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INGEZONDEN MEDEDELING
Met interesse heb ik het jaarverslag gelezen van het
Nut in Vorden, en wel speciaal de suggesties die er
gedaan zijn om de plaatselijke toneelverenigingen in
te schakelen.
De voorzitter vraagt of men deze geschikt vindt voor
een Nutsavond.
En nu vraag ik mij af hoe de voorzitter zich een
oordeel kan aanmatigen over de toneeluitvoering, als
gebleken is dat van de zijde van het bestuur al heel
weinig interesse bestaat om dergelijke uitvoering bij
te wonen. Het Nut kan zich niet veroorloven een
beroepstoneelgroep uit te nodigen voor haar avonden,
dat is te duur (en is hiervan het peil wel hoog genoeg), en nu moeten de amateurs die al hun vrije
tijd er aan besteden maar van hun eigen geld een
beroepsregisseur nemen, wat al even duur is, om aan
de eisen van de Heren te voldoen. Wat blijft er dan
nog uiteindelijk over van onze amateuristische gemeenschapszin om hét publiek ontspanning te brengen. Wellicht kan dit een stimulans voor de Gemeente zijn, om een dergelijke vereniging subsidie te verlenen.
Eveneens zou de Marktvereniging hier zijn goede wil
kunnen tonen, want wanneer deze vereniging een
blijvende bijdrage zou verlenen, dan steunt deze een
goede zaak en van cultureel belang.
Een lezer.

KERKDIENSTEN zondag 16 februari.
Herv. Kerk
10 uur uur Ds. J. H. Jaasen. Bed. Hl. Doop.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Medlerschool.
10 uur Ds. ƒ. J. van Zorge.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

VORDENS BLOED VOOR DE LIJDENDE MENS
Vorden viert op 19 februari a.s. een belangrijk
lustrum. Herdacht wordt dan het feit, dat in het najaar van 1959 voor de eerste maal door de inwoners
van de uitgestrekte gemeente Vorden bloed werd geschonken aan het Centraal Laboratorium van de
bloedtransfusiedienst van Het Nederlandsche Roode
Kruis.
Op woensdag-avond 19 februari a.s. zullen 88 donors,
die 5 maal achtereen hun bloed hebben afgestaan,
met enige officiële omlijsting een landsteiner-penning
ontvangen.
Een aantal belangrijke functionarissen uit Roode Kruiskringen zal bij dat heugelijke feit aanwezig zijn. Vrienden en belangstellenden zullen van harte welkom zijn
in de grote zaal van Hotel Bakker te Vorden.
Zondagsdienst Doktoren
Waarom nu zo'n bloedafname? Waarom al die druk(alleen voor spoedgevallen)
te van mensen, die van heinde en verre komen, een
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- hele school ingericht met rustbanken, Roode Kruis
Helpsters en Helpers, een rijdend laboratorium uit
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
Amsterdam, administratie, zegels plakken, volgnumS.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus- mers, koffie ... Is dat nou wel zo nodig???
sen half tien en tien uur 's morgens.
Ja, dat is broodnodig. Wat Vorden nu al 5 jaar achtereen doet is geweldig! Tussen de 270 en 225 menZondagsdienst dierenartsen.
sen gaven jaarlijks in Vordens Landbouwschool per
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- persoon
450 c.c. van hun bloed,
morgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566 's Nachts nog, direct na de afname wordt het bloed
in het Centrale laboratorium te Amsterdam verwerkt.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
In hoofdzaak wordt er z.g. bloedplasma uitgemaakt,
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
INGEZONDEN MEDEDELING
dat, verenigd met water in noodomstandigheden in
(Bureau Rijkspolitie) plaats
NIEUWS UIT DE WILDENBORCH
van een bloedtransfusie kan worden toegediend
Weekmarkt.
aan gewonden en patiënten. Bovendien worden in het
Na diverse avonden in het Wildenborchse ontmoetingscentrum „De Keet" te hebben vergaderd, zijn de Vrijdag waren 50 biggen op de markt aan- laboratorium nog tal van andere medicijnen en gezes stamgasten tot de conclusie gekomen, dat er ter gevoerd. Er was kalme handel; prijzen van neeskundige stoffen uit het verse bloed verkregen.
Deze Nederlandse instelling staat internationaal zeer
ontplooiing van het plaatselijk, onbekend en nog jeug- f 90.~ tot f 100.-.
hoog aangeschreven en is voor de bloedtransfusiedig fotografeertalent een fotoclub moest worden opBurgelijke stand van 5 t. m. 11 febr. * diensten van vele landen als voorbeeld genomen.
gericht.
Zulks is inmiddels geschied en gezamenlijk hebben Geboren: d.v. J.Westerveld en J. Veerman; De donors in Vorden doen dus prachtig werk. Zij
voornoemde zes een vrijwel volledige donkerekamer- z. v. H. B. Rutgers en A.W.M. Boerkamp; zijn zeker ook te benijden: Zij redden belangeloos
levens van hun medemensen. Zij werken mede aan
uitrusting aangeschaft, die voorlopig staat opgesteld d. van H. J. ter Huerne en H. H. Smit.
in de Keet, die reeds tijdens de premiere over onver- Ondertrouwd: G. J. B. Oplaat en H. F. het wonder van het herstel van zwaar getroffen mensen. Zij stellen elk jaar opnieuw een daad van de
moede donkerekamertalenten bleek te beschikken.
hoogste menselijke waarde.
De zes zijn verder tot de slotsom gekomen, dat de Donderwinkel.
Wij zijn er zeker van, dat steeds meer Vordenaren
vereniging een open karakter moet dragen, dwz. dat ze Gehuwd: Geen.
donor zullen worden op hun plasma-avonden, welke
open moet staan voor zelfwerkende en in het zelf- Overleden: F. G. Dercks, 62 jr., ongeh.
voor omliggende gemeenten een lichtend voorbeeld
werken geïnteresseerde Wildenborchse jongens en
DE RAI IS WEER FANTASTISCH.
zijn. Wij, ieder voor ons zelf, zijn de Vordenaren
meisjes, hoewel de combinatie meisje—donkere kamer
op zichzelf al een interessante en niet geheel onbe- Drie letters, drie beginletters van drie woorden: dankbaar voor wat zij geven en organiseren onder de
Reusachtig, Aantrekkelijk, Interessant. En ziet u dat vlag van Het Nederlandsche Roode Kruis (zie de
sproken begrippencombinatie is.
Bovengenoemde mogelijkheden mogen eventuele ge- zijn nu ook net de kenmerkende eigenschappen advertentie in dit blad).
de kollektie in rijwielen bij Tragter. Daarom
interesseerden er toe gebracht hebben het plan op te van
is dat ook in één woord: fantastisch. Kies daar
TWEE LEDEN VAN D.C.V. IN DE FINALE
vatten om eens een oriënterend bezoek te brengen aan en u kiest het beste.
(adv.)
Zaterdag werd in café-restaurant Koek te Doetinchem
de Keet.
de vijfde en tevens laatste ronde ^^peeld om het
Op vrijdag- en zaterdagavonden is er altijd wel een
VOETBA
gedeelte van het beherend college aanwezig en ten Vorden I is er zondag voor de e^^fc maal dit seizoen damkampioenschap district Oost dflpCNDB.
allen tijde en met het grootste genoegen zullen zij in geslaagd om een uitwedstrijd in een overwinning Twee leden van de Vordense damvereniging D.C.V.
belangstellenden informeren omtrent huidige en toe- om te zetten. Dit gebeurde op het zware en modde- zijn er in geslaagd om tot de finale door te dringen,
'ijn de heren J. Maatman ca I. Wesselink, terwijl
komstige huisvesting, structuur, omvang en doelstel- rige terrein van N.V.C, uit Netterden, waar de geelook de heer G. Dimmendaal, lid van DCH uit Hengeling der pasgeboren baby onder de Wildenborchse zwarten met 3—2 aan het langste eind trokken.
lo een finaleplaats veroverde.
verenigingen. Tot ziens op de kindervisite.
Op dit kleiachtige veld was goet^petbal uitgesloten. In de hoofdklasse, groep I verspe^| B. Nijenhuis
Namens het bestuur:
Voor de rust speelde Vorden m<^^ felle wind tegen
zijn kansen door van J. Steenhuis ^^ Varsseveld te
H. W. ROSSEL (voorzitter). zodat er in die periode aanvall^ra niet veel uit de verliezen. P. van Ooyen heeft zich, na zijn zwakke
bus kwam. Reeds na drie minuten kregen de geel- begin, in de laatste ronden prachtig hersteld. Zaterdag
OUDERAVOND OPENBARE SCHOOL (DORP)
zwarten een flinke ruggesteun toen r.buiten Nijenhuis
gelukte het hem om de Doetinchemer Holterman te
Min of meer als afsluiting van de diverse feestelijk- met een vleugelschot de stand op O—l bracht.
verslaan.
heden om de herbouwde openbare lagere dorpsschool De vreugde was echter van korte duur want na een De eindstand in deze groep luidt als volgt: I, II en
kwartier
profiteerde
de
NVC-r.binnen
op
uitstekende
werd in het Nutsgebouw een extra-ouderavond geIII A. Holterman (Doetinchem); H. Penterman (Doehouden. Hiervoor bestond zeer grote belangstelling. wijze van een fout van één der Vordense verdedigers tinchem) en J. Steenhuis (Varsseveld) 5 gespeeld,
en
kon
hij
van
dichtbij
de
stand
in
evenwicht
brenIn zijn openingswoord heette voorzitter Pelgrum in
6 punten; 4. P. van Ooyen (Vorden) 5—5; 5. B.
het bijzonder welkom de nieuwe onderwijzer, de heer gen l—1. Enkele ogenblikken later sloeg doelman Nijenhuis (Vorden) 5—4; 6. Th. Westendorp (Ruurlo)
Golstein, die een uitstekende wedstrijd speelde, een
Hage.
5 gespeeld, 3 punten.
De diverse jaarverslagen van oudercommissie, school- schot van dezelfde speler via de paal uit zijn doel. In groep II werd de partij tussen A. van Ooyen
feestcommissie en schoolfeestdag vertoonden gunstige De druk bleef aanhouden en ca. 20 minuten voor de (DCV) en J. Haytink (D & Z) uitgesteld, maar voor
resultaten. De oud-leerlingen van de school hebben rust bracht de vrijgelaten NVC-r.buiten de stand op de eindstand is deze van geen belang meer. De
een bedrag van ƒ 797,75 bijeengebracht, waarvoor bij 2—1. In de resterende minuten bleven de Vordenaren situatie is hier: 1. J. Lammers (Zutphen) 5 gespeeld,
de officiële opening een stencilmachine met toebe- goed overeind.
7 punten; 2. J. Heyihk (Hengelo) 5—6; 3. en 4. J.
horen werd aangeboden. De heer Brinkman, hoofd In de tweede helft had Vorden de pech dat de wind Lansink (Doetinchem) en H. van Til (Doetinchem)
der school, deed nog enige mededelingen aangaande sterk was afgenomen. Het eerste kwartier was op- 5—5; 5. j. Haytink (Laren) 4—3; 6. A. van Ooyen
de school. De operetteavonden zullen worden ge- nieuw voor NVC, maar naarmate de tijd verstreek (Zutphen) 4 gesp. 2 p.
houden op 6 en 7 maart. Tot leden van de ouder- ging de voorhoede van Vorden steeds beter spelen, In de eerste klas, groep II won Maatman (DCV) van
commissie werden gekozen de heren Beek, Tiessink doch doelpunten kwamen er vooreerst niet. Wel ko- Th. Boersma (D & Z). De stand is hier: J. Maatman
en L. Pardijs i.p.v. de heren Stapper, Pelgrum en gelde Nijenhuis een paar maal rakelings langs, waar- (Zutphen) 4 gespeeld, 7 punten; 2. Th. Boersma
na Vel horst via de keeper en de paal naast schoot.
Oonk.
(Laren) 4—4; 3., 4. en 5. R. Velsink (Doetinchem),
Nadat verversingen waren aangeboden toonde de heer De NVC-midhalf schoot hierna, fel op de huid ge- W. Zonnenberg (Ruurlo) en H. G. Hoenders (Zutzeten,
bijna
in
eigen
doel
doch
gelukkig
voor
hem
van Dijk aan de hand van een groot aantal dia's de
phen) 4 gespeeld, 3 punten.
oude en de nieuwe school, de tijdelijke voorzieningen, bracht de paal redding.
In groep III speelde onze plaatsgenoot B. Breuker de
Een
kwartier
voor
tijd
kopte
middenvoor
Velhorst
en de schoolfeestdag. Door enkele oud-leerlingen werd
laatste partij remise tegen K. Jetten uit Winterswijk.
de komische schets „de gevaarlijke leeftijd" opge- uit een dieptepass van Maalderink hard in. De keeper De eindstand in deze groep luidt als volgt: 1. J.
sloeg
de
bal
weg
waarna
Velhorst
al
vallende
toch
voerd.
Wevers (Aalten) 4 gesp., 7 punten; 2. B. Breuker
Voorzitter Pelgrum was de tolk der aanwezigen toen nog kon scoren 2—2.
(Vorden) 4—5; 3. en 4. H. Bruggink (Varsseveld) en
hij de medespelers onder het aanbieden van een klein Vijf minuten later was het opnieuw raak toen Vel- K. Jetten (Winterswijk) 4—3; 5. H. Kraay (Zutphen)
horst
een
prachtige
voorzet
van
1.buiten
Jansen
in
presentje dank bracht voor deze leuke geste op de
een doelpunt wist om te zetten 2—3. De thuisclub 4 gesp., 2 punten.
ouderavond.
probeerde nog wel verandering in deze stand te bren- In de tweede klas groep I won de Vordenaar Wessegen doch de Vordense defensie met stopper R. Eg- link zaterdag van J. B. de Vries uit Zutphen. Hier
gink en doelman Golstein aan het hoofd wist van luidt de eindstand: 1. J. Wesselink (Vorden) 4 gesp.,
geen wijken. Door deze overwinning hebben de geel- 6 punten; 2. H. v. d. Plaats (Winterswijk) 4—5; 3.
en nimmer ruw of schraal
zwarten 4 punten voorsprong op Peeske, Drempt en H. Walgemoet (Ruurlo) 4—5; 4. J. B. de Vries (Zut_Hamea-Gelei
NVC. Vorden heeft één wedstrijd meer gespeeld zo- phen) 4—4; 5. C. Ladesteyn (Hengelo) 4 gesp., O pt.
dat de degradatiezorgen nog lang niet van de baan In groep II won onze plaatsgenoot G. Dimmendaal
zaterdag van B. Smeenk uit Ruurlo. De stand is
zijn.
JAARVERGADERING STIEREN VERENIGING
Een gehavend Vorden II leed zondagmorgen een hier: 1. G. Dimmedaal (Vorden) 4 gesp., 8 punten;
De Stierenvereniging „Delden" hield in café „Het
2—l nederlaag tegen Sp. Lochem III, waardoor een 2. B. Smeenk (Ruurlo) 4—6; 3. G. Lebbink (WintersZwaantje" een druk bezochte jaarvergadering.
wijk) 4—4; 4. j. Busser (Doetinchem) 4—2 en 5. J.
eventueel kampioenschap voor Vorden vrijwel is uitDe voorzitter de heer J. Eggink, wenste in zijn opeB. de Lange (Zutphen) 4 gesp., O punten.
ningswoord het bestuur en leden een goed 1964 toe. gesloten. Vorden IV verloor thuis met 3—2 van Zaterdag zal een begin worden gemaakt met de
Voorst
VI.
Uit de diverse verslagen bleek dat de vereniging thans
De resultaten van de juniorenwedstrijden waren: De finalepartijen.
32 leden telt en dat 1963 sloot met een bevredigend
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
kassaldo. Over het boekjaar 1963 waren bij de ver- Hoven C—Vorden C 4—4; Vorden D—Ratti B 0—2;
enigingsstier 251 runderen ter dekking aangeboden. Vorden E—Baak B 4—1.
Voor
de
onderlinge damcompetitie van DCV werden
Het bevruchtingspercentage stemde tot ieders te- Zondag a.s. staat er voor Vorden weer een uitermate in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
zware wedstrijd op het programma. Er zal nl. een
vredenheid.
Wiersma—de Boer O—2; Esselink—Wesselink 2—0;
Bij gehouden inspectie van het N.R. Stamboek was bezoek moeten worden gebracht aan Peeske. Vorden Geerken—Oukes l—1; Wansink—Hesselink l—1;
II
speelt
thuis
tegen
Witkampers
D.
Ook
voor
het
de stier Jo's Boris II definitief ingeschreven met bc-K
Maatman—Lammers 2—0; Hulshof—ter Beest l—1;
Het dekgeld werd vastgesteld voor koeien van de vierde elftal staat een thuiswedstrijd op het pro- Nijenhuis—KI. Bramel 2—0; Wentink—A. v. Ooyen
leden, t.w. stamboekkoeien ƒ7,50 en overigens per gramma en wel tegen De Hoven VI. Vorden II is vrij. 2—0; KI. Brinke—Stegeman 2—0.
aandeel ƒ 6,50. Voor koeien van niet leden bedroeg Bij de junioren speelt alleen Vorden A in Zutphen
tegen Zutphania B.
GESLAAGD CARNAVALSBAL
het dekgeld ƒ 10.— per koe.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd in plaats van
Onder de vrolijke tonen van het dansorkest „De
WERELDGEBEDSDAG VOOR VROUWEN
de heer A. J. Vruggink, welke niet herkiesbaar was, Morgenavond wordt in de hervormde kerk weer een Zwervers" organiseerde de eigenaar van Hotel Brangekozen de heer J. Groot Roessink.
denbarg, de heer F. Smit, zaterdagavond een geslaagd
gebedsdienst voor vrouwen belegd.
De voorzitter dankte de heer Vruggink voor alles wat Op de eerste vrijdag van de Lijdensweken komen in carnavalsbal.
hij in het belang van de vereniging had gedaan.
de hele wereld de vrouwen bijeen om in gezamen- Voor de origineelste kostuums waren enkele leuke
lijk gebed de noden van deze tijd aan God op te prijzen beschikbaar gesteld. Als eerste prijswinnaar
GESLAAGD
kwam uit de bus de heer G. te Veldhuis en verloofde
dragen.
Onze plaatsgenote mej. R. Verstoep slaagde te Zut- ledere vrouw of meisje is van harte welkom. Het als Hans en Grietje. De „Chinese", mej. Störback,
phen voor het praktijkdiploma boekhouden van de comité Vorden hoopt dat ook nu weer velen zullen verkreeg de tweede prijs; 3. T. Brandenbarg als koloniaal en 4. Polman als clown.
deelnemen.
Ned. Associatie van Praktijk examens.

Pracht handen

Uw huis

een gezellig huis!
• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
« Vitrages
• Matrassen

Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
WINTEREXCURSIE
De BOG afd. Vorden heeft dezer dagen met een
25-tal leden een excursie gemaakt. In de morgenuren werden in Steenderen een tweetal bedrijven bezocht.
Bij de heer Boogman werd de nieuwe boerderij van
de heer Boogman in ogenschouw genomen. Hier zag
men o.m. de automatische mestafvoer. Bij de boerderij van de heer Derksen werd o.m. de stalroosters en
de stalmatten bezichtigd.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het stikstofproefbedrijf (de Olde Weijde) te Vaassen. Dit is
een zg. bedrijf van de ééneiege tweelingen. Bij de
bezichtiging van dit bedrijf werd een duidelijke explicatie gegeven.
Nadat in Twello nog een bezoek was gebracht aan
de exportslagerij keerden allen voldaan huiswaarts.
Naar wij vernemen houdt de BOG op 3 maart in
samenwerking met de Geld. Maatschappij van Landbouw een winterexcursie naar het bedrijf van de heer
Heemskerk in Herwijnen (Betuwe). Leden die mee
willen kunnen zich alsnog bij de bekende adressen
opgeven.
GROOT CONCERT TE ZUTPHEN.
Op zaterdag 22 februari a.s. zal in de Buitensocièteit
een groot concert worden gegeven waaraan medewerken het bekende Etten's Mannenkoor, met 100 werkende leden, dirigent de heer Piene Smeets en de
Chr. Muziekvereniging „De Eendracht" te Aalten, dat
reeds zesmaal het hoogste aantal punten in de hoogste
afdeling wist te behalen op de concoursen van de
Chr. Gelderse Bond. Houdt deze avond vrij en voorzie U tijdig van kaarten.
Kaarten zijn verkrijgbaar te Vorden bij Sigarenmagazijn Eijerkamp.
RATTI-NIEUWS
De Carnavalsfeesten waren er oorzaak van dat ook
j.l. zondag voor de Ratti-senioren geen wedstrijden
waren vastgesteld, hetgeen niemand van de feestvierende voetballers zal hebben betreurd.
De jeugd speelde zaterdagmiddag wel. Ratti A ging
met een onvolledig elftal naar Zutphen en moest hier
in AZC B met 10—l haar meerdere erkennen.
Het B-elftal deed het beter en kon in de uitwedstrijd
tegen Vorden D beide puntjes mee huiswaarts nemen
door een 2—O zege; beide doelpunten werden gescoord door W. Koers.
A.s. zondag zal dan eindelijk na 2 maanden ook voor
het eerste elftal de voetbal weer rollen. De tegenstander is ditmaal het sterke Beekbergen I, dat hier
op bezoek komt en reeds vanaf het begin der competitie aan kop gaat. Wil Ratti in de running blijven
dan zal men de tegenstander de puntjes afhandig
moeten maken, want bij een eventuele nederlaag is de
kleine theoretische kans voor de begeerde titel volledig verkeken. Het uithoudingsvermogen zal in deze
ontmoeting wel een geducht woordje meespreken!
Het tweede elftal is vrij. Ratti III speelt eveneens
thuis en krijgt bezoek van Socii III uit Vierakker.
Dit kan ook een spannende match worden, waarbij
we het voorlopig op een puntenverdeling houden. De
junioren zijn a.s. zaterdag vrij.
BIOSCOOP
Het leven aan een „High School" waar het verhaal
zich afspeelt, wordt beheerst door jeugdbenden, die
op grond van ras en huidskleur gevormd zijn. In deze
wereld van woestelingen is „ras" eenvoudig een kwestie van bij een bepaalde groep behoren. Deze groepen
bestrijden elkaar openlijk en schrikken daarbij voor
geen enkel middel terug. Het spreekt vanzelf, dat de
clandestiene handel in verdovende middelen in die
omgeving een vruchtbaar terrein kan vinden.
Deze film gunt de toeschouwer een ontstellende blik
in de toestanden van jeugd-criminaliteit, verwildering
en rassen-discriminatie, die voor ons althans onvoorstelbare afmetingen hebben. De intrige, het verhaal,
is eenvoudig en eigenlijk bijzaak, hoewel het in bonte
afwisseling en spanning verteld wordt. De hoofdzaak
is de mentaliteit achter de gebeurtenissen en de waarschuwing, dat begrip voor de moeilijkheden der hedendaagse jeugd goed en wel is, maar dat slapheid in de
leiding (of gebrek aan leiding) onvermijdelijk leidt
tot losbandigheid en misdaad.
ORANJEVERENIGING
Morgenavond houdt de Oranjevereniging haar ledenvergadering, waarin behalve de bestuursverkiezing het
komende Oranjefeest besproken zal worden.
Het bestuur hoopt dat nu eens vele leden op deze
vergadering zullen komen. Meestal zijn er maar weinige, doch later hoort men wel allerhande kritiek op de
wijze waarop het feest gevierd is. Laten zij, die goede
suggesties hebben, daar nu mee ter vergadering komen, dan kan het bestuur zien of deze plannen uitvoerbaar zijn.

Bij VIVO „SPAART"
en „SPOORT' u „GRATIS"
APPELMOES 2 pot „u
GESNEDEN
ZOETZUUR

0.69

3/4 Itr pot

O.47

LEIDSE KAAS
Pikant belegen, 500 gram

1.87

IMPORT VERMOUTH
R l CO R DO

Ettens Mannenkoor
(100 werkende leden) en de

CHR.

MUZIEKVERENIGING

„De Eendracht"

TOILETZEEP
ROODZEGEL

0.98

per 4 stuks
met 40 wapentjes

SCHOUDERHAM
Deze week met 10 wapentjes
Deze aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 19 februari
VERKRIJGBAAR BIJ

DE

KOKOS leveren
tegen oude prijzen

komen
zaterdag 22 februari a.s.
's avonds 8 uur
in de Buitensociëteit
te ZUTPHEN
Voorziet u tijdig van
toegangsbewijzen, verkrijgbaar bij sig mag. Eijerkamp

GEMEENTE VORDEN

Bij literfles 100 wapentjes

Door vroegtijdig afsluiten van contracten met diverse kokosfabrikanten
kunnen wij u nog

Herijk van maten en gewichten

Ruime sortering in moderne
kleurstellingen voorradig.

Siemerink
Vorden

Complete Woninginrichting
Manufacturen

flj.fl. HELMINK

Plasticgolfplaten

Burgemeester en Wethouders van Vorden in verschillende maten - geschikte prijs!
maken bekend dat de herijk van maten en
gewichten zal plaats hebben in het Nutsgebouw, op de navolgende dagen en uren:
27 febr. '64 van 10-12 en 13-16 uur.
Boslaan 13, WARNSVELD
28 febr. '64 van 9^-12 en 13-14 & uur.
Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst
van het IJkwezen zo veel als mogelijk is
oproepingen worden uitgereikt, vermeldende het tijdstip, waarop de maten, gewichten
en meetwerktuigen ter herkeuring kunnen
worden aangeboden.
Men houde zich, in zijn eigen belang aan
dit tijdstip. Er wordt uitdrukkelijk op geB.O.G. - B.O.L.H.
wezen, dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ontWarnsveld
vangen. Voor nadere bijzonderheden betreffende het aanbieden der maten en gewichop 15 februari in „de P.iuw"
ten wordt verwezen naar het gemeentelijk
te Warnsveld.
publicatiebord.

BELTMAN

Propaganda-feestavond

Aanvang 7.15

Vorden, 6 februari 1964

f7.65 per fles

KEUNE
GEVRAAGD

kippen en hanen
tegen de hoogste prijs.

Poeiiersbedrijf „R O V O"
tel. 1283

tel. 1214

VOOR41. UW

uur.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester
VAN ARKEL

BEKENDE VIVO WINKELIERS

de Secretaris
J. V. PLAS

Opvoering van het toneelspel:

,Een schip vaart uit"

11'

VIVO kruideniers:

rch
oge

óteed* ua£e,: KISTEMAKER - OPLAAT, Wilde
SCHOENAKER, Kranenburg ~ FRANS KRUIP,'

Vogelliefhebbers, opgelelj
Zangzaad
Milet
Parkietenzaad
Trop.vogelzaad
Volièrezaad

p. kilo 80 et. bij 2%
p. kilo 42 et, bij 2%
p. kilo 50 et, bij 2%
p. kilo 65 et, bij 2%
p. kilo 70 et, bij 2%

kilo of meer 75 et
kilo of meer 38 et
kilo of meer 45 et
kilo of meer 60 et
kilo of meer 65 et

p.
p.
p.
p.
p.

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

Alles extra geschoond.

Ie soort DUIVENZAAD per kilo 50 et
bij 25 kilo of meer 48 et per kilo

ZIE
ETALAGE

fa. Martens

TELEFUNKEN
Televisie-narigheid

met „Bredeveld" afdoende kwijt!

vraagt met spoed:

ZUTPHEN-Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

PERSONEEEL o.a.

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en
demonstratie.

l p. speculaas
l p. chocolaadjes
1 edel kandijkoek
2 p. zoklaar pudding
l bakje haring (4 stuks)
100 gram gekookte ham
l blik gestoomd gehakt
l busje witte peper
l busje nootmuscaat
samen voor
1 busje kaneel
2 potten sperciebonen van 150 et voor
100 gram rumbonen
samen voor
100 gram chocolaadjes

100
75
102
76
75
86
169

et
et
et
et
et
et
et

20
15
20
15
15
17
34

et
et
et
et
et
et
et

135 et

13 et

139 et

14 et

99 et

10 et

Bij 100 gram v. Nelle thee een lepeltje GRATIS
(keuze uit 12 verschillende wapens)
Zolang de voorraad strekt:
5 pond appels (jonathans) voor 100 et

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

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Rijwielmonteurs-Biezers
en

Ongeschoolden
Voor een woning kan worden
gezorgd.
Ma 1410 k

met dubbel zegels deze week!
Zegelvoordeel

- Vorden

Fa. P. Bredeveld £ Zn

WASMACHINES

3 stukken toiletzeep 98 et, bovendien 4e stuk GRATIS en
nog 20% zegelkorting!!

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V.

ook het adres voor
AEG volautomatische

SPAR-MARGARINE

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen

RADIO A
TELEVlA

Fa. Bredeveld

fa. J. W. Albers

wapen- en sporthandel

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . . .

Sollicitaties, mondeling,schriftelijk
of telefonisch aan ons adres:
Enk weg 17 - Vorden

Telefoon (06752) 1241

Dinsdag 1 8 febr.

geef uw klerenhangers eens een
paar dagen vrijaf...

grote verkeersavond EMPO
o.l.v. wachmeester Verheul

in zaal Eykelkamp, Medler,

onder auspiciën Medler Touwtrekvereniging.
Aanvang 20.00 uur. Vrij entree.

Nutsspaarbank - Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Voordelig reinigen:
deze maand 20% korting op chemisch reinigen
en verven.

Opgericht 1819

Rijdt ZUINIG, rijdt
Inleggers, die hun B O E K J E S
voor rentebijschrijving hebben
ingeleverd, kunnen deze

terughalen
Zij, die hun boekjes nog NIET
hebben ingeleverd, worden verzocht dit ten spoedigste te doen.

Een klerenhanger wil ook
wel eens hangen zonder
dat hij het gewicht van
"gewichtige" kleding hoeft
te dragen. In die tijd kunt
u uw goede kleding een
verjongingskuur laten
ondergaan: chemisch
reinigen bij Accuraat.
Accuraat haalt uw beste
pak, uw mooiste japon of
ja€ weer helemaal op. Als
nieuw,als u het Accuraat
laat doen. (De klerenhanger houdt van mooie
kleding.)

PITTIG/

TANK

ACCURAAT

TOTAL
Retexturingsbedr." Accuraat" N.V.
Tel. 05410-2091 Oldenzaal.

BARINK'S Total-service

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad

Vorden

Bijeenkomst volgende week donderdag
20 februari om 2.15 uur in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Mevr. Garssen zal dia's tonen.

Roxane Audcey
H. J. ter Huerne
H. ter HuerneSmit
Vorden, 9 febr. '64.
Zutphenseweg 39.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.

Bejaardenkring

Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte
van ons
dochtertje

Zondag 16 februari

RATT11 - BEEKBERGEN 1
Aanvang 2 uur.

200 gram boterhamworst
200 gram zure zult
200 gram ontbijtspek
200 gram fijne snijworst
500 gram fijne rookworst
200 gram gekruide ham
Erwtensoep per liter

80
80
80
80
250
90
120

Heel Vorden spreekt er over

et
et
et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Albers zelfbediening

IS TOCH VOORDELIGER!
Grote afslag van onderstaande 15 artikelen:
1. Italiaanse tomatenpuré, 8 blikjes
99 et
2. Chocoladehagel per 200 gram van 59 et voor 49 et
3. De stunt van de week, bij elke kilo suiker,
10 grote repen chocolade voor 98 et
4. 2 grote ontbijtkoeken, klasse a, 79 et,
normale prijs 110 et
119 et
5. Zuivere honing nu per pot
49 et
6. Closetpapier, nu 4 rol voor
69 et
7. 2 pakjes extra mooie vijgen voor
99 et
8. Vitella instantpudding nu 3 pakjes
89 et
9. De beste Siam-rijst nu 2 pak a 500 gram
198
et
10. Landwijn rood of wit nu per literfles
11. Appelmoes van goudreinetten
per pot van 720 gram 45 et
12. De echte meikersen op sap nu per grote pot 98 et
13. Rectificatie vermicelli verleden week,
dit moet zijn 500 gram 45 et
H. l pot rozijnen op sap en l pot abrikoosjes
op sap nu samen voor l 19 et
15. Potpourri aanbieding!!
2 mooie kop en schotels
l oersterke tandenborstel
l stuk toiletzeep
l doosje schoencrême
l koperen panlap
l doosje punaise's
l boodschappennetje
l kaart wasknijpers
Dit alles in een grote plastic afwasbak voor de ongelooflijk lage prijs van 298 et, normale waarde ± 475 et

Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons dochtertje
Wil lemina Hendrika
(Erna)
J. W. Harwig
J. J. HarwigHeersink

PRACHTIGE
GLAZEN

Vorden, 11 febr. '64.
Het Hoge 68.

VERLOOFD:
H. P. Jansen

20 verrassingszegels +

en
Ir. F. J. Pieterman
U spaart ze snel en gemakkelijk met de
speciale rode Remia verrassingszegels, die
tijdelijk op alle pakjes heerlijke, 100% ge- £
pasteuriseerde margarine staan, 'n Extra !
Remia verrassing!

Vorden,
Herv. Pastorie

^B

Delft- Voorburg
15 februari 1964
•2IC2IOC2IC2IC2IC2IC9
Voor de vele blijken
van medeleven, ondervonden bij het plotseling overlijden van
onze lieve zuster en
tante, betuigen wij
onze hartelijke dank.

Gratis één landenlepeltje (12 verschillende), bij elke
100 gram Van Nelle Thee.

DIT IS
HET SPECIALE
REMIA
VERRASSINGSZEGEL

fam. G. PardijsMaalderink

Volop TUINBONEN voor de poot

90 et per 500 gram

Vorden, febr. 1964.
Stationsweg 9

Remm

Voor de vele bewijzen van deelneming,
ondervonden
tijdens
de ziekte en na het
overlijden van ocze
lieve man, vader en
grootvader

MARGARINEFABRIEKEN

N.V. - DEN DOLDER
kroon RM-4-237

J. H. Norde
betuigen we allen onze
hartelijke dank.

OPROEP
aan alle vrouwen van Vorden
voor de

Vorden, „Specop".

Jan Meenink
fam.

Meenink

Vorden, B 79.
Aangeboden KOSTHUIS.
Inlichtingen
bureau Contact.
Te koop een HUISORGEL, billijke prijs.
B. v. Hackfortweg 56
HUUR PHILIPSTELEVISIE
voor f 25.95 p. mnd
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds)
Te koop BOK MET
WRINGER.
G. J. Voskamp, C 117
KINDERFIETSJE te
koop v. leeft. 8—10 jr.
H. Hoetink, Hackfort
C 37.
Te koop een Zündapp
BROMFIETS, i.g.st.
Inl. bij H. W. Groot
Enzerink, Zutph.weg
21, Vorden, Tel. 1254

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Voor al uw HANDELSDRUKWERK

Uit aller naam:
B. G. Norde-Weenk

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie, buren en
kennissen voor hun
deelneming tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve
vader, groot- en overgrootvader

E

ooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Chr. Meisjesvereniging en
Jongeliedenclub

Vrouwenwereldgebedsdag

'™ Nutsgebouw™

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

zaterdag 15 februari, om
7.45 uur in gebouw „Irene"
Entree f 1.25.
Opgevoerd wordt de klucht:

,,/AZ de Mallemolen"
ZANG

met:

Gerald Mobr - Mark Damon
Rita Moreno

Teenagers in het kruisvuur van
liefde en haat

Toegang 18 jaar
Entree:

125 - 1.50 - 1.75

Bij ons is plaats voor een

leerling-stoffeerder
Prettige werkkring kunnen wij
u verzekeren.
Woninginrichting

Manufacturen

A. J. A . H E L M I N K

KOEK EN BIKS
geeft een hoge
opbrengst!

VERLOTING

Geen woorden, maar daden

Een volle zaal, het ideaal!

Zondag 16 februari, 8 uur

Genadeloze Jeugd

BRUKKERIJ WBLTERS, Vorden

JAARFEEST

op vrijdag 14 februari,
's avonds 8 uur in de Herv. Kerk.

1

is het adres

• PRIMA SAMENSTELLING
vervaardigd uit de beste grondstoffen van de
wereldmarkt.

• BIJZONDER SMAKELIJK
een smakelijk mengvoeder, dat door het vee
gretig wordt gegeten.

Herdenking eerste LUSTRUM

(^omiié

lüloedplasma

op woensdag 19 febr. in zaal Bakker

r 1.AGENDA:
Opening precies

half acht.

Zaal open 7 uur.
Uitreiking
Landsteinerpenningen.
3. Toespraak van de voorzitter
van de afd. Zutphen van het
Ned. Roode Kruis.
4. Praatje van de medische
leider Dr. H.J.Waller.
5. Dankwoord v. d. voorzitter
PAUZE
6. Diverse films o.a.
,,Henri Dunantiïlm".

• RUIM ASSORTIMENT
voor elk grondrantsoen de juiste soort mengvoeder in de vorm van koek en biks.
(Ook in tncelvorm verkrijgbaar)

• VOLLEDIGE GARANTIE
gagarandeerde eiwit- en vetgehalten en zetmeelwaarde.

voert tot winst f

2.

Het Comité:

H. Folmer, voorz.
W. ter Haar, secr.

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17
Vorden -^3? (0675 2) 1540

Te koop 2 tomen
BIGGEN.
Joh. Wesselink,
Kranenburg.
Te koop ingeschreven
dr. VARKEN, a.d.
telling begin maart.
B. G. Lichtenberg,
„Het Waarle".
Te een r.b. VAARSKALF van goede afstamming enproduktie.
H. Voskamp, Rietgerweg 3, Warnsveld.
Te koop goed r.b.
VAARS, ad. telling
20 febr.
A. G. Schotman,
D 124.
TekoopSTIERKALF
voor het mesthok.
H. Brummelman, B 61
Te koop drag. M.R.IJ.
KOE. goede prod.,
l mrt. a.d. teil.
G. Dijkman, Wildenborch.
Te koop drag. VARKEN, 26 febr. a.d.
teil.; en 2 BIGGEN.
G. J. Regelink,
Koekoekstraat 7,
Vierakker.
Te koop 2 toom BIGGEN en een r.b.
VAARSKALF.
G. J. Rossel, Koekoekstraat 13, Vierakker.
Te koop een toom
beste BIGGEN.
H. W.Mullink.D 155.
Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact

brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

Auto'zonder
s te huur
chauffeur

Denkt u aan de

Garage

Gymnastiekuitvoering

A. G. Tragter
Telefoon 1256

ZILVERWIT
EDELSTAAL

„SPARTA"
op zaterdag 29 februari

W» HEBBEN

Bupro-gas

H WOGEN iww'U

Het gas voor iedereen

Ook al aan de pijp?

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

PROBEER HET OOK EENS

Vraagt inlichtingen.

Pijp roken:

Weulen Kranenbarg
Ruurloieweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Gezonder roken
Het is goedkoop
Het staat sportief
Is sympathiek

J. van Zeeburg

diverse modellen

SIG. MAG.

D. Boersma
Dorpsstaat 6

en de HANEN
1.70 per % kg

ERNSTIGE WAARSCHUWING!
Door bijzondere omstandigheden ben ik momenteel in staat zeer hoge prijzen te betalen
voor eiken en opgelegde kabinetten, antieke
schrijfbureau's, ladekastjes, hoekkasten, mahonie
stoelen en ronde tafels, canapé's, klaptafels,
oude kisten, petroleumlampen, knopstoelen,
kristallen en koperen kronen, Friese staart- en
stoeltjesklokken, staande klokken, schilderijen
uit de 17e eeu^fcomantische en Haagse school,
kristal, koper ^^tinwerk, tegeltjes, bolpootkasten, glazenkasten, potkachels en alle andere
voorkomende antieke goederen.
Een oud en vertrouwd adres:
ROEMERMAN - Antiekhandel - Zutphen
- Telefoon 06750-3701
Polsbroe
n gehoor 2103

Poeliersbedrijf „ROVO"
- tel. 1214

l pot aardbeienjam
93 et nu 89 et
Haring in tomatensaus 79 et „ 69 et
118 et
l blik perziken (schijfje) 122 et
79 et
l kg droogkokende rijst 89 et
250 gr de Beste koffie 168 et
met Groninger koek 108 et „ 85 et
10 chocoladerepen (melk of puur) „ 98 et
500 gram zuurkool
45 et „ 37 et
250 gram heerlijke bonbons
voor 92 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Vorden

Wed. ten Brinke
Zutphenseweg C 63a

-

Tel. 1415

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING
Fa. A. POLMAN

1964

Telefoon 1314

Plastic op vilttapijt.

.S

is warm. Geluiddempend vilttapijt, met een
bovenlaag van nagenoeg onverslijtbaar,
lichtecht en vuilafstotend plastic.
Geen onderhoud. Even een natte dweil
er over en het is weer als nieuw.

en

Vorden

voor uw keuken, slaapkamer, trap, gang
voor uw woning!

DAN N A A R . .„HET BINNENHUIS"
Hét adres voor betere woninginrichting.

Bronchïletten

TOT NADER BERICHT.

Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

Geslaagde carnavalsfeesten der „Deurdrèjers"
De Carnavalsstorm, die drie dagen over Vorden—
Kranenburg loeide, is geluwd. Het zijn weer drie
onvergeeflijke dagen geworden van feest, zotternij,
gijn, leut en plezier. Prins Cornelis de Eerste zwaaide
weer de scepter met prinselijke hand. Onder de vele
Carnavalsprinsen, die de Achterhoek zo langzamerhand telt, neemt hij wel een bijzondere plaats in;
meer dan 6 jaar heeft hij de Carnavalsvereniging
„de Deurdrèjers" nfltzijn beide Adjudanten en de
Raad van Elf carnc^pl-minded gemaakt en niet zo'n
klein beetje ook. Het is ook nu, in 1964 een bijzonder geslaagd feest geworden, zonder excessen, gezellig, leuk, stijlvol.
Zondagmiddag begon de pret; het feest werd op
daverende wijze inguet met het Kindercarnaval, de
gekostumeerde opt^A en de glorieuze intocht van
de Prins.
Vele honderden kijklustigen waren naar de Kranenburg gekomen en al scheen het Carnavalszonnetje dan
niet, in de harten van allen gloeide weer het Carnavalsvuur. Tegen 2 uur werd Prins Cornelis de Eerste
een grootse intocht bereid; de Prins, zijn beide opperadjudanten ,,Hendrikus" en „Hermanus" met de nu
vaste Raad van Elf werden door „Concordia" ingehaald en onder vrolijke tonen ging het hoge gezelschap, dat gezeten was in een open auto en voorafgegaan werd door een 5-tal charmante Dansmarietjes
in elegant kostuum, in de richting Kranenburg. Luide
toegejuicht door de honderden enthousiastelingen ging
het in optocht over de Kranenburg. Inmiddels was de
uit 5 dames bestaande jury van het Kindercarnaval,
de dames mevr. A. Hartman—Krauts, mevr. A.
Rouwen—Hartelman, mevr. L. Ysseldijk—Diekmann,
mevr. Eykelkamp—Plettenburg en mej. B. Wolbert,
na veel wikken en wegen gereed gekomen met de
toekenning der prijzen voor de mooiste kostuums,
waarna de gekostumeerde jeugd meeliep in de />ptocht. Van de kostumering was weer bijzonder veel
werk gemaakt, meer dan 100 kinderen gaven zich
voor deelname op.
Het hoogtepunt tijdens de optocht was het defilé
langs het Carnavalsbestuur op het kerkplein; Prins
Cornelis reikte hier onder luid applaus de 5 nieuwe
carnavalsmutsen uit aan het bestuur en ontvouwde
hierna de prachtige nieuwe vlag van „de Deurdrèjers".
„Concordia" besloot deze plechtigheid met het Wilhelmus.
In de feestelijk versierde zaal Schoenaker, die uitpuilde van belangstellenden, werd hierna een feestmiddag georganiseerd voor de jeugd, waarbij voorzitter Hartman allen een welkom toeriep en in 't bijzonder de ouders dankte voor hun medewerking.
Prins Cornelis nam hierna het heft in handen en
wist spoedig de stemming er in te krijgen.
Vervolgens trad de bekende goochelaar Pierre Duro
uit Hengelo (Ov.) voor het voetlicht, die de kinderen
enkele onvergeeflijke uren bezorgde. Pierre Duo vertoonde hier een speciaal voor de jeugd samengesteld
repertoire, dat in alle opzichten pedagogisch was verantwoord, en hen van begin tot einde boeide. Schitterend was ook het slotnummer, waarin hij als Chinees verkleed het gehele podium in een bloemenzee
omtoverde. Het hoogtepunt van deze middag was,

toen de Prins de prijzen bekend maakte. Deze waren
als volgt:
GROEPEN: 1. „Japanse Dames"; 2. „Jaargetijden";
3. „Bruidspaar en Bruidsmeisjes".
PAREN: 1. „Doornroosje"; 2. „Kabouters"; 3. „Flintstones"; 4. „Spoken"; 5. „Boer en Boerin".
ENKELINKEN: 1. „Cleopatra"; 2. „Wollemijntje";
3. „Duivel"; 4. „Nonneke"; 5. „Ganzenhoedster"; 6.
„Bierfiets"; 7. „Gelaarsde Kat"; 8, „Mickey Mouse";
9. „Bouwvakarbeider"; 10. „Indiaan".
Door de commissie van het Kindercarnaval werden
alle kinderen, ook de niet gekostumeerden, bij de
uitgang der zaal ruim getracteerd.
Zondagavond werd in de zaal het feest voortgezet.
Meer dan 300 belangstellenden woonden hier de toneelvoorstelling bij van de toneelgroep der „Deurdrèjers".
Voorzitter de heer Hartman heette in zijn openingswoord speciaal pastoor Bodewes welkom en de
Z.E.H.H. Geestelijken. Hij zag in de enorme belangstelling een teken, dat jong en oud het Kranenburgse
Carnaval een warm hart toedroeg. Hierna werd Prins
Cornelis geïnstalleerd en werd hem de sleutel van
het Rijk der Zotheid omgehangen. De toneelgroep
van de Carnavalsvereniging kwam hierna voor het
voetlicht met het kostelijke blijspel „de Rare Familie"
of „Hoera 't is een jongen". Dit kolderstuk werd op
uitstekende wijze vertolkt.
De aanwezigen zagen in dit stuk, hoe een familie in
allerlei rare verwikkelingen terecht kwam en de knoop
bijna onoplosbaar geleek. Gelukkig kwam in het derde
bedrijf een „happy end". Dit zeker niet gemakkelijk
te spelen stuk, waarvan de Prins de regie had, is door
deze toneelgroep op werkelijk zeer geslaagde wijze uitgebeeld. De mimiek van verschillende spelers, de houding op de planken en de uitspraak waren buitengewoon goed. Er werd telkens onbedaarlijk gelachen
en de belangstellenden hebben zeker enkele onvergeeflijke uren beleefd. Hun dank honoreerden zij met
een spontaan applaus. Pastoor Bodewes vertolkte in
zijn slotwoord aller dank en wees op het uitstekende
spel. De voorzitter overhandigde de dames van het
gezelschap bloemen, en betrok in zijn dankwoorden
speciaal de souffleuse mevr. A. Rouwen—Hartelman,
en de jarige debutante mej. N. Jansen.
Maandag 10 en dinsdagavond 11 febr. werd het eigenlijke feest gevierd, dat ook nu weer honderden op de
been bracht. Op het gezellige gekostumeerde carnavalsbal in zaal Schoenaker dansten jong en oud de
vrolijke klanken van de Prinsenkapel „The Rhythm
Stars".
Hoogtepunten van beide avonden waren de intocht
van de Prins en zijn gevolg en de uitreiking der prijzen aan de gekostumeerden, die ook nu weer aan de
groepen, paren en individuelen werden toegekend.
Deze kostumeringen waren ook weer bijzonder origineel. De jury had dan ook geen gemakkelijke taak.
Wat de stemming betreft, deze was weer fantastisch.
Gezegd mag worden, dat „de Deurdrèjers" het Carnaval 1964 weer uitstekend hadden georganiseerd en
het feest in alle opzichten een groot succes is geworden.

Al het voorkomende drukwerk
Prima pasvorm

DÉ vloerbedekking

Burg. Galléestraat

BILJARTEN
In het Biljartdistrict „Doetinchem & Omstreken" behaalde het eerste drietal van KOT een 6—O overwinning op Piet van der Pol II uit Zeddam, waardoor de kampioenskansen weer zijn toegenomen.
*n een spannende ontmoeting moest KOT II beide
puntjes afstaan aan 't Averenck IV. De uitslag werd
5—4 in het voordeel der Hengeloers. Het derde team
van KOT deed het beter en versloeg Concordia III
uit Hengelo met 9—0.
Deze week speelt KOT I thuis tegen de Pluim I uit
Ulft. KOT II speelt tegen Eikenboom II, terwijl KOT
III op bezoek gaat bij 't Averenck V.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" versloeg De
Zon I het bezoekende Excelsior II met 6—2. De Zon
II speelde met 4—4 gelijk tegen Drempt III.
Deze week gaat De Zon I op bezoek bij Ons Genoegen I. Het tweede team speelt thuis tegen KOT II
uit Wichmond.

Tel. 1553

KIPPEN nu
f 1.25 per V2 kg

G. Emsbroek

Vorden

R. J. KOERSELMAN

in Vierakker en Vorden-Kranenburg.

U bent toch baas over uw eigen
portemonnaie ?
Ziet u dit voordeel dan wel?

1924

Vraagt inlichtingen bij:

geen danslessen

Een rijk bezit

Zutphenseweg 5

met en zonder chauffeur

Wegens familiefeest a.s. zaterdag

P IJ P E N

maar wij dalen met de
prijs!!

In voorname, matzilver gesatineerde uitvoering
van diamanthard, edel materiaal.

AUTOVERHUUR

f*vU4X^-<fc/ltv**£

Houtman

voorraad in

De prijzen stijgen,

ROESTVRIJSTAAL

20%

Vorden

Telefoon 06752-1329

Tijdelijk (van 15 februari tot 2 maart)

Dansschool

Nu nog ruime

Verhuur van gelegenheidsUeding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

KARAAT

Boesveld

ROESTVRIJ STAAL
MET EXTRA
ALUMINIUM
BODEM

tegen inlevering van een oude versleten pan.

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

tel. 1283

jCuT

van

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Moderne tinten
Zie etalage.

A.J.A.HELMIHK

zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven,
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed
Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

-

Vorden

-

Telefoon 1404

