebouw
Dhr. G. J. Bannink brengt een bezoek

Wouda's Baby biggenmeel
Een gezond zakje voer, licht
verteerbaar en rijk aan vitaminen

Sursum Corda
VORDEN

UITVOERING
op zaterdag 13 februari 1965 in
gebouw Irene, aanvang 7.30 u.
Na de pauze opvoering van het toneelstuk

Geur. Pompernikkel
in Zuidvruchten
kluchtig spel in drie bedrijven
door David Ie Feber.
Entree ƒ 1,50.
Donateurs één vrye toegang.

meubelolie, Bros chocolade-

Telefoon 1384
BESPAAR 6 GULDEN, en koop geen P A K

Sunil

l D O O S inhoudende 18 pakken a 100 et =

Speciale Dekenreklame
ZUIVER

WOLLEN DEKENS

2 persoons nu
l persoons nu

ƒ 49,75
ƒ 39,75

maar

18 gulden,

U BETAALT 12 GULDEN

Ovrnverse eierbeschuit, 2 rollen voor

49

Grote ontbijtkoeken, klasse A, 2 stuks voor

89

Vruchtengries met veel vruchten, 2 zakjes geen 90 et maar

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Bij 500 cent aan boodschappen: 14 zandtaartjes voor

89

Zojuist ontvangen en weer verlaagd in prijs :
Twee grote flessen appelsap slechts

124

DE STUNT VAN DE WEEK

NED. ROODE KRUIS

Bij elke kilo suiker, l pak l'aivin i v t i l beurre en
l rol Parein Marie, samen van 115 cent voor

89

UITREIKING LANDSTEINERPENNINGEN

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Maandagavond 8 februari half
acht precies vindt in zaal Bakker de uitreiking plaats van de
Landsteinerpenningen aan donors die in 1964 voor de vijfde
maal hun bloed gaven.

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5

Belangstellenden en nieuwe donors evenals
collectanten heel hartelijk welkom.
Naast de uitreiking worden Roode Kruisfilms vertoond alsmede kleurendia's over
Afrika.
Het comité
H. Folmer, voorzitter
Ter Haar, secretaris

A. W. DENK
Zutphenseweg C 60
Telefoon 1327

flesje

repen, Koopmans havermout, enz.

V o r d e n , 28 januari 1965
Berend van Hackfortweg 30

CHR. MUZIEKVERENIGING

Te koop vier tomen zware biggen.
A. J. Vruggink, B 91

U hebt het allicht al in de dagbladen gelezen, dat gerstebrood
zo gezond is en dat er verondersteld wordt dat ziektes
voorkomen worden en zelfs genezen bij regelmatig gebruik
van deze broodsoort.
We onthouden ons ervan of
dit wel zo is, maar het is te
proberen.

JAN WELGRAVEN

reuzen.

H. Arendsen-Beck
C 56, Vorden.

GERSTEBROOD

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

Vorden

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350
Vordense gezinnen gelezen

Pluimveebedr.„de Driesteek"

Heden 4 februari
aanvang 10.00 uur v.m. en 14.00
uur n.m., houdt ondergetekende
in de zaal van
café BRANDENBARG, aan de
Dorpsstraat te VORDEN,
EEN VEILING VAN ALLERLEI

Gereedschappen
en
Elektr. materialen
zoals reeds uitvoerig in dit blad van vorige
week stond vermeld.
De verkoop geschiedt bij opbod tegen contante betaling met 15 % opgeld.
Kijken vanaf l uur voor de veiling.
H. ROZA, gerechtsdeurwaarder
Martinetsingel 9, Zutphen

Iedere week aan te bieden
ééndags kuikens en
8-weekse hennen
A. BUKMAN
Driesteek l, Warnsveld
telefoon (05750) 4765

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen

Laarstraat 5

WITTE WEEK

Koopt nu uw linnenuitzet
CINDERELLA LAKENS EN
SLOPEN
l AVOItlTA LAKENS EN
SLOPEN

HANDDOEKEN
KEUKENDOEKEN
BADLAKENS
THEEDOEKEN
WASHANDJES

WAFEL- EN STOFDOEKEN
Ter gelegenheid van do Witte Week
pracht kwaliteit baddoeken voor
ƒ 2,98

A. J. A. HELMINK

Zoekt u voor uw geld een

U ziel het zo ...
VIVO-koopjes zijn
„werkelijke" koopjes

veilige belegging?

Witte weken

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

In deze witte weken vragen wij uw speciale
aandacht voor de nieuwste huishoudgoederen
in de beste kwaliteiten, waar u jaren plezier van heeft.
L A K E N S EN S L O P E N
van de beste fabrikaten en geborduurd-cordon en glad en ... optisch wit.

5H% rente
Inlichtingen en prospecti
bij:

de Heer W. ter Haar

ERWTENSOEP
MET WORST

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

Bupro-gas

APPELMOES

Het gas voor iedereen

FLANELLEN L A K E N S
prima kwaliteit, wit en ongebleekt

Literblik van 69 voor .

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

SPERCIEBONEN

Vraagt inlichtingen.
BED SETS
prima kwaliteiten en . . . in de nieuwste
dessins

O.89
O.55
O.69

Literblik van 104 voor . . .

Weiilen Kranenbarg

Literblik van 79 voor . .

Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
en

SOEPBALLETJES

2 blik van 110 voor . . .

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

Baddoeken
Badlakens
Badsets
Badhandjes

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof laan l, Zutphen, tel. 2264

één kleurenpracht
en hoogstaande
kwaliteiten

B. SEESINK
't Hoge 5, Vorden

VERKRIJGBAAR

1.29

BEKENDE VIVO WINKELIERS

AUTO-VERHUUR
5,95
6,95
9,95

(zonder chauffeur)

VIVO kruideniers:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

r, KISTEMAKER- OPLAAT» Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

Voor het STOFFEREN van uw

9,95
3,75
3,75
2.95

DE TEXTIELSPECIALIST

VORDEN

ZATERDAG 6 FEBRUARI

DANSEN

BIJ

DE

meubelen, het overtrekken en

WARMTE

bijvullen van uw matrassen,

voor de

het adres

A. J. A. HELMINK

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

Telefoon 1514

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat op dinsdag 9 februari
1965 geen zitting voor woningzoekenden zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag, 9 maart 1965, des namiddags van half
acht tot half negen.
Vorden, 2 februari 1965.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
A. E. van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

ELEKTRISCHE DEKEH
NU AL EEN ECHTE ERRES
1-PERSOONS DEKEN VOOR
ƒ 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

in zaal Schoenaker
ORKEST „THE WOODPECKERS
VEILIG VERKEER VORDEN

AANVANG 1 TJUR

Grote Verkeersavond

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als ow radio of T.V. defekt is

. .

Deze aanbiedingen zijn geldig van 4 t.e.m. 10 feb^. 1965

0

H. LUTH

Beleefd aanbevelend,

J. van Zeeburg

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 11, Zutphen

KOMT EENS PRATEN VOOR UW HUWELIJKSUITZET
OF AANVULLING HIERVAN

Door aankoop van een
GIERTANK 2800 LITER
kunnen we snel uw kelders
leeghalen, en goed verspreiden.

Pot %|tr van 145 voor .

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

flanellen lakens 1 persoons
2 persoons
Cinderella iakens 180 x 250
Favorita lakens, gekleurde garnering
180 x 250
dito slopen
ontbijtlakens 120 x 150
baddoeken pracht kleuren

H H. Landbouwers

KERSEN OP SAP

Assurantie kantoor

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

Speciale Witte Weken
aanbiedingen

NIEUWSTAD

O.89

Per stuk van 109 voor . . .

voor al uw

THEEDOEKEN
nieuwe dessins en kleuren

ZIE ETALAGES

GELDERSE
ROOKWORST

Verhuur

TAFELLAKENS
in wit damast en gekleurd
een pracht op de tafel

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Fa. Martens
Wapen- en Sporthandel

onder leiding van wachtmeester

Verheul.

Voor de buurtschap

Kranen-

burg, op dinsdag 9 februari a.s.
's avonds 7 30 uur in zaal
Schoenaker.

