Donderdag 9 februari 1967
28e jaargang no. 46
Uitqave 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
Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Jaarvergadering GMvL afd. Vorden
De GMvL hield in hotel „'t Wapen van Vorden"
haar matig bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de
heer A. G. Mennink, inzonderheid welkom de heer
S. Middelbeek, sekretaris van de GOZ te Zutphen.

Wilt u

gen dat de Nederlandse boer dan in open konEEN GOED OVERZICHT
kurrentie komt te staan tegenover zijn 6 EEGHEBBEN VAN ALLES WAT
kollega's in andere Europese landen. We hopen
dat 1967 veel tot klaarheid zal brengen aldus
DE VOORJAARSMODE
spreker.
BIEDT ?
Vervolgens liet de voorzitter het jaar 1966 de De Nederlandse boer is goed onderlegd en staat
revue passeren. Wat de produktie-opbrengst be- een machtig wapen ten dienste, nl. in onderzoek,
treft was 1966 >een bevredigend jaar, wat de voe- onderwijs en voorlichting.
derproduktie voor het vee betreft deze is veel be- Uit het verslag van de sekretaris bleek dat de
ter dan in de winter van 1965/1966. De graanop- afdeling op 31 december 1966 223 leden telde. En
MODIEUZE DETAILS:
brengst was matig en die van aardappels en bie- de penningmeester meldde een batig kassaldo. Bij
ten was goed te noemen. Maar niettegenstaand, gehouden bestuursverkiezing werd het aftredende
de tinten van teder tot
1966 een gemiddeld goed jaar was, was het inko- bestuurslid, de heer H. Pelgrim herkozen. De 4
tintelend —
men van de boer niet bevredigend, althans vol- trouwste vergaderingbezoekers, t.w. de heren A.
gens onderzoek op de leibedrijven in het oostelijk Korenblik, M. J. Weustenenk, G. Berendsen en
chique stikselgarzandgedeelte. Bij bedrijven van middelgrote plm. W.
neringen —
L.
Winkel,
werd
een
blijk
van
waardering
aan.
11 ha was dit ƒ 6650. Vergelijkt men dit met het geboden.
gemiddeld arbeidersinkomen in de landbouw volstoffen: kreukvry diolen
gens CAO-loon, dan komt men tot de konklusie, Medegedeeld werd dat op 21 februari de wintertot scheerwol —
dat men als arbeidsbeloning ƒ 3000,— tekort excursie zal worden gehouden naar de pluimveekomt. En als men dit beziet is er geen reden om slachterij te Weesp. Op 27 februari zal de MedMODEHUIS
te juichen. De sterk gstegen loonkosten zijn niet lerbuurtvergadering worden belegd in café rest.
goed gemaakt door de gelijk gestegen prijzen. De Schoenaker op de Kranenburg. Dan zal o.a. de
laatste jaren is de melkkostprijs met 8,5% en de waterschapswerkzaamheden besproken worden.
opbrengstprijs met 6% gestegen. De inkomstverNU SUPERONTVANGEK I /SIS,'
hoginig zal moeten komen uit de produktieverho- 23 februari wordt te Arnhem de algemene bondsging per man. 1967 zal voor ons een belangrijk vergadering gehouden.
jaar zijn met name voor de landbouw, immers op Vervolgens hield de heer Middelbeek een inleil juli wordt het goederenvervoer voor 90% van ding over „ontwikkeling in de zuivelindustrie".
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813
zijn omvang in de gemeenschap vrij. Voor granen Hierop volgden een groot aantal vragen welke
varkens en rundvlees, zuivelprodukten, groente, door spreker naar genoegen werden beantwoord.
CONTACT EEN DAG EERDER
fruit, eieren en slachtpluimvee zullen dan geen De voorzitter bracht de heer Middelbeek dank
In verband met de a.s. verkiezing zal Contact volhandelsbelemmeringen meer bestaan. Dit wil zeg- voor zijn duidelijke uiteenzetting.
gende week één dag eerder verschynen dus dinsdagavond en woensdagmorgen. Wij verzoeken beleefd uw advertenties uiterlijk maandag voor 12
uur aan ons door te geven.
JONG GELRE DAMES VERGADERDE
POLITIE EN RECHERCHE
Wij hopen dat wij hierdoor aan de wens van de
Red.
Vrijdagavond hield Jong Gelre in hotel „'t Wa- In de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" verschillende partijen voldaan hebben.
ZONDAG 12 FEBRUARI
pen van Vorden" een ledenvergadering waarbij hield Jong Gelre dames dinsdagavond jl. een druk
de gepensioneerd rechercheur A. H. A. Odding bezochte ledenvergadering.
JONG GELRE AFD. VORDEN VERLOOR
Her v. K e r k
De presidente, me j. T. Pardijs, verwelkomde inals spreker was uitgenodigd.
SPORT- EN SPELAVOND
zonderheid de beide wijkzusters zuster Stoop en
9.00 uur ds. J. J. van Zorge
zuster
v.
d.
Schoot
welke
in
deze
bijeenkomst
de
In
zijn
openingswoord
wees
de
voorzitter,
de
heer
De sport- en spelavond die de afd. Vorden van
10.30 uur ds. J. J. van Zorge
Joh. Pardijs, de leden op de ringmiddag en -avond dames kennis zouden bijbrengen in het zieken- Jong Gelre organiseerde tegen de afd. Laren werd
die a.s. zaterdag in het Nutsgebouw gehouden zal verzorgen en het verbandleggen. Dit werd op met slechts 6 punten verschil door de bezoekers
Kapel Wildenborch
worden. De winterexcursie, die onlangs uitgesteld leuke en prettige wijze gedaan zodat de aanwe- gewonnen. Voor de heren stonden er wedstrijden
10.00 uur ds. J. H. Jansen
moest worden, vindt nujalaats op dinsdag 21 fe- zigen veel „kunstgrepen" j*a het gebied van de in tafeltennissen, dammen, schieten, sjoelen en
bruari. Onder meer ^Bklan de Condensfabriek verpleging hebben kunnen^Ben.
speerwerpen op het programma.
Geref. kerk
te Deventer en de plHHveeslachterij te Weesp De heer Klumper hield in de pauze de keuring van
's Morgens 10.00 uur ds. J. Kleine van Apeldoorn
De uitslagen bij het tafeltennissen waren: Vorworden bezocht. Op 14 februari wordt de eerste
crocusjes waarin als eerste mej. T. Nijland, den 39 pnt.—Laren 39 pnt.; dammen Vorden 32,5
's Middags 3 uur ds. J. Kleine van Apeldoorn
varkensstudieclubavond gehouden, terwijl er voor d«
als
tweede
mej.
G.
Stegeman
en
mej.
D.
Eggink
pnt.—Laren 45,5 pnt.; schieten Vorden 34,5 pnt.—
21 februari een boekbjjfireking zal worden ge- als derdeprijswinnares uitJfe bus kwamen.
R.K. k e r k D o r j >
Laren 43,5 pnt.; sjoelen Vorden 63,5 pnt—Laren
houden.
^B
De trouwste vergadering^^Bekster t.w. mej. J. 14,5 pnt.; speerwerpen Vorden 40,5 pnt.—Laren
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
Kornegoor, mocht als bliji^^an waardering hier- 37,5 pnt. De Vordense heren behaalden dus in toDe heer Odding, die hierna een boeiende causerie voor
een wandtegeltje in ontvangst nemen.
taal 210 punten tegen Laren 180 punten.
R.K. k e r k K r a n e n b u r g
hield over het onderwerp „politie en recherche",
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur wees er op dat velen nog de fout begaan een he- Vervolgens werden de navolgende mededelingen Bij de dameswedstrijden die bestonden uit tafelkel te hebben aan politieagenten. Dit is volkomen gedaan: op 11 februari a.s. volgt de ringmiddagIn de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
fout, want de politie is er juist om de mensen en avond. Voor het maken van een excursie naar tennissen, speerwerpen, dammen en sjoelen, blete
helpen. Voorts belichtte de heer Odding op de PGEM te Doetinchem voor het bijwonen van ken de Larense dames veruit de sterksten. De uitZONDAGSDIENST DOKTOREN
uitvoerige wijze het werk van de mensen van de een bak. en kookdemonstratie worden de dames slagen waren: tafeltennissen 6,5—71,5 pnt.; speer(alleen spoedgevallen)
Aan het slot van zijn betoog opgewekt op woensdagmiddag 22 maart a.s. Hier- werpen 45—33 pnt.; sjoelen 41—37 pnt.; damvan zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur opsporingsdienst.
werd
de
heer
Odding
door de voorzitter dank ge- voor kunnen zich nog leden opgeven bij het be- men 45,5—32,5 pnt. De Larense dames behaalden
ar. L,ulofs, telefoon (05752) 1255
dus in totaal 174 punten tegen Vorden 138. De
bracht voor het gebodene.
stuur.
einduitslag werd: Laren 354 punten, Vorden 348
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
punten.
tussen half tien en tien uur 's morgens.
Op vrijdag 17 maart vindt in Laren (dat tevens
Ringwinnaar is) de revanchewedstrijd plaats.
WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
zuster J. E. v. d. Schoot (telefoon 1487).

ontdek dan bij ons uw pakje

Televisie
Nord Mende - Telefunken
FA BREDEVELD

Kerkdiensten

Kring Vorden CBTB belegde boerengezinsdag

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.

De kring Vorden van de CBTB hield woensdag
in het Nutsgebouw te Vorden een druk bezochte
Boerengezinsdag onder leiding van haar voorzitter, de heer D. J. Luimes.

Na lezing van een gedeelte uit Openb. 21 en het
zingen van psalm 32 vers l en 3 ging de voorzitter voor in gebed. Daarna werden alle aanwzigen een hartelijk welkom toegeroepen inzonderheid drs. J. de Koning, algemeen sekretaris van
de Nederlandse CBTB.
De heer de Koning sprak vervolgens over het onDIENSTREGELING APOTHEEK
derwerp: „Boerin en boer worden?" - zijn - blijDe apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur. ven?
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 Spreker wees er op dat het in het verleden steeds
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo- zo is geweest dat boer worden geen kunst was,
maar dat het boer blijven juist de kunst was.
lenweg 19, telefoon 1898
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 uur A. Harmsma, tel. 05752-1277

Bij het boer zijn moet men zich op de toekomst
BRAND MELDEN : no. 1541.
oriënteren. Voorheen was het zo in ons land dat
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). praktisch de handel en de landbouw de boventoon
voerden waarin het ene geslacht het voorgaande
opvolgde. Doch dit ligt thans heel anders, aldus
spreker. De laatste jaren heeft er een ontzettende
snelle ontwikkeling in onze maatschapij plaats gehad met name in de industrie. Er zijn thans veel
meer bestaansmogelijkheden dan in vroegere jaren. Doch bij dit alles zijn er ook meer onzekerheGeboren: Johan Willem, zoon van B. Wijs en W. den. Door de mechanisatie is er ook in het boeG. Klumpenhouwer; Aaltje Johanna, dochter van renbedrijf veel veranderd. Doordat men met de
mechanisatie aan de oppervlakte grond eigenlijk
H. Spijkerman en A. Schreur.
gebonden is, zien wij vaak dat een bedrijf te klein
Ondertrouwd: Geen.
is. Bij dit alles is er een steeds stijgende produkGehuwd: G. J. Jansen en G. Waasdorp.
tieopbrengst te konstateren. Wij moeten met en
Overleden: Harmanus Beumer, 85 jaar, weduwn. bij deze ontwikkeling met de daarbij gestelde eisen mee. Ook het gezinsleven ontwikkelde zich
van M. Voskamp.
geheel anders dan vroeger. Veelal is bij deze ontwikkeling het bedrijf en de woning ten achter gebleven. De ouders dienen er voor te zorgen dat
ONTSPARING
hun kinderen 'n gedegen opleiding krijgen, waarbij een goede voorlichting van het grootste beBij het postkantoor en het daarbij behorende res- lang is. Goed boer zijn in hart en nieren is een
sort werd bij de rijkspostspaarbank over de mnd. eerste vereiste bij het doen slagen van boer zijn en
januari jl. ingelegd een bedrag van ƒ 91.197,35 en - blijven.
terugbetaald ƒ 95.512,04.
Na deze inleiding werd een forum gevormd bestaande uit: mevr. M. Flikweert-te Velde, huisATTENTDE
houdconsulente CBTB te Borculo, de heer B. WilWij maken u er op attent dat er geen autobus tink, landbouwer te Vorden, namens de industrie
van de GTW naar de voetbalwedstrijd Ajax—Du- de heer Ordelman van Orcon te Zutphen, drs. J.
kla Praag gaat. Gelieve dus niet te bellen bij de de Koning, de heer J. W. Maalderink, ekon. soheer Harren te Voorst. Er zijn geen kaarten be- ciaal voorlichter CBTB, de heer H. J. Pardijs,
schikbaar gesteld.
rayon-assistent van de RLVD te Wichmond en

tot voorzitter van het forum de heer G. Mulder,
agrarisch-sociaal voorlichter van de CBTB.
De gestelde vragen werden op duidelijke wijze
beantwoord.
In de namiddag volgde opvoering van het toneelstuk „Pinky" door de Vordense toneelgroep Lekton. De medespelenden lieten zich ook nu weer
van hun beste zijde zien en kregen de aanwezigen
een indruk van de felle strijd welke zich afspeelde tegen de achtergronden van de felle haat tussen blank en zwart in Zuid-Amerika.
Vele leden van de ring Hengelo van de CPJ woonden deze opvoering bij
In de avonduren bleven de CPJ-leden met enkele
deskundigen nog over het gebeurde van deze dag
doorpraten.
De leiding van de middagsamenkomst was bij de
heer G. Mulder in goede handen terwijl het slotwoord door de heer D. J. Luimes werd gesproken
waarin deze de spelers (sters) van het toneelstuk
een blijk van waardering aanbood.
De kring van de CBTB kan dan ook op een zeer
geslaagde boerengezinsdag terugzien.
ZENDINGSAVOND EEZ TE VORDEN
A.s. maandag 13 februari wordt in de grote zaal
van het Nutsgebouw een zendingsavond gehouden van de Europese Evangelische Zending.
De EEZ, die meer dan 50 zendelingen uitzendt,
predikt de blijde boodschap der verlossing in verschillende Europese landen, zoals in Lapland,
Frankrijk, Spanje, Oostenrijk e.d., door middel
van bijbelverspreiding, lektuurakties, tentsamenkomsten, jeugdkampen, enz.
Jean Jacques Weiier, een jonge Franse evangelist, zal vertellen over zijn werk in Zuid-Frankrijk
(zijn in het Frans gehouden toespraak zal gelijk
worden vertaald).
Ds. G. Broeks zal door middel van dia's een indruk geven van het zendingswerk in andere werelddelen, zoals in Alaska, Equador, e.d.
De Chr. Gemengd Zangvereniging „Excelsior"
verleent aan' deze avond haar medewerking.
Door uw aanwezigheid op deze avond toont u
tevens uw belangstelling voor deze plaatselijke
vereniging.
Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar
de advertentie iA dit blad.

Agenda
9 februari

18 februari
11 februari
16 februari
21 februari

21 februari
21 februari
22 februari

25 februari
3 maart
4 maart
15 maart

17 maart
18 maart
18 maart

Openbare vergadering
Boerenpartij in het Nutsgebouw om 8 uur
Herv. jeugdclubs uitvoering
in het Nutsgebouw
Ringmiddag en -avond Jong
Gelre Ring Berkelstreek
Nutsavond
Ned. Chr. Vrouwenbond
spreker en film over het
werk van Bartimeiïs
Winterexcursie GMvL en
Jong Gelre
Gekombineerde vergadering
Jong Gelre
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"
Sport en spel in Laren (G.)
Jong Gelre
Dropping Jong Gelre
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.

Alleen vrijdag en zaterdag
200
200
200
500
500
500

KHlrut
Ijl

gram
gram
gram
gram
gram
gram

tongeworst
boterhamworst
leverworst
balkonbrij
fijne rookworst
zuurkool

60
60
60
70
175
25

Dorpsstraat

Openbare vergadering
„Boerenpartij"

CM
Beernink, lijst
Voor
een rechtvaardig en
weloverwogen
beleid!

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1067
Sprekers:
Baron van Itandwijck
„De economische situatie . . . nu !"
G. W. Voortman
„De overheid . . . . de onderdaan !"

n

VRIJE TOEGANG ! VRIJ DEBAT !
ZAAL: NUTSGEBOUW VORDEN
Aanvang 8 uur

LEDENVERGADERING VVD
De afdeling Vorden van de VVD hield dinsdag 31
januari eeu zeer geanimeerde ledenvergadering
m net JNulsgebouw.
De voorzitter, de heer Polman, sprak in zijn openingswoord o.m. zyn voldoening uit over üe aKtiviteit, die de VVD landelijK. ontwikkelt. Wat de
atdeimg Vorden betreit, zyn de krachten gebundeld in de Stateneentrale z.utphen, waarin tien
aiüeiingen nauw samenwerKen. In het kader van
deze samenwerKing wordt op 7 februari a.s. te
Zutphen een grote veiiuezirngsbyeenKomst gehouden met ais spreKur ue heer legering Hadders.
Spreker hoopte, dat ook uit Vorden de nodige belangstelling voor deze avond zal bestaan.
Na bespreking van de financiële positie van de
afdeling was net woord aan de beide VVD-raadsleden, üe heren Albers en Wesselink, voor een beschouwing van de gemeentepolitiek. Richtlijn
hierbij vormden de gemeentelijke verkiezingspunten, welke de afdeling in haar propaganda-campagne had opgenomen.
Er werden tal van vragen gesteld en er ontstond
een levendige discussie.
Zo kwam o.m. ter sprake de verkeerssituatie in
het dorp, waarby werd aangedrongen op maatregelen ter beveiliging van oversteKende voetgangers op de kruispunten by het voormalige postkantoor en bij de weg naar het plan BoonK., waar
vele kleuters dagelijKs moeten oversteken. Medegedeeld werd, dat hier binnenkort verkeersbriga,es zullen worden ingeschakeld.
Aanaacht werd gevraagd voor de gebrekkige
wegaansluiting in de buurtschap Delden en voor
de gevaarlijKe bocht, welke is ontstaan bij de
nieuwe brug in Lande.
Opgemerkt werd, dat in en rond het dorp zoveel
wordt gekapt, terwijl nieuwe aanplant schaars geschiedt, waarby de indruk wordt gewekt, dat aan
deze aanplant, speciaal op de buitenwegen, weinig zorg wordt besteed.
Het onuerhoud van de zandwegen kwam ter sprake, alsmede de naamgeving van diverse, thans
nog naamloze wegen, waaraan zeker behoeite
bestaat.
Iniiclitingen werden gevraagd over de sneeuwruiming in en buiten het dorp, terwijl werd gesproken over de toestand van net voetbalveld en over
de situatie bij de plaatselijke muziekkorpsen.
Belangrijke punten van discussie waren nog het
Borgsieliiiigstonds voor de Middenstand en de
komeiiüe Daalueiasting voor de riolering en waterzuiveringsinstallatie. Wat dit laatste betreft, zyn
nog geen cijfers beschikbaar, doch het laat zich
aanzien, dat vooral de plaatselijke industrie zwaar
zal worden belast, .tiet werd betreurd, dat destijds op dit punt geen samenwerking is aangegaan met de gemeente Hengelo, wat aanzienlyk
kostenbesparend zou hebben gewerkt. Als oordeel
van de vergadering kwam naar voren, dat dit de
waterzuivering een probleem is, dat om landelijke
voorziening en coördinatie vraagt. De bedragen,
die hiermede gemoeid zijn, zijn plaatselijk byna
niet meer op te brengen.
Het was reeds laat toen de voorzitter deze vergadering besloot met de wens, dat de komende verkiezingen voor de VVD succesvol zullen zijn.
FEESTELIJKE INTOCHT VAN PRINS
FERDINANT DE EERSTE IN VORDEN
Zaterdagmiddag werd de lont gestoken in de carnavalsbom door de carnavalsvereniging „De Deurdreajers" die het vier-dolle-dagen-festijn begonnen met een grote gekostumeerde optocht door
Vorden.
„De Deurdreajers" hebben de bewoners van Kranenburg en Vorden in de loop van hun bijna tienjarig bestaan al behoorlijk carnaval-minded gemaakt en elk jaar opnieuw blijkt dat men met
sprongen vooruit is gegaan. Ook nu was het allemaal weer groter en grootser opgezet, met recht
kan gezegd worden dat het carnaval na de eerste
dag reeds geslaagd was.
De feestelijke intocht van de nieuwe prins en zijn
talrijke gevolg werd een onvergetelijke belevenis.
Tegen l uur kwamen uit alle windstreken fraai
gekostumeerde groepen, versierde wagens etc.
naar het marktplein, hier werden de wagens gekeurd, terwijl in zaal ,de Zon" de keuring van
groepen en kinderen plaats vond.
Om half drie zette de stoet zich in beweging met
voorop een deputatie van de Landeijke Rijvereniging „De Graafschap" met daarachter de fraaie
wagen van het Vordens Dameskoor. De kleurige
wagen met het voltallige bestuur van de vereniging mocht er ook zijn. De naam van de vereniging had verschillende deelnemers gestimuleerd
want er waren enkele wagens die dit deurdreajen
uitbeelden. Bijzonder geslaagd was de wagen met
de marsmannetjes, die naast 'n metershoge ruimteraket, carnaval op de maan vierden. Ook de
traditionele olde wieven ontbraken niet.

Stemt daarom
juist nu C.H.U.!

hkkamel

en
kalverblok

l

"'J

A. R. HEUVELINK

Koken, bakken,braden
een waar genoegen

Eikenlaan D 138 E - VORDEN - Telef. 05752-6781

Verbeter de wereld doch begin bij u zelf

NU VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

een elektrisch fornuis

Kiezers van Vorden!
KUNT U ZICH NOG HERINNEREN, HETGEEN WIJ
VERLEDEN JAAR IN CONTACT SCHREVEN ? ?

BIJZONDERHEDEN:
Kookpla^p: 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
konstanJtoouden van de temperatuur tussen 50° C en
300° C.^Pkelbaar voor boven en/of onderwarmte.

DAT HET „POTVERTEREN" VAN DE „GROTE
VIJF" DOOR DE GEWONE MAN BETAALD MOET
WORDEN ! !

Opbergruimte onder in fornuis.
Uitvoering: staalplaat in- en uitwendig, wit geëmailleerd
solide afwerking.
Eén jaar schriftelijke garantie op alle delen.

Dit voor de aantrekkelijke prijs
van f 375,Bovendien ontvangt u tijdelijk bij aankoop een waardebon van ƒ 60,— die u naar eigen wens in onze zaak
kunt besteden. Voor aanschaf kook pannen bijvoorbeeld.

Het installeren is gratis*
VRAAG NU INLICHTINGEN. WIJ ZULLEN U DIT
FORNUIS VRIJBLIJVEND TONEN

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

Als laatste kwam de prachtig versierde praalwagen, waarop prins Ferdinant de Eerste naast zijn
beide opperadjudanten, de dansmarietjes en de
voltallige Raad van Elf. Een groot kanon dat elke
minuut een projektiel de lucht inslingerde, zorgde
voor de begeleidende saluutschoten. Vanzelfsprekend was de muziekvereniging Concordia en de
drumband weer present. Tussen de diverse wagens liepen nog groepen gekostumeerde kinderen. De belangstelling langs de route was zeer
groot en van verschillende huizen woei de vlag.
Zaterdagavond werd in zaal Schoenaker een carnavalsbal gehouden voor gehuwden, waar diverse
ouders een gezellige avond beleefden. Prins Ferdinant de Eerste en zijn gevolg hebben zich deze
'avond volledig ingezet om dit feest tot een succes te maken en daarin zijn zij geheel geslaagd.
Zondagmiddag begon het feest voor de jeugd met
de traditionele kinderoptocht over de Kranenburg.
Om half drie arriveerde Prins Ferdinant de Eerste staande op een vorstelijke praalwagen. De
meer dan 100 gekostumeerde kinderen trokken
hierna in optocht over de Kranenburg. Van de
kostumering was weer veel werk gemaakt er waren vele Pipo's, batmans enz. Nadat de optocht
ontbonden was, werd het kindercarnaval vervolgd
in zaal Schoenaker waar het poppentheater van
Bob Vrieling uit Arnhem de kinderen amuseerden

Nu nauwelijks een jaar later is het zover!
WERKELOOSHEID ALOM ! !
ERNSTIGE ECONOMISCHE CRISIS ! !
DE VERSCHRIKKELIJKE GEVOLGEN VAN TE
ZWARE BELASTINGHEFFING, TE VEEL OVERHEIDSBEMOEIING, VERKWISTING VAN
GEMEENSCHAPSGELDEN.
DE NA-OORLOGSE POLITIEK LOOPT UIT OP
ARMOEDE VOOR DE ARBEIDERS EN MIDDENSTAND; ONDERNEMERSMOEHEID LAAT NU
REEDS ZIJN GEVOLGEN ZIEN.

Druk nu op de alarmknop!
Stemt op deD Boerenpartij
Stemt op Lijst 10

met de nieuwe avonturen van Jan Klaassen en ook de wisselbeker eervol verdedigd had en deze
voor de tweede maal verwierf. Tevens ontving het
Katrfln.
Dameskoor een beker van drukkerij Weevers als
Zondagavond waren meer dan 200 toneelliefheb- aandenken. De tweede prijs ging naar de familie
bers getuige van een uitstekend vertolkt toneel- Nijenhuis; 3e prijs fam. Bleumink; 4e prijs van
stuk „Flanel en zijn Miljoentjes" een stuk in 3 Hamond; 5e prijs Huitink, Baakman, Eykelkamp.
bedrijven, dat werd opgevoerd door de toneelver- Het feest duurde voort tot 2 uur.
Ook dinsdagavond werd het carnaval voortgezet.
eniging BSP uit Zutphen.
Met een dankwoord van de voorzitter werd deze Om 12 uur zwaaide prins Ferdinant de talrijke
onderdanen met zijn scepter een hartelijk afgeslaagde avond besloten.
scheid toe. Het carnaval 1967 was in alle opzichHet grote deurdreajersoarnaval op de Kranenburg ten geslaagd.
beleefde maandag- en dinsdagavond haar hoogtepunt met een gezellig gekostumeerd bal.
VERGADERING RUNDVEEFONDS
Dat het carnaval steeds bekender wordt om haar
gezelligheid en stemming, bleek vooral maandag- Bij gehouden vergadering van het Vordens Landavond toen naar schatting zeker 1000 personen bouw Rundveefonds bleek dat er bij de zomerschatting 1966 bij het fonds verzekerd waren 939
de festiviteiten meemaakten.
De Favorita's zorgden voor uitstekende muziek, runderen van 144 eigenaren. Op dat moment was
zodat de stemming er al gauw in zat. Tegen half de totaal verzekerde waarde ƒ 737.500,—.
tien volgde de keuring van de gekostumeerde Over het boekjaar 1966 waren door het fonds
overgenomen 15 stuks runderen. Hiervoor werd
groepen, paren en enkelingen.
Prins Ferdinant dankte in zijn toespraak allen in totaal uitbetaald ƒ 11.800,—. Via de slachtbank
voor hun prachtige kostumeringen, vooral ook werd van 12 stuks terugontvangen ƒ 5674,75.
degenen, die met versierde wagens aan de op- De opbrengst van de huiden van de overige drie
tocht door Vorden hadden deelgenomen. Ook de stuks, welke waren afgekeurd, bedroeg ƒ 27,30.
diverse juryleden dankte hij voor hun medewer- Het batig saldo over 1966 beliep ƒ 1091,46.
De verschuldigde premie over het afgelopen boekking.
De hoofdprijs van ƒ 100,— ging nu opnieuw naar jaar was 1%, de maximaal verzekerde waarde
het Vordens Dameskoor dat met haar praalwagen ƒ 800,—.

TROUW en
VIRIOVINGS-

Siemerink
Zutphenseweg

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele blijken van deelneming
bij het overlijden van onze
lieve man, vader en grootvader
ALBERT JAN OLTVOORT
Uit aller naam:
G. J. Oltvoort-Lenselink
Vorden, februari 1967
D 83
Te koop: Goed onderhouden
kinderwagen De Bongerd 18
Wegens omstandigheden
VRIJDAG GEEN
KOOPAVOND
FA A. POLMAN

X

HENDRIK WEMMENHOVE

n en
H NEELTJE JOHANNA SPAAN

X
X
X
X
X
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, dat zal plaats vinden op donderdag 16 februari a.s. om 2.30 uur te Opheusden.

\ Kesteren, Boveneindestraat 20
X Vorden, Schoolstraat 8
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van onze winkel is de verkoop
tijdelijk In de WERKPLAATS

bij Albers!
nu per pot

REKJLAMEPINDAKAAS
CIRCA 500 GRAM KANTKOEK
DIVERSE SMAKEN JAMS

per pot

GEZINSTUBEN MAYONAISE

slechts

CHOCOLADEHAGEL,

2 zakjes 400 gram

VANELLESUDXER

10 zakjes voor

DISCOUNT KOFFD3

Tot onze diepe droefheid overleed zacht en kalm
onze lieve moeder en oma

5(00 grams verpakking

NOACK BRUINE BONENSOEP MET 4 SAUCIJSJES

GERHARDINA HERMINA DE VRIES
geb. Wesselink

Ie kwaliteit

per literblik slechts

Te koop: Jonge konijnen,
witte Vlaamse reuzen
B. Hoebink, Eikenlaan,
Kranenburg
Te koop: Beste volbloed
MRIJ dragende vaars, hoge produktie. Zowel moeder
als grootmoeder en een
partij voederbieten.
A. J. Vruggink, Riethuis,
Delden
Weer lachen woensdagavond ?

G. J. de Vries
H. A. de Vries-Dekker
Annemie
Wilma

per liter

350

elke 2e liter voor maar slechts

50

6 GROTE KNAKWORSTEN
Beverwijk, 5 februari 1967
Deken Waarestraat 42

voor

CHOCOLAADJES

De teraardebestelling zal plaatsvinden, donderdag
9 februari om 13.00 uur, op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek vanaf hotel „'t Wapen van Vorden" om
12.45 uur.

ANTI-HOESTTABLETTEN

Heden overleed onze lieve vader, behuwd-, grooten overgrootvader

Laren:
Vorden:

2 FLES APPELSAP
KALFSLEVERWORST

H. J. Beumer
J. Beumer-Groot Obbink
J. G. Bosch-Beumer
H. J. Bosch
G. H. Heuvelink-Beumer
T. G. Heuvelink
M. H. Langenkamp-Beumer
Joh. Langenkamp
H. Beumer
D. Beumer-Lebbink

GELDERSE MOOIE HAM

Diep getroffen door de zeer vele blijken van hartelijk medeleven, ons betoond na het overlijden
van onze lieve man, vader en opa
JOHAN HENDRIK WILLEM ESKES

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
W. Eskes-Haytink

GEBR. WILLEMS

Looman,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

99

2 potten voor

98

per fles

129

voor

59

voor

98

250 gram voor
150 gram voor

85
98

Nieuwveld N.V.
VRAAGT VOOR DIREKT:

een handige jongen
GOED LOON.
Aanmelden na 10.30 uur iedere werkdag aan de
fabriek, Industrieweg 4, Vorden

Bejaardenkring
op donderdag 16 februari om 14.15 uur in het
Nutsgebouw.
De heer G. J. Eskes wil ons een mooie middag
bezorgen

Waardebon
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON ONTVANGT U
l FLES WIJN MET RUM, EEN HEERLIJKE I H^s K, VOOR 295 CENT

Nooit wachten
Altijd W\c keus
Stukken voordeliger

FaJ.W.Albers

De begrafenis zal plaats vinden op vrijdag 10 februari om 13.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

MANCHETTEN

slechts

250 GRAM BANKETBAKKERSKOEKJES

Vorden, 6 februari 1967
Linde E 40

OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN

98

METAALWARENFABRIEK

BIJ 500 CENT AAN BOODSCHAPPEN

klein, en achterkleinkinderen

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

49

APPELMOES van goudreinetten

in de ouderdom van 85 jaar.

Wichmond:

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelvezels koopt u het voordeligst
bij:
FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Zoerink, Wildenborch,
Vorden. Tel. 05752-6813

79

250 gram

LITERSBLIKKEN WORTELEN, FIJN

HERMANUS BEUMER

Vorden:

kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

300 gramspak

2 pakken voor

SIAM RIJST l KILO

weduwnaar van Margarita Voskamp

Komt Romme op de TV
EN WEL DOOR DE B.P. !

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.

98

Hobbywinkel H. G. Harmsen

BIJ ELKE KILO SUIKER

Vorden:

Verhuur

98

200 gram

RODE OF WITTE DRUIVENSAP

STEM DAN
BOERENPARTIJ !

herenbrillen

160

Literskruiken ZWARTE of FRAMBOZENBESSENWIJN

ZOUTE PINDA'S
Te huur: Gestoffeerde kamer met kookgelegenheid.
Brieven onder no. 46-1 bur.
Contact.

89
59
69
115
98
39
259

NOACK ERWTENSOEP MET VLEES EN WORST

op de leeftijd van 80 jaar.
Blauwe enveloppen
peperduur!
Van uw geld verdiend
zo zuur !
Bü u bezorgd door de PTT
Hiertegen vecht slechts de
B.P.
BOERENPARTIJ L\jst 10

verbouwing

gingen u reeds voor en
hadden een groot voordeel

Dorpsstraat, Vorden
Wegens verhuizing te koop:
Stoelen, tafels, kasten en
machinerieën uit de timmerwerkplaats.
Mevr. Groot RoessirikGolstein, Dorpsstraat 28,
Vorden

IN VERBAND MET DE

Honderden

Vorden, februari 1967
B 96

NIEUWSTAD — VORDEN

Jelle zal wel zien
Jelle zal wel zien
maar...

HENDRIK
KOEKOEK

KIEST GOED
KIEST JUIST
KIEST TEVREE
KIEST

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

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

Banketbakkerij J. Wiekart

moet en zal het doen!

LICHT

VOOR DEZELFDE
STROOMKOSTEN:

PHILIPS
"ARGENTA"

SUPER LUX

D
Dus niet: we zullen wel zien,
Maar: stemt op lijst tien!

Boerenpartij

"Argenta" Super Lux lampen geven 30% méér
licht op tafel voor de zelfde stroomkosten. Zuinig
voor uw beurs- Prettig bij
het lezen. Wij hebben ze in
onze zaak in alle wattages
van 40 tot 200 Watt. Prijzen
yan 1.3* tot 2.3»

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Sir Edwin mannenmode
BADSTOF SWEATERS
VESTEN EN
PULLOVERS

Fa Martens
Wapen- en Sporthandel

SfelKi,

Houdt ^aferdagauond
25 februari urij

feestavond
van Concordia!
NA DE PAUZE BONT PROGRAMMA TOT PLM. 10 UUR DAARNA
DANSEN TOT l UUR
Orkest „The Starlets" (5 personen).
U kunt ook donateur worden voor l jaar a ƒ 2,
per persoon om dan deze avond ook te bezoeken.

A.S. ZONDAG

\' ' Vorden - Witkampers
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Nutsgebouw
VORDEN —

'•**^: •

TELEFOON 1500

ZONDAG 12 FEBRUARI, 8 UUR:

Tarzan en de
luipaardkoningin
met: Johnny Weissmuller en Brenda Joyce.

•

TOEGANG 14 JAAR

Weekend aanbieding
FLANELLEN
JONGENSOVERHEMDEN

diverse kleuren

nu f 7,75
(alle maten)

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

G.M.V L Jong Gelre (heren)
AFDELING VORDEN
De besturen nodigen hun leden uit
voor deelname aan de

winterexcursie

EIGEN
VERDIEND
GELD
MOET ZUN
KOOPKRACHT
BEHOUDEN!

Er is nagenoeg met de gulden gesold.
De staatsuitgaven zwellen en zwellen en wie
is de dupe....? U! U betaalt steeds meer
belasting en het weinige, dat u mag houden,
wordt met de dag minder waard. Oorzaak
nummer één van deze geldontwaarding:
de veel te snelle stijging van de staatsuitgaven.
De V.V.D. heeft aangetoond, dat het anders
kan. Zij wijst de weg om de welvaart weer
omhoog te brengen. Daarom: voor een gezond
en krachtig financieel beleid....V.V.D.!

k

f JH

op dinsdag 21 februari a.s. naar de
coöp. pluimveeslachterij „Wezep" te
Wezep en de coöp. condensfabriek te
Deventer.
Vertrek 9 uur v.m. en terug om 5
uur n.m.
Opgave voor of op woensdag 15 februari a.s. btf
H. Pelgrum, telefoon 6686 of bij
H. Wagenvoort, telefoon 1798
De besturen

TRABANT 601 EEN TOONBEELD VAN ZAKELIJK
DOORDACHTE KONSTRUKTIE, GEBOUWD NAAR
UW WENSEN
TRABANT 601 DE PRIJS? HEEL MODERN REEDS
VANAF

Klink erop, drink erop,
Frans Smit zijn dranken staan in top!

f 3775,-

Vraagt inlichtingen en gratis proefrit bij:

GARAGE VAN HOUTE
v/h Zwier, Berkelsingel 38 a - Zutphen, Tel. 05750 - 2551
Voor Vorden: N. VAN HOUTE, De Steege 29,
Telefoon 05752-1330

Tweede blad 'contact' 9 februari 1967

Een eerlijk antwoord
op uw vraag:

„Waarom zou ik O.R. stemmen?
De A.R. partij is een Christelijke partij. Nergens beter dan
aan de hand van de Bijbel kunt U begrijpen wat verkeerd
is in deze wereld.
Nergens beter vindt U ook hoe het zou moeten zijn.
Daarom is evangelische politiek, een politiek die zich wil
richten naar de Bijbel, de beste politiek voor ons land en
voor de wereld.
Het voeren van een christelijke politiek is een zware taak.
Ik moet eerlijk erkennen dat wij daarbij fouten maken, Ik
kan U echter verzekeren, dat wij onze beste krachten zullen
geven om inderdaad een goed en rechtvaardig beleid te
verwerkelijken.
Dat is onze diepste bedoeling.
En dat is ook de reden, waarom ik U met klem vraag bij
de komende verkiezingen Uw vertrouwen te geven aan de
A.R. Partij.

Mr. B. W. BIESHEUVEL

A.R. Lijst 4 Anti-Revolutionaire Partij - Evangelische Volkspartij
Naar de stembus.
Kolder natuurlijk, maar in werkelijkheid willen
deze mensen toch echt een vinger in de pap, of
voor mijn part „een vuist in de gasbel" hebben!
Daarom vind ik het zo moeilijk de juiste keus
te doen.
Als je het naar het aantal partijen gaat berekenen heb je maar 5% kans dat je het goed doet
Dat betekende dan een extra vrije dag, en wat en 95% dat je het verkeerd doet. Of is het soms
kon je als kind méér waarderen als zomaar on- niet zo ?
verwachts een vrije dag? „Lang leve de stemming", moet ik toen hebben gedacht, onwetend Er zijn anders wel een paar leuke partijen bijgevan de zware opgave die mijn ouders hadden om komen hé. De allerleukste daarvan vind ik die
partij 20. De partij voor ongehuwden. Voor mij
hun stemplicht zo goed mogelijk te vervullen.
is dat gewoon een huwelijksbureau. Als die menWant dat dit een zware opgave was, heb ik la- sen veel bijeenkomsten organiseren, blijft er van
ter pas begrepen, omdat wij thuis nooit een re- die partij niets over, als u begrijpt wat ik bedoel.
klamebiljet op de ramen of in de tuin hadden . . ! Zou u nu nog graag willen weten welke partij
Dat wil niet zeggen dat de mensen die wel op deze ik het allerbeste vind, en waarop ik waarschijnlijk
manier reklame maken voor hun partij hier ver- zal stemmen?
keerd aan doen. Verre van dat, maar ze hebben Kom dan even dicht by me staan, dan zal ik het
het wel véél gemakkelijker, zij hebben immers al in uw oor fluisteren pspspspsp. De PSP nee, die
gekozen !
is het echt niet, u moet beter luisteren!
Maar nu zit ik dan zelf met het „stemprobleem", Maar goed wat u ook stemt en wat ik zal stemwant ook ik heb geen biljet voor mijn raam han- men, ach mensen, zal ik u eens wat zeggen?
gen. Stemmen, ja, maar waarop?
Het maakt niets uit, want alles komt toch op z'n
pootjes terecht! Korte poten of lange poten, we
Sinds vorige week is het nog moeilijker geworden komen toch weer in Den Haag terecht en daar zit
vanwege de kandidatenlijst die door mijn brieven- iemand die het wel aan kan, immers
bus naar binnen dwarrelde. Lieve mensen nog Jelle zal wel zien!
aan toe! 20 partijen staan er op! En weet u hoeFlipper
veel namen? 423! Vier-honderd-drie-en-twintig.
Wel veel „ouwe jongens" hoor, dat moet gezegd
worden. Veel oude bekenden, ook wat de joffers
betreft. Veel linkse en veel rechtse. Dat is waarONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
schijnlijk een typische karaktertrek, dat linkse of
rechtse! Waarom, vraag ik me af, niet recht voor- Voor de onderlinge damkompetitie van DCV weruit? Dat is toch veel radikaler!
den in zaal Eskes de volgende wedstrijden geEen van mijn kinderen vroeg me: „Waarom staan speeld:
er zoveel namen op die lijst, wat zijn dat voor
Oukes—Esselink 2—0; Smeenk—Hoenink 2—0;
mensen?"
Slootjes—A.Wassink O—2; W.Wassink—J. Wiers„Dat zijn mensen," heb ik toen geantwoord, „die ma l—1; Geerken—S. Wiersma 2—0; Offereins—
graag een vinger in de pap willen hebben."
Roozendaal l—1; Jansen—Sloetjes 2—0; Breuker
„Een vinger in de pap," vroeg het kind met vra- —Hulshof 2—0; J. Wiersma—Wentink l—1; Ter
gende ogen, wat betekent dat?"
Beest—Hoenink 2—0; Klein Kranenbarg—Wan„Och" zei ik „dat begrijp je nu toch nog niet." sink 2—0; Sloetjes—Klein Brinke 1—1; Hulshof
Maar in mijn verbeelding zag ik het ineens ge- —Esselink 2—0; Wentink—Leunk 2—0.
beuren . . . !
Jeugdafdeling:
Een geheel bezette Tweede Kamer, en allemaal
een vol bord pap voor zich. Jonkvrouwe Witte- R. Bos—H. E/ggink 0—2; S. Mombarg—J. Stofwaal van Stoetwegen had ze gekookt en mevrouw fels 2—0; B. Rietman—W. Bos O—2; H. Teunisvan Someren had ze rondgedeeld. Ziet u ze zit- sen—C. Borgonjen O—2; S. Mombarg—H. Teuten? Dan staat de voorzitter op, geeft met een nissen O—2; S. Mombarg—H. Kreunen 2—0; G.
hamer een mep op de tafel, en roept: „Vinger Ellenkamp—H. Bekker af g.; W. Bos—R. Bos 2—
in de pap jongens, allemaal de vinger in de pap 0; H. Eggink—H. Teunissen l—1; J. Stoffels—
. . . dan kunnen we beginnen. En d'r in blijven C. Borgonjen 2—0; H. Teunissen—C. Borgonjen
hé. We beginnen deze zitting met, enz. enz. . .!" 2—0; J. Stoffels—W. Bos 2—0.
Als kind vond ik het prachtig wanneer de grotere
mensen moesten gaan „stemmen". Dit vanwege
het feit dat er in het dorp waar ik woonachtig
was, maar één gebouw in aanmerking kwam,
waar de stemming kon geschieden en dat was de
school die ik bezocht.

MOTORCLUB „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
HIELD GEZELLIG FEEST
Zaterdagavond hield de VAMC „De Graafschaprijders" in hotel „'t Wapen van Vorden" haar jaarlijkse feestavond waarvoor flinke belangstelling
bestond.
Verschillende leden hadden zich weer veel moeite
gegeven om de zaal gezellig aan te kleden, in
welke opzet zij uitstekend zijn geslaagd.
In zijn openingswoord bedankte de heer W. Bielderman in het bijzonder het gemeentebestuur en
de politie voor de medewerking die zij het afgelopen jaar van hen mochten genieten. Hij hoopte
dat deze medewerking ook dit jaar verleend zal
worden. De heren Groot Roessink, Gotink, Regelink en Rerink werden dank gebracht voor het
beschikbaar stellen van het crossterrein terwijl de
heer Korenblik dank werd gebracht voor het feit
dat hij de tractor telkenjare beschikbaar stelt voor
het egaliseren van het crossterrein.

HET BEHOUD VAN UW TANDEN

IVOROL

voor de rust kon rechtsbuiten Lichtenberg echter
de stand wederom wijzigen l—2 met een rustig,
beheerst schot.

jfcj, Voor
•>> Baby
POEDER - CRÈME - OLIE - ZEEP
Na de rust werd het spel agressiever. Bij Ratti
was Takkenkamp naar de linksbuitenplaats verhuisd en ging Haverkamp linksback spelen. Takkenkamp bracht na enkele minuten de voorsprong
voor Ratti op l—3, maar weer was het antwoord
van de Borculoërs raak. Een tevergeefs duikende
Rattidoelman zag de bal voor de tweede maal
achter zich verdwijnen 2—3. Een strafschop, die
aan Ratti werd toegekend, omdat Lichtenberg ongeoorloofd ten val werd gebracht, werd door Haverkamp benut. Nadat de thuisclub een toegekende penalty over de lat had geknald en de Borculose aanvoerder tien minuten voor het einde zijn
linksback het veld had uitgestuurd, kwam het
einde van deze tamelijk hard gespeelde ontmoeting met 2—4 in het voordeel van Ratti.

[ Onbetwist de beste tandpasta |

RATTI 2 — WARNSVELDSE BOYS 3 l—4

Tijdens deze feestavond werden tevens de kampioenen van 1966 gehuldigd. Dit was bij de bromfietsen: de heer L. Klein Winkel uit Vorden, die
eveneens winnaar werd van de wisselbeker van
de best geklasseerde bromfietsrrjder. Bij de auto's werd de heer W. H. Rouwenhorst uit Zutphen
kampioen. De heer J. H. Bakker uit Zutphen
werd bij de motoren kampioen. Kampioen 1966
in de categorie „niet lid zijnde" werd de heer H.
Lyffyt uit Zutphen.
Onder leiding van het dansorkest „De Woodpeckers" werd het feest hierna tot ver na 12 uur
voortgezet.

De Rattireserves zijn er in eigen home niet in geslaagd om Warnsveldse Boys 3 terug te dringen,
het werd een l—4 nederlaag voor de groenwitten.
Ratti telde, waarschijnlijk vanwege het carnaval,
drie invallers in haar gelederen, wat het spelpeil
zeker geen goed heeft gedaan. De Boys hadden
het eerst succes door hun middenvoor, die doelman Berendsen na tien minuten met een laag
schot passeerde O—1. Een kort offensief leverde
de gasten andermaal een doelpunt op, zodat zij
een O—2 voorsprong hadden. Nadat enkele tegenaanvallen der Rattianen mislukt waren, omdat de
stevige Boys-achterhoede geen krimp gaf, probeerde H. Baakman het met een afstandsschot,
dat de Boysdoelman zodanig verraste, dat hij te
laat reageerde l—2. Nog voor rust wisten de gasten een veilige l—3 voorsprong te nemen.
In de tweede helft kenmerkte de wedstrijd zich
door een harde strijd, bij Ratti faalde de voorhoede keer op keer. Er zat geen schot in en geregeld kwamen de ballen weer terug naar achteren, waar de gebroeders Bleumink als hecht defensieblok in goede harmonie de nederlaag zo
klein mogelijk hielden. De Boys scoorden nog voor
het eind signaal van de door broeder Canatus goed
geleide match, hun vierde doelpunt.

REUNI 4 — RATTI l 2—4
Ratti heeft in een hard gespeelde wedstrijd de
beide puntjes mee huiswaarts genomen door met
want de beide wo
Er was nauwelijks enkele minuten gespeeld of de
scheidsrechter riep beide aanvoerders bijeen en
deelde waarschuwingen uit. De arbiter scheen deze middag in een nogal geprikkelde stemming,
want de beide doelpunten die Reuni hierna maakte
werden beiden afgekeurd. Protest van de Borculoërs hielp niet.
Na 20 minuten wist Ratti-middenvoor J. Vreeman zijn club de leiding te geven, toen hij een
foutief weggekopte bal handig opving en laag inschoot O—1. De thuisclub liet het hier niet bij
zitten en scoorde spoedig hierna l—l, doordat de
Ratti-doelman te lang aarzelde met uitlopen. Nog

RATTI 3 —

SOCI 3 1—3

Ook bij Ratti's derde was het carnaval schflnbaar de oorzaak, dat men de puntjes aan de tegenpartij moest laten, 1—3 voor de ploeg uit
Wichmond.

BRENO UW
STOOMOOED
NAAR
Stomerij
B. VISSER
v/h Hartman
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JKBRINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

Bupro-ias
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed.
Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
M. Teunissen, de Haar

Te koop: Een 4-plaats elektrisch fornuis met oven.
Alles in prima staat.
J. G. Vedders, Ruurloseweg
29, telefoon 1238

'Contact'
heeft een oplage
uan ruim
2200 exemplaren!

VERSE HANEN EN
KIPPEN

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

Deze week weer vele koopjes in onze supermarkt
Elk tweede pak Spar koffie
van 192 et voor 142 et — 10%
Elke litersfles koffienielk 25 CENT GOEDKOPER

TANK HET BIJ
NIEUWSTAD

—

VORDEN

elke dag verkrijgbaar
en vrijdags aan de
markt

Poelierstaedrijf ROVO
HENGELOSEWEG l
TELEFOON 1283
VOOR UW RIJBEWIJS
„V.A.M.O.R
RIJSCHOOL
GARAGE
GROOT JEBBINK"

adidas
met de

banden 3

voe.tbalschoen
der kampioenen'

G. Bultman

FA. MARTENS

Vorden tel. 1753 b.g.g. 1794
Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN

voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Wapen- en Sporthandel

39 et — 10%
149 et — 10%

Spar macaroni deze week
l pot Spar honing
„Lady nylons"
Elk 2e pak café noir
Elk 2e blik Spar lunch worst

van 195 et voor 159 et — 10%
van 87 et voor 44 et — 10%
van 134 et voor 67 et — 10%

l zakje droptofl'ees
l zakje capucino's

van 110 et voor

l vacuüm rookworst
l blikje ham met eieren

van 130 et voor 109 et — 10%
van 125 et voor 100 et

l zakje a 500 gr. chocoladehagel melk
l zakje a 500 gr. chocoladehagel puur

van 159 et voor 139 et — 10%
van 149 et voor 129 et — 10%

2 pakjes Spar pudding
l blik sperciebonen ...

....

150 gram Saksische leverworst

van

98 et — 10%

Zegelkorting)
52 et - 10 et „
98 et - 20 et

78 et voor

69 et — 10%

GEVRAAGD VOOR SPOEDIGE
INDIENSTTREDING

verkoopster
of leerling verkoopster
AANMELDEN:
A.s. donderdagavond 7-9 uur «-n
a s. maandagavond 7-9 uur

l h i i J; M
RAADHUISSTR.. VORDEN

SAMENKOMST VAN DE

Europese Evangelische Zending

Door ziekte van Wim Visschers wordt deze week

up maandag 13 februari a.s. in IK i
Nutsgebouw te Vorden.

geen boekje gehaald en bezorgd

VOOR HET

overtrekken en stofferen

Spreker: J. J. Weiier uit Zuid-Frankrijk. Tolk: Mevr. Kos uit Hengolo.

Elke dag aanuoer van groente, fruit en vers vlees!

Kleurendia's van Equador, Alaska,
Frankrijk, Spanje, Lapland.

Wij vragen voor onze Supermarkt
VAN UW MEUBELEN

een net winkelmeisje

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

REMMERS

l)

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Aanvang 8 uur.
Kollekte t.b.v. de zending.
Zang van de Chr. zangvereniging „Excelsior"

Supermarkt
Zutphenseweg 41

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Nieuwstad 58

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

Het NVV TBC-fonds houdt een

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
HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736
PASFOTO'S

Ook na uw feestje: Glaasje op, laat u rijden!
van LS tot 18 februari.

Wij bevelen deze van harte aan.

Waarschuwing legen verwarring!
De Uil van de P.v.d.A. zei

Maar 49 guldens
VOOR EEN

Erres elektrische
handboor machine!

Retexturingbedrijf

MODEL PICO

„ACCURAAT" N.V.

20% KORTING

Een zéér voordelige hulp bij tal van
doe-het-zelf karweitjes

„KIEZEN OP DE VVD IS STEMMEN OP
SCHMELZER"

Neem daarom het zekere voor het onzekere:
Stemmen op de Boerenpartij

is kiezen voor Koekoek!

GEREEDSCHAP- EN IJZERWARENHANDEL

op chem. reinigen en verven
Tevens uw adres voor
onz. stoppen, plisseren
en overhemdenrep.
Profiteert nu nog van
deze aanbieding

Vorden:
FA LUTH

de TV:

„STEMMEN OP DE KVP IS KIEZEN VOOR
TOXOPEUS"
éL

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKEB
Houtmarkt 77, Zutphen

Oldenzaal
Wegens enorm succes
geven wij ook gedurende deze maand

Ons motto is:
D K STERKE VAN DE ZWAKKE

G. Einsbroek & Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

ZIT U METEEN RECHTS, SLECHTS DIT IS EEN
DUIDELIJKE KEUZE ! ! !

vaina

volmaakte
keuze..

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Huaqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd

B.A.BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

Lijst 10!

Kledingmagazijn

ZELFBEDIENING REMMERS UITGEBREID

De supermarkt van H. Remmers aan de Zutphenseweg
is geheel gemoderniseerd, de zaak is veel ruimer en
overzichtelijker geworden. Tevens is er een geheel
nieuwe afdeling voor groente en fruit bijgekomen.
Wij wensen de heer Remmers veel succes met zijn
nieuwe afdeling.
PARTIJ VAN DE ARBEID IS SPRINGLEVEND

In hotel „'t Wapen van Vorden" hield de PvdA 'n openbare vergadering waar wethouder Albers uit Zutphen
en kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen, het
woord voerde.
Allereerst gaf hij een beknopt overzicht van de geschiedenis der PvdA vanaf haar oprichting tot heden,
haar hoogtepunten en dieptepunten, waarbij de verkiezingsuitslagen van 1966 een grote schok in de partij
gaven. Men had verwacht dat het zeer goede programma „Om de kwaliteit van het bestaan" in brede kring
waardering zou vinden, maar het sprak de kiezers niet
aan. Een beter uitgangspunt op korte termijn is het
socialistisch bestek, gemaakt voor een periode van 4 è.
5 jaar, aldus de heer Albers.
Een speciaal buitengewoon congres stelde de samenstelling van het verkiezingsprogramma vast, dat tevoren in alle lagen van de partij besproken was. Daarbij
bleek dat de PvdA springlevend is, niet minder dan 60
sprekers voerden het woord, terwijl ruim 700 amandementen behandeld moesten worden, waarbij het verheugend was dat vooral de jongeren, wier steun zo lange
tijd gemist werd, in de voorste rijen meesprak.
Hierna gaf de heer Albers een overzicht van de doelstellingen van de andere politieke partijen. Hieruit bleek
overduidelijk dat men de PvdA graag dingen in de
schoenen schuift welke pertinente leugens zijn. Zo durft
de VVD de PvdA zelfs te verwijten dat zij verantwoordelijk is voor de bedrijfssluitingen, de werkeloosheid
en de inflatie in Nederland. Men laat dan ons nabuur-

land West-Duitsland er buiten waar dezelfde verschijnselen voorkomen, maar daar heeft men ook de liberalen uit de regering gezet en ze vervangen door socialisten. Sterk hekelde de heer Albers de propaganda der
PSP die met zware verdachtmakingen stemmen proberen te winnen ten koste van de PvdA.
Men mag geen politiek bedrijven met werkeloosheid en
woningbouw. De werknemers dienen een werkelijke medezeggenschap te hebben over de gang van zaken in
de bedrijven, waardoor kan worden voorkomen dat personeel zonder tijdig ingelicht te zijn plotseling op straat
komt te staan.
De Boerenpartij vertoont ontbindingsverschijnselen, ze
is nu al in drie partijen uiteengevallen, ze is overal tegen o.m. tegen ouderdomsvoorziening.
De KVP heeft aan alle regeringen deelgenomen, maar
ziet er geen bezwaar in haar ministers naar huis te
sturen als er belangrijke zaken in het geding komen.
De Partij van de Arbeid spreekt zich uit voor een eerlijke inkomensverdeling, een hervorming van de ondernemingen, een socialisatie van de grond. Wij strijden
voor hervorming van de maatschappij, die een eind
moet maken aan de verschrikkelijke armoede in de
wereld. De Partij met haar lijstaanvoerder Den Uyl zijn
er niet voor niets op uitgetrokken om kontakt met de
kiezers te krijgen en te weten wat er onder hen leeft.
Hun bevindingen zullen een richtsnoer vormen voor hun
beleid in de komende jaren, aldus wethouder Albers.

eertijds geleden 2—l nederlaag in Vorden. In een keihard gespeelde ontmoeting wonnen de geelzwarten verdiend met O—2.
Voor de rust was Vorden iets sterker hoewel de aanvallen van Zelhem ook dikwijls een gevaarlijk karakter
droegen. De defensie van de geelzwarten, met een voortreffelijk spelende doelman Golstein aan het hoofd, was
deze middag in goede vorm. Ook de verdediging van
Zelhem gaf niet veel kansen weg. Met de rust was de
stand nog dubbelblank.
In de tweede helft kregen de toeschouwers ongeveer het
zelfde spelbeeld te zien. Eenmaal was Zelhem dichtbij
een doelpunt doch met een snelle reaktie wist doelman
Golstein de uit een vrije schop genomen bal over de lat
te stompen. Het duurde tot plm. 10 minuten voor tijd,
alvorens het eerste doelpunt viel. Een hoge bal voor het
Zelhemdoel werd fraai door kanthalf B. Nijenhuis ingekopt O—1. Op het moment dat Nijenhuis de bal inkopte
werd hij door één der Zelhembacks tegen de grond gelopen, waarbij hij zo ongelukkig kwam te vallen dat
hem de arm uit de kom schoot, hetgeen voor Nijenhuis
meteen het einde van de wedstrijd betekende. Vlak voor
tijd zette Eggink op rechts de bal fraai voor waar
Dostal klaar stond om de stand met een kopbal op
O—2 te brengen.
VORDEN IV

—

Heden behaagde het de Here tot zich te nemen,
onze inniggeliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
HERMAN WISSELS
weduwnaar van H. Olthof
in do gezegende ouderdom van 94 jaar.
Diep betreurd door ons allen.
Bathmen:
Vorden:
Vorden:

H. Wissels
D. G. Wissels-Kettelarij
G. Rouwenhorst-Wissels
R. Rouwenhorst
J. G. ten Bokkel-Wi
G. J. ten Bokkel
klein, en achterkleinkinderen

Vorden, 8 februari 1967
Linde E 58 a
De begrafenis zal plaats vinden zaterdag 11 februari om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

AZC VI 3—0

De strijd om de bovenste plaats tussen de koplopers
, Vorden IV en AZC VI is in het voordeel der thuisclub
geëindigd. Pardijs scoorde tweemaal en het laatste doelpunt werd gemaakt door Rothman.

Heden overleed, zacht en kalm, na een kortstondige ziekte, ons zeer geachte familielid
H. WISSELS

SOCI 2
ZELHEM l

— VORDEN l O—2

Vorden l heeft zich prachtig gerevancheerd voor de

—

VORDEN 3

in de ouderdom van 94 jaar.

Deze hard gespeelde wedstrijd werd al in de eerste helft
beslist. De doelpunten werden gemaakt door Broekgaarden (2 x), De Greef en Rouwenhorst.

Uit aller naam:
Fam. J. W. Weenk
Vorden, 8 februari 1967

