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JACHT ONDER WATER
PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN
De
vierde
Nutsavond
stond donderdagavond in 't
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platx
Her v. K e r k
telandsvrouwen hield onder leiding van mej. Mei- teken van een „Jacht onder water". De heer en
10.00 uur ds J. H. Jansen (bed. H. Doop)
nen, in de zaal van „het Wapen van Vorden" een mevr. Kruysen uit Amsterdam gaven voor een
goed bezette zaal, d.m.v. dia's en een film, een
7.15 uur ds J. H. Jansen (jongerendienst)
goed bezochte ledenvergadering.
van de modernste sporten te zien, n.l. het diepVOOR BEROEP BEDANKT
De hoofdschotel van deze bijeenkomst vormde de zeeduiken.
Medlerschool
spreekster mevr. Verwoerd uit Zutphen, als ver- Zij namen ons mee naar de kusten van de MidNaar wij vernemen heeft ds J. D. te Winkel,
tegenwoordigster van de Federatie voor Vrijwil- dellandse Zee tot op een meter of 40 diep onder de
Geref. predikant alhier, voor het op hem uitge- 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
lige Vrouwelijke Hulpverlening, welke het onder- zeespiegel en wat daar te zien is was onontsprebrachte beroep naar de Geref. kerk te Treebeek
werp : „Individuele Zelfbescherming" zou inlei- kelijk mooi. Vooral de prachtige koraalriffen alsGeref. Kerk
(L.) bedankt.
den.
1000 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.
mede de diverse soorten vissen die daar rondVORDENS MANNENKOOR
De spreekster behandelde op uitvoerige wijze dit zwemmen trokken zeer de aandacht. Vooral de
ZONG OP DE „WEHME"
onderwerp dat op verzoek van de regering plaats vangst van sommige grote vissen met 'n zwaarte
R. K. K e r k d o r p
vindt, aangezien zoveel mogelijk personen moeten van 30 tot 40 pond was een belevenis om nimmer
Het Vordens Mannenkoor onder leiding van diri- 8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
worden ingelicht wat te doen in oorlogstijd en meer te vergeten.
gent de heer D. Wolters hield voor de bewoners Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.
speciaal wanneer er een atoombom valt.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesselink,
van het bejaardencentrum „De Wehme" alhier
Diverse vragen werden naar aanleiding van het was dan ook de tolk van de aanwezigen door het
een goed geslaagde zangavond, wat zeer op prijs
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
gesprokene gesteld, welke alle op vlotte wijze echtpaar Kruysen hartelijk dank te zeggen voor
werd gesteld.
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
door spreekster werden beantwoord.
hun prachtige en leerzame avond. Mevr. Kruysen
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis. Algemeen was men van mening dat het -erg nut- mocht uit handen van de voorzitter een bloemetje
DE DELDENSE FOKKERS BIJEEN
tig was dit allemaal te horen, maar men hoopte in ontvangst nemen.
De fokver. ,,Delden" hield in café „het Zwaantje"
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
dat er nooit gebruik van gemaakt behoefde te Aan het begin deelde de voorzitter mede, dat de
een druk bezochte ledenvergadering onder leiautocursus met een 16-tal leerlingen zal beginnen
(alleen spoedgevallen)
worden.
ding van de heer J. Eggink. In zijn openingswoord wees hij er op dat 1964 een goed vereni- Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond De presidente dankte aan het slot mevr. Ver- en dat de ijsbaan het volgende seizoen misschien
woerd voor deze interessante en leerzame avond. tot de werkelijkheid zal behoren, terwijl zich
gingsjaar was geweest en hoopte dat 1965 niet 11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
voor de Nutstennisbaan inmiddels 80 deelnemers
S.v.p.
boodschappen
op
zondag
zoveel
mogelijk
minder zou worden.
(sters) hebben laten inschrijven. Op 3 maart a.s.
CONTACTAVOND MANNENKOREN
Uit het verslag van de secretaris, de heer G. Jan- tussen half tien en tien uur 's morgens.
zal door ,,Esso" een filmavond in het Nutsgebouw
sen, bleek dat de vereniging op l januari 38 leDe 14e contactavond van het Vordens Mannen- worden gegeven, terwijl op 20 maart a.s. een
den telde. En uit het verslag van de penningZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
meester, de heer B. Rossel, bleek dat er een batig Van zaterdagmiddag 12.00 u. tot maandagmorgen koor, welke zaterdagavond in zaal Bakker werd Nutsavond met bal na zal worden georganiseerd.
gehouden, stond weer als gewoonlijk op een zeer
saldo was.
JONG GELRE, AFD. VORDEN
hoog cultureel peil. De voorzitter van het koor,
Het dekgeld voor koeien van de leden werd vast- 8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1266.
de heer A. Bielderman, kon bij het begin een In de zaal van hotel „Het Wapen van Vorden"
gesteld op / 6,50 per aandeel, pinken inbegrepen.
BRAND MELDEN : no. 1541.
stampvolle zaal met zangers en genodigden wel- hield bovengenoemde vereniging o. 1. v. de heer
Het bestuur en aankoopcommissie werden gemachtigd tot aankoop van een nieuwe stier over Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). kom heten, inzonderheid burgemeester en mevr. Joh. Pardijs een vergadering. In zijn welkomstvan Arkel, de heer H. L. Emsbroek, bescherm- woord werd tot de heer W. Spanhaak, spreker
te gaan, wegens familieteelt. Het drachtigheidsheer, en mevr. Emsbroek, de gemeentesecretaris van deze avond, een speciaal woord van welkom
WEEKMARKT
percentage in 1964 bedroeg 90.
Inmiddels is van de heer Sanderman uit Markelo Op de vrijdag gehouden markt waren 43 biggen en echtgenote en de ereleden van het koor. Spre- gericht, aangezien deze bereid was gevonden het
ker wenste een ieder een genotvolle avond.
een stier „Sjoerd" aangekocht.
aangevoerd. Er was vlugge handel. Prijzen van De burgemeester sprak er zijn vreugde over uit onderwerp: „Helpen als arbeid" in te leiden.
Medegedeeld werd dat de excursie welke op 25 feHij zal gestationeerd worden bij de heer H. Schef- ƒ 60,— tot ƒ 70,—.
dat hij na zijn ernstige ziekte gelukkig weer in bruari a.s. met de G.M.v.L. zou worden gehouden
fer voor / 3,90 per dag.
staat was om deze voor hem prachtige avond ge- geen doorgang kon vinden, terwijl de forumavond
BURGERLIJKE STAND
zond en wel mee te kunnen maken. Hij wenste met de Bond van Plattelandsvrouwen en G.M.v.L.
van 10 februari t.m. 16 februari
de deelnemende Mannenkoren t.w. uit Doetin- op 26 februari a.s. wel doorgaat.
Geboren : z. van J. J. Spithoven en H. W. Hen- chem, Goor, Warnsveld en Enschede een ge- De heer Spanhaak, inspecteur verbonden aan het
driks-Franssen; z. van H. J. Pardijs en A. Sok; d. slaagde contactavond toe en sprak tevens de hoop Opvoedingsgesticht „Valkenhei*
<le allervan J. B. Modderkolk en G. H. Brunsveld; d. van uit dat de ingezetenen van Vorden, die over een eerst de vraag: „Wat is helpen". Hij gaf ten antG. H. Minkhorst en A. Flamma; z. van G. W. goede stem beschikken, zich als lid van het Vor- woord dat helpen is om te leren zichzelf te helpen.
dens Mannenkoor zouden opgeven, aangezien het Wat voor personen komen er zo al op ValkenWahl en W. Boerma^
Overleden : K. Bog^^Bman, vr., 93 jaar, weduwe koor wat de tenoren e^fe bassen betreft dringend heide? Meestal jongens die thuis teruggestoten of
van J. Wassink; W^fotink, vr., 81 jaar, weduwe versterking behoeft, ol^zich in de superieure verwend zijn, geld thuis of bij anderen gestolen
KATH. PLATTELANDSVROUWEN
van J. C. Kornegoor; G. Rensink, vr., 79 jaar, afdeling te kunnen handhaven.
hebben, ook wel jongens waarover de ouders de
ORGANISATIE
echtg. van B. H. Breuker.
Ieder van de aanwezige koren zong een drietal baas niet meer zijn. De kinderrechter beoorIn zaal Schoenaker hield de K.P.O. af d. Kranenliederen met uitzondering van het koor uit En- deelt of zij dan al of niet naar een internaat
burg-Vorden een druk bezochte ontwikkelingsschede, dat 5 Negro Spirituals zong naar de be- moeten. Komen de jongens op een internaat dan
avond. De presidente, mevr. Tr. Schoenaker-Smit
werking van Felix de^tobel, met medewerking worden zij ingedeeld bij het vak waarvoor zij
8 uur in het categaf na een welkomswoord het woord aan de heer
van de altsoliste, mej^^ge Fröhlich. Laatstge- voorliefde hebben. Wanneer zij in het bezit van
chilokaa]
Borkus, directeur van het boekhoudbureau van
noemde mocht een wa^m applaus en een boeket een diploma zijn gaan zij terug naar hun ouders
de A.B.T.B. te Groenlo. Deze hield een inleiding
bloemen in ontvangst nemen.
of naar een pleeggezin. Spreker was van mening
CONTACTAVOND
over de boekhouding op een bedrijf, de belasDe heer Emsbroek sprak een slotwoord, nadat de dat plaatsing voor een jaar of langer in een ander
tingen en wat hier mee samenhangt.
voor ongehuwden.
heer de Willek uit Enschede nog een lans voor gezin do voorkeur verdiend. Momenteel zijn er op
Spr. zette uiteen hoe tegenwoordig niemand zonhet Vordens Mannenkoor had gebroken door de Valkenheide 200 jongens van 13 tot 18 jaar, waar.
der een goede boekhouding kan om een juist overOnderwerp :
liefhebbers van zang en muziek uit Vorden op te van nauwkeurig is onderzocht uit welk millieu zij
zicht van zijn bedrijf te krijgen, maar ook om
wekken zich als lid op te geven van het laatstge- komen. Door dit onderzoek wordt veel mensenGODSDIENSTIGE
MUZIEK
niet teveel belasting te behoeven te betalen. Hij
kennis opgedaan, aangezien deze jongens zowel
noemde koor.
VAN
VROEGER
EN
NU
behandelde o.m. het kasboek, de balans, de nooduit rijke als arme gezinnen afkomstig zijn.
De
heer
Emsbroek
dankte
alle
dirigenten
met
de
zakelijke afschrijvingen op gebouwen, inventaris
Een groot aantal gestelde vragen werden hierna
zangers
voor
de
medewerking
aan
deze
hoogetc., investeringsaftrek etc.
staande zangavond en wenste allen een „totweer- op duidelijke wijze beantwoord.
Ook gaf hij duidelijke adviezen t.a.v. de aftrekziens" toe in Vorden.
Het slotwooord sprak mej. T. Pardijn, die in het
posten voor de Inkomstenbelasting o.m. voor stuOpvoering van
Een gezellig bal besloot deze zeer geslaagde con- bijzonder de spreker dankte voor de behandeling
derende kinderen, buitengewone lasten, etc. Vertactavond onder de vrolijke tonen van de „Fa- van dit onderwerp, onder aanbieding van 'n kleine
der werden nog behandeld de Kinderbijslag, de
vorita's".
attentie.
diverse premies voor de sociale lasten en AOW.
Na nog enkele facetten die hiermee ten nauwste
op zaterdag 20 februari in Irene
verband houden te hebben toegelicht, werden verschillende vragen beantwoord tot volle tevredenheid van allen. Spr. deelde nog mede, dat bij voldoor
doende deelname (minstens 12 personen) eventueel in overleg met J.B.T.B. of A.B.T.B. een boekHERV. JEUGDVERENIGING
houdcursus kan worden gegeven. De voorzitster
dankte de heer Borkus voor zijn leerzame uiteenCARNAVALSVERENIGING
van de Carnavalsvereniging voor het voetlicht met
Aanvang half acht.
zettingen.
het blijspel van Joh. Blaaser „In de vergulde Os",
„DE DEURDREAJERS"
Aan mevrouw Mullirik-Wiggers, die op de in jaKaarten verkrijgbaar è. ƒ 1,50 bij de leden
Nog een dag of tien en de feestneuzen worden een en ander onder de persoonlijk regie van Prins
nuari gehouden vergadering afscheid nam van het
weer opgezet; narren, politieke figuren, clowns, Cornelis de Zevende.
bestuur werd door de voorzitster een klein aanen aan de zaal
cowboys en vele andere grappenmakers komen De eigenlijke avonden, vol van leut, gein en koldenken overhandigd. Meegedeeld werd dat door
dan weer in de ban van het Carnavalsfeest. Met der zijn maandag en dinsdag. Dan wordt er een
de afdeling binnenkort een inzamelingsactie zal
dit festijn in het vooruitzicht heeft de Carnavals- groot gekostumeerd bal gehouden o.l.v. Prins
worden gehouden voor de missie van p. Draayer
vereniging
„De Deurdreajers" Vorden-Kranenburg Cornelis de Zevende met zijn beide adjudanten
in Indonesië. Men vraagt o.m. zomerkleding (daVEILIG VERKEERSAVOND
in zaal Schoenaker een bijeenkomst gehouden om „Hermanus" en ,,Hendrikus", de Tansmariechens
mes en heren) en babykleding (katoen of nylon).
Voor enkele tientallen belangstellenden gaf de een en ander voor de komende feesten te bespre- en de voltallige Raad van Elf. De Prins zwaait
Op vrijdag 5 maart zal in samenwerking met ka- plaatselijke
Vereniging voor Veilig Verkeer in zaal ken. Voorzitter, de heer J. Hartman, feliciteerde dan de scepter, terwijl de Prinsenkapel weer zijn
tholieke en niet-katholieke Vrouwenorganisaties
Schoenaker
een geslaagde verkeersavond. Na het in zijn openingswoord in het bijzonder het erelid best zal doen om de stemming tot een hoogtepunt
van de gehele wereld de jaarlijkse Vrouwen Weopeningswoord
van voorzitter J. J. v. d. Peyl, gaf de heer P. Eykelkamp, Warnsveld, met de ge- op te voeren. Beide avonden zullen de juryleden
reld Gebedsdag worden gehouden In de parochiede meest geslaagde kostumeringen beoordelen en
wachtmeester
Verheul
een beknopt overzicht over boorte van een dochter.
kerk op de Kranenburg zal door de pastoor die
verkeer; hij behandelde ook menig verkeers- De carnavalsfeesten op de Kranenburg zullen dit de prijzen toekennen, waarbij weer speciaal gelet
avond tot die intentie een H. Mis worden opge- het
probleem en gaf nuttige wenken en raadgevingen jaar plaatsvinden op zaterdag 27 febr., zondag wordt op originaliteit, vervaardiging e.a.
dragen.
op verkeersgebied, zowel voor voetgangers, brom- 28 febr., maandag l maart en dinsdag 2 maart. Er gingen in de vergadering stemmen op om bij
Op de eerstvolgende bijeenkomst van de K.P.O. in fietsers, motorrijders als automobilisten.
Het feest begint dus nu één dag eerder en wel de zaal een danstent te plaatsen, doch de meerde eerste helft van maart zal Baron van Dorth tot Hierna werden aan de hand van dia's een aantal zaterdag 27 febr. met een gekostumeerd bal, dat
Medler (Huize Medler) een inleiding met kleuren- verkeersproblemen toegelicht, alle aanwezigen speciaal bedoeld is voor de gehuwden. Men wil
dia's vertonen over „Rusland, etc.".
ontvingen ook een lijst met 10 vragen ter beant- hierdoor aan veler verzoek tegemoet komen; veelOok werd nog gesproken over het jaarlijkse uit- woording. Hieruit kwam een groep van 6 perso- al komen de ouders niet aan carnavalvieren toe,
Hoestdronk in tabletvorm. 95ct
stapje, dat waarschijnlijk in mei zal worden ge- nen als winnaar te voorschijn, die in 2 groepen daar de jeugd op de eerste plaats van de partij
houden. O.m. werd de suggestie gedaan 'n bezoek van drie werden gesplitst om in een wedstrijd uit wil zijn. Voor de beste kostumeringen worden
te brengen aan het PGEM-gebouw te Doetinchem. te maken, wie uiteindelijk als winnaar uit de bus mooie prijzen beschikbaar gesteld en er komt een derheid was hiertegen i.v.m. de minder goede
dansvloer, de accommodatie, kou, etc. In principe
Tot besluit werd hierna de uitslag bekend ge- zou komen.
aparte jury voor de juiste beoordeling. Gehuwde
maakt van de bloembollenwedstrijd; in het najaar Na de pauze werd aan deze groepen een aantal leden hebben voor deze avond vrije toegang, niet- werd besloten om in de toekomst een zgn. verhuurcentrale voor carnavalskostuums, uitgaande
1964 werden door de heer Van Kesteren aan de vragen op verkeersgebied gesteld. De groep mevr. leden ƒ 2,— per persoon.
i üging, in het leven te roepen. De
dames van de afdeling bloembollen verstrekt, die Oortgiezen-Eggink, A. F. J. Waarle en F. Wol- Op zondag 28 februari wordt 's middags 't grote van
plannen
hiertoe
zullen nog nader worden bekeken.
men tijdens de winter moest laten voortrekken. sink kwam hieruit met 16 punten als eerste te Kindercarnaval gehouden met de gekoslumeerde
Er waren prachtige exemplaren ingeleverd. De voorschijn. De tweede prijs met 9 punten werd optocht over de Kranenburg. Prachtige prijzen Eveneens kwam er nog een voorstel van de seiris om de ledenvergaderingen iets aantrekkeiury, de heren M. Boekhout en W. Bos, had een behaald door de groep J. W. Oortgiezen, H. J. zullen worden toegekend aan de groepen, paren
lijker te maken en te stimuleren door na afloop
moeilijke taak. De uitslag was als volgt: 1. mej. Hartman, en A. J. Berendsen.
en individuelen, die gekostumeerd zijn. Alle kin- van het officiële gedeelte een min of meer feesteA. Waarle, Kranenburg; 2. mevr. Baronesse van Nadat nog enkele vragen uit de zaal uitvoerig deren zullen nog verrassingen ontvangen.
lijk tintje hieraan te geven. Ook dit punt zal in
Dorth tot Medler; 3. mevr. Helmink-Nijenhuis werden beantwoord en toegelicht dankte de voor- In zaal Schoenaker wordt 's middags voor de beraad
worden gehouden. De voorzitter bracht
(Linde). De prijswinnaressen zullen elk een aan- zitter wachtmeester Verheul voor zijn prachtige jeugd een opvoering gegeven door de jeugdtoneeldank aan de actieve leden en hoopte dat allen in
tal bloembollen mogen aanschaffen voor rekening medewerking en de aanwezigen voor hun komst. groep van de O. L. Dorpsschool.
komende dagen hun beste beentje voor zullen
van de kas. Aan de jury werd dank gebracht voor Hij twijfelde er niet aan of het was een bijzonder 's Zondagsavonds kunnen ook de ouderen aan hun de
zot ton om het traditionele carnavalsfeest weer tot
haar medewerking.
leerzame avond geweest.
trekken komen; dan komt de eigen toneelgroep een daverend succes te maken.
GESLAAGD
Aan de Rijksuniversiteit te Groningen slaagde
onze oud-plaatsgenote inevr. W. J. GeverinkKlein Lebbink voor het artsexamen.

KERKDIENSTEN ZONDAG 21 FEBRUARI

De beker van Elzenrode

CARNAVAL „De Deiirdrèjers"

HOC 9 mm

üronch i letten

BIOSCOOP
Zondag kunt u gaan kijken naar Elvis Presley in
Acapulco. Elvis belandt als een zeeman zonder
geld - doch nooit zonder plezier en zonder meisjes
- in de meest luxueuze badplaats ter wereld, Acapulco. In deze zonovergoten Mexicaanse badplaats
klinkt het pittige Zuid-Amerikaanse ritme, vooral
als Elvis zijn gitaar verruilt voor twee grote „conga drums".
SURSUM CORDA GAF UITVOERING

Voor een goed bezette zaal van Irene gaf de Chr.
muziekvereniging „Sursum Corda" een zeer goed
geslaagde uitvoering onder leiding van haar dirigent, de heer A. M. Garritsen uit Hengelo (Gld.).
De voorzitter, de heer M. H. Gotink, sprak een
kort welkomstwoord waarna het programma, dat
uit een tiental nummers bestond, werd afgewerkt.
Uit de uitvoering van de diverse muzieknummers
bleek.dat er in het afgelopen jaar weer flink was
gestudeerd. Vooral willen wij noemen de fantasie
van P. B. Bisselink „Op de Bornhof" en de concertouverture van J. Meister ,,Blumenfest".
Het programma werd met een paar geestelijke
liederen besloten.
Na de pauze volgde opvoering van een kluchtig
spel in drie bedrijven „Gebroeders Pompernikkel
in zuidvruchten" door het Hengelo's Toneelgezelschap. De rollen waren ook weer, zoals gewoonlijk, prima verdeeld, zodat fraai spel te zien was.
Vooral de rol van „Oom Barend" werd uitstekend vertolkt.
VOORLICHTINGSAVOND NVSH

In zaal ,,'t Wapen van Vorden" hield de NVSH
afd. Zutphen voor leden en belangstellenden een
voorlichtingsavond over „de pil" als middel voor
geboorteregeling. Hiervoor bestond een ongekend
goede belangstelling. Dr. van Dommelen zei allereerst dat de pil ontwikkeld was tegen het probleem
der overbevolking in de dichtbevolkte Aziatische
streken, maar door de onontwikkeldheid van de
bevolking gefaald heeft.
Daarentegen heeft het gebruik ervan in de westerse landen door zijn perfekte uitwerking een ongekend succes. Hierna verklaarde dr. van Dommelen de werking van de pil en de inwerking daarvan op lichaam en geest. Hieruit bleek dat bij gebruik ervan een regelmatige medische controle
op bloeddruk, urine en andere onregelmatigheden
streng noodzakelijk is.
De eerste controle geschiedt bij NVSH na twee
maanden. De tweede na vier maanden en daarna
elk halfjaar. Vaak kunnen bijverscheinselen als
misselijkheid, toenemende groei, vergrote eetlust,
hoofdklachten, enz. door verandering van dosering of soort geheel weggenomen worden, waarbij
men vanzelfsprekend in het begin er aan wennen
moet.
Het juiste gebruik lichtte spreker daarbij uitvoerig toe. Opmerkelijk is het feit dat wanneer men
stopt met het gebruik van de pil, de kans op zwangerschap groter wordt, waarbij men geen enkele
angst behoeft te koesteren, dat hierdoor kans op
afwijkingen bij babys zal ontstaan. Voor vrouwen
met een zeer onregelmatige menstruatie is de pil
een uitstekend middel om dit tot een juiste regelmaat te brengen.
Na de pauze werd een groot aantal vragen uitvoerig beantwoord. De heer Swierstra, voorzitter,
dankte dr. van Dommelen voor zijn duidelijke uiteenzetting, die alle aanwezigen boeide. In zijn slotwoord memoreerde de heer Swierstra de doelstellingen der NVSH en toonde zich verheugd dat
deze grote vereniging thans in alle lagen van de
bevolking erkenning gaat vinden voor haar baanbrekend werk.
Hij vroeg daarbij sterke aandacht voor de gespreksgroepen en huwelijksscholenwerk der NVSH
Gezien de grote belangstelling der aanwezigen,
zal getracht worden binnenkort de film „Kringloop" in Vorden te vertonen.

RATTI-NIEUWS

De Ratti-reserves behaalden zondag een benauwde 2-1 overwinning op Sociï 3 uit Vierakker. De
felle wind maakte de balcontrole erg moeilijk.
Na tien minuten wist Takkenkamp, die voor de
rust als rechtsbuiten fungeerde, met een prima
schot, dat via de paal in de uiterste linkerbovenhoek verdween, de stand op 1-0 brengen.
De vreugde was slechts kort, want middenvoor
Nijenhuis kon bij een tegenaanval de balans in
evenwicht brengen 1-1. Ratti dat de eerste speelhelft de wind tegen had kreeg nog menige gevaarlijke aanval te verduren, doch de Ratti-doelman deed goed werk.
Na de thee was Ratti geregeld in het offensief.
In de twintigste minuut kwam er eindelijk weer
een doelpunt tot stand, bij een schermutseling voor
het doel der gasten, belandde de bal via het lichaam van een der Sociï-achterspelers in het heiligdom van keper Stapelbroek, 2-1. Sociï trachtte
nog gelijk te maken, maar hen zat het niet mee.
Wel ging de bal eenmaal via het been van een te
dicht aan de kant staande supporter in het doel,
maar de scheidsrechter kende dit terecht niet toe.
De wedstrijden van het derde en de A-junioren
werden afgelast.
Het eerste gaat zondag naar OBV in Apeldoorn.
Deze ploeg, die op de ranglijst een mooie plaats
in de kopgroep inneemt, zal Ratti weinig kans
geven om de puntjes mee naar Vorden te nemen.
Ratti 2 krijgt bezoek van Zutphen 6 en zal om in
de running te blijven moeten winnen. Het derde
elftal speelt in Zutphen tegen de Hoven 6. Beide
juniorenteams spelen zaterdagmiddag en wel Ratti A de uitwedstrijd tegen Vorden B en Ratti B
tegen Steenderen C.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.

Voor de onderlinge damcompetitie van DCV werden vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld: Wentink—Breuker 2—0; C. v.
Ooyen—Wansink O—2; Hesselink—Klein Brinke
O—2; Mennink—KI. Lenderink 2—0; Van Dijk—
Esselink O—2; S. Wiersma—Oukes l—1; Ter
Beest—Hulstein afgebr.; Norde—J. Wiersma afgebr.; Hulshof—Jansen 2—0; Roozendaal—Nijenhuis O—2.
Voor de jeugdgroep werden gespeeld: W. Bos—
Geerken O—2; M. Dijkman—Knoef 2—0; Zweverink—KI. Ikkink 2—0; Heersink—Leunk O—2;
Bargeman—R. Bos 2—0; J. Dijkman—C. Borgonje 2—0; F. Keune—A. Bennink O—2; J. Borgonje
—Rietman O—2; A. Bos—Mokkink 2—O; Mokkink—F. Keune 2—O; Heersink—A. Bennink l—l
A. Bos—Leunk O—2; Bannink—KI. Ikkink O—2;
W. Bos—R. Bos O—2; Knoef—F. Keune l—1;
Knoef—Mokkink O—2; Zweverink—Geerken O—2.

Geerken (DCV). H. de Vries (DVD) bleef de baas
over J. Steenhuis (Vadac). De stand is hier: 1. en
2. R. Holterman (D & Z, Laren) en H. Penterman
(DVD, D'chem) 3 gesp. 5 pt.; 3. H. de Vries
(DVD, D'chem) 4 gesp. 4 pt.; 4. en 5. J. F. Geerken DCV, Vorden) en J. Steenhuis (Vadac, Varsseveld) 3 gesp. l punt.
In groep C eindigden de partijen tussen H. Belterman (D & Z) tegen H. van Til (DVD) en B.
Nijenhuis (DCV) tegen G. Leyser (D & Z) in remise. De stand luidt hier: 1. B. Nijenhuis (DCV,
Vorden) 4 gesp. 5 pt.; 2. en 3. H. Schmidt (ZDV,
Zutphen) en H. van Til (DVD, D'chem) 3 gesp.
4 pt.; H. H. Beltman (D & Z, Laren) 3 gesp. 2 pt.;
5. G. Leyser (D & Z, Dinxperlo) 3 gesp. l pt.
In de Ie klas A werd de ontmoeting tussen J.
Wiersma (DCV)—K. Jetten (WDV) uitgesteld.
In deze klasse won A. Nikkels (DVD) van G.
Lammers (D & Z). De stand luidt hier: 1. A. Nikkels (DVD, D'chem) 3 gesp. 5 pt.; 2. K. Jetten
(WDV, W'wijk) 3 gesp. 4 pt.; 3. G. Lammers
D & Z, Dinxperlo) 3 gesp. 3 pt.; 4. J. Wiersma
(DCV, Vorden) 2 gesp. 2 pt.; 5. H. Walgemoet
(DCR, Ruurlo) 3 gesp. O punten.
In de Ie klas B plaatste H. Heebink van WDV
uit Winterswijk zich de vorige week reeds voor
de finale.
In de Ie klasse C werd zaterdagmiddag de beslissingswedstrijd gespeeld tussen B. Breuker (DCV,
Vorden) en G. Norde (DCR, Ruurlo). Deze ontmoeting eindigde in remise. Na loting plaatste
Breuker zich voor de finale.
Voor de bezetting van de tweede plaats in de 2e
klas groep A werd gespeeld B. Smeenk (DCR,
Ruurlo)—H. Eykelkamp (D & Z, D'perlo). Deze
partq' eindigde in remise en zal a.s. zaterdag opnieuw gespeeld worden.

TEKST D : STOFVRIJ MAKEN EN
SORTEREN.

Vies weer -f- vieze lucht = vuile kleding !
Dus : NU laten chemisch reinigen

EMISC

CARNAVflL - KRANENBURG
ZATERDAG 27 FEBRUARI

Gecostumeerd B A L

vS^i*

WASSERIJ

75 jaar ervaring
Depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

voor gehuwden.

Zaal LANGELER — Hengelo Gld,
Zondagmiddag 28 februari

ZATERDAG 20 FEBRUARI

Dansen

GroolKINDERCARHAVAL
's Avonds klucht: ,,In de Vergulde Os" door de

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP
VAN GELDERLAND

Tijdens een inhaalronde omJtet pers. kampioenschap jeugddammen van G^^Krland kwamen de
beide vertegenwoordigers va^Jistrict Oost tegen
elkaar uit. Klein Kranenbarg uit Wichmond won
deze ontmoeting van Heuvink uit Warnsveld.
Zaterdagmiddag waren de rollen omgekeerd en
won Heuvink van Mechels (Huissen), terwijl KI.
Kranenbarg 'n nederlaag lej^^egen Achterstraat
uit Bennekom.
^B
In dit toernooi hebben Braam (Haalderen) en
Bootsma (Rhenen) tot dusver de beste papieren.
Klein Kranenbarg en Heuvink hebben beiden uit
6 wedstrijden 6 punten.

FOTO NO. 4

Deurdrèjjrs

Orkest : „The Woodpeckers"

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS

Maandag l en dinsdag 2 maart

Telefoon 1393

Groot
GECOSTUMEERf BAL

Nu is de tijd voor

IN ZAAL SCHOENAKER

tuinbonen

DAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRICT OOST

Vordenaar Breuker plaatst zich voor de finale
Te Doetinchem werd zaterdagmiddag de vierde
ronde gespeeld om het persoonlijk kampioenschap
dammen district Oost.
In de Hoofdklasse groep A won A. Holterman
(DVD) van Th. Westendorp (DCR). J. Lansink
VERHOOGT
(DVD) won van Th. Mijnen (DSO). Met nog één
UW
WEERSTAND
ronde te spelen luidt de stand: 1. J. Lansink (DVD
D'chem) 4 gesp. 5, pt.; 2. P. v. Ooyen (DCV, VorDROGISTERIJ
den) 3 gesp. 4 pt; 3. A. Holterman (DVD, DoeVOETBAL
tinchem) 3 gesp. 3 pt.; 4. en 5. Th. Westendorp
In een slecht gespeelde wedstrijd heeft Vorden 3 (DCR, Ruurlo) en Th. Mijnen (DSO, Sinderen).
zondagmorgen in Warnsveld met 5-1 verloren van In groep B won H. Penterman (DVD) van J. F.
Warnsveldse Boys 2.
Voor de rust hadden de geel-zwarten de wind tegen en lukte het hun de schade tot één doelpunt
beperkt te houden. In de tweede helft, hoewel met
Dessert poederkoffie, 50gram... 198 et - 20 et zegelvoordeel
de wind in de rug, was het niet Vorden doch
Spliterwten van 64 et voor
54 et - 5 et
„
Warnsveld die de doelpunten produceerde. Geleidelijk voerde de thuisclub de score tot 5-0 op.
l litersblik spinazie
49 et - 5 et
„
Huetink slaagde erin de eer te redden door een
penalty onberispelijk in te knallen.
Chocoladeh. melk en puur 85 en 90 et - 18 et
Vorden 4 bracht het er beter af en slaagde erin
Brusselse Kermis
73 et - 15 et
,,
om het sterke Hercules 2 in Zutphen een gelijkspel 3-3 af te dwingen.
Andalino-wijn
160 et - 32 et
„
Voor de rust waren de Vordenaren sterker. Na
15 minuten kreeg Vorden op rechts een hoekschop
l blik, 8 stuks knakworst
136 et - 27 et
te nemen. Uit de voor het doel geplaatste bal knalBij een zak toffeemelange
98 et - 10 et
„
de Stapper in 0-1. Tien minuten voor de rust waren de rollen omgekeerd en was het de Hercules
een
pakje
chocoladewafels
van
68
voor
59
et
rechtsbinnen die een cornerbal fraai inkopte 1-1.
De tweede helft was amper één minuut oud of
100 gram Musket flikken en
Vorden had een 1-2 voorsprong door een doelpunt
100
gram sinasschijfjes samen 89 et - 9 et
„
van Oost. Dezelfde speler bracht even later de
stand op 1-3. Twee zwakke momenten van doel100 gram leverkaas van 72 voor 69 et - 7 et
„
man Ter Heurne stelde Hercules toch nog in staat
om naast de Vordenaren te komen.
150 gram palingw. van 83 voor 79 et - 8 et
,,
Voor Vorden l, dat vrijaf had, was het bepaald
Eet
nu
ham
100
gram
49
et
5
et
„
een ongunstige dag want de medekandidaten voor
de onderste plaats verzamelden allen één of twee
punten. Momenteel is de situatie zo dat Vorden
KIJK NAAR DE VERSE VLEESREKLAME
twee punten voorsprong heeft op de nummers
ELKE DAG IN DE ZELFBEDIENING
laatst en voorlaatst n.l. Sint Joris en RKDVV.
Vorden heeft echter één wedstrijd meer gespeeld.
Vorden A verloor zaterdagmiddag in Zutphen met
7-3 van Be Quick A. Vorden C kreeg een ,,bescheiden" 17-0 nederlaag te incasseren van Warnsveldse Boys A. Vorden D verloor met 4-0 van Zutphen B.
A.s. zondag zijn het eerste en tweede elftal opnieuw vrij. Het verdere programma luidt :
DE SPAR
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
KOPEN BIJ DE SPAR
Sociï2 - Vorden 3; Vorden 4 - Baak 2; Vorden B IS SPAREN BIJ DE KOOP Nieuwstad 58
—
Telefoon 1379
Ratti A; Wilhelmina SSS A - Vorden C; Vorden
D - Sportclub Brummen E.

te poten.

Vitamine C

De beste Waalse tuinbonen
500 gram voor

65 cent

De Olde Meulle

Fa. J. W. ALBERS
Siemerink

Nieuwstad 5

Vorden

Penaten
N. J. EDENS
TANDARTS

AFWEZIG
27 februari tot en met
7 maart
Voor spoedgevallen :
Tandarts J. G. v. Dijke
Hengelo (G.) spreekuur
dagelijks van 9-10 uur
telefoon O 57 53-13 70

BABY-VERZORGING
DROGISTERIJ

De Olde Meulle

Adverteren
doet
verkopen

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

Reklame vrijdagavond en zaterdag

REMMERS
Zelfbediening

f 2.65 per fles

KEUNE

200 gram boterhamworst
250 gram fijne rookworst

55 et
90 et

200 gram ontbijtspek
200 gram plokworst

80 et
100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Met grote vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon
ARIE JAN
(Jan)
H. J. Pardijs
A. Pardijs-Sok
Vorden, 11 febr. 1965
Julianalaan 27
Verloofd
Alie Kamperman
en
Henk Meulenbrugge
Hilversum,
van Almondelaan 30
Eindhoven.
Bleyslaan 14
Vorden, 21 februari 1965
Gevraagd :
Een hondenhok
aanbieding van grootte
en prijs aan
L. Wesselink, Lochemseweg B 43
Tevens te koop :
eiken rikposten
Te koop :
g.o.h. grote kamerkachel
Molenweg 22, Vorden
Gevraagd voor ± l jaar
een paar
ongein, kamers
met kookgelegenheid
Adres te bevragen
bureau Contact
Gratis verkrijgbaar
zwaar peppelen tophout
bij het herstellingsoord
Do Decanije
Te koop nog te dorsen
haver- en gerstestro
D. Lettink, Linde
telefoon O 57 53-15 26
Te koop een
ponytuig
bij H. J. Eggink
„De Haar"
Gevraagd ronde
droogvoederbakken
voor kippen
Weenk ,,op Weenk"
Linde, telefoon 66 59

A

X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Op zaterdag 20 februari hopen onze geliefde ouders en grootouders
G. J. BEUMER

en
A. M. BEUMER-GROTEN
hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dierbare kinderen en
kleinkinderen
G. W. J. Beumer
M. L. E. Beumer-Vogels
Marlou, Marrianne,
Irene, Ellen
Vorden, februari 1965
Kerkstraat 11
Uit dankbaarheid zal 's morgens om 11 uur
een gezongen H. Mis worden opgedragen
in de Christus Koningkerk te Vorden.
Receptie van 16.00 - 17.30 uur in café ,,de
Zon".

Heden behaagde het de Heer uit ons midden weg te nemen, na een kortstondige
ziekte, onze geliefde moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder
KOOSJE BOGCHELMAN
weduwe van
J. \\assink
in de ouderdom van 93 jaar.
FAM. WASSINK
Vorden, 12 februari 1965
„Elshoff"
De begrafenis heeft 16 februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaats
gehad.

KOOSJE BOGCHELMAN
weduwe van
J. Wassink

A

in de ouderdom van 93 jaar.

J. Wesselink
M. Wesselink-Warfman

Dronten :

Te koop
nuchter r.b. maalkalf
goede produktie
H. J. Bulten. Warken

A. Wesselink-Wesselink
W. Wesselink
Ingrid

Apeldoorn :

Coba Wesselink

Assen :

W. Fokkink-Wesselink
J. Fokkink
Robbert

Vorden :

Wim Wesselink

Te koop
toom biggen en de helft
of vierdels van een vette
vaars.
A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden.
Te koop
toom biggen.
H. J. Decanije
Galgengoor C 109.
13 biggen te koop en de
helft of vierdels van een
vette maal.
Joh. Wesselink,
Kranenburg.
Toom biggen te koop bij
D. A. Lenselink,
,,Specop", Linde.

WILLEMINA GOTINK
weduwe van
J. C. Kornegoor
op de leeftijd van 81 jaar.
Fam. wed. J. W. Kornegoor
Fam. wed. J. W. Burkink
Fam. A. ter Maten
Fam. G. J. Wunderink
Vorden, 15| februari 1965

Op bijna tachtigjarige leeftijd heeft de Heer
mijn lieve vrouw en onze lieve moeder,
pleegmoeder en oma
G. BREUKER-RENSINK
geroepen tot de bruiloft van het Lam.

WIJ GAAN DOOR
met extra verlaagde prijzen!
LITERSBLJKKEN PERZIKEN — koopje — nu voor

119

LITERSFLESSEN KOFFIEMELK — koopje — nu voor

129

Grote flessen ALCOHOLVRIJE LIKEUR nu voor

79

Jampotten KNAKWORST — 8 stuks — nu voor

95

Twee grote potten APPELMOES -- % liter — nu voor

89

HUISHOUDJAM, aardbeien of abrikozen, nu voor

89

DRUIVENSAP, rood of wit, grote fles nu voor

129

Twee ROOKWORSTEN -- 500 gram — nu voor

198

Grote stukken BADZEEP per twee stuks nu voor

98

BANKETBAKKERSKOEKJES -- 250 gram - - n u voor

59

Groot blik pracht ZALM nu voor

119

Heel kilo SIAM-RIJST nu voor

89

VANILLESUIKER -- 24 zakjes - - n u voor

59

VAN NELLE THEEZAKJES — 20 stuks — nu voor

78

RECLAME-THEE — twee pakjes — nu voor

98

B. H. Breuker

DRIE MOLLEN KOFFIE — 2 pakken — nu voor

G. J. Breuker
G. Breuker-Heideman
D. G. H. van Veen-Breuker
C. van Veen
D. Hoegee
L. Hoegee-Jacobi
C. Hoegee
P. J. Hoegee-Beerens
en kleinkinderen

VRUCHTENGRIES met extra veel vruchten
— twee zakjes — nu voor

VOOR

69

DE JEUGD!!!

By elk zakje gevulde ysboubons pracht kleurboek
gratis.
Speldje gratis bij Van Ark en Peynenburg koek en
beschuit.

Vorden, 16 februari 1965
Nieuwstad 57
De begrafenis zal plaats vinden op zaterdag
20 februari op de Algemene Begraafplaats
te Vorden om l uur. Vooraf zal een rouwdienst worden gehouden in gebouw Irene,
aanvang 11.30 uur.

262

FIJNE VLEESWAREN EEN STRELING VOOR DE TONG !
Palingworstjes — stukken van circa 200 gram

98

De echte Boerenleverworst -- 200 gram
Hrerlijk mals rookvlees,
blijft ook morgen nog vers, 150 gram

79

Heerüjke schouderham, 150 gram

79

89

Donderdag 25 februari neeml
Heden overleed, tot onze diepe droefheid,
onze lieve en zorgzame moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

Vorden :

Te koop
3 neur. koeien
een party haverstro
een weidesleep (4 m)
en een dumpkar
Jansen „Schoolhuis"
Wildenborch, tel. 67 87

Heden overleed, na een kortstondige ziekte,
in het Algemeen ziekenhuis te Zutphen,
onze lieve schoonzuster en tante

Psalm 27 vers 7 (berijmd)

C?^ _^fc«- -«^^ .J^^-X>»w ,-x>fc, _^^.

Te koop een in prima
staat zijnde
Volkswagen de Luxe
bouwjaar 1957.
's Avonds na 6.30 uur
B. van Hackfortweg 42,
Vorden

Te koop
een eerlijk dragende koe
aan de telling l maart
A. Hartman, café de Zon
Vorden

n

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gorssel :

J. W. Wesselink
G. Wesselink-Harmsen

Vorden. 12 februari 1965

MEJ. G. V; D. HEL

Twee pakken heerujke knappende BISCUITS van 120 et voor

afscheid als onderwijzeres van
de school met de Bijbel, He
Hoge 42.
Het bestuur geeft gaarne gelegenheid aan
leden, ouders, oud-leerlingen en belangstellenden haar te groeten in hotel Brandenbarg. Aanvang 4 uur.
Het bestuur

98

BIJ 5 GULDEN AAN BOODSCHAPPEN :
250 gram VRUCHTENSPRITS voor

59

n

r\
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

X
X
X

x

ONTVANGT U TWEE PAKKEN 500 GRAM

X
X

BRUSSELSE KERMIS VOOR 98 CENT.

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

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS

Tapiflex

Vorden

Nieuwstad 5

PLASTIC OP VDLTTAPIJT
Heden overleed, nog geheel onverwachts,
in het Algemeen ziekenhuis te Zutphen
onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
WILLEMINA GOTINK
weduwe van
J. C. Kornegoor
in de ouderdom van bijna 82 jaar.
Vorden :

H. J. Eggink
J. J. Eggink-Bijenhof
Hengelo (G.) :
J. Momberg-Kornegoor
E. W. Momberg
Vorden : E. Kornegoor-Kornegoor
G. H. Kornegoor
Vorden : M. Kornegoor
C. E. Kornegoor-Nijendijk
en kleinkinderen
Vorden, 15 februari 1965
„'t Hissink"
Do tcraardebestelling zal plaats hebben op
vrijdag 19 februari om l uur op de Alge-mene Begraafplaats te Vorden.

•

Bestand tegen naaldhakken

0

Vrijwel geen onderhoud

•

Grote slijtage-weerstand

•

Geluiddempend

•

Voetwarna

•

Diverse mooie kleuren

Ideale bedekking voor gangen, hallen, keuken, en vooral op uw trap.
Vraagt eens prijsopgaaf, het
valt u beslist mee.

A. J. A. Nelmink
Kent u het nylontapijt

TAPISOM
Ijzersterk, altijd vlekkeloos en
bestand tegen indrukken.

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D. A. drogisterij
en

fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Speciale aanbieding!
Stetch breeches deze week
ƒ3,45
Pyama flanel ƒ 1,48 per meter
Damespyama met tricot boord
en manchetten ƒ 11,98
Damesdusters no-iron ƒ 14,95
Kinderblouses, moderne
dessins ƒ 8,95

A.J.A.HELMINK
Telefoon 1514

Laarstraat 5

Huur de nieuwste Philips
wasautomaat voor ƒ 34,per maand, zonder vooruitbetaling, met recht van
koop. Vandaag besteld,
morgen thuis. Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds).

GEVRAAGD:

een meisje en een jongen
W A S S E R IJ B R A N D E N B A R G
Hertog Karel van Gelreweg 30, Tel. 1465

Assurantie kantoor

Het is „goed" en
„niet duur" bij VIVO!
APPELMOES

n 89

2 pot a % liter van 112 voor

^J *^J ^J

ANDIJVIE

n 69

Literblik van 78 voor

^J *^J ^J

GEISHA-ANANAS Q 99
2 blik van 130 voor

^^«^^^^

'"Nutsgebouw

Dames!

J. van Zeeburg

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema

Wij hebben weer voor u de

voor al uw

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

allernieuwste

VOORJAARSEN ZOMERSTOFFEN

Zondag 21 februari, 8 uur

ELVIS IN ACAPULCO

o.a. in :
PASFOTO'S

(Fun in Acapulco)

TERLENKA

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

LINNEN

FOTO ZEYLEMLAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

TRICEL MOUSSELINES

LINNEN-TRICEL

met Elvis Presloy, Ursula Andress
Zuidelijk tempo ! Zuidelijke liefde ! Zuidelijk ritme ! Elvis in Acapulco !

Komt u eens vrijblijvend kijken bij

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

PENNYWAFELS

Q 49

Zak a fi stuks van fin voor...

. ^^*^^" ^^

DOPER WTEN
^ f l l IN

O.69

Literblik van 89

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

GROOT JEBBINK

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

UIT,
goed voor u!

Bestel vroegtijdig
uw

HAANTJES

SARDINES
IN OLIJFOLIE

ƒ 1,60 per 1/2 kg

KIPPEN

2 blik van 88 voor

ƒ 1,30 per 1/2 kg

A.S.

ZATERDAG

VERKRIJGBAAR

BIJ

tel. 1283

tel. 1214

DE

BOERS'

BEKENDE VIVO WINKELIERS

CARNAVflLSBflL
Leuke pryzen voor de best gekostumeerden.

Aanvang 7.30 uur, orkest : ,,De Zwervers".
KOMT ALLEN
MEERD!

veUge

„'t WAPEN VAN VORDEN

ii

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

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

WOUDA'S kalverbrokjes
groot en klej^Bformaat met
veel lijnmeel.
Samenstelling aan de zak.
Zeer geschikt voor jonge kalfjes. Beleefd aanbevelend

UENK en BONGERS
Vorden. telefoon 1327

Behandeling van de navolgende onderwerpen :
1. Woningbouw en industrie door de heer W. Norde.

2. Gemeente-financiën door de heer A. J. Lenselink.
3. Recreatie door de heer G. J. Bannink.
4. Aankoop van gronden door de heer Z. Regelink.
Verder zal voor elk van deze onderwerpen gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
Gezien de belangrijkheid van elk der bovengenoemde punten,
zouden wij het zeer op prijs stellen dat u deze avond vrij
maakt om samen met ons hierover van gedachten te wisselen.

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

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

DE GEZAMENLIJKE BESTUREN

en

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden
Bewaar uw geld niet thuis

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

„ACCURAAT" N.V.

3.36%

2 jaar vast

4

/4

P. D E K K E R
HYLKEMA'S
PLUIMVEEBEDRIJF N.V.

Oldenzaal

Ruurloseweg 21

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

Nieuwstad

U wordt verzocht een kijkje te gaan nemen
in deze auto, waarin alle mogelijke Bijbels
voorradig zijn.
Bestuur Ned. Bijbelgenootsch.
af d. Vorden-Wichmond

Nutsgebouw

Vorden

A.S. ZATERDAG 20 FEBRUARI

CARNAVALSBAL
Show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS"

Alles voor de baby!
EEN RUIME KOLLEKTIE
BABY-ARTIKELEN STAAT
VOOR U KLAAR!

Komt uw keus maken voor een
leuke

baby-uitzet
Voor deze artikelen bedienen wij u ook
graag even apart.

In onze sorteerafdeling te Vorden is plaats voor een

manl. of vrouwl. kracht

Bij aankoop van een volledige
baby-uitzet, ontvangt u een
PRACHTIGE BABYSET
MET BOEK GRATIS

(zie etalage).

leeftijd 16-18 jaar.

20% korting op

^

door Vorden rijden.

Wilt u de kollektie aan huis zien, dat kan
ook, dan graag even bericht van u.

Wegens enorm succes geven wij ook gedurende
deze maand nog

Coup. Boerenleenbank „VORDEN"
Raiffeisenbank

Electro Technisch Installatie Bureau

Retextoringbedrijf

SPAARRENTE

4 /o

Voor kwaliteitsapparaten

GEBR. WILLEMS

PROFITEER VAN ONZE VERHOOGDE

1 jaar vast

Het hele jaar door verse groenten, vers fruit, enz. l i i j de hand

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

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

Spaargelden : direct opvraagbaar

HAAL UW
DIEPVRIESKIST IN HUIS!

Vorden, telefoon 1253

Verhuur

Woensdag 24, donderdag 25 en
vrijdag 26 februari zal het

„Rijdend Bijbelhuis"
H.H. LANDBOUWERS

Inlichtingen en prospect!
bij:

op MAANDAGAVOND 22 FEBRUARI a.s.
om precies half acht in zaal Brandenbarg.

Willen zij, die nog verzuimden kaartjes aan
te vragen, dit voor a.s. maandag doen, daar
dan de resterende toegangsbewijzen ook
aan de niet-leden, V.O. en ouders verkocht
zullen worden.

GEKOSTU-

(F. P. Smit)

5 2 rente

GEZAMENLIJKE V E R G A D E R I N G

„ Rozenprinsesjë
op vrijdag 26 en zaterdag 27

Zoekt u voor uw geld een

CH.U. - A.R.

De bestelde entreekaarten voor
het

Voorverkoop van plaatsbewijzen a.s. vrijdag

vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

VIVO kruideniers:
r: KISTEMAKER-OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR* KRUIP, 't Hoge

(DORP)

thuisbezorgd.

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren

voor het mesthok.

FEESTAVONDEN O.L.S.

februari a.s. worden deze \\rck

Poeliersbedrijf „R O V O"
Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 24 febr. 1965

Deventer

Vorden

BOXEN - KINDERSTOELEN KINDERLEDIKANTJES

Sollicitaties te richten aan ons adres :
BOGGELAAR l a WARNSVELD

Telefoon O 57 52-15 59

ƒƒ. LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

