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HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D V O O R V O R D E N EN O M G E V I N G

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR

ADVERTENTIEPRIJS

6 CENT PER MM

SPAREN
KERKDIENSTEN ZONDAG 7 MAART
Aan het postkantoor en het daaronder behorende
Her v. Kerk
ressort werd in de maand februari j.l. ten dienste
van de rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 96.229,70 en 9.50 uur ds van der Heiden van Aalten, jeugddienst
terugbetaald ƒ 67.846,27.
7.15 uur ds J. J. van Zorge (bevestiging van
OPBRENGST COLLECTE
maatschappelijk werkster).
De in deze gemeente gehouden collecte ten bate
Medlerschool
van het kon. Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding heeft het mooie bedrag van ƒ 593,25 op- 10.00 uur de heer Mik uit Lochem.
gebracht.
G e r e f. K e r k
IN DIENST GETREDEN
Naar wij vernemen is mej. M. Kersten uit Dieren 1000 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.
op l maart j.l. als maatschappelijk werkster in
R. K. K e r k d o r p
dienst getreden bij de Stichting Diaconaal Maat
schappelijk Werk te Hengelo (Gld.) en Vorden 8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.
OUDERDAG BIJZ. LAG.
LANDBOUWSCHOOL
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
Onder leiding van de heer G. J. Bannink, direc- 8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
teur van de Bijz. Lagere Landbouwschool alhier In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis.
en het overige personeel werd de jaarlijkse ouderdag gehouden 's morgens voor de klassen l en 4
KERKDIENSTEN WOENSDAG 10 MAART
en 's middags voor de klassen 2 en 3.
Bidstond voor het gewas
De talrijk aanwezige ouders kregen allereerst een
duidelijk beeld door middel van een ingerichte tenHer v. K e r k
toonstelling van het werk van hun zoons op deze
school t.w. handvaardigheid in timmeren en re- 7.30 uur ds J. J. van Zorge
paraties aan machines, het melken, de beoordeling
van voederartikelen en de kwaliteitsbeoordeling
Geref. Kerk
van zaaizaad.
7.30 uur ds J. D. te Winkel.
Van de gelegenheid om de direkteur en het per
soneel over de gemaakte vorderingen van hun kin
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
deren te spreken, werd een druk gebruik gemaakt
(alleen spoedgevallen)
onder het genot van een kopje koffie.
Zeer voldaan en met een verrijkt inzicht in de Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
leerstof welke hun zoons op deze school ont 11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
vangen keerden de ouders huiswaarts.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
BIOSCOOP
De val van de Bataan. Deze film is het boeiende
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
epos van de guerilla-strijd der Philippinos onder
leiding van een Amerikaanse kolonel, die na de van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
val van Corregidor bevel kreeg om met een hand- 8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
vol Philippinos de strijd tegen de Jappen voort
te zetten. Men krijgt tevens te zien welk een groot
BRAND MELDEN : no. 1 5 4 1 .
deel der bevolking der Philipijnen heeft bijgedra- Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
gen tot de uiteindelijke Amerikaanse overwinning
op de Japanners.
WEEKMARKT
INVALIDENBOND ZUTPHEN
In Zutphen bestaat reeds enige jaren een invalidenbond die daar werk doet voor hen die dat nodig hebben. Ook Vorden telt nog inwoners die
invalide zijn. Zij kunnen ook deelnemen aan de
werkzaamheden die in Zutphen plaats vinden.
Deze werkzaamheden bestaan uit (naast het verzorgen van de sociale rechten van de invaliden)
het bezoeken van de contact-avonden in Zutphen
en het deelnemen aan reisjes etc.
Zij die inlichtingen willen hebben over bovenstaande bond kunnen deze bekomen bij fam. J. F. Bosch
van Heeckerenstraat l, Vorden.
Donateurs zijn ook van harte welkom.
HET ROZENPRINSESJE
De leerlingen van de 6e klas van de o.l. school dorp
hielden vrijdag- en zaterdag hun jaarlijkse feestavonden. De heer Brinkman, hoofd van de school
sprak vrijdag een kort openingswoord, waarbij
hij een bijzonder woord van welkom richtte tot
de afdeling Zutphen van Volksonderwijs alsmede
de oud-voorzitter van Volksonderwijs afdeling
Vorden, de heer Vogtlander met echtgenote en
verder nog verschillende oud-collega's met hun
echtgenotes.
Hierna kwamen de kinderen met het toneelstuk
„Het Rozenprinsesje" voor het voetlicht. Evenals
voorgaande jaren bleek ook nu weer dat de kinderen hun rollen goed hadden ingestudeerd. Een
compliment aan de speelsters/spelers en het onderwijzend personeel is dan ook zeer zeker op
zijn plaats. Wat bovendien opviel waren de prachtige kostuums, terwijl ook het decor goed was
verzorgd. De heer Wolters zorgde voor de muzikale begeleiding..
In totaal deden ruim 30 kinderen aan het stuk
mee, die de verschillende sprookjesfiguren zoals
feeëen, prinsen, zigeuners, etc. etc. leuk uitbeeldden. Dat de aanwezigen zeer hebben genoten bewees het hartelijk applaus dat de kinderen na afloop in ontvangst mochten nemen.
De heer Tiessink bracht namens de oudercommissie allen die aan het stuk hadden meegewerkt
hartelijk dank. De heren Wolters en Koop werden eveneens in zijn dankwoord betrokken en
kregen een enveloppe met inhoud aangeboden.
Zaterdagavond sprak de heer J. J. v, d. Peyl, namens Volksonderwijs een kort dankwoord. Het
onderwijzend personeel kreeg hierbij tevens een
kleine attentie aangeboden.
SCHOLIEREN VERRICHTTEN NOBELE DAAD
De leerlingen van de Chr. Nat. school op het Hoge
hebben een zeer goede daad verricht ten behoeve
van een drietal gehandicapte kameraadjes. Door
middel van een oud-papieraktie brachten zij in een
maand een bedrag van ƒ 617,—• bijeen, waarvoor
twee fietsen werden gekocht en een elektrische
trein. De rijwielen waren bestemd voor Jansje
Gotink en Herman Bannink. De trein was een geschenk voor Tonnie Eskes.
Donderdagmiddag vond bij de school de aanbieding plaats. Deze werd ook bijgewoond door de
ouders van de drie kinderen en het bestuur van
de schoolvereniging.
De heer A. J. Zeevalkink, hoofd van de school,
richtte zich tot de ouders en schetste de totstandkoming en het verloop van de aktie. De geschenken werden hierna aangeboden door iedere keer
twee leerlingen met een toespraakje.
We behoeven u niet te vertellen dat Jansje, Herman en Tonnie bijzonder verheugd waren over
deze geste van hun mede-scholieren.

Op de vrijdag gehouden markt waren 48 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60,
tot ƒ 70,—.
BURGERLIJKE STAND
van 24 februari t.in. 2 maart 1965
Geboren : Geen.
Ondertrouwd : E. A. G. J. Vreeman en H. Broekman; W. J. J. Huisman^kW. M. Heuveling.
Gehuwd : Th. G. H. Sue!^J en B. H. M. Pelgrom..
Overleden : B. M. Pardijs, vr., 49 jaar, echtg. van
G. J. Heersink

LIJDENSMEIMTATIES
In de lijdensweken wor^J door de gezamenlijke
kerken op de donderdagen 9, 11, en 18 maart en
l april in de vier verschillende kerkgebouwen
's avonds om 8 uur korte diensten van ongeveer
een half uur gehouden.
In iedere dienst verleent een koor zijn medewerking. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in
de Geref. kerk.

HERV. KERK

- VORDEN

Hedenavond

Contactavond
met de gehuwden in het catechisatielokaal om 8 uur.

FORUMAVOND
De Gelderse Maatschappij van Landbouw, Bond
van Plattelandsvrouwen en Jong Gelre afd. Vorden, hielden in hotel ,,'t Wapen van Vorden" een
matig bezochte forumavond. De heer A. G. Mennink, voorzitter der G.M.v.L., opende deze avond
en sprak een kort welkomstwoord tot drs. Broekens, direkteur der Stichting Streekbelangen Oost
elderland.
Deze behandelde in korte trekken het onderwerp
.Landbouw en recreatie". De heer Broekens wees
erop dat de recreatie de laatste tijd steeds meer
op de voorgrond treedt. Mede door de mechanisatie is er ook in de landbouw een steeds toenemende verandering te constateren. Dit brengt mede dat ook de landbouwer meer vrije tijd tot zijn
beschikking heeft. Vergeleken bij tien jaar geleden is er een groot verschil waar te nemen. Spreker wees erop dat radio en televisie alsmede het
ich gemakkelijk kunnen verplaatsen door auto
en bromfiets aan deze verandering niet vreemd
ijn.
Ook de bevolkingsaanwas neemt sterk toe, zodat
Nederland aan het eind van deze eeuw plm. 18 a
20 miljoen inwoners zal tellen.
Vervolgens werden door de leden van het forum
t.w. drs. Broekens, directeur S.S.O.G., de heer
. J. Wuestenenk, adviseur hoofdbestuurslid G.M.
v.L., mej. R. Thijsen, bondspresidente B.O.L.H.,
de heer A. H. Aalderink, hoofdbestuurslid B.O.G.
m de heer G. J. Bannink, hoofd lagere landbouw;chool te Vorden, veel vragen op bevredigende
wijze beantwoord.
Hierbij kwam naar voren dat de Achterhoek een
rustige vakantie biedt.

UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/h WOLTERS - VORDEN

AFSCHEID MEJ. G. v. d. HEL
Wegens het met pensioen gaan van mej. G. v. d.
Hel, onderwijzeres aan de bijzondere lagere school
aan Het Hoge, werd in zaal Brandenbarg onder
grote belangstelling van de zijde van het schoolbestuur, schoolkinderen en andere belangstellenden op hartelijke wijze van haar afscheid genomen.
De scheidende onderwijzeres die 42 jaren voor de
klas heeft mogen staan, werd allereerst toegesproken door de voorzitter van het schoolbestuur ds
J. H. Jansen. Deze dankte haar voor het vele
werk, dat zij gedurende 20 jaren voor de Vordense
jeugd heeft verricht.
Namens schoolbestuur en oud-leerlingen mocht
mej. v. d. Hel enkele geschenken w.o. een horloge
in ontvangst nemen.
Het hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink,
was mede de tolk van de collega's en dankte de
scheidende onderwijzeres voor alle collegialiteit
van haar ondervonden.
De heer J. M. Verburg, inspecteur van het lager
onderwijs in de Inspectie Zutphen, sprak mej.
v. d. Hel eveneens toe.
De kinderen hadden in de school reeds bloemen en
geschenken aangeboden.
Deze middag werd niet alleen afscheid van mej.
v. d. Hel genomen. Ook de heer H. J. Berenpas,
secretaris van de schoolvereniging, werd op hartelijke wijze gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum
als bestuurslid. Ook hij mocht tal van toespraken en een kistje sigaren in ontvangst nemen. Zijn
echtgenote werden bloemen geoffreerd.

Uwhuis
wordt een^Qiuis
'van
Als u veel keuze \vilt,
deskundig advies
en vakfoindig leggen,
fcom dan eens kijken
naar onze rijk
geschakeerde collectie*

RAADSLEDEN BESPRAKEN GEMEENTEPROBLEMEN
Op uitnodiging van de gezamenlijke besturen van worden vermeden. Overleg is de beste methode
de C.H.U. en A.R. Kiesverenigingen bespraken om tot het gewenste resultaat te komen.
wethouder A. J. Lenselink (A.R.), alsmede de Door de heer Bannink werd het vraagstuk van de
raadsleden, de heren Z. Regelink (A.R.), W. Nor- recreatie aangesneden. De problemen op dit gebied
de(C.H.) en G. J. Bannink (C.H.) in hotel „het worden in ons land steeds groter. De provincie
vVapen van Vorden" een viertal gemeenteaangele- Gelderland heeft aan natuurschoon ruim 29% van
genheden t.w. woningbouw en industrie, gemeen- ons gehele land. Een mooie oppervlakte dus om
te-financiën, recreatie en aankoop van gronden. de recreatie in onze provincie te stimuleren. Wij
Hiervoor bestond een goede belangstelling.
moeten er evenwel op bedacht zijn dat de kleine
De heer W. Norde behandelde het onderwerp gemeenten niet in het nauw worden gedreven door
woningbouw en industrie. Wanneer wij, aldus enkele grote als Doetinchem, Harderwijk, Tiel en
spreker, in Vorden maar de vrije teugel lieten Zutphen. Vorden bezit 1284 ha bos. Ook de hotels
tenopzichte van de woningbouw en het stichten en pensionsaccomodatie en 2 kampeerboerderijen
van fabrieksgebouwen, zou onze gemeente al spoe- tezamen met 400 slaapplaatsen is in Vorden goed
dig op een chaos gelijken. Vandaar dat er regelen te noemen. Verder is de gemeente bezig om een
hiervoor gesteld zijn en wel in de vorm van een ruim parkeerterrein te verkrijgen aan de Lochemuitbreidingsplan dat de richtlijnen hiervoor aan- seweg. De wegen zijn de laatste jaren aanmerkegeeft. Het inwonertal is in de laatste 40 jaar ver- lijk verbeterd, ook de buitenwegen. Ook het mooie
dubbeld waardoor ook de vraag naar woningen zwembad trekt jaarlijks veel bezoek.
in het geding komt. De hujteesting is dan ook Willen de gemeente en V.V.V. Vorden veel vanog een schrijnende zaak, a^Bezien er thans nog kantiegangers en toeristen trekken dan dient aan
70 woningzoekenden op de wachtlijst staan inge- deze dingen de nodige aandacht te worden besteed
schreven. Toch is er sinds 1949 veel gebouwd, en dient het natuurschoon, waaraan Vorden ge.inder dan 210 woningen kwamen gereed, lukkig zo rijk is, ongerept te worden gehouden en
de thans in aanbouw zijnde niet meegerekend. bewaard. Verder wees spreker op het aanwezig
Op het gebied van de woningbouw hebben de zijn van een mooi gemeentelijk sportterrein, een
buurtgemeenten, t.w. Hengelo (Gld.), Vorden, flink gymnastiekgebouw wat de recreatie zeer in
Ruurlo, Laren (Gld.) en Bq^fLo de handen ineen de hand kan werken. Ook aan wandelplaatsen
geslagen om gezamenlijk tHromen tot de bouw en plantsoenen doet de gemeente veel, doch sprevan 500 woningen, waarmee een bedrag van 9 ker vond het jammer dat de tegenwoordige jeugd
miljoen gulden gemoeid is onder auspiciën van zo weinig begrip toont hiervoor en nog steeds met
N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten. Spreker sprak vernielingen daarvan doorgaat. Spreker deed een
de wens uit dat dit samengaan spoedig verwezen- beroep op de ouders om hun kinderen op het verlijkt zou mogen worden. Voor 1965 kreeg de ge- keerde hiervan te wijzen. Ook het aanwezig zijn
meente Vorden 9 premiewoningen en 7 ongesub- van mooie rijwielpaden is voor Vorden van het
sidieerde woningen toegewezen, wat spreker bij grootste belang, om de recreatie in de hand te
lange na niet voldoende achtte. Doch ondanks al- werken.
les moeten wij als leden van de raad alles in het Als laatste spreker gaf wethouder Lenselink een
werk stellen om de woningbouw alsmede de vesti- globaal overzicht van de gemeente-financien. Na
een korte inleiding te hebben gegeven over het
ging van industrie steeds meer te stimuleren.
ontstaan van een gemeentebegroting en wat daarDe heer Z. Regelink besprak de aankoop van mee samenhangt gaf spreker enkele cijfers ten
gronden. Spreker begon met te zegen dat hier in beste. Zo wordt aan openbare werken een bedrag
Vorden moeilijk aan bouwgrond te komen is. Om van ƒ 545.000 per jaar uitgegeven, voor het onaan bouwgrond te komen dient de gemeente dan derwijs ƒ 200.000 en voor de maatschappelijke zorg
allereerst een taxatierapport te laten opmaken ƒ 220.000 per jaar. De gemeente ontvangt dan
door Grond- en Pachtzaken uit Arnhem en naar hiertegenover een uitkering uit het gemeentefonds
aanleiding daarvan met de grondeigenaren tot van het Rijk, opcenten van de personele- en grondovereenstemming dienen te komen. Spreker was belastingen, terwijl ook het onderwijs grotendeels
verheugd dat thans een raadscommissie in het door het Rijk wordt bekostigd. Ook wordt veel
[even is geroepen voor grond aan- en verkoop. ten koste gelegd aan de diverse kapitaalswerken
Van deze commissie is reeds veel uitgegaan ook welke een grote druk op de gewone dienst van de
wat betreft het overleg met de grondeigenaren begroting leggen. Spreker besloot zijn betoog door
n moet zoveel mogelijk het wapen „onteigening" te zeggen dat het gemeentebestuur en de raad een
open oog dienen te houden voor het dorp zelf,
doch ook voor de belangen van de buurtschappen.
Na de pauze werden veel schriftelijk ingediende
vragen door de raadslederi op duidelijke en zakelijke wijze beantwoord.
Woninginrichting
ZATERDAG WORDT IN VORDEN
MASSAKAMP GEHOUDEN
FA. A. POLMAN
A.s. zaterdagmiddag om half drie zal in zaal BakVorden, telefoon 13 14
ker de massakamp De Graafschap-Achterhoek
worden gehouden.
Aan dit grote damevenement, waarbij de Vordense
damvereniging D.C.V., ditmaal als gastheer zal
optreden, wordt door 100 personen deelgenomen,
t.w. 40 dammers van de Graafschap tegen 40 van
de Achterhoek. Bovendien zullen 10 jeugdspelers
van D.C.V. Vorden het namens de Graafschap opnemen tegen 10 jeugdspelers van de Achterhoek.
De inzet van dit „damgebeuren" is een wisselbeEen gordijnstof voor hen, die
ker, welke is beschikbaar gesteld door de „Graafeen rijk hangend gordijn wenschapbode". Momenteel is deze beker in het bezit
van de Graafschap. Aangezien burgemeester van
sen en
Arkel in het ziekenhuis verblijft zal loco-burgemeester Lenselink a.s. zaterdagmiddag de opePLOEGGARANTIE
ningszet verrichten.

Het Binnenhuis

Ploegstotfen in
TERLENKA

op kleurechtheid en kwaliteit.

„HET B I N N E N H U I S "
,,Het adres voor betere woninginrichting"

VOETBAL
Het programma voor a.s. zondag luidt :
Vorden l - S.H.E. 1; Steenderen 2 - Vorden 2;
Warnsveldse Boys 3 - Vorden 4.
Bij de junioren wordt gespeeld :
Vorden B - Be Quick B; Vorden E - Almen D.

Flamingo Behang, Fantastisch! j
DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

TELEFOON 1404

J. M. VAN DER WAL — GEDIPLOMEERD DROGIST

DR06ISTERU

KRANENBURGSE CARNAVALSFEESTEN
De Carnavalastorm, die elk jaar honderden in
vuur en vlam zet, loeide met windkracht 11 over
Vorden-Kranenburg. De inzet van de feesten, die
door ,,de Deurdreajers" worden georganiseerd,
was ook ditmaal weer grandioos.
Het begon zaterdagavond met een groot gekostumeerd bal voor gehuwden, die hun grote kinderen nu eens thuis lieten en er een knalfeest van
gemaakt hebben. Prins Cornelis de Eerste, trouw
bijgestaan door zijn beide opperadjudanten „Hermanus" en „Hendrikus" zwaaide met vaardige
hand de scepter over zijn onderdanen, die zich
best thuis voelden in het land van zotternij, leut
en gijn.
Velen waren gekostumeerd; de jury, mevr. Krabbenborg-Hartman en de heer J. van Langen en
mevr. van Langen-Lagerwey, had geen gemakkelijke taak. De prijzen vielen tenslotte als volgt :
l Baby met verpleegster; 2 Klederdracht 1910; 3
Gelaarsde Kat; 4 Verkeersslachtoffer. De Prins
sprak een speciaal compliment tot „de Woodpeckers", die voor muzikale noot zorgden.
Een van de hoogtepunten van het Carnaval was
ook nu weer het Kindercarnaval, dat zondagmiddag plaats vond. Vele honderden kijklustigen waren van heinde en ver naar de Kranenburg gekomen om niets van de festiviteiten te missen. Tegen 2 uur werd Prins Cornelis een grootse intocht
bereid, de Prins met zijn gevolg en de vaste Raad
van Elf werden door Concordia o.l.v. dirigent de
heer Wolters ingehaald. Gezeten op een prachtig
versierde wagen, omringd door 5 charmante dansmarietjes in elegant kostuum, voorafgegaan en
gevolgd door een deputatie van de Landelijke Rijvereniging „de Graafschap", trok men hierna,-luide toegejuicht door de vele toeschouwers, over
de Kranenburg. Vele tientallen gekostumeerde
kinderen liepen mee in deze optocht, waarbij ook
de in prachtig nieuwe uniformen gestoken Vordense drumband acte de precense gaf. Inmiddels
was de uit 3 dames bestaande jury van het Kindercarnaval de dames mej. T. v. d. Poel en me j.
L. Klein-Nagelvoort, Zutphen en mej. I. Groot
Roessink, Vorden na veel wikken en wegen gereed gekomen met de toekenning der prijzen voor
de mooiste kostuums.
In de feestelijk versierde zaal Schoenaker, die uitpuilde van de belangstellenden, werd hierna een
feestmiddag georganiseerd voor de jeugd. Het
jeugdtoneelgezelschap van de O.L. Dorpsschool te
Vorden, bestaande uit 35 leerlingen, voerde onder
regie van het onderwijzend personeel de prachtige
kinderoperette „het Rozenprinsesje" op. Het was
voor de vierde maal binnen 100 uur, dat de kinderen nu op de planken stonden en zij brachten dit
spel in totaal voor ruim 1100 bezoekers. Er werd
uitstekend gespeeld en hoewel men door ziekte
van enkele kinderen, door het wat onwennige toneel, het gemis van decors (deze konden niet worden vervoerd) e.a. enigszins was gehandicapt, was
dit aan het spel niet te merken. Het was een
prachtig kijkspel, niet alleen door het spel der
jeugd, maar ook door de kleurrijke kostuums; allen ontvingen na afloop een daverend applaus,
waarin ook het onderwijzend personeel en de heer
D. Wolters aan de piano, werden betrokken.
Het hoogtepunt van deze middag was de bekendmaking der prijzen door Prins Cornelis, deze waren als volgt :
Individuelen : l „Peter Pan"; 2 „Het werkmeisje"
3 .Verkeerspotlood"; 4 „Flipje Tiel"; 5 „de Gelaarsde Kat"; 6 „75 jaar K.N.V.B."; 7 „Anton
Geesink"; 8 „Witte Veder"; 9 „August de clown";
10 „Donald Duck".
Groepen : l Pirette en Pirons" (3 pers.-; 2 „Kaartenkoningen" (4 pers.).
Paren : l „Boer en Boerin"; 2 „Professor en echtgenote uit „de Vergulde Os"; 3 „Clowns"; 4 „Kabouters"; 5 „Boerin en meid naar de markt".
Door de commissie van het Kindercarnaval werden alle kinderen, ook de niet-gekostumeerden bij
de uitgang der zaal ruim getrakteerd.
Zondagavond werd het Carnavalsfeest in zaal
Schoenaker voortgezet, meer dan 300 enthousiaste
Deurdreajers woonden hier de toneelvoorstelling
bij, die door de eigen toneelgroep van de Carnavalsvereniging voor het voetlicht werd gebracht.
Voorzitter J. Hartman stak in zijn openingswoord
zijn vreugde over de enorme belangstelling niet
onder stoelen of banken en noemde deze avond
reeds bij voorbaat voor 100% geslaagd. Spreker
deelde mede dat B & W van Vorden helaas verhinderd waren en las hierna een brief van mevr.
van Arkel voor, die het betreurde dat haar man
helaas niet aanwezig kon zijn, daar hij opnieuw
in het ziekenhuis was opgenomen. Voorzitter Hartman wenste de burgervader namens alle aanwezigen een algeheel herstel toe, waarna pastoor
Bodewes ofm Prins Cornelis de Eerste installeerde en hem de sleutel van het Rijk der Zotheid omhing. De pastoor, die thans voor de 5e maal dit
Carnaval meemaakte uitte zijn waardering voor
de waarlijk prinselijke wijze waarop Cornelis de
Eerste regeerde, kordaat, krachtig maar soepel,
met tact en wijs beleid, maar ook met het volle
vertrouwen van al zijn onderdanen.
Vervolgens werden de spelers en speelsters van
de dolle klucht „In de vergulde Os" aan het publiek voorgesteld, door de Prins, die de persoonlijke regie van het stuk had. Dit werd op uitstekende wijze vertolkt, het zou te ver voeren om
elke speler de revue te laten passeren. Ruim 4
maanden heeft men het stuk in studie gehad, wegens ziekte van een der hoofdrolvertolksters mevr.
IJsseldijk voor 9 dagen geleden, zat men aanvankelijk met de handen in het haar. Door het
wisselen van enkele rollen kon er tenslotte nog
een oplossing worden gevonden, 3 van de speelsters, die in slechts korte tijd een andere rol moesten leren, t.w. de dames mevr. M. Rondeel-Hartelman, mej. A. Lichtenberg en mej. N. Jansen, werden nog even extra voor het voetlicht gehaald en
gedecoreerd. Het daverende applaus aan het slot
gold niet alleen hen, maar ook de andere leden
van de toneelgroep der „Deurdreajers", met zeker niet in de laatste plaats de regiseur de heer
C. Mense. De dames ontvingen hierna uit handen der voorzitter bloemen, terwijl ook de heren
van het gezelschap een blijk van waardering werd
aangeboden.
Onder de alom bekende leuze „Neet neulen, maor
deurdrejen" werd maandag- en dinsdagavond op
grootse wijze het gekostumeerde carnavalsbal gevierd, zaal Schoenaker was propvol belangstellenden. Het werd, evenals andere jaren, weer een
dol en uitgelaten feest, waarover nog lang zal worden nagepraat. Er werd geen enkele wanklank
vernomen en jong en oud danste onder de fantastische muziek van de „Prinsenkapel".
Hoogtepunten waren ook nu weer de intocht van
Prins Cornelis met zijn opperadjudanten, Raad
van Elf e.a., de uitreiking der prijzen aan de vele
tientallen gekostumeerden, die aan groepen, paren en enkelingen werden toegekend. Van de diverse kostumeringen was bijzonder veel werk gemaakt, de jury had een moeilijke taak om de
juiste beslissing te vinden. De stemming was beide avonden enorm, gezellig, vrolijk en fantastisch.
Het Carnaval 1965 was in alle opzichten een daverend succes.

JAARVERGADERING A.B.T.B.
KRANENBURG-VORDEN
De plaatselijke afdeling van de A.B.T.B. hield bij
Schoenaker haar jaarvergadering onder presidium van de heer A. H. J. Zents. In zijn openingsrede memoreerde deze, hoe 1964 voor de landbouwende bevolking reden tot tevredenheid en
dankbaarheid had gegeven.
De resultaten voor de pluimveehouders waren
echter teleurstellend. Spreker hoopte dat in 1965
de economie zich zo zou ontwikkelen, dat er voor
de landbouwers een redelijk gezinsinkomen is te
verwerven.
Uit het door de secretaris, de heer H. Helmink,
uitgebrachte jaarverslag bleek o.m. dat het aantal leden 40 bedraagt.
Het financiële verslag vermeldde een batig saldo.
Bij gehouden bestuursverkiezingen werden de aftredende heren B. G. Lichtenberg „Waarle" en
A. Zents, voorzitter, herkozen.
Als afgevaardigde naar de kringvergadering in
Arnhem, in oktober a.s., werd benoemd de heer
A. Huinink (Zelle) met als plaatsvervanger de
heer H. Helmink, Linde.
De heer P. B. H. Schoenaker zaal de afdeling
vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering
te Arnhem, met als plaatsvervanger de heer A.
Zents, Medler.
De contributie, die thans ƒ 2,25 per ha bedraagt,
blijkt niet meer toereikend te zijn; hiervan moet
ƒ 2,— worden afgedragen aan het hoofdbestuur,
zodat slechts ƒ 0,25 in eigen kas blijft. Besloten
werd om dit jaar van elk lid een bedrag van
ƒ 2,50 te vragen ter versteviging van de kas. De
laatste jaren is er geen St. Isidorusfeest meer gevierd door de afdeling; op zaterdag 15 mei a.s.
zal dit nu plaats vinden o.m. met een avondmis
in de parochiekerk, waarna de verdere feestelijkheden in zaal Schoenaker. Men besloot dit jaarlijks patroonsfeest samen te vieren met de J.B.
T.B. en M.B.A., waartoe binnenkort contact zal
worden opgenomen met de besturen dezer organisaties.
Hierna werden mededelingen gedaan over het a.s.
priesterfeest van frater Berthulf Mullink ofm, een
zoon van de parochie; pastoor Bodewes gaf in het
kort zijn visie omtrent een waardige viering van
dit zeldzame gebeuren door de gehele parochiegemeenschap. Op 14 juli 1965 wordt frater Mullink
tot priester gewijd, waarna de neomist op zondag
18 juli in de parochiekerk op de Kranenburg zijn
eerste H. Mis zal opdragen. Getracht zal worden
om een aktie- comité uit de parochie te vormen
om nadere plannen voor een waardige viering uit
te werken.
Pastoor Bodewes ofm hield hierna een gedegen
inleiding over de nieuwe liturgie.
OVERDRACHT VOLIèRE
Voor het bestuur en de bewoners van het bejaardentehuis „De Wehme" was het zaterdagmiddag
een verheugende dag, daar een zeer fraaie volière
met prachtige vogels aan het huis overgedragen
werd door de kanarievereniging „De Vogelvriend"
alhier. Door de gemeentearchitect, de heer J. v.
d. Broek, was daarvoor een schetsontwerp gemaakt.
Op verzoek van de voorzitter van de kanarievereniging, de heer H. Wuestenenk, werd de volière
onthuld' door de direktrice van het tehuis, door
het doek op zij te schuiven. Een luid applaus steeg
op uit de rij van alle^udjes die mede in de zaal
aanwezig waren. N^Ans de bejaarden dankte
de direktrice de schenders en allen die hun beste
krachten aan dit mooie stuk werk hadden gegeven, wat weer een fraaie aanwinst voor het tehuis
betekende wat zij als „Jong voor Oud" betitelde.
Namens het gemeentebestuur sprak de loco-burgemeester, wethouder A. J. Lenselink, woorden
van warme dank aa^toet adres van „De Vogelvriend" voor dit buit^Bbwone geschenk. Hij wees
in dit verband op hei particuliere initiatief dat
door dit gebeuren eens weer tot uitdrukking is
gekomen. Spreker wenste het bestuur en de bewoners geluk met deze nieuwe aanwinst.
De heer G. Remmers, voorzitter van de Vordense
Winkeliersvereniging hoopte dat de levende natuur die nu het tehuis is binnengebracht, invloed
op de oudjes zou mogen uitoefenen en zij zich
ook weer jong zouden beginnen te voelen.
Namens de bewoners van het tehuis sprak de heer
Wassink woorden van dank aan de schenkers.
Bij monde van de voorzitter van het bestuur, de
heer H. J. Radstake, werden alle sprekers en
schenkers hartelijk dank betuigd waaruit bleek
dat deze aanbieding de sympatie voor de oudjes
weer eens duidelijk in het licht heeft gesteld en
wat door samenwerking viel te bereiken.
De slagzin „Dank zij onze dorpelingen, kunnen
wij hier heerlijk zingen" bedacht door het tehuispersoneel, prijkt in fraaie letters boven de volière.
Als dank voor dit alles werd door alle oudjes het
lied van „De Wehme" gezongen wat een leuk slot
aan deze bijeenkomst gaf.
Men bleef hierna onder het genot van koffie en
gebak nog enige tijd gezellig bijeen.
NATIONALE INZAMELING 1965
VAN HET LEGER DES HEILS
Precies een eeuw geleden werd „het vuur geopend" door „het Leger zonder vijanden", zoals
een boekschrijver het noemt.
En het wonderlijke is, dat „dat openen van het
vuur" gebeurde op een verlaten begraafplaats in
oost Londen.
William Booth leidde in 1865 op uitnodiging van
enkele evangelisten samenkomsten in een tent,
die daar was geplaatst. Toen wist hij ook, dat
dét zijn toekomstige bestemming zou zijn : Zijn
tijd en krachten, zijn invloed en alles wat hij had,
besteden voor het welzijn van mensen, die in de
meest kommervolle omstandigheden leefden, zonder hoop, zonder perspectief, zonder uitzicht,
zonder God.
Zonder dat Booth het wist, lag daar het begin
van wat later het wereldomvattende Leger des
Heils zou worden. Het enige vreedzame leger ter
wereld, dat in 69 landen en kolonies in 162 talen
het Evangelie verkondigt en maatschappelijk werk
bedrijft onder jeugd, bejaarden, thuislozen en in
ziekenhuizen. Het Leger, dat in Nederland in 112
korpsen en buitenposten over het gehele land
verspreid, in jeugdcentra, maatschappelijke centra, reclasseringsposten, kinderhuizen, meisjeshuizen, jongenshuizen, bejaardentehuizen, enz.
enz. dagelijks in aanraking komt met en hulp biedt
aan vele honderden medemensen.
Is er dan nog nood ? Ongetwijfeld ! Al ligt het
misschien wat anders dan vroeger. Vraag het maar
aan een direkteur van een van de zes maatschappelijke centra en hij zal u antwoorden : „In de samenleving van vroeger was het probleem : hoe
kom ik aan eten, aan een broek, aan een jas ?
In de samenleving van vandaag is het probleem
van dé thuisloze en van de eenzame : Hoe kom ik
aan iemand, die mij begrijpt ?".
En eenzamen vindt men ook thans overal
als schapen, vermoeid en verstrooid.
De Leger-tehuizen zijn vol - overvol. En waar
nood is en waar hulp geboden wordt, daar is geld
nodig. Véél geld - uw geld !
Het Eeuwfeest-jaar vraagt een Eeuwfeest-gift.
Mag het Leger op u rekenen ? Het zal er u zeer
erkentelijk voor zijn.

HEUVINK EN KLEIN KRANENBARG
WEERDEN ZICH UITSTEKEND

A.s. zondag 7maart

De beide afgevaardigden van district Oost naar
de Gelderse Jeugdkampioenschappen, doen het
tot dusver uitstekend. In de 8e ronde die zaterdag werd gespeeld, behaalde Heuvink een 2—O
zege op Willemsen uit Tiel. Klein Kranenbarg
boekte een reglementaire overwinning op Schrijvers uit Huissen. Heuvink en Klein Kranenbarg
delen de 5e en 6e plaats.

JEUGDD1ENST
Voorganger:

Ds. van der Heiden van Aalten
Aanvang samenzang om 9.50 uur

Boerenleenbank, Kranenburg D127a,¥orden
SPAAR- VOORSCHOT. EN GIRO-INSTELLING

Tevens vanaf heden ALLE VERZEKERINGEN
Aan houders van spaarbankboekjes wordt vanaf heden de gelegenheid gegeven de boekjes ter

rentebijschrijving
aan te bieden.
De boekjes waarop rentebijschrijving inmiddels heeft plaats gevonden, behoeven natuurlijk niet meer aangeboden te worden
Wilt u er tevens rekening mee houden dat het kantoor geopend is
ELKE WERKDAG VAN 'S MORGENS HALF NEGEN TOT HALF EEN
EN 'S MIDDAGS VAN TWEE TOT VIER UUR.
BOVENDIEN VRIJDAGS 'S AVONDS VAN ZEVEN TOT NEGEN UUR.

Zaterdags gesloten.

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN
In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

Siemerink
Vorden

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

in diverse afdelingen.

Bestel vroegtijdig
uw
HAANTJES
ƒ 1,60 per i/2 kg
KIPPEN

A
ƒ 1,30 per V-z ™

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283

tel. 1214

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

Laarstraat 5

WIJ BIEDEN U :
•
0
%
%
•
%

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedryfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
9 Reiskostenvergoeding
• Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon 05752-1441

Adverteren

doet verkopen

150 gr. ontbijtspek van 93 et nu 80 et - 8 et zegelvoordeel
100 gram ham van 68 et nu

49 et - 5 et

„

l pak Spar koffie van 182 et nu 157 et - 16 et
l potje poederkoffie v. 198 et nu 173 et - 17 et
l pot poederkoffie van 730 et nu 630 et - 63 et

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

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
en

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

120 et - 24 et

,,

l zakje krokant melange

l rol choco Marie

69 et - 14 et

„

l zakje vruchtenhagel

46 et - 9 et

l zakje anijshagel

46 et - 9 et

,,

l flacon gec. Pronto

59 et - 12 et

„

l blik capucijners

72 et - 14 et

,,

l cup smeerkaas

52 et - 10 et

,,

l blik Spar soep

100 et - 20 et

250 gram Spar sprits

64 et - 6 et

,,

l blik doperwten, middelfijn

80 et - 8 et

„

l pak Spar vermicelli
l blikje Spar soepgroente

65 et - 6 et

l

l pak spaghetti
l tube tomatenketchup

105 et - 10 et

l literspot augurken van 118 et nu 100 et

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR

f7.65 per fles

KEUNE

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1281
Telefoon 1 3 7 9

r
A
Met grote blijdschap ge- W Op 4 maart hopen onze ouders en grootven wij u kennis van de v> ouders
geboorte van onze
B. J. WASSINK
dochter
en
PETRA AALTJE
E. Furtner
W. WASSINK-BREUKER
M. Furtnerl hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Huizinga
9320 Arbon TG.
J. Wassink
24 februari 1965
J. W. Dimmendaal-Wassink
Stickereistrasse 2
A. Dimmendaal
Zwitserland
en kleinkinderen

Gymnastiekvereniging

X
X

SPARTA

|
H
X
X
Xy

Vorden, maart' 1965
Onze trouwdag is een
! D 161
onvergetelijke dag geworden. Aan allen die ft Receptie op dinsdag 9 maart van 3.00-4.30 f \
hieraan hebben meege- W uur in zaal Schoenaker te Kranenburg.
V
werkt brengen wij onze
CK
hartelijke dank.
J. Eskes
J. D. EskesGeheel onverwacht, ging heden van ons
Meijerink
heen mijn lieve vrouw, onze lieve en zorgWarnsveld, februari 1965
zame moeder, behuwdmoeder en oma
Voor de zeer vele belangstelling, ontvangen van
familie, buren, vrienden
en kennissen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest zeggen wij
u heel hartelijk dank, het
was voor ons allen een
mooie en onvergetelijke
dag.
G. J. Beumer
A. M. BeumerGroten
Vorden, maart 1965
Kerkstraat 11
Mag ik al degenen, die
de 25e februari voor mij
tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt of het was door hun aanwezigheid bij het afscheid, door hun aandeel
in de prachtige cadeaus
of door persoonlijke attenties . heel hartelijk
dank zeggen. Tot mijn
spijt is het mij onmogelijk allen persoonlijk te
danken.
Met vriendelijke groeten
uw
G. v. d. Hel
Hiermede betuigen wij
onze oprechte dank voor
de vele blijken van belangstelling voor en na
het overlijden van onze
lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder
C. A. HARMELINK
WUESTENENK
Fam. Harmelink
Vorden, maart 1965
Zutphenseweg 64
Mevr. Nienhuis,
Wilhelminalaan 24, Vorden, vraagt wegens huwelijk v. h. tegenw. een
FLINK MEISJE
v. d. en n., niet ben. 23 j.
of een huishoudster
tegen l of 20 april.
Weekends vrij. Aanm.
zaterd. 6 maart na 3 u.
of zondag 7 maart.
Gevraagd : Keurig meisje als leerling kapster.
Brieven onder no. 49-1
bureau Contact
Te koop een i.g.st.v. huishoudkacheltje en een
jong foxhondje
A. Hissink, C 100 Vorden
Te koop vierdels van 'n
jonge dikke koe,
H. Brummelman ,,'t Alderkamp" B 61 Vorden
Staat ter dekking: Ram,
Vlaamse Reus. 's Avonds
na 6 u., zaterd. geh. dag
B. Koerselman C 156
tegenover station Vorden
Te koop voederbieten
H. Weenk, B 20.
Te koop wasmachine
(snelwasser) z.g.a.n.
Molenweg 31
Te koop: een jonge herdershond, bijna l jr. oud.
E. J. Wasseveld, telef.
05753 - 7224 .
Te koop: eetaardappels.
B. Wunderink - Kranenburg - telef. 6735.
Te koop: 4 tomen biggen
J. W. Wesselink . 't Elshoff.

UITVOERING
zaterdag 13 maart in het Nutsgebouw.
Aanvang 7 uur - zaal open 6.30 uur.
Entree ƒ 1,50 (bel. inbegr.).

de eerste-der-beste!!!
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! ! !

79

Kreijenbroeks koekjes 2 zak voor
Voor de jeugd, pracht speldje van voetbalclubs GRATIS h i j
4 pakjes instant pudding

79
69

Litersblik snijbonen, koopje
Litersblik doperwten, koopje

Het bestuur

65
89

Diverse smaken jam, per pot
A.S. ZATERDAG

weer dansles

B. M. HEERSINK-PARDIJS
op de leeftijd van 49 jaar.
G. J. Heersink
Ineke en George
Sjennie, Jaap en Erna
Geert
Jim

ALBERS' Zelfbediening

Jampotten appelmoes, 3 potten voor
Volop siniii met aanbiedingen, bij 2 gezinspakken theedoek
GRATIS, bij 2 grote pakken het derde GRATIS

DAIVSSCHOOL

Alcoholvrije likeur, de kinderen zijn er dol op, nu per 2 fles

M. J. K R O N E M A N

Litersblikken ananas, deze week per litersblik

139

129
100

Anton Huninks soepballen, 2 blik voor

Leerling- of een
gevorderde leerlingSERVEERSTER

Vorden, 28 februari 1965
Zutphenseweg 27
De teraardebestelling heeft plaats gehad
woensdag 3 maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

39
75
59

iyz kilo sodaa nu voor

GEVRAAGD:

Oersterke dweilen, per stuk
Zeer sterke vaatdoeken, 2 stuks voor

85
65

Boerenmetworst, 150 gram
Nierkaas, 150 gram

Hotel 't Wapen v. Vorden
(F. P. Smit)
Geheel onverwacht, ging heden van ons
heen onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

DE STUNT VAN DE WEEK
Mij elke kilo suiker, 2 ontbijtkoeken voor 55 cent

A.s. zondag 2.30 uur

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Vorden l - S.H.E. l

B. M. HEERSINK-PARDIJS
op de leeftijd van 49 jaar.
B. Pardijs
J. J. Pardijs-Beekhuizen
M. Pardijs
M. M. Pardijs-Hilferink

De Speciaalzaak
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

W. Pardijs
A. R. Pardijs-Ellenkamp

G. W. EIJERKAMP

neven en nichten

Telefoon 1386

HOUDT U ZATERDAG 6 MAART VRIJ

dan hopen de Herv. Meisjesen Jongensclub hun jaarlijkse

N.V. PROVINCIALE GELDERSCHE
ELECTRICITEITS MAATSCHAPPIJ

onderbroken

UITVOERING
to geven.
Zij spelen voor u :
DE MODELSCHOOL
VELDLAPPER EN SCHOENWACHTER
JONGETJE VERMIST

Op onze magazijnen is plaats
voor een

flinke arbeidskracht (mnl)

Kleutercursus

Opgave hiervoor bij :
Zuster Stoop tussen 1.00 - 1.30
uur in het wijkgebouw.
DEZE CURSUS IS GRATIS

Prettig werk.
Beloning volgens C.A.O.
Premievry pensioen.
Werkkledingvergoeding enz.
N.V.

HAVO
Aanmelden dagelijks aan de
fabriek. Inlichtingen tevens
's avonds telefoon 1265

A.S. ZATERDAG 6 MAART

voor de nieuwe

pensionlijst van V.V.V.

S I M C A 1000, 1065
•

4 deuren.

•

4 versnellingen, alle 4 gesynchroniseerd.

•

Olie verversen + doorsmeren l x per
10.000 km.

•

Benzineverbruik l op 14.

•

Veilig door ruim uitzicht en krachtige remmen.

VRAAG GRATIS PROEFRIT BIJ :

Garage A. G. TRAGTER
VORDEN

BORSTELFABRIEK

Het bestuur

Opgaven

Ruil deze voordelig in op een Simca 1000 type 900 van ƒ 4995,u hoeft dan geen dure reparatierekeningen meer te betalen
en geen tijdverlies meer door uw auto kwijt te zijn voor reparatie.

• 50 p.k. motor dus ook ruimschoots kracht over
voor aanhanger of caravan.

De direktie

Wederom wordt er weer een kleutercursus
gehouden, die 6 a 7 lessen zal bevatten.
De eerste wordt gehouden a.s. maandag 8
maart om 7.30 uur in het wijkgebouw. De
cursus wordt gegeven door zuster J. Slotboom uit Lochem.

i

met de oude auto

Aanvang 7.30 uur.

zijn van plm. 8.30 t.m. plm. 16.00 uur.

HET GROENE KRUIS
VORDEN

Vorden

Nieuwstad 5

Breek met de sleur en

Vorden, 28 februari 1965

Wegens werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zal de stroomlevering in de omgeving van Schoneveldsdijk en ten westen
van Barchem en ten oosten van Wildenborch op DINSDAG 9 MAART A.S.

Fa. J.W.ALBERS

toch ook uw zaak?

DANSEN
NUTSGEBOUW — VORDEN
Show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRIFFTERS"
Aanvang 7.30 uur

voor a.s. woensdag 11 maart
bij de secretaris, de heer
VARKENSFONDS
HENGELO EN OMSTREKEN

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1376

Ledenvergadering
op 5 maart 1965

Zonder nader bericht wordt
hetzelfde als vorig jaar opge-

Café Jolij

nomen.

Hengelo (Gld.)

Te koop : enige roodb.
nieuwmelkte koeien.
G. Vlogman, veehandelaar.
Te koop: M.R.IJ. vaarskalf, geb. 20-10-'64. Geregistreerd. Goede prod.
H. J. Mooiweer - Linde
E 5 - Vorden.
Te koop: eerlijk roodb.
drag. koe. Goede prod.;
uitgeteld 4 maart.
B. Zentz, D 154, Kranenburg.

VOOR MODERN
EN GOED
UITGEVOERD

drukwerk
IN DE JUISTE
KLEUREN

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand
Jumpers en Vesten Chem.
Reinigen f. 1.75
Tevens uw adres voor:
Verven, Onz. Stoppen en
Plisseren, Overhemdenreparaties
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

IS HET ADRES

drukken
v.h.

Wolters

Verhuur

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 8 maart 1965
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg
Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes, MotorOveralls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbcdden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels e,iz.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12, —. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.
Partij nieuw wollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50(
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed l Onder garantie. Extra goedkpop!

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKEB
Houtmarkt 77, Zutphen

met John Wayne, Anthony Quinn.

den,

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

TEKST F : EXPEDITIE

KEUZE

Zoekt u voor uw geld een

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

NU laten chemisch reinigen

veilige belegging ?
Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken è ƒ 1000,—

Opel automobielen
Voor nieuw en 'reparatie

CHEMISCHE

bij-

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

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

OPROEP

J. van Zeeburg

aan alle vrouwen van Vorden
voor de

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ontbijtspek
200 gram tongeworst
200 gram boterhamworst
500 gram spek
500 gram rookworst

M. Krijt, Dorpsstraat
Marktvereniging Vorden

op vrijdag 5 maart

LEDENVERGADERING

's avonds 8 uur in de Geref. kerk

op woensdag 17 maart n.in. 8 uur in hol.-l
„Het Wapen van Vorden" (F. Smit).

hypotheken
en financieringen

AGENDA
1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester.
4. Bestuursverkiezing.
5. SUBSIDIETOEWIJZING
uit de verloting 1964.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio f^ï.V. defekt is

PROFITEER VAN ONZE VERHOOGDE
SPAARRENTE

Spaargelden : direct opvraagbaar
l jaar vast
2 jaar vast

3.36%
4 /o
V<

4 %

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN'
Ralffelsenbank

Ruurloseweg 21

3 Vivo pluspunten voorÉedereen
„Gezellig winkelend" koopt u
„Betere kwaliteit" tegen
„Lagere prijs"
APPELMOES

FA. A. POLMAN
WONINGINRICHTING

KLADBLOCS

Vorden, telefoon 13 14

(200 vel per bloc)
2 bloc, normaal 70, nu

Slaapt U
warm in
de winter

• ^^ ^^

BLOEMENAARDE
2 zak, normaal 100, nu

,

O.69
O.5O

SPINAZIE

en
koel in
de zomer

heerlijk bros
Pak, normaal 65, nu

DAN SLAAPT U OP EEN MODERNE STIC A KAPOKMATRAS.

MARIE BISCUIT
500 gram, normaal 98, nu

DE MATRAS DIE GEEN SPECIALE
ZOMERKANT EN

WINTERKANT

O.43

0.69

Deze aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 10 maart 1965

NODIG HEEFT, OMDAT HIJ DOOR
EN DOOR GEVULD IS MET
KAPOK, HET ZUIVERSTE SLAAP-

VERKRIJGBAAR

BIJ

MIDDEL DAT DE NATUUR ONS
GEEFT. VAN NATURE

DROOG

DE

EN WARM IN DE WINTER, VAN
NATURE KOEL IN DE ZOMER.
KAPOK GEEFT VAN NATURE
RUST.

BEKENDE VIVO WINKELIERS

Vraag in onze zaak naar een

STICA K A P O K M A T R A S
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

N.B. De commissieleden worden verzocht
om 7 uur aanwezig te willen zijn.
Het bestuur
Houdt
WOENSDAG 17 MAART
vrij voor de

UITVOERING
van de Chr. Gem. Zangver.

Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach zal op maandag 8 maart 1965
namiddags 2 uur aan het Bosmanshuis te Vorden
publiek a contant verkopen onder Huize Hackfort:

literblik, normaal 58, nu

TELEVISIEKNAPPERS

Na afloop van de vergadering worden enkele niet afgehaalde prijzen
verkocht terwijl tevens de subsidies
zullen worden uitbetaald.

QQ

3 jampot, normaal 105, nu

„Hel Binnenhuis

60 et
60 et
60 et
100 et
180 et

VrouwenWereldgebedsdag

verzekeringen

ie- en varkenshandel,
•rden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Garage KUYPERS

,,Coupe-Safe" kwaliteit

Assurantie kantoor

nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'

WASSERIJ

Telefoon 1393

5'/ 2 % rente

Te koop gevraagd :

Bewaar uw geld niet thuis
•

TOEGANG 14 JAAR

Wind + regen maken u vuil ! Dus :

voor al uw

ENORME

die het noodlot tarten.

(zonder chauffeur)

de Heer W. ter Haar

Telefoon 451

De val van Bataan

AUTO-VERHUUR

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ringen steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld

Deventer

Het machtig drama van een handvol hel-

Inlichtingen en prospecti

Nieuw I Rubberlaarzen, iets speciaals f 12,~.

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema
Zondag 7 maart, 8 uur :

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongensschoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge bruine Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.

"Nutsgebouw

FOTO NO. 6

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

eiken, ffijnspar, douglas,
lariks en grove dennen
aan hopen, voor timmerhout, posten, rikken
en brandhout.
Perceel l t.m. 4 fijnspar en douglas aan de weg
achter Oldekamp; 5 t.m. 31 eikjes voor posten,
staken en brandhout aan Doodslagbosje; 32 t.m.
35 eik in het Zonder; 36 t.m. 42 fijnspar en 43/4
brandhout aan de weg naar Bosmanskamp; 45
t.m. 50 fijnspar in het Luibosje; 51 brandhout; 52
t.m. 56 douglas en 57 t.m. 62 lariks in de Doeschot voor v. d. Meij; 63 t.m. 66 douglas en fijnspar in het bosje bij Boers; 67 t.m. 72 fijnspar in
Dijkmansbos; 73 t.m. 82 fijnspar in het bos aan
de Koekoekstraat; 83/4 eiken aan de Koekoekstraat; 85 t.m. 98 grove dennen voor rikken en
staken in Makkinkbroek; 99 t.m. 107 eik en 108
brandhout in het Zompbos. Aanw. de bouwlieden.

Spelavond
SCHIETEN EN BALGOOIEN
om taarten en krentebrood op
vrijdag 5 maart a.s. aanvang
7.15 uur.

Café Bruil - Warken
Georganiseerd door de

touwtrekver. Warken

