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VORDENAREN,

Donderdag 10 maart a.s. treedt onze ge-
liefde Kroonprinses Beatrix in het huwelijk
met de man van Haar hart, de heer Claus
von Amsberg.
Dit is voor het overgrote deel van ons volk
een reden om gelukkig en dankbaar te zijn.
Zeker in de eerste plaats, omdat wij Prin-
ses Beatrix haar geluk zo van ganser harte
gunnen en in de tweede plaats, omdat zij,
die gelukkig is, dat naar buiten uitstraalt
en de weerspiegeling hiervan terugkaatst
in Haar werk, zodat het ten goede komt
aan het gehele Nederlandse volk.
Zonder twijfel wacht Prinses Beatrix in de
toekomst een zware taak, die nu zal worden
verlicht door de liefde en toewijding van de
man, die naast Haar staat.
Steekt daarom donderdag de vlaggen uit,
tooit u met Oranje en tekent allen het fe-
licitatieregister, dat ten gemeentehuize ter
tekening ligt. Op deze wijze kunt u uiting
geven aan uw vreugde en worden uw ge-
lukwensen aan Beatrix en Claus overge-
bracht.
Laten wij ons eensgezind achter het Huis
van Oranje blijven scharen, wiens verte-
genwoordigers reeds vier eeuwen lang lief
en leed met ons Volk hebben gedeeld.

Leve Beatrix — Leve Claus !

De burgemeester van Vorden,
van Arkel.

•
Donderdag 10 maart „de dag van hun leven

i
Programma

VOOR DE FEESTELIJKHEDEN
8.15 UUR VERZAMELEN DER KINDEREN VAN^E KLASSEN l, 2

EN 3 VAN DE LAGERE SCHOLEN BIJ HET GEBOUW
IRENE OP HET HOGE.
OM HALF NEGEN FILMVOORSTELLING VOOR DEZE
GROEP IN IRENE.

8.15 UUR

9 UUR

9.15 UUR

VAN 9 TOT 10 UUR
16 TOT 17 UUR

20 UUR

VERZAMELEN DER KINDEREN VAN^P KLASSEN 4, 5
EN 6 VAN DE LAGERE SCHOLEN OP HET SCHOOL-
PLEIN VAN DE O.L.S. IN HET DORP.
OM HALF NEGEN FILMVOORSTELLING VOOR DEZE
GROEP IN HET NUTSGEBOUW.

KLOKLUIDEN.

SERENADE VAN DE MUZIEKVERENIGINGEN BIJ HET
GEMEENTEHUIS. DAARNA MUZIKALE RONDGANG
DOOR HET DORP.

RECIPIEERT DE ORANJEVERENIGING IN DE RAADS-
ZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS.

De Oranjevereniging maakt bekend dat vanaf heden tot en
met 10 maart a.s. ten gemeentehuize des voormiddags een
felicitatieregister ter tekening ligt, dat aan H.K.H. Prinses
Beatrix en de heer Claus von Amsberg zal worden aangeboden.
De Oranjevereniging hoopt dat vele ingezetenen van Vorden
vóór of op 10 maart a.s. door het tekenen van het felicitatie-
register blijk zullen geven van hun verbondenheid met ons
Oranjehuis.

TONEELVOORSTELLING IN HET GEBOUW IRENE DOOR
DE TONEELVERENIGING T.A.O. UIT DE WILDENBORCH
OPGEVOERD ZAL WORDEN HET TONEELSTUK

„Achter de wolken schijnt de zon"
Kaarten a ƒ 1,25 in voorverkoop verkrijgbaar bij sigarenma-
gazijn Eijerkamp en eventueel 's avonds aan de zaal.

Bovendien zal er Oranjebal zijn
in de diverse bekende
gelegenheden

VERRASSEND LEUKE

KINDER- EN
MEISJESSCHOENEN

IN ONZE VOORJAARS-
KOLLEKTIE.

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhande !
Onbetwist, de schoenenspecialist

Vorden, Dorpsstraat 4

GEZELLIG UIT NAAR DE JANTJES II

Ongetwijfeld zal zich eenieder het beroemde to-
neelspel „De Jantjes" van Herman Bouber herin-
neren, dat vorig jaar in een direkte opname op
het televisiescherm in uw huiskamer werd weer-
gegeven.
Maar weet u, wat er zich verder in het nieuwe ge-
zin van de weduwe Greet en de weduwnaar Dolle
Dries heeft ontwikkeld?
Wie waren de kinderen van Greet en het kind
dat Dolle Dries uit Indië heeft meegenomen?
Wat is er van de vriend des huizes, de Schele ge-
worden ?

Op al deze vragen geeft Vordens Toneel u het
antwoord met het toneelstuk „Als kinderen groot
Vorden". (Zie advertentie).

BENOEMD
Naar we vernemen is de heer M. Boekhout, tot nu
toe onderwijzer aan de R. K. Lagere School, Kra-
nenburg, met ingang van l mei a.s. benoemd tot
leraar aan de R. K. Technische School te Haaks-
bergen.

VROEGE VOORJAARSBODE
Door de jeugdige J. Waarle, op de Kranenburg,
werd dezer dagen bij werkzaamheden in de tuin
een meikever gevonden. Wel een teken, dat de
lente in de lucht zit!

Vordense winkeliersvereniging
DE ZAKEN ZULLEN OP
DONDERDAG 10 MAART

gesloten zijn.

DE WOENSDAGMIDDAG.
SLUITING OP 9 MAART
VERVALT HIERDOOR

JAN LENDERINK NAAR BILJART-
KAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND

De heer Jan Lenderink uit Hengelo, die er on-
langs in slaagde het biljartkampioenschap van
Oost-Gelderland^iJe.klas op zijn naam te brengen
zal a.s. weeken^ deelnemen aan het kampioen-
schap van Nederland.
Dit kampioenschap van Nederland 3e klasse klein-
biljart libre 1965-1966 zal van 4 t.m. 6 maart
in hotel „'t Centrum" te Huissen worden gehou-
den.

AUTORIJLES ?

V.fl.M.O.R.
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256

JAARVERGADERING PAARDENFONDS
WILDENBORCH EN OMSTREKEN

Donderdagmiddag hield het paardenverzekerings-
fonds Wildenborch en Omstreken haar algemene
ledenvergadering in zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg onder voorzitterschap van de heer G. W.
Dinkelman.
Deze wees er in zijn openingswoord op, dat 1965
voor de agrarische stand een slecht jaar was ge-
weest, doch voor het fonds een bij uitstek gunstig
jaar.
Uit het verslag van de boekhouder, de heer Din-
kelman, bleek o.m. dat in het afgelopen jaar door
het fonds 13 paarden van verschillende eigenaren
waren overgenomen. Hiervoor was uitbetaald een
bedrag van ƒ 11782,25. Via de slachtbank was
hiervoor terugontvangen ƒ 6143,31. Het fonds tel-
de aan het eind van 't boekjaar 720 verzekerde
paarden w.o. 69 Shetlandse pony's, 32 Fjordpaar-
den en 5 Hafflinger. De verzekerde waarde van
bovengenoemde 720 paarden bedroeg ƒ 614800,—.
In totaal bedroegen de inkomsten in het afgelopen
boekjaar ƒ 18546,14, terwijl er ƒ 12980,47 werd
uitgegeven, zodat 1965 sloot met een voordelig
saldo van ƒ 5565,67. Per 31 december jl. was er
een kassaldo van ƒ 14039,53.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het af-
tredende bestuurslid de heer B. Leusink herkozen,
evenals de beide aftredende kommissarissen t.w.
de heer G. Klein Haneveld en D. Hobbelman. In-
plaats van de aftredende kommissaris de heer
D. Stege (die niet herkiesbaar was), werd geko-
zen de heer M. Memelink. De heer W. G. Dinkel-
man was aftredend als lid der kaskontrolekom-
missie, in zijn plaats werd de heer H. W. Mullink
gekozen.
Besloten werd om de premie voor 1966 vast te
stellen op l %, doch voor Shetlandse pony's en
Fjordenpaarden op 2 % van de verzekerde waar-
de. De veulenverzekering bedraagt l % der moe-
derwaarde. Meegedeeld werd dat de gewone Ie
klas paarden verzekerd kunnen worden tot
ƒ 1500,— en de Ie klas Shetlandse pony's tot
ƒ 900,—. Bij ongeval of diefstal wordt de volle
100 % van de verzekerde waarde uitbetaald.
De voorzitter richtte aan het slot van deze geani-
meerde vergadering hartelijke woorden van dank
tot de scheidende bestuursleden voor al hetgeen
zij in het belang van het fonds gedurende vele
jaren hebben gedaan.

Modehuis



l rol kastpapier van 69 et voor 59 et

Zegelkorting
l flacon Pronto afwasmiddel van 98 et v. 89 et - 9 et „
elke 2e rookworst van 115 et voor 79 et - 8 et „
l litersfles koffiemelk (31 %)
van 193 et voor 169 et - 17 et „
l pakje Spar margarine 44 et - 9 et „
l rol choco's 120 et - 24 et „
l zak Amerikaanse droptoffees 55 et - 11 et „
l pak Spar Europ cacao 55 et - 11 et „
l zak hagelslag (melk) 85 et - 17 et „
l zak hagelslag (puur) 80 et - 16 et „
l blik Spar erwtensoep 108 et - 22 et „
150 gram chocolade krakelingen 79 et - 8 et „
10 oranje spekstukken 49 et
Bij 200 gram oranjerits a 75 et een oranje zuurstok GRATIS

Zegelkorting

l zak a 370 gram toffees 98 et - 10 et „
100 gram gebraden gehakt van 48 et voor 39 et - 4 et „
l groot blik Elberta perziken 159 et

OP VERS VLEES 10 % ZEGELKORTING !

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR!
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

Een nieuwe

vloerbedekking
ZOU U GRAAG WILLEN
HEBBEN, MAAR

DE PRIJS ?

HET VALT U BESLIST MEE!

Bel 1514 en wij komen zonder
enige verplichting met u praten

KOMPLETE WONINGINRICHTING

voor gezond
en sterk

produktievee

EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

Op ons kantoor hebben wij
plaats voor enkele

Administratieve Krachten
(mnl. of vrwl.)

Voor enkele funkties is als mi-
nimumopleiding het Mulo-di-
ploma vereist, maar ook per-
sonen zonder dit diploma kun-
nen solliciteren, aangezien voor
sommige werkzaamheden dit
diploma niet noodzakelijk is.
Voor goede krachten betalen
wij een uitstekend salaris.
Reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres Enkweg 17, Vorden.
Na kantoortijd is de heer D. Luichies,
de Boonk 13, Vorden ook gaarne be-
reid alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

BASISKOEK
bij

A. R. Heuvelink
KRANENBURG D 138 e VORDEN
TELEFOON 6781

WESSANEN O WORMERVEER

GEMS Metaalwerken N.V.
VORDEN — TELEFOON O 57 52 - 15 46

(1830)

HEEFT PLAATS VOOR:

A) Jongste medewerker
VOOR ONS BEDRIJFSBUREAU
(goed kunnende rekenen).

B) Medewerker
VOOR ONZE AFDELING VERKOOP
bij voorkeur met MULO-diploma (goed
kunnende typen) 16-20 jaar.

C) Ervaren Elektr. Lasser

Stuur onderstaande BON in met vermelding van A), B) of C)

Wist u
DAT DE ERRES VOL-OTO
GEEN ƒ 1675,— MEER KOST
MAAR

f 1498.-
Volautomatisch wassen, spoe-
len, centrifugeren met de beste
en meest verkochte volauto.
maat.

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

z
o
20

Neem vrijblijvend kontakt met mij op inzake de funktie ge-

noemd onder

üpel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Naam: Plaats:

Adres:

Beroep: Leeftijd:

HEDENAVOND
INTERESSANTE

Nutsavond
OVER BRONKHORST.
(Zie Nutskrantje)

Aanvang 8 uur

VOOR DE ENTHOUSIASTE

IX

ELEC.
GEREEDSCHAP VAN

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

HERDENKINGSBEKERS
BEATRIX EN CLAUS

Feestartikelen
VLAGGETJES
MUTSEN
TOETERS
BALONNEN

Koersolman

Een bed kopen

is een zaak van
vertrouwen

WACHT EEN REGENBUI
NIET AF
MAAR KOOPT EEN

UIT ONZE MODERNE
KOLLEKTIE

Onze naam waarborgt u
kwaliteit.

Als steeds hebben wij de
nieuwste soorten in voorraad.
Uw oude matrassen maken \v i j
weer als nieuw.

Van veren bedden maken wij
(• H i n: 11 r j i ssr 11.

A. J. A. Helmink

Vuilnisophaaldienst
HET HUISVUIL WORDT

NIET 10 MAART

OPGEHAALD, DOCH

9 maart a.s.

GEVRAAGD ZO SPOEDIG MOGELIJK:

een werkster
voor het schoonhouden van de
Nutskleuterschool.

Aanmelden bfl:

Mevr. Kater-van de Hoef
Molenweg 13

Oranjebal
OP DONDERDAG 10 MAART

IN HET

St. Ludgerusgebouw
TE VIERAKKER

Aanvang 7 uur.

ORKEST: „THE FAVORITA'S"

Bestuur Oranjevereniging.

Nationale Vlaggen
100 x 150 — 150 x 225

HOUDERS
(gevelbevestiging)
VLAGGESTOKKEN
(2 lengten)

Voor de zeer vele blijken
van belangstelling en
deelneming, ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
beste moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoe-
der

GERRITJE
SCHEGGERTMAN

weduwe van
G. W. Zweverink

betuigen wij onze
hartelijke dank.

FAM. ZWEVERINK

Vorden, maart 1966
Steenkamp, B 10

Te koop: Kompleet ka-
ineraineublemeiit.
Te bevr. bur. Contact

Te koop: Olievaten en
regentonnen.
N.V. Chroomlederfa-
briek v/h A. H. Albers
Nieuwstad 2

OLDENHOF kan in de
Staten van Gelderland
node gemist worden. Een
man met zoveel be-
stuurservaring moet
weer naar de Provinciale
Staten. Lijst 5.

Te koop gevraagd: Frie-
se stoeltjes of staartklok-
ken. Defekt geen be-
zwaar. Bezuidenhout 7 a,
Den Haag tel. 070-837904

Gevraagd: Dag- of mor-
gehmèisje.
Mevr. Mijnhardt Ree-
wold, Lochemseweg,
Vorden, tel. 1701

Te koop: Kinderfietsje,
4 t/m 7 jaar en l paar
voetbalschoenen m. 43.
Julianalaan 36

OLDENHOF, een voor-
treffelijk bestuurder van
Gelderland moet herko-
zen worden in de Staten.
Stemt daarom op num-
mer l van lijst 5.

Te koop: Austin A 40,
billijke prfls.
H. Zieverink, Veldwijk
C 157, Vorden

Te koop: Mestkonynen,
Californiërs.
De kinderen Koning,
Wildenborch

Te koop: Jonge konijnen
witte Vlaamse reus.
H. J. Kettelerij
Dr. C. Lulofsweg 16

U wenst als uw verte-
genwoordiger in de Sta-
ten iemand die de pro-
blemen aan kan?
Terecht! Kiest daarom
^ H. M. OLDENHOF
Lijst 5.

Te koop: Vaarskalf r.b.
ook r.v. stierkalf en
Fiat 500 '58 g.o.h.
J. W. Heersink, E 23
Vorden

Te koop: 2 stierkalveren
en de helft van een jonge
zeug.
B. Wunderink, Kranen-
burg-Vorden, tel. 6735

Te koop: Een best r.b.
vaarskalf.
H. Voskamp, Warkense-
weg 3, Warnsveld
telefoon 05751-330

OLDENHOF, in Gelder-
land geboren en getogen,
ook nu weer in de Sta-
ten. Brengt uw stem uit
op nummer l van lijst 5.

Te koop: Dragend var-
ken bij
Poorterman, Zutphense-
weg, Warnsveld

Voor kyker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD

Weg naar Laren 56
telefoon 3813



DOOR DE ENORME VRAAG
MOESTEN WE VORIGE
WEEK ZATERDAG VELEN
TELEURSTELLEN, MAAR
NU VRIJDAG EN ZATER-
DAG VOLOP

Oranje stoeten
Ook dinsdag 8 en woensdag 9
maart grote voorraad.

Oranje sprils
verpakt in een zak met de
afbeelding van

Huize Drakesteijn
met roomboter gebakken.
voor de feestprijs van ƒ l,
per 250 gram
ALLES UIT EIGEN
BAKKERIJ.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

H. J. Kerkhoven
Telefoon 1394

JONG GELRE
AFD. WARNSVELD

Propaganda-feestavond
op zaterdag 5 maart in café
„de Pauw" Warnsveld
Opgevoerd wordt het blijspel:

„De Bungalow"
in drie bedrijven.

NA AFLOOP

BAL
MET DE EVENING STARS.

Aanvang 7.30 uur.

Iranjereklame
A.S. ZATERDAG EN
VOLGENDE WEEK

5 oranjegebakjes
voor ƒ 1,85

Oranjekrentenbrood
van ƒ 1,85 voor ƒ 1,50

ZONDAG A.S.

Ratti - ZVV (Apeldoorn)
AANVANG 2 UUR

Feestelijke
aanbieding

150 gulden
is uw oude T.V. waard.
Bij aankoop van het

Philips T.V. apparaat
met 59 cm beeldbuis

NORMALE PRIJS ƒ 992,
INRUIL „ 150,

NU ƒ 842,-

En dan kunt u alle zenders
ontvangen.

OOK NEDERLAND 2.

Vraag vrijblijvend demonstratie en
inlichtingen.

G. Einsbroek en Zn. t
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

x
X
*c:

EELKE HUIZINGA
en

JANNY BIEREN

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden op woensdag 9
maart 1966 om 11.30 uur in het raad-
huis te Heemstede.

Smidsstraat 17, Vorden
Camphuysenlaan 14, Heemstede

Toekomstig adres: Leeuwerikstraat 13,
Ruurlo.

Receptie 9 maart van 16.00-17.30 uur
in hotel Spaans Grote Markt 10, Haar-
lem.

X
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en overgroot-
moeder

ALBERTHA WOESTENENK

weduwe van
J. W. Koerselman

in een gezegende ouderdom van bijna
94 jaar.

Vorden: J. Koerselman

Hengelo G.: W. R. Bosch-Koerselman
G. H. Bosch

Zutphen: B. L. Jansen-Koerselman
H. Jansen

Vorden: A. Klein Lebbink-Koerselman
G. Klein Lebbink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 25 februar>J966
,,'t Joostink"

De begrafenis heeft plaats gehad op dins-
dag l maart op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Heden ging van ons heen, geheel onver-
wacht, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, behuwd- en grootvader

echtgenoot van
J. Klein Tiessink

in de ouderdom van 65 jaar.

Vorden:

Holten:

Vorden:

Laren:

J. Harmeli^KClein Tiessink
C. E. Ruiterkamp-Harmelink
J. G. Ruiterkamp
J. Harmelink en verloofde

E. J. Harrn^nk
G. A. Hari^Bnk-Goorman
en kleinkinderen

Vorden, 27 februari 1966
C 64

De teraardebestelling zal plaats vinden op
donderdag 3 maart om l uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

RVITTE
WEEK
WEELDE

BIJ UW INVERSA ZAAK

A. J. A. Helmink
NVERSA = 100% garantie

zie onze kleurenfolder van
vorige week.

GYMNASTIEKVERENIGING

„SPARTfl"
UITVOERING
op zaterdag 5 maart a.s. om
7 uur in het Nutsgebouw te
Vorden.

Entree ƒ 1,50 (bel. inbegrepen).
Donateurs vrij.

EEN RIJKE SORTERING

BONBONS
LUXE KOEKJE*
EN GEBAK

vindt u steeds bij

Schuppers

S
ROOKGEREI

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

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

Houtmarkt 77, Zutphen

LIJST 5, antirevolutio-
naire, bevat de namen
van uitstekende kandida-
ten. Een lijst die ver-
trouwen wekt. Stemt op
J| H. M. OLDENHOF
nummer l van lijst 5

Bupro-gas
Het ga» voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenharg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Ltfftogt,
B. van Hackfortweg 31

GROTE
PRIJSVERLAGING

LIMONADESIROOP, per grote fles

VRUCHTENLIMONADE, deze week 2 flessen voor

HUISHOUDRIJST, per kilo

BLIKJES KNAKWORSTJES, inhoud 6 stuks

GOUDGELE SLAOLIE, per fles

LEVERPASTEI, 2 blikjes (400 gram)

LITERSBLIKKEN NASI GORENG

ZILVERUIEN, deze week jampot

VANILLESUIKER, 10 zakjes voor

REKLAME THEE, 2 pakjes voor

DUBBELE PAKKEN BISCUITS

200 gram CHOCOLAATJES

REKLAME WIJN, koopje, per fles

LITERSBLIKKEN ANANAS

LEUK VOOR EEN CADEAUTJE
l FLESJE EAU DE COLOGNE MET GRATIS
COURSAGE OF l ZAKDOEKJE

WEES NIET ZUINIG MET KAAS

500 gram FIJNE BELEGEN KAAS

500 gram FIJNE JONGE GOUDSE KAAS

150 gram SNIJWORST POPULAIR

150 gram PAARDEROOKVLEES

250 gram VERPAKTE ROOKWORST

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging? l
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bij :

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Wij zijn vrijdag a.s.
weer aanwezig op
de markt met onze

VERSE

HAANTJES

tel. 1283 tel. 1214

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

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogistj
D.A. drogistertj en] i
fotohandel

P. C. NipiUS,
Laarstraat 5

Bekend met de proble
men van de provincial<
huishouding als weinig
anderen, moet
Q H. M. OI.DENHOF

ook nu weer in de Sta-]
ten. Stemt dus op lijst 5J

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
BIJ ELK PAKJE CHOCOLADEMARGARINE
l LEUK EIERDOPJE GRATIS

BIJ ELKE KILO SUIKER
250 gram KOEKJES voor

NIEUW BIJZONDER LEKKER
100 grams tabletten CHOCOLADE
gevuld met zuivere HONING slechts

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. A L B E R S
Nieuwstad 5

T O E L E V E R I N G S B E D R I J V E N

GEBR. MORSSINKHOF
Vorden - Zutphenseweg 35
Zieuwent - Harreveldseweg 32 a
Ruurlo • I 51

Vragen voor het bedrijf te Vorden:

Meisjes

voor onze nieuwe nylonkoordvlechterij, men
moet genegen zijn in 2-ploegendienst te
werken.

voor dagdienst in de spoelerij-haspelrij en
in de afdeling voor- en nabewerking van de
nylonkoordvlechterij.

W IJ B I E D E N U:

• EEN ZEER HOOG LOON

• GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN

• PRETTIGE WERKKRING

• EN MEISJES VOOR IEDER DIENST-
JAAR EEN KOMPENSATIE VAN
ƒ 100,— PER JAAR

Aanmelding kan geschieden aan het bedryf of telefonisch
onder no. O 57 52 - 13 40 of 17 30

10 M A A R T 10 M A A R T

Ter herinnering aan het huwelijk van

H.K.H. PRINSES BEATRIX EN

DE HEER CLAUS VON AMSBERG

Prachtige glazen en bekers
Bekers ƒ 1,25 — Glazen ƒ l,— ƒ 1,25 ƒ 2,50

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474



Marktvereniging
Vorden

LEDENVERGADERING

op donderdag 3 maart a.s. n.m.
8 uur in hotel „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

A G E N D A :
Opening.
Notulen.
Jaarverslagen.
Bestuursverkiezing.
Subsidietoewijzing uit de ver-
loting 1965.
Rondvraag.
Sluiting.

Na de vergadering worden de subsidies
terstond uitbetaald.

P.S., DE KOMMISSIELEDEN WORDEN
VERZOCHT OM 7 UUR AANWEZIG TE
WILLEN ZIJN.

Nü een verkorte
werkweek
voor de huisvrouw

wassen
spoelen
centrifugeren
gaat ze
automatisch
doen!

AEG wasvolautomaat „Bella" ƒ 1295,—
ERRES volautomaat „Compact" ƒ 928,—
ERRES wasautomaat „Ecomatic" ƒ 748,—

Vraag een demonstratie bij u
thuis of in onze zaak.

„Kies de automaat die bij u
past." Het verkort uw
werkweek.

G. Emskriek u Zn. ei
Zutphenseweg 5
Telefoon 1846

Vorden

Heerlijke
Kruidkoek
EIGEN WERK.

Schuppers bakkerij

voor
huidverzorging

en make-up

parfums

LANCÓME
DEPOSITAIREI

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

v LUG
EILIG
OORDELIG

WILT U GEMAKKELIJK
LEREN AUTORIJDEN ?

Kies dan de Volkswagen!
Het adres voor meer succes:

ERKENDE AUTORIJSCHOOL

JAN SCHUPPERS
Dorpsstraat 11, telefoon 05752-1373

Chic en charmant
gekleed gaan

JA DAT VINDT U IN ONZE i
KOLLEKTIE:

Mantelkostuums
Deuxpièces
en japonnen

KOMT MNZK K O I . I . K K T I K , Z I K N

ORIGINELE MODELLEN EN PRIMA
AFWERKING

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VOROEN

OP DONDERDAG 10 MAART
IS ONS KANTOOR DE
GEHELE DAG

ges loten
Ook de zitting te Wichmond
komt die dag te vervallen.

Wij verzoeken u hiervan goede nota te
nemen.

COOP. BOERENLEENBANK
RAI FFEISEN BANK
VORDEN
Ie spaarbank met volledige bankservlc»

Ruurloseweg 21

ONZE VOORRAAD

MOET U BESLIST EENS

ZIEN, ZOWEL MODERN ALS

KLASSIEK IN RUIME

5E VOORRADIG.A

Ook deze prijzen vallen u beslist mee !

A. J. l HELMINK
Ook al koopt u nirl
Kom vrji binnen.
Kijk vrij rond !

Kunt u door omstandigheden ons niet
bezoeken, dan halen wij u geheel
vrijblijvend en gratis op.

HISTOR Hoogglanslak
heeft een enorm uitstrijkvermogen.

Voordelige bus - goed voor 11 m2 ƒ 6,

DE HOBBYWINKEL

Schoolstraat 6, Vorden

Wilt u a.s.
10 maart
vlaggen ?

DE PRIJS KAN GEEN
BEZWAAR ZIJN

l vlag 100 x 150; l vlaggen-
stok; l stokhouder samen

slechts 9.95

ORANJE WIMPELS

3.95

RAADHUISSTR.. VORDEN

FIESTA
van Krommenie heeft alleen

maar goede kanten

de zijkant:
dessin en kleur hele-
maal dóór-en-dóór tot
op de onderlaag ver-
ankerd: daardoor on-
gekend slijtvast.

de bovenkant:
sprankelend-heldere
kleuren in transparant
vinyl, doorstrooid met
gouden glinsteringen.

de onderkant:
veerkrachtig isolerend
vilt.

FIESTA f 12,50 per m2 in 7 kleuren

Voor hetere woninginrichting

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 6 MAART, 8 UUR:

De Superman
van de Geheime Dienst

C TOEGANG 14 JAAR

LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN

Wij leveren

zonneschermen
LUXAFLEX - BALASTORE
ENZ. ENZ.

Fa.G.W.Luimes-B.Lamniers
Telefoon 1421

KOOP NOG TIJDIG EEN

levisie
VOOR HET HUWELIJK OP 10 MAART VAN ONZE
KROONPRINSES

Nordmende
President

Telefunken
v

Diplomat

VOOR KIJKER EN LUISTERAAR STAAT
„BREDEVELD" VAKKUNDIG KLAAR

Fa. Bredeveld
/I rPHF.N — WFXi N A A K I . X K K N ,<ï - TFJ-F.I OON r
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KERKDIENSTEN ZONDAG G MAAKT

H e r v. K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.05 uur ds. A. van der Veen van Drummen
(Jeugddienst)

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
10 uur en 7 uur ds. Th. P. van Belzen

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R. K . K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

KERKDIENSTEN ZONDAG 9 MAART
(Bidstond voor het gewas)

Her v. K e r k
7.30 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . k e r k
's Avonds half 8 ds. Th. P. van Belzen

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEXD-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

ZO.VDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

NED. HERVORMDE KERK
zondag G maart

JEUGDDIENST
Ds. A. van der Veen van Brummen.

Onderwerp:
„DE KERK HEEFT AFGEDAAN".

Aanvang samenzang: 10.05 uur.

BUROEUJKE STAND
van 23 februari t/m 2 maart 1966

Geboren: Gardina Willemina, dochter van B. Ver-
kerk en G. W. Slootjes; Jaquelin Christina Theo-
dora Maria, dochter van J. F. A. Zents en G. J.
Amting; Nicolette, dochter van J. W. Verheul en
H. Kops Hagedoorn; Ylonka, dochter van J. W.
Verheul en H. Kops Hagedoorn.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Derk Wolters, oud 65 jaar, echtgenoot
van E. M. Schuppers; Alberta Woestenenk, oud
93 jar.r, weduwe van J. W. Koerselman; Derk Jan
Ilarmelink, oud 60| jaar, echtgenoot van J. Klein
Tiessink.

GEVONDEN VOORWERPEN
Een rood-pl?.stic damesportemonnce; 2 dameshor-
loges; een rode langwerpige damcsportemonnee
met inhoud; een bruine portemonnee met inhoud;
•een grocn-wit gebreide sjaal; een rechter dames-
handschoen (gevoerd); een paar gebreide wanten;
di*ro>"-r> d°nr\s- en herensjaa's; handschoenen en
wanten; badhanddoeken en zwembroekjes; rcgen-
k.'^vi.iij; lioi.utasjcs; fototoestel.
Inlicht'ngcn hieromtrent worden verstrekt op het
grocpsburcau der rijkspolitie te Vorden.

FEESTAVONDEN O.L. SCHOOL LINDE
Vrijdag- en zaterdagavond gaven de leerlingen
van de hoogste klasren van de o.l. school Linde
(Mcdler) in zaal Eykelkamp hun jaarlijkse ope-
reUo-avor.den.
Beide avonden was de zaal goed bezet.
De voorzitter van de oudcrkommissie, de heer Go-
tink, sprak het openingswoord, waarbij hij in het
bijzonder de loco-burgemeoster, de heer A. J. Len-
selink, en zijn echtgenote van harte welkom
heette.
Vervolgens werd onder le'ding van het personeel
dor school de kindoropcrctte „De Boze Heks", een
spel in 4 bedrijven, opgevoerd. In het laatste be-
drijf werd de heks ontmaskerd en achter een
ecnvoud'.^e boerenzoon bleek een prins schuil te
gaan. Het vermakelijkst voor iedereen was de
kostschoolsccne. De hele opvoering was trouwens
een succes. De kinderen kenden hun rollen uitste-
kend en de kostuums waren goed verzorgd.
Aan het einde van de tweede avond bood de heer
Gotink nr.mcns de ouderkommiss'e het personeel
en mevrouw Hazckamp een fruitmand aan en
ook de kinderen werden met 'een versnapering
verrast.
Tot .Tlot sprak de heer Lensclink namens burge-
meester en wethouders nog een woord van dank.

WAARSCHUWING

Het komt de laatste tijd in Vorden veelvuldig voor
dat automobilisten hun voertuigen parkeren op
trottoirs en op groenstroken.
Dit is verboden. Door de politie zal hierop streng
worden toegezien.

De groepscommandant der Rijkspolitie.

CJF5TB BESPRAK COÖP. WEZEN
De CJDTI3 afd. Vorden hieM in café Eskes een
goed bezochte ledenvergadering.
De voorzitter, de heer A. J. Oltvoort, verwel-
komde inzonderheid een nieuw ingeschreven lid.
Inplaats van de aftredende ringafgevaardigde, de
heer J. A. Norde, werd gekozen de heer W. On-
stenk. Voor het boekjaar 1066 werd de kontribu-
tie vastgesteld op ƒ 12,— per lid per jaar.
Medegedeeld werd dat te Arnhem de besturen-
konferentie zal worden gehouden.
Vervolgens hielden de heren Oltvoort en Poor-
terman een korte inleiding over het onderwerp;
„Wat is het doel en het nut van de landbouw-
coöperaties in de hedendaagse samenleving".

Betaling abonnementsgeld
Vóór l april kan het abonnementsgeld weer
worden voldaan op giro no. l 20 58 G7 t.n.v.
drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden.

Door de steeds stygende kosten is het niet
mogelijk liet abonncmentstarief te handha-
ven. Ook het halfjaarlijks innen wordt door
do omslachtige administratie te kostbaar.

Het abonnementsgeld zal voortaan ƒ 5,—
per jaar bedragen.

Wordt u na l april een kwitantie aangebo-
den door de kwitantieloper dan komt er
30 cent inkassokosten bij.

Voor kwitanties die per post worden aange-
boden komt er 50 cent inkassokosten bij.

Voor buitenlandse abonnee's wordt het
abonnementsgeld ƒ 10,— per jaar.

VOLGORDE KANDIDATEN KVP VOOR DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Bij de heer P. B. H. Schoenaker kwam de ad-
vieskommissie van de Katholieke Volks Partij al-
hier bijeen teneinde advies te geven aan de leden
omtrent de volgorde van de in te dienen officiële
kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkie-
zingen op l juni.
Hierin hadden zitting 5 bestuursleden en 8 leden,
die benoemd waren op de gehouden ledenvergade-
ring. De hoer J. Onland was verhinderd.
Voorzitter, de heer A. Zents, gaf na het openings-
woord een korte uiteenzetting over de gang van
zaken en wees op drie belangrijke punten, welke
de kommissie bij het vaststellen van haar advies
in het oog houdt t.w. a) de algemene politieke
en maatschappelijke ontwikkeling van de kandi-
daat, b) de deskundigheid van de kandidaat op
belangrijke gebieden van het gemeentelijk en
openbaar leven en het in staat zijn het raadslid-
maatschap naar behoren te vervullen c) de weer-
spiegeling va;n de veelzijdige samenstelling der
KVP in de gemeente.
Na bespreking van de voorlopige kandidaten in
alfabetische volgorde, werd na gehouden schrif-
telijke stemming, de volgende volgorde geadvi-
seerd :
1. A. J. A. Hartelman (zittend raadslid), 2. W. B.
J. Lichtenberg, 3. J. J. Cuppers, 4. A. H. J. Mom-
barg, 5. Th. A. M. Hulshof en 6. A. F. J. Waarle.
Deze volgorde van de kandidaten, zoals deze door
de advieskommissie is \^^gesteld, zal nu worden
aangehouden voor de g^PKjststemming, welke in
de tweede helft van maart zal worden gehouden.

LEDENVERGADERING NED. BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN

De ledenvergadering va^fcle afd. Vorden van de
Ncd. Bond van PlattelaBrevrouwen welke onder
leiding van mej. Meinen in zaal „'t Wapen van
Vorden" werd gehouden was ondanks ziekte en
gladde wegen nog vrij goed bezocht.
In haar openingswoord werd in het bijzonder wel-
kom geheten mej. Arriëns uit Vorden die dia's
van Griekenland zou vertonen.
Na voorlezing van de verslagen van sekretaresse
en penningmeesteresse bracht de kaskommissie
verslag uit van haar bevindingen. Een en ander
was in de beste orde aangetroffen.
Mevr. Eggink vertelde vervolgens het een en an-
der van de Streekverbetering Warnsveld.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd mevr.
M. Klein Brinke-Gotink herkozen. In de plaats
van mevr. A. van Arkel-Oosterhoff en mevr. G.
Koning-Tjoonk werden gekozen de dames D. Jan-
scn-van Soest en A. Norde-van Ark.
De prcs:dente dankte de afgetreden dames voor
het ve'e werk in dienst van de afdeling verricht
waarna ieder een stoffelijke blijk van waardering
werd overhandigd.
Na de pauze vertelde mej. Arriëns iets over Grie-
kenland waar de gehele kuituur nog geworteld is
in de oudheid. D? bouw vr.n heden is nog geheel
in Griekse stijl. Door middel van dia's werden de
dames door een stuk vr.n Griekenland gevoerd
wat zeer in de smaak viel.
Mej. Meiren dankte aan het slot mej. Arriëns dan
ook hartelijk voor het gebodene wat zeer leerzaam
had gewerkt.

In verband met het huwelijk van H.K.H.
Prinses Beatrix en de heer von Amsberg,
komt Contact volgende week niet op don-
derdag 10 maart maar woensdag 9 maart
a.s. uit.
Advertenties voor dit nummer moeten
uiterlijk maandagmorgen 12 uur in ons be-
zit zijn.

De redaktie.

SPAREN

Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ambtsgebied werd in de maand februari jl. ten
behoeve van de rijkspostspaarbank ingelegd
ƒ 97.112,68 en uitbetaald ƒ 78.683,88.

FEESTMIDDAG „JACHIN"
De Ned. Zondagsschool Vereniging herdacht in
oktober van het vorige jaar haar 100-jarig be-
staan.
Het feest zal duren tot juni 1966. Het hoogtepunt
zal zijn 3, 4 en 5 juni a.s. wanneer de jaarverga-
dering in Amsterdam gehouden zal worden.
Ter ere van dit eeuwfeest werd aan de kinderen
van de zondagsschool „Jachin" te Vorden in zaal
„'t Wapen van Vorden" een feestmiddag- aangebo-
den. Wegens ziekte van ds. van Zorge berustte de
leiding bij üe heer A. J. Bargeman.
Na het gezamenlijk zingen van „Dat ons Loflied
vrolijk rijze" en gebed sprak de heer Bargeman
een welkomstwoord.
Vervolgens werden enige films vertoond welke
zeer in de smaak vielen.
In de pauze werden de kinderen ruimschoots ge-
trakteerd.
Me]. H. Bijenhof leerde de kinderen nog een
nieuw lied. Een en ander werd zeer op prijs ge-
steld.

HANS WOLSING HERDACHT
De vorige week zo tragisch om het leven gekomen
Hans Wolsing is dit weekeinde door de spelers
van de voetbalvereniging „Vorden" met één mi-
nuut stilte herdacht. De spelers van het eerste
elftal deden dit reeds tijdens een trainingsbijeen-
komst, terwijl de overige seniorenelftallen dit
voor de aanvang van de zondag gespeelde kompe-
titiewedstrijden deden.

DE HEER D. WOLTERS TEN GRAVE
GEDRAGEN

Onder grote belangstelling is jl. zaterdagmiddag
het stoffelijk overschot van de heer D. Wolters
ter aarde besteld.
Als oprichter van de plaatslijke drukkerij en
stichter van het nieuws- en advertentieblad Con-
tact genoot de heer Wolters in Vorden grote be-
kendheid.
Ook op muzikaal terrein heeft hij zich, zowel in
als buiten Vorden, zeer verdienstelijk gemaakt.
Dit werd wel bewezen door het feit dat hij drager
was van de ere-medaille in goud verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau.
De heer Wolters was o.m. dirigent van verschil-
lende muziekkorpsen, zangkoren etc., terwijl hij
tal van jaren vaste organist was in de Ned. Herv.
kerk.
In deze kerk hebben zeer velen zaterdag voorgoed
afscheid van de heer Wolters genomen. Dit ge-
beurde in de rouwdienst die o.l.v. ds. Jansen werd
gehouden.
Tijdens deze dienst sprak mevr. Klein Brinke na-
mens de muziekverenigingen „Concordia" uit Vor-
den, „Sophia's Lust" uit Ruurlo, „St. Willibror-
dus" uit Lievelde alsmede het Vordens Dames-
koor en Mannenkoor een kort afscheidswoord.
Op de Algemene Begraafplaats zagen we onder
de vele aanwezigen o.m. burgemeester A. E. van
Arkcl en echtgenote, verschillende andere plaat-
selijke autoriteiten, deputaties van de diverse ver-
enigingen, familie, kennissen etc.
Na de teraardebestelling bedankte de zoon van de
overledene, de heer K. Wolters, namens de familie
eenieder voor de laatste eer aan zijn vader bewe-
zen.

„WAAROM STAAN WIJ MACHTELOOS"
Uitgaande van de Hervormde Jeugdraad, Jon«-
Gelre en het Departement Vorden tot Nut van 't
Algemeen, werd in het Nutsgebouw de prachtige
film vertoond: „Waarom str.in wij machteloos".
Na afloop volgde in de koffiekamer een geani-
meerde discussie. Het was jammer dat niet meer
personen deze mooie film hebben komen zien.

BIOSCOOP
In de wereld van de geheim agent Legncau van
de Franse inlichtingendienst, speelt zich het ver-
haal af dat een maximum aan spanning en intrige
waarborgt. Duitse en Zwitserse spionnen doen
hun uiterste best de patiënten van machtige nu-
clrpiro bfctorioio^isrho on chemische mapnen
voor hun land te bemacl^^en, maar het is ten-
slotte de Frr.nsman Le.srr^Mf d'e in een ware v.'kl-
slag de overwinning bemrald voor zijn vaderland.
U kunt dus a.s. zondag uw hart ophalen.

NITTSAVOND
Hedenavond zal in het Nutsgebouw mej. Breukink
spreken en dia's vertonen over het oude, mooie
en kleinste stadje vr.n F^krland, Bronkhorst.
Het belooft een interessaTBr avond te worden.
Zie advertentie in dit nummer.

EERSTE OPTREDEN VAN DE
TONEELGROEP „LEKTON"

„Mijn naam is Wim Jansen. Veehouder. In de
Wildenborch. We hebben in Vorden een toneel-
groep opgericht, genaamd LEK-TON. Interkerke-
lijk! Zonder winstdoel "
Na dit inleidend telefoongesprek, hebben we over
dit onderwerp gesproken met Wim D. Jansen
Schreevoort (27), voor zijn dagelijks werk in de
natuur sinds jaren een tegenwicht vindt in de kui-
tuur var de deklamatie en toneel, de regie van
lekenspelen en dergelijke.
Vraag: Waarom spreekt u van een toneelgroep en
niet van een toneelclub of -vereniging? - Omdat
men mogelijk op de naam vereniging wat is uit-
gekeken. En ook omdat we een interkerkelijke
samenwerking willen tot stand brengen, en daar-
om vinden we de benaming groep beter. We wil-
len trachten ook op dit gebied iets voor elkaar te
zijn. Natuurlijk beogen we tevens ontspanning,
kulturele ontwikkeling, enzovoort.
Hoe komt u aan de naam Lekton ? - Dat is een
samenvoeging van lekespelen en toneel en dan
uitgedrukt in de eerste lettergrepen van beide.
Zoals men zich herinneren zal, hebben we met de
interkerkelijke lekespel-groep nu voor de derde
keer in Vorden het stuk van Martinus Nijhoff, de
„Ster van Bethlehem" opgevoerd, in het kerkge-
bouw van de Ned. Herv. Kerk hier. We zijn blij
dat de belangstelling jaarlijks toeneemt. Daarom
streven we naar uitbreiding. Van lekespelen naar
toneel. We: dat zijn enkele initiatiefnemers, met
mij als regisseur.
Eerste uitvoering op 4 maart a.s.
Wim Jansen, die in 1961 het Nederlands Kampi
oenschap van Deklamaticwedstrijden, uitgaande
van de Plattelands-Jongeren-Bonden, op zijn naam
heeft gebracht, heeft met zijn deklamatie ook wel
buiten Vorden enige naam gemaakt. - Als je deze
landelijke wedstrijden hebt gewonnen, dan vragen
ze je natuurlijk wel. Ik had op verschillende
plaatsen in ons land succes. Vooral met de poëzie
van Jan Campert, en met proza van Bomans on-
der anderen.
Nu gaan we bij ons eerste optreden het stuk „De
tante van Charlcy" opvoeren. Dit stuk is onlangs
ook voor de tcvé geweest. Een grappig, spannend
stuk, dat we denk ik goed aan kunnen. Het is ge-
schreven door Rosita Peters.

In Irene te Vorden
Of ik tevreden ben met de mensen, die er aan
meewerken? - Nou, reken maar. Ze zijn prima!
En ik ben ook blij met de deelneming van de da-
mes-leraressen van de huishoudschool.
Een prachtige kleren dat ze voor dit stuk ge-
maakt hebben! We zouden er trouwens graag wat
oudere mensen bij hebben! Ons eerste optreden
in gebouw Irene te Vorden, zal plaats vinden op
vrijdagavond 4 maart. De opening zal geschieden
door de loco-burgemeester van Vorden, de heer
A. J. Lenselink. Pater rektor Pans zal sluiten. En
verder kan ik u nog zeggen, dat er medewerking
wordt verleend door de gemengde zangvereniging
Excelsior, onder leiding van de heer W. G. Wij-
kamp. Nogmaals: we hebben geen winstdoel. De
opbrengst is voor anderen, voor hen, die het van
liefdadigheid moeten hebben.

(H. v. D.)

Heden is plotseling van ons heengegaan
onze inniggeliefde vrouw, moeder, behuwd-
en grootmoeder

HENDRIKA MULDERIJE
echtgenote van

Joh. Gotink

op de leeftijd van 70 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden:
Hengelo (Gld.):

Vorden:

Joh. Gotink
G. Hanskamp-Gotink
G. J. Hanskamp
D. Gotink
D. Gotink-Hietveld
en kleinkinderen

Rust zacht lieve opoe.

Vorden, 23 februari 1966
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De teraardebestelling zal plaats vinden op
donderdag 3 maart 1966 om 2.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Automobielen 1966
SIMCA 1000 in 4 uitvoeringen

SIMCA 1300 in 2 uitvoeringen

SIMCA 1500 in 2 uitvoeringen

SIMCA 1500 Tourist in 2 uitvoeringen

Koopt een SIMCA
omdat:

do inruilvvaarde hoog is

do wegligging uitstekend is

het motorvermogen hoog is

het brandstofverbruik laag is

SIMCA:
eenmaal geprobeerd -
altijd begeerd

Wij geven u deskundig advies
en de hoogste waarde voor uw
auto.

VRAAGT GRATIS FOLDERS
EN/OF PROEFRIT BIJ:

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. G. Tragter
TELEFOON 1256

C.LV. Je Eendracht
DONDERDAG 10 MAART
DE GEHELE DAG

gesloten

Bromfietsen 1966
SOLEX, PUCII, RAP, GAZELLE

in diverse uitvoeringen en
kleuren.

Tevens binnenkort leverbaar,
de topper van de RAI, de
nieuwe

„Fair Lady"
DE LAAGST GEPRIJSDE
BROMFIETS VAN ƒ 525,—
geheel kompleet met automa-
tische koppeling, telescoop
voorvork, met l ketting en
grote koplamp met dimlicht
met vol trommelrem naven.

VRAAGT REEDS NU EEN FOLDER BIJ:

BROMFIETSBEDRIJF

A. G. Tragter
TELEFOON 1256



U ruikt de verse koffie!
Verse koffie, vers gezet en direct voor net zetten zelf ge-
malen. Dat belooft een lekker kopje koffie te worden.
En lekkere koffie, dat is Douwe Egberts koffie. Het fijnste
van de plantages, op speciale manier gebrand en, door
de grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar.

FIJNE DESSERT 250 g 2.18
ROODMERK 250 g 1.98

Gemalen
vacuüm koffie
in blik verpakt

f 7.65 per fles

KEUNE

Siemerink
Vorden

VIVO-Waar sprookjüsprijzen
werkelijkheid zijn!

THEE VOOR HALVE PRIJS:

BONUTO THEE
Ie pak 0,86, 2e pak

PINDAKAAS
pot O.89

0.65SPINAZIE
blik

JUS D'ORANGE
fles

ROOKWORST n QQ
250 GRAM, stuk \JmWW

RAKETWAFELS
pak 14 stuks

Geldig van 2-9 maart 1966

VIVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

MOETEN UW MEUBELEN
OPNIEUW

g e s t o f f e e r d
GRAAG ADVISEREN WIJ U
HIERIN.

Alleen vrijdag en zaterdag
200 gram kalfspatee 100

200 gram cornedbeef 100

200 gram boterhamworst 60

200 gram plockworst 100

500 gram vet spek 75

500 gram rookworst 200

M. Krijl DorpssJraat

Nutsgebouw Vorden
DONDERDAG 10 MAART

Dansen
met medewerking van
„THE ROCKIN DRIFTERS'

Aanvang 7 uur.

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank
Amsterdam, Herengracht 580

Ter kennis van belanghebbenden wordt
gebracht, dat de periodieke verificatie
van de spaarboekjes van ons agentschap

VORDEN
HET HOGE 52

zal plaatsvinden op 7 maart 1966

ten kantore van voornoemd
agentschap, alwaar de boekjes
dienen te worden ingeleverd

van 9 - 12.3O uur en

van 14 - 17 uur

De spaarbank waar
iedereen zich thuis voelt

580 vestigingen in Nederland

fokkamel

en
kalverblok

bij

A. R. Heuvelink
KRANENBURG D 138 e VORDEN
TELEFOON 6781

WESSANEN

Marathon Nylon-jachs
MET DE IDEALE DOOR.
STIKKING
in de kleuren groen, blauw,
bruin en zwart.

VOLOP VERKRIJGBAAR BIJ

RAADHUISSTR.. VORDEN

WERKELIJK SMAAKVOL
PAS IS UW KAMER, ALS DE

g o r d i j n e n
EEN PASSEND GEHEEL
VORMEN.

Mogen wij u onze pracht
kollektie eens tonen.

Wij maken ze vakkundig op
eigen werkplaats voor u.

L M D M K

BEZOEKT HET JAAR-

FEEST VAN DE

Geref. Jeugdclubs en G.J.V.
op zaterdag 12 maart a.s. in
Irene.

Voor de pauze: Optreden G.J.O. clubs.

Na de pauze: Toneelstuk.

„Morgen staat het in de krant"
door leden van de G.J.V.

Regie: de heer Martinez.

Aanvang 19.00 uur toegang vrij

adidas
met^.dp ^^ banden

vWtbalschoen
der kampioenen'' ,

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel


