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ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
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Heropening kapsalon

Grand Gala
du
Meuble
WIJ HEBBEN NOG WEL
GEEN EDISON GEKREGEN
VOOR ONZE GEZELLIGE

meubelen

«ET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING

MAAR ZIJ VERDIENEN
TOCH UW AANDACHT.
WIJ TONEN ZE U IN ONZE

FA. A. POLMAN

Vorden, Dorpsstraat 22
Telefoon 1314

meubeltoonzalen
VEEL BELANGSTELLING VOOR DE
OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL

KERKDIENSTEN ZONDAG 31 OKTOBER

Her v. K e r k
In de Nutskleuterschool ,,De Kroezestulp" werd
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
donderdagavond een ouderavond gehouden.
Voorzitter, de heer J. V. Plas, kon in de feeste- 10.15 uur ds. J. J. van Zorge
lijk versierde school een groot aantal ouders wel- in beide diensten bediening van het H. Avondmaal
kom heten. Een speciaal woord van welkom werd
Geref. Kerk
gericht aan het adres van dr. Hartingius, gepensioneerd schoolarts, die deze avond een inleiding 9.30 en 3 uur ds. J. Wiersma van Apeldoorn
zou houden over het onderwerp: ,,De kleuter op
school".
R. K. K e r k d o r p
De heer Plas hoopte dat er veel kontakt zou zijn
tussen de ouders van de kleuters en het school- 7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis
bestuur. Spreker wekte de ouders op, dat wanneer
R. K. Kerk K r a n e n b u r g
zij bepaalde ideën of voorstellen zouden hebben,
deze aan het bestuur door te geven. Voorts deelde 8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
de heer Plas mede dat er een werkavond zal wor- In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
den gehouden op 18 november waar de ouders in
de gelegenheid worden gesteld zelf eens het werk KERKDIENSTEN WOENSDAG 3 NOVEMBER
van de kinderen te doen. Om de kinderen beter te
DANKDAG
leren kennen en begrijpen in hun werk en spel
zullen om beurten vier ouders in de gelegenheid
Herv.
worden gesteld op een middag een kjjkje te ko- 7.30 uur ds. J. J. van Zorge
men nemen in de school.
(Op zaterdag 30 oktober hebben de catechisanHierna gaf de sekretaresse, mevr. P. Kater-v, d. ten
van ds. van Zorge geen catechisatie.)
Hoef, op uitvoerige wijze verslag van de gebeurtenissen in het afgelopen schooljaar. Na de vele
Geref. Kerk
inkomsten en uitgaven gememoreerd te hebben,
kon de penningmeester, de heer J. F. Geerken, 7.30 uur ds. A. J. Dondorp van Zutphen
uiteindelijk melding maken van een batig saldo.
ZONDAGSDIENST
De hoofdleidster, mej. v. d. Broek, vertelde hier(alleen spoedgevallen)
na enkele grappige voorvallen, die zij met de kinderen had meegemaakt. Zo had mej. v. d. Broek van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
eens aan de kinderen gevraagd wat een burge- dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
meester was. Zij kreeg toen als antwoord: een S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
burgemeester is iemand die fietst!
In de pauze werden de ouders in de gelegenheid tussen half tien en tien uur 's morgens.
gesteld het werk van de kleuters te bekijken, terwijl tevens de lijsten voor het St. Nicolaasfeest WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
werden uitgereikt. Hierna vertelde dr. Hartingius van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
over de opvoeding van de kleuter zowel op het 18.00 uur zuster M. A. Stoop (telefoon 1209).
lichamelijke als op het geestelijke vlak, waarbij
hij tevens de problemen aansneed die de opvoeZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
ding met zich mee brengt.
van
zaterdagmiddag
12 uur tot maandagmorgen
Aan het slot van de avond bracht de heer Plas
uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
dr. Hartingius dank voor zijn leerzame uiteen- 8l en
2 november Wechgelaer afwezig, Harmsma
zetting.
dienst
LEDENVERGADERING

NCVB

De afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
hield in zaal Eskes onder leiding van mevr. van
Zorge een druk bezochte ledenvergadering.
Na het zingen van gezang 227 en gebed mediteerde de presidente over Jac. 3 vers l tot 12,
riep vervolgens de aanwezigen een welkom toe
inzonderheid de spreker, de heer Laarman uit
Den Haag, die het onderwerp: ,,Gods Naam in de
omgangstaal" zou inleiden.
De spreker begon met te zeggen dat onze hoogste
opdracht is de aanbidding van God. Misbruik van
Gods Naam is de grootste zonde welke de mens
kan bedrijven, zoals dit ook in het eerste gebod
staat vermeldt. Het tweede gebod is nl. op onze
naaste gericht.
Gods Zoon is voor aanbidding gekomen en heeft
de wereld overwonnen door voor Godslastering te
sterven. Wij moeten, aldus spreker, vrijmoedig
maar vooral blijmoedig over God spreken en ons
leven in alles (welvaart, politiek etc.) op aanbidding richten aangezien het anders op mislukking
uitloopt. De ,,Nederlandse Bond tegen het vloeken" is de enige in de gehele wereld.
Na de pauze moest spreker enige gestelde vragen
beantwoorden.
De presidente mocht weer enkele nieuwe leden in
de afdeling verwelkomen.

BURGELIJKE STAND

van 20 t.iu. 26 oktober 1965
Geboren: Johanna Margaretha, dochter van A.
Vruggink en C. T. F. Hasselaar; Evert Jan, zoon
van M. J. Wuestenenk en L. G. Harmsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: R. Wesselink en J. Bakkerweerd.
Overleden: Geen.

wandelschoenen
IN MODIEUZE
HERFSTTINTEN.

Volop keus bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

OUDER-LEDENVERGADERING
BIJZ. LAGERE SCHOOL DORP

van de school t.z.t. van grotere zullen worden
voorzien.
Nadat in de pauze een konsumptie was aangeboden, werden een tweetal films van de NOF door
het personeel gedraaid t.w. ,,De Kleine Giraffe"
en ,,Withaar en de mens" dat zeer werd gewaardeerd.

Speciale aktie
voor de
Kerstdagen

OPBRENGST KOLLEKTE

De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van Reclassering heeft ƒ 267, — opgebracht.
AUTORIJLES ?

V.A.M.O.R.
erkend autorijschool
9»

De Eendracht"

Telefoon 1619 of 1256
DE HEER J. W. HARWIG NEEMT AFSCHEID

Sportieve

Bovendien is een doelmatige verlichting aangebracht. Door het wegbreken van de etalages
heeft men van buiten een beter overzicht in de
winkel gekregen.
In de damessalon valt meteen de moderne betimmering op die is ontworpen door meubelmaker
Bijenhof. Voorts is er een voetverwarming gekomen, terwjjl het aantal kapplaatsen van 8 op 12
is gebracht.
Op de dag van de opening mochten zowel de heer
Wiekart als de heer Sietsma talrijke bloemstukken van buren, kennissen en kollega's in ontvangst nemen.

Onder leiding van ds. J. H. Jansen, voorzitter van
de Vereniging voor Chr. Nationaal Onderwijs,
werd donderdagavond in het grote lokaal van de
Bijz. Lagere School aan het Hoge alhier een ouder-ledenvergadering gehouden waarvoor van de
CBTB VORDEN
zijde der ouders en personeel een goede belangstelling bestond.
In zaal Eskes werd vorige week donderdag een
Na een kort openingswoord werd het woord ver- ledenvergadering gehouden onder voorzitterschap
leend aan de sekretaris, de heer H. J. Berenpas, van de heer A. J. Lenselink.
die in zijn jaarverslag memoreerde het wel en De agenda vermeldde als spreker de heer Maaldewee van de school. Waren er op 31 december 1963 rink uit Zelhem. Deze avond kwamen de volgende
257 leerlingen, dit getal bleek op 31 december onderwerpen aan de orde: ,,Ontwikkelings- en sa1964 met 4 vermeerderd te zijn alzo 261. In de neringsfonds" en voor het tweede deel van de
eerste klas waren 47 leerlingen ^fen de zesde avond ,,Bedrijfsoverdracht".
57. Er werden 6 bestuursvergaderS^n gehouden Door middel van het „Ontwikkelingsfonds" kan
waarvan 2 met de kommissie voor de Chr. Kleu- men maar een beperkt aantal mensen helpen, men
tó-rschool. Ook deze school bleek in een behoefte moet dit meer zien als voorbeeldobjekten, op gete voorzien. Een 8ste leerkracht mocht voor vast ruime afstand van elkaar neergezet. Ten hoogste
worden benoemd. De Unikollekte bracht het 25% subsidie kan de betrokkene hiervoor ontmooie bedrag op van ƒ 1.198,—. é^
vangen met als maximum ƒ 10.000,—. Het tweeDe penningmeester, de heer ten^R-oeke, deed de onderwerp was „Bedrijfsoverdracht". Een buirekening en verantwoording over 1964. Hieruit tengewoon moeilijk vraagstuk in deze tijd met z'n
bleek dat de schoolfinanciën er nog goed voor- dure grond, gebouwen, machines, inventaris en
stonden.
steeds duurder wordende levensbehoeften. SpreDe voorzitter dankte sekretaris en penningmees- ker wees met klem op de noodzaak de meewerkenter voor hun werk.
de kinderen te laten verdienen. Het zelf leren
Tot leden van de kaskontrolekommissie werden beheren van geld is een noodzakelijke scholing om
benoemd voor het jaar 1965 de heren W. Klein straks als zelfstandige voldoende zakelijk te kunBramel en M. Kuitert.
nen optreden. Belangrijk is ook, dat gemaakte
Het hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink, afspraken, ook tussen familieleden, deugdelijk op
verzocht de ouders er op toe te willen zien dat schrift gesteld en bij de notaris worden vastgelegd
hun kinderen geen snoep mee naar school nemen anders komen, alle goede bedoelingen ten spijt,
aangezien dit in en bij de school verboden is. Ook straks bij de overname de brokken.
werden de ouders verzocht de jassen van hun kin- Spreker gaf hiervan diverse voorbeelden.
deren met hun naam te willen waarmerken.
Na deze beknopte inleiding werden op ruime
Er zullen half december en half maart kijkavon- schaal vragen gesteld. Ook vragen over pacht en
den in de school plaats vinden waarin de ouders koopkwesties, erfrecht en belasting. De inleider,
het werk van hun kinderen in ogenschouw kun- na alle vragen beantwoord te hebben, besloot met
nen nemen en verder met het personeel te spre- te zeggen dat men in deze tijd niet te lang moet
BRAND MELDEN : no. 1541.
ken over hun vorderingen. Het grote lokaal, dat wachten met het inwinnen van advies van deskunBij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie). aanvankelijk als gymnastieklokaal was gebouwd, digen. Daarvoor kan men bij z'n eigen organisatie
zal tot een gewoon leslokaal worden verbouwd. gratis terecht. De voorzitter was beslist aller tolk
Ook zal de bestuurskamer een gedaanteverwisse- toen hij spreker hartelijk dankte voor het geboWEEKMARKT
ling ondergaan, terwijl de ramen aan de voorkant dene. Daarop werd de vergadering besloten.
Op de vrijdag gehouden markt waren 65 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65, — .
Handel kalm.

BIOSCOOP

Zondagavond 8 uur draait in het Nutsgebouw te
Vorden de film: ,,Gisteren, vandaag en morgen".
Met in de hoofdrollen Sophia Loren en Marcello
Mastroianni.
Een strip-tease, die u nog nimmer zag
Uitgevoerd door Sophia Loren. Toegang 18 jaar.

Dezer dagen vond de heropening plaats van de
geheel gemoderniseerde en verbouwde parfumeriezaak en dameskapsalon van de heer Wiekart
aan de Dorpsstraat. Tevens werd de geheel vernieuwde herensalon geopend. Deze werd voorheen
geëxploiteerd door de heer Wiekart en zal thans
worden voortgezet door de heer P. B. Sietsma.
De herensalon is nu aan de voorkant van het pand
gekomen, terwijl de parfumeriezaak en de damessalon op ongeveer dezelfde plaats zijn gebleven,
zij het dan dat de oppervlakte groter is geworden.
Men treft in de winkel ruime sortering parfumerie, toiletartikelen en bijouterieën aan.

Naar wij vernemen zal op 29 oktober a.s. de heer
J. W. Harwig, hoofdemployé 1ste klas der PTT,
afscheid nemen van het personeel van het PTTkantoor Vorden en het daarbij behorende ressort,
na 47 jaar trouwe dienst te hebben vervuld, waarvan het grootste gedeelte te Vorden nl. 31 jaar.
Hij trad in dienst op l november 1918.
RESERVEER

maandagavond 8 nov.
voor de bloedafnameavond van
het Ned. Roode Kruis.

IETS NIEUWS VOOR VORDEN
EN OMGEVING
DE REDAKTIE VAN HET WEEKBLAD CONTACT HEEFT BESLOTEN
OM IN DE EDITIE, DIE DONDERDAG 23 DECEMBER VERSCHIJNT,
EEN FOTO-ZOEKWEDSTRIJD TE ORGANISEREN, WAARVOOR
PRACHTIGE GELDPRIJZEN BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.
ER WORDEN IN HET BETREFFENDE BLAD FOTO'S AFGEDRUKT
VAN DEELNEMENDE ZAKEN, ZONDER ONDERSCHRIFT EN NU IS
HET DE BEDOELING DAT DE LEZER AAN DE HAND VAN DE
FOTO UITZOEKT OP WELKE ZAAK DEZE FOTO BETREKKING
HEEFT.
WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD DAT DEZE WIJZE VAN REKLAME
MAKEN VEEL NUT ZAL AFWERPEN.
DE KOMENDE WEKEN ZULLEN ONZE MEDEWERKERS DE VERSCHILLENDE ZAKEN EN BEDRIJVEN BEZOEKEN OM DEZE
REKLAME-AKTIE GEHEEL UIT TE WERKEN.

drukken
V.H. WOLTERS

""Nutsgebouw"'

Weekend-reklame

spaarzin is m'...

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema —

VRIJDAG EN ZATERDAG
vanaf 's morgens 10 uur.

ZONDAG 31 OKTOBER, 8 UUR:

HAZELNOOTGEBAK
44 et per stuk . 5 voor ƒ 2 , —

Gisteren, vandaag
en morgen

KOFFIEBROODJES
22 et. per stuk - 3 voor ƒ 0,98
SLAGROOMTOMPOEZEN
40 et. per stuk - 5 voor ƒ 1,50

\

ROZIJNENBOLLEN
van ƒ 1,25 voor

Deventer

Siemerink

ondeugender

Sophia Loren
dan ooit ! !

Vorden

ƒ l—

TOEGANG 18 JAAR

ZUIVERE AMANDEL BANKETSTAVEN
van ƒ 1,75 voor
ƒ 1,50

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

SPECULAASPOPPEN EN FIGUREN
lekker dik, 7 in een zak ƒ 0,95

Raiffeisen-Spaarweek
nog tot 30 oktober!

ECHTE SPECULAASJES
250 gram

Voor Opel automobielen

ƒ 0,95

NAAR

NEEMT PROEF MET ONS
MELKBROOD-SPECIAAL

Stap juist nu bij ons binnen. Ga sparen of spaar
extra. De Raiffeisen-Spaarweek is daar een
mooie gelegenheid voor!

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

BAKKERIJ

Spaar nul
Een premie van f2,50 aan iedere nieuwe spaarder
Een premie van f2,50 aan ieder 10e inlegger
Een premie van f5,-- aan iedere 25e inlegger
verstrekken wij tijdens de Raiffeisen-Spaarweek!
Bovendien een aardige attentie voor élke inlegger!
CPer spaarder niet meer dan eenmaal een premie of attentie)

f7.65 per fles

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V.

DOOP. BOERENLEENBANK
VORDEN

—

VORDEN

Op ons kantoor hebben wij
plaats voor:

Nieuwstad — Telefoon 1384

werkster

de spaarbank met volledige bankservlce

voor enkele avonden per week.
RAP BEENSCHILDEN EN
WINDSCHERMEN
6e fles Spar bier gratis bij aankoop van 5 flessen
l liter koffiemelk (31%) van 193 et voor
1 pak Spar speculaas van 105 et voor ...
2 pakken Spar lucifers van 60 et voor ...
Elk 4e p. Spar margarine van 44 et voor
150 gram cervelaatworst van 90 et voor
200 gram borstplaat
150 gram menagerie
l zakje vruchtenhagelslag
l pak Siam ryst
l zak droogkokende rust
l zak pruimen
l blikje soepballetjes
l fles witte of rode druivensap
250 gram kruidnootjes
500 gram Goudse volvette kaas
l fles Adel Rossa w\jn van 325 et voor

169 et
95 et
52 et
29 et
79 et
69 et
75 et
47 et
65 et
55 et
82 et
67 et
149 et
55 et
169 et
295 et

jongste bediende

voor het koude weer.

zegelkorting
- 17 et
- 9 et
- 5 et
- 3 et
- 8 et
- 7 et
- 7 et
- 9 et
- 13 et
• 11 et
- 16 et
- 13 et
- 30 et
- 5 et ,,

(mannelijk of vrouwelijk).

BROMFIETSBEDRIJF

Sollicitaties mondeling of
schriftelijk aan ons adres
Enkweg 17, Vorden

TRAGTER

KEUNE
Te koop: Toom zware
biggen 6 stuks bij
B. Peters, Heerlerw. 13,
Vierakker
Te koop: biggen.
B. Berenpas, tel. 6743
Te koop: Zware biggen
26 stuks.
H. W. Mullink, D 155
Kranenburg
Te koop: Beste biggen.
Oortgiesen, D 157
Medler
Te koop: biggen.
J. W. Wesselink,
,,'t Elshof"

OP HET VERSE VLEES ALTIJD 10% ZEGELKORTE^P

Coat met
rijbewi^!

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
Zutphenseweg 41
KOPEN BIJ DE SPAR
te SPAREN BIJ DE KOOP Nieuwstad 58

Bupro-gas

Telefoon 1 2 8 1
—

Telefoon 1 3 7 9

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 81
U hebt 't al gezien: een autocoat. Niet hinderlijk lang, maar
ook niet jekkerachtig kort.
Super Hunza Loden, dus warm
op de scooter. Voor een echte
Fortex valt de prijs erg mee.
ƒ139,-

Snelle en vakkundige
RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Kies voor
SHI
uw oliehaard
Kies voor snelle levering
en prima service

FORTEX

kleedt u altijd
GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN
telefoon 05752-1261

EEN KLASSE
beter.

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Telefunken
Vooraan in service

RADIO
TELEVISIE

Nord Mende

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 —

ZUTPHEN

—

TEL. 3813

Vooraan in kwaliteit

Met grote vreugde geven
wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje
JOHANNA
MARGARETHA

(Joke)
A. Vruggink
C. Th. F. VrugginkHasselaar
Vorden, 20 oktober 1965
B 91
N. J. EDENS

Tandarts
AFWEZIG

donderdagmiddag
4 november t.m.
zaterdag 6 november
Voor spoedgevallen:
J. G. v. Dtfke
Tandarts Hengelo (Gld.)
Spr. u. dagel. van 9-10 u.
behalve zaterdags

X BERT VISSER

X

en

Zelfbedienen is

X

V GERRIE STEGEMAN
r i

üX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag
5 november a.s. om 2 uur ten gemeentehuize te Vorden.

/^

geld verdienen

ft
V
U
-

Dat bewijzen wij u WEKELIJKS

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen.

WEER ONTVANGEN

Deventer, Vonderstraat 60
Vorden, Prins Bernhardweg 20
oktober 1965
Toekomstig adres: Bloemstraat 82,
Deventer.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.3018.00 uur in hotel ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

LINTHORST LEVERPASTEI, 2 blikken a 200 gram

X
X

l

X
THEO ZENTS
X
en
X
ANNY BERENDSEN
X
maken u bekend dat zij op zaterdag X
30 oktober het sacrament van het huX
welijk zullen ontvangen.
Ter gelegenheid hiervan houden zij re-. X
::

Te koop : Een demonstratie Convector haard.
HENK VAN ARK

ceptie in zaal Schoenaker van 5-6 uur. J
Gelieve geen geld of
goederen af te geven aan
mijn vrouw
G. J. te Waarlo-Beuker
daar door mij niets
wordt betaald.
J. W. te Waarlo
,, Grote Sluiter" E 76
Vorden
Te koop: plm. 30 are
knollen. Briefjes in te leveren tot en met zaterdag 30 oktober bij
B. van Til, Koekoekstraat 8, Vierakker
Voor direkt: Gratis kippenmest verkrijgbaar.
G. W. Weenk, Op Weenk
Linde

. Hengelo (Gld.), F 73
X Vorden, C 115
W oktober 1965

X
X

X
X
k

X
X

Wie kan mij helpen aan
winterwerk.
Inlichtingen bur. Contact
Te koop: Moderne kinderwagen, als nieuw.
H. J. Kerkhoven
't Hoge 24, tel. 1394

POORTERMAN-WASSINK

Dat ze nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen, behuwd-,
kleinkind en moeder.
Vorden, oktober 1965
,,'t Hilverdink"

het adres

Te koop : Winterwortels
H. Bloemendaal
't Hoge 44, Vorden

G. J.

X

Receptie van 3.00-4.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Heden overleed, zacht en kalm, na een
langdurige ziekte, onze lieve vader, grooten overgrootvader

Te koop: 3 vierdels van
een jonge koe.
H. J. Graaskamp. D 30,
Vorden, tel. 1602
Te koop: 3 vierdels van
een dik bevleesde vaars.
J. R. Borgman,
Heerlerweg l, Vierakker
tel. 05754-312
Te koop: Een r. b. maalkalf.
H. Walgemoet, C 124
bij Enzerink
Te koop: R. b. dragende
vaars of een afgekalfde.
G. J. Arfman,
Wildenborch

BEJAARDENKRING
Op donderdag 4 november om 14.15 uur
IN HET NUTSGEBOUW.
Rector Pans brengt ons een bezoek.

Te koop: 2 dragende
varkens bijna aan de telling bij
G. Korenblik, E 24,
Linde, Vorden
Te koop: 7 zware biggen
G. W. Assink,
Vordensebos
Te koop: Toom zware
biggen.
G. J. Eyerkamp, B 35

DYNAMO'S, LICHTKAPPEN,
ACHTERLICHTEN,

159

2 pakken heerlijke knappende BISCUITS

98

2 grote stukken GEVULDE SPECULAAS

98

2 pakjes WAFELS, van 70 et voor

49

2 grote zakken POTGROND

8 9

Grote blikken ANANAS, tijdelijk

98

10 zakjes VANILLESUIKER voor

39

250 gram SPECULAAS

69

PRACHT KOP EN SCHOTEL

SNOEREN, LAMPJES
RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

O.L. Dorpsschool
HET HACKFORTFEEST

wordt dit jaar door de leerlingen van de laagste klassen gevierd op
DONDERDAG 4 NOVEMBER.
Ook de kinderen die volgend
jaar voor het eerst naar de
O.L. Dorpsschool gaan worden
verwacht en wel om kwart
over één bij de school.
Deze nieuwelingen dienen vóór l oktober
1966 de leeftijd van 6 jaar bereikt te hebben

89

CHOCO-HAGEL, 200 gram

45

VITELLA INSTANTPUDDING, 3 pakjes

99

REKLAME THEE, 2 pakjes

10O

NESTLÉ SLAGROOM, nu per blikje

89

200 gram BOERENMETWORST

89

DEZE WEEK

bij elke kilo SUIKER, 8 grote repen CHOCOLADE voor

79

TIJDELIJK 11 CT. KORTING OP ELK BUSJE NESCAFÊ
BOVENDIEN l PLASTIC BEESTJE GRATIS
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, BIJ ELK PAKJE
PUDDING, l KWARTETSPEL GRATIS

W A A R D E B O N
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l GROTE POT APPELMOES inhoud 1000 gram voor

79

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Kinderboekenweek
Het geschenk, de prachtige
plaat, krijg je bij aankoop van
tenminste ƒ 5,— aan kinderboeken.

Fa. J.W.HLBERS

Nieuwstad 5

Hietbrink

weduwnaar van
G. Kappert
in de ouderdom van 85 jaar.

Hummelo:
Warnsveld:
Vorden:

E. Oldenhof
A. H. Oldenhof-Bennink
T. Nusselder-Oldenhof
D. H. Nusselder
M. Neuteboom-Oldenhof
R. P. Neuteboom
E. Oldenhof
Achterkleinkinderen

Vorden, 21 oktober 1965
C 91
De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 25 oktober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na jaren van ziekte, werd heden uit ons
midden weggenomen, mijn lieve man, onze
lieve zorgzame vader
HERMANUS JOHANNES HABMSEN

op de leeftijd van 42 jaar.
H. Harmsen-Arfman
Dirk
Hetty
Baak, 26 oktober 1965

Te koop: R. b. neurende
en nieuwmelkte .koeien
Veehandel Vlogman

89

DIRK MARINUS GARRITSEN

Vorden:
Te koop: Plm. 2 jaar
oude boxer, goed waaks.
Zware wentelploeg merk
Bramagone en een eiken
uittrektafel bij
Jansen, B 95, Delden
,,'t Hammink"

Grote stukken BADZEEP, 2 stukken voor

hun 25-jarig huwelijk te mogen herdenken.

VEE SCHEREN

Almenseweg 13

Maandag 11 november a.s. hopen onze
geliefde ouders

X A. J. POORTERMAN

Te koop: Een Miele wasmachine m. verwarming
Groot Jebbink, E 6
Linde

H. G. Oltvoort

Toekomstig adres: Almenseweg 7,
Vorden.

X
X
X
X

98

Grote potten MEIKERSEN OP SAP

WECHGELAER

Dierenarts
AFWEZIG
maandag l en dinsdag 2 november.
Praktijk:
Harmsma

100

Gezinsflessen SLASAUS, dubbele inhoud

De teraardebestelling zal plaats vinden op
zaterdag 30 oktober om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Steenderen.

Voor leuke, moderne

hoeden
in diverse kleuren naar de
speciaalzaak

Kroneman-Jörissen
Wij hebben ook een pracht
kollektie
BONTMUTSEN

HET BINNENHUIS
FA. A. POLMAN - Vorden - Tel. 1314
Heden donderdag 28 oktober
vrijdagmorgen 29 oktober en
zaterdagmorgen 30 oktober
z\jn wy

gesloten
Evenals BOEKENBONNEN om cadeau
te geven hebben wij voor u

WAARDEBONNEN
DUPLI COLOR LAKSPUITBUSJE

om zelf beschadigingen aan uw
auto bij te spuiten.

voor PLANTEN EN BOLLEN,

U betaalt dan nog niet
de verhoogde
^ Omzet Belasting
en profiteert bovendien
van onze speciale
inruilactie waarin wij
de dubbele waarde
voor uw
•% oude Brommer
geven.

SOIEX OIO de luxe

nog steeds ff 399.plus 50 tot 200 gulden
dubbel O B voordeel

enz. om uw vrienden en
relaties te verrassen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

VOORDEELACTIE

Fa. Kettelerij
ZUTPHENSEWEG 54 - TELEFOON 1508

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Vorden

Het Binnenhuis

Vrijdag 29 oktober
opening
meubeltoonzalen

WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman
Vorden - Telefoon 1314

Door de grote oppervlakte (300 m) zijn wij nu in de
gelegenheid u een enorme kollektie meubelen te tonen:
BANKSTELLEN
SLAAPKAMERS
HUISKAMERS
BERGMEUBELEN

Zowel in het

BUREAU'S

klassieke

STAANDE
SCHEMERLAMPEN
VLOERBEDEKKINGEN
GORDIJNEN EN VITRAGES

als in het

moderne
genre.

Wij nodigen u gaarne uit onze toonzalen te
bezichtigen en wel op
vrijdag

29 oktober van 3.00 • 9.00 uur

zaterdag

30 oktober van 3.00 - 9.00 uur

Gedurende de openingsweek t.m. 7 november geven wij

10 pCt. korting

op alle voorradige goederen

MAAK NU GEBRUIK
OPENINGSKORTING

VAN ONZE
Trouwplannen? Nieuwe woning? Nieuwe meubelen? NU OF LATER

DE f 110.- VAN LOVABLE

BIJ BETERE
WONINGINRICHTING
HOORT EEN

doelmatige
Lovable

vestigde zich in 1959 in Zutphen en is sindsdien enorm gegroeid

verlichting

Lovable
Wij exposeren een

Lovable

produceert prachtige beha's, stepins, panties, jupons etc. waar elke vrouw verrukt
van is

Lovable

heeft voor de fabrikage van deze artikelen één der modernste ateliers van Europa,
waar het gezellig werken is

Lovable

heeft met de verkoop van zijn kwaliteitsartikelen een enorm succes. Daardoor moet de
kring van Lovable medewerksters zich ook steeds uitbreiden

in samenwerking met

Lovable

heeft in Nederland nu reeds meer dan 500 medewerkers en medewerksters, die met
veel plezier in dit jonge bedryf werken

HET BINNENHUIS

Lovable

kan zijn medewerkers en medewerksters een zéér goed inkomen bieden. Bij goede
prestaties kan een modinette, afknipster of kontroleuse ƒ 110,— per week verdienen

FA. A. POLMAN

Lovable

heeft een personeelsafdeling, die alles doet om u het werken in ons bedryf zo prettig
mogelijk te maken. Maak een afspraak ! !

Kom op onze personeelsafdeling praten. Als u dit wilt, komen wy u graag thuis
bezoeken.

exclusieve
verlichting

Opening toonzalen vrijdag
29 oktober om 3 uur.

G.Emsbroek £ Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Want in onze ateliers in Zutphen, Doetinchem en Ruurlo is nu plaats voor

Telefoon 1546
Vorden

MODINETTES, AFKNIPSTERS EN KONTROLEUSES
Vraag inlichtingen over de ƒ 110,— van Lovable !

N.V. Lovable - Nederland
Industrieweg 84-90
ZUTPHEN
Telefoon O 57 50 - 22 41

Loolaan 4
DOETINCHEM
Telefoon O 83 40 - 56 35

Dorpsstraat 30
RUURLO
Telefoon O 5/T 35 - 672

LOVABLE, het bedrijf dat uw ^ zal stelen!!

EEN EIGEN HUIS IS GOUD WAARD !
Laat u daarom serieus voorlichten omtrent aankoop van een
goede en solide woning. Wij bouwen _ of beginnen binnenkort
met de bouw - in de navolgende plaatsen:
Hengelo (Gld.), Korenbloemstraat, koopprijs p.w. ƒ 34.000, —
's Heerenberg, Hoge Distelweg, ramingprijs p.w. ƒ 28.400, —
Dinxperlo, Ds. van Dijkstraat, koopprijs p.w. ƒ 29.250, —
Winterswyk, Joh. Vermeerstraat, koopprijs ƒ 45.000, — k.k.
Zevenaar, Tulpenstraat, ramingsprijs p.w. ƒ 29.000, —
Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo, Brummen, Diepenheim, Dieren, Geesteren, Heteren, Hummelo, Laag Soeren,
Rheden en Steenderen.
Inlichtingen GRATIS en VRIJBLIJVEND bij:

N.V. Mij. Eigenwoningbezit „Gelderland"

Dieren — Spoorstraat 42 a — Tel. O 83 30 - 40 53 b.g.g. 45 68

27e jaargang no. 31

28 oktober 1965

Algemene ledenuergading G.M.u.L.
De Afdeling Vorden van de Geld. Mij. van Landbouw hield dinsdagavond in de zaal van Hotel
,,Het Wapen van Vorden" een goed bezochte
algemene ledenvergadering onder leiding van de
heer A. G. Mennink.
In zijn welkomstwoord werd Mr. H. Wisselink,
directeur van de Lagere Landbouwschool te
Bathmen in het bijzonder hartelyk welkom geheten.
De voorzitter zei vervolgens in zijn openingswoord
dat het drukke zomerseizoen weer voor 't grootste deel achter ons ligt. Spr. gewaagde van een
redelijke prijs voor -vrijwel de gehele agrarische
produktie hoewel de regenbuien onophoudelijk het
land geeselden met als gevolg dat de gewassen
en de structuur van de grond grote schade leden.
Wat dit de boeren heeft gekost en nog zal kosten
is niet te bepalen, aldus spr., maar zeker was het
dat de granen een mindere zaadopbrengst per ha
en per gewas opleverden dan het vorig jaar. Derhalve hooioogst is mislukt en er dient zeker met
mindere opbrengst van aardappelen en bieten
rekening te worden gehouden. Het graanvoer
(stoppelknollen) groeit evenwel bijzonder hard,
zodat aan het einde van het jaar op een flinke
voorraad wintervoer kan worden gerekend. Ook
de overheid maakt zich, aldus spreker, zich nogal
gemakkelijk van de waterschade af door de getroffen boeren te verwijzen naar de rijksgroepsregeling „zelfstandigen" van de Algemene Bijstandswet. De getroffen boer die in de laatste
drie jaren door elkaar geen hoger inkomen heeft
gehad dan ƒ 8.000,— en nu in moeilijkheden verkeert wegens geleden waterschade, kan in aanmerking komen voor: 1. periodieke uitkeringen
voor bestrijding van de dagelijkse kosten; 2. bedrijfskapitaal (met of zonder rente) voor de
voortzetting van zijn bedrijf. Als geleden schade
wordt aangemerkt: 1. misgewas (geheel of gedeelteiyk); 2. het niet tot zijn recht komen van
uitgestrooide kunstmest en 3. opnieuw inzaai van
grasland waar de grasmat door water is verwoest. Zij die hiervoor denken in aanmerking te
komen wil het hoofdbestuur of afdelingsbestuur
behulpzaam zijn bij de aanvrage. De overheid
heeft echter tot nu toe geen enkele uitspraak gedaan om de ernstig gedupeerde boeren, welke vrijwel geen wintervoer hebben kunnen winnen of
vee hebben moeten verkopen te helpen. Spreker
noemde de noodzaak tot schaalvergroting (t.w.
aankoop van landbouwgrond, aanschaf van meer
rundvee, varkens, kippen of mestkalveren etc.)
iets waarmede elke boer te maken krijgt, doch
velen deinzen voor het doen van een zo grote investering terug. Menigeen gaat volgens spreker,
voor de kosten van aanschaf van levende have en/
of bedrijfsgebouwen, vaak een kontrakt aan met
de veevoederleverancier of fabriek. Spreker voelde zich echter niet erg gelukkig met zulks een
kontrakt, omdat geld wat door de boer is verdiend in de portemonnaie van de veevoederleverancier of diegene die de kontrakten plaatst verdwijnt. Spreker toonde zich een voorstander van
het „samenwerkingssysteem" (Boerenleenbankaankoopver .-veeafzetver.) waarin wordt voorzien
in de kredietbehoeften tot de volle 100 pet. van de
kosten. In dit systeem zal de boer „boer" blijven.

Vorden kreeg

De voorzitter dankte de heer ^nsselink voor zijn
medewerking aan deze ledenvergadering.

Ijsbaanvereniging

Baan wordt „Ijsbaan Hackfort" genoemd

*•

De Nederlandse varkensstapel bedroeg voor enige
jaren terug plm. 3,5 miljoen stuks, in 1964 was
dit al 5 miljoen en dit jaar 6 miljoen stuks. Volgend jaar zal dit, gezien de dekkingsstatistieken,
7 miljoen zijn. De varkensstapel in ons land maakt
slechts 10 pet. uit van het geheel aanwezige aantal in de EEG-landen tezamen. Alleen varkens
van de kwaliteitsklasse la worden geëxporteerd,
80 pet. van de la klasse gaat naar het buitenland.
Wat voor de varkens geldt, aldus spreker, zal
ook wel eens voor het pluimvee kunnen gelden.
Wanneer de markt vrij wordt, zal het ook hier
gaan om de kundigheid van de pluimveehouder
maar ook zeer zeker om grotere eenheden.
De grote eenheid kippen of slachtkuikens vraagt
ook een grote investering. Ook hier moet een goede samenwerking zijn tussen pluimveehouder met
boerenleenbank en aanvoer- en afzetvereniging.
Een begin van samengaan vindt men in het stichten van fokkers-mesterskombinaties van varkens.
Op plaatsen waar deze kombinaties al enige jaren werken is het aantal la varkens al van 40 pet.
naar 57 pet. gebracht. Ook in Vorden is vorige
week een kombinatie gestart.
In samenwerking met de ABTB en CBTB zullen
in Vorden 6 varkensvoorlichtingsmiddagen of
cursussen worden gehouden. Deze zullen in zaal
Eskes worden gegeven op woensdagen te beginnen om half twee, l, 8, 15 en 22 december 1965
en 5 en 12 januari 1966.
Ook heeft het bestuur van de afdeling veel besprekingen in de afgelopen zomer gevoerd met
de afdelingen Hengelo (Gld.) en Warnsveld ter
voorbereiding van het stichten van een ziekenkosten onderlinge verzekering, een verzekering
die het financiële risiko bij ziekte zo volledig en
tegen een zo laag mogelijk tarief van de leden wil
opvangen. Per l januari 1966 zal met 400 verzekerden worden gestart. De verwachting werd uitgesproken dat dit aantal zich spoedig zal uitbreiden. Op 26 en 27 november a.s. zullen met de
Bond van Plattelandsvrouwen en Jong Gelre propagandafeestavonden worden georganiseerd. De
kulturele avond vindt plaats in de tweede helft
van januari a.s., terwijl in februari een forumavond, waar een onderwerp op agrarisch gebied
zal worden behandeld, op het programma staat.
Ook zal het rapport „Achterhoek" in studie worden genomen in een tweetal avonden met als sprekers de heren J. te Voortwis, voorzitter kommissie
Achterhoek en Ir. J. A. van Nieuwenhuizen, rijkslandbouwconsulent voor Oost-Gelderland en W. J.
Lokhorst, alg. voorzitter GMvL. In de eerste helft
van februari a.s. zal in de buurtschap Het Medler
een streekavond worden gehouden waarin een
landbouwkundig onderwerp zal worden behandeld.
Vervolgens hield de heer H. Wisselink een zeer
leerzame inleiding over het onderwerp: „De toekomst van het gemengde bedrijf".
Aan de hand hiervan werden een aantal discussievragen over het gemengde bedrijf in groepen besproken waarop een verhelder^wte discussie volg-

Woensdagavond werd in het Nutsgebouw te Vorden een vergadering belegd met het doel om in
het dorp een ijsbaanvereniging op te richten.
Een voorlopig komité bestaande uit de dames
mevr. M. C. van Mourik-Spoor, mej. D. Jansen
en de heren H. Wesselink, C. Groen, dr. K. H. de
Vries, J. v. d. Broek en J. F. Geerken had hiervoor reeds plannen opgezet die deze avond aan
de vergadering werden voorgelegd.
Namens het komité gaf de heer Wesselink een
uiteenzetting hoe men tot deze plannen was gekomen. Zo bleek dat toen ongeveer zeven jaar
geleden „plan Boonk" nog in de kinderschoenen
stond, er stemmen zijn opgegaan, om de strook
grond nabij boerderij „De Haar" te bestemmen
als rekreatieterrein. Men achtte dit terrein toen
wel geschikt voor een ijsbaan. De Heide Mij.
achtte dit terrein evenwel niet geschikt voor een
ijsbaan.
Hoe dan ook, het Nutsbestuur is op de zaak gaan
broeden. Uiteindelijk werd nabij de Vordense
Beek (achter de Chr. Landbouwhuishoudschool)
een terrein gevonden, groot 1,3 ha, dat geschikt
was voor het aanleggen van een jjsbaan. De Heide
Mij. nam grondmonsters die goed werden bevon-

De eigenaar van het terrein, Baron van Wester^: holt, was genegen de grond voor het beoogde
doel beschikbaar te stellen. Het kontrakt dat door
• ' de heer van Westerholt was opgesteld was acceptabel. Hieruit bleek o.m. dat de baan voor een
" periode van 25 jaar kan worden gehuurd. Een en
ander kwam op naam te staan van het Nutsdepartement. Zodra de ijsbaanvereniging een feit
is (waartoe deze avond dus werd besloten) kan
de vergunning worden doorgegeven aan de vereniging.
De huur per seizoen bedraagt ca. ƒ 100,— dat,
al naar gelang de juiste grootte, tot ca. maximaal ƒ 120,— kan oplopen. In elk geval een zeer
billijke huurprijs, zo vond de heer Wesselink, die
er de heer van Westerholt zeer erkentelijk voor
was. Het egaliseren van het terrein door de Heide
Mij. bedraagt ƒ 7.500,—.
Het voorlopige komité heeft toen een begroting
gemaakt, waaruit bleek dat de baan jaarlijks ca.
ƒ 3.000,— zou gaan kosten. Hierbij is rekening
gehouden met een afschrijvingstermijn van tien
jaar. Door middel van de abonnementsgelden van
de leden en een gemeentelijke bijdrage hoopt men
deze ƒ 3.000,— elk jaar bijeen te krijgen.
De heren Wesselink en Geerken hebben toen plannen voorgelegd aan B & W. Zij hebben de indruk
gekregen dat de gemeente zich wel garant wil
stellen voor rente en aflossing, hetgeen natuurlijk
t.z.t. door de raad goedgekeurd moet worden.
De fam. Hofs heeft toegezegd dat men 's winters
gratis gebruik mag maken van hun weide die
juist achter de Chr. Huishoudschool ligt en die
men wil gebruiken voor stalling, kleedgelegenheid etc.
Het voorlopig komité heeft de Heide Mij. in principe opdracht gegeven de baan voor l december
gereed te maken. De vergadering ging hiermee
akkoord. Van de KNSB kreeg men te horen dat
de baan niet geschikt is voor wedstrijden. In de
toekomst bestaat evenwel de mogelijkheid er een
wedstrijdbaan van te maken, maar momenteel
zijn de kosten hiervoor te hoog, aldus de heer
Wesselink. Hierna besloot de vergadering tot definitieve oprichting van de „Ijsbaanvereniging
Vorden". De baan zal worden genoemd „IJsbaan
Hackfort".

Hierna werd tot de bestuurs'^Jkiezing overgegaan. Van het voorlopige komité ambieerden
mevr. M. C. van Mourik-Spoor, mej. D. Jansen,
dr. K. H. de Vries en de heer J. v. d. Broek geen
bestuursfunktie. Met algemene stemmen werden
de volgende heren in het bestuur gekozen: de heer
C. Groen, voorzitter; de heer A. Schipper, penningmeester; H. Wesselink, G. Harmsen, B. Maalderink, J. F. Geerken en G. J. Voorhorst. De heer
J. v. d. Broek werd benoemd tot technisch adviseur.
Het bestuur zal zelf een sekretaris uit haar midden kiezen. De vergadering machtigde het bestuur vervolgens het aantal van 7 personen uit te
breiden, waarbij de leden vanzelfsprekend ook
kandidaten kunnen stellen. Voorgesteld werd om
ook een vertegenwoordiger uit het onderwijs te
benoemen.
De kersverse ijsbaanvereniging telt momenteel
reeds 91 leden en door middel van een huis-aanhuis aktie hoopt men dit aantal aanzienlijk te
verhogen.
De lijsten van deze ledenwerfaktie kunnen bij de
heer H. Wesselink worden ingeleverd. Over de
kontributies werd langdurig gediscussieerd. Besloten werd dat dit door het bestuur, na informaties bij andere ijsbaanverenigingen, zo spoedig mogelijk bekend zal worden gemaakt.
Intussen kreeg het zojuist gekozen bestuur reeds
tal van taken op haar schouders gelegd. Zo zal
op het moment dat u deze regels leest de definitieve opdracht aan de Heide Mij. om de baan in
orde te maken, reeds weggestuurd zijn. Voorts
moet het definitieve kontrakt in orde worden gemaakt; de PGEM moet worden ingeschakeld voor
het licht, terwijl het bestuur zich voorts met B &
W in verbinding moet stellen inzake de garantie
voor rente en aflossing. Kortom er is nog veel te
doen om een baantje te kunnen trekken.
Degenen die t.z.t. willen trainen kunnen zich hiertoe al vast in verbinding stellen met de heer G.
Hoetink, Hackfort, C 37, telefoon 1513.
JUNIOREN ,,JUDOKWAI-VORDEN"
BEHAALDEN EERSTE PRIJS

Zaterdagmiddag werden door „Judokwai-Deventer" jeugdwedstrijden georganiseerd waaraan
jeugdploegen deelnamen uit Deventer, Vorden,
Velp en Enschede.
De jeugdploeg van Vorden o.l.v. H. W. Wentink,
Ie dan uit Zutphen, toonde zich oppermachtig door
alle drie wedstrijden te winnen. De Vordenaren
legden hierdoor met 147 punten beslag op de Ie
plaats. De ploeg uit Deventer werd met 97 punten 2e; Enschede werd derde met 77 punten, terwijl Velp met 47 punten op de vierde plaats beslag legde. Als scheidsrechters traden op de heer
D. Schilder, 5e dan uit Brummen en de heer van
Baren, Ie dan uit Enschede. Beide heren kweten
zich goed van hun taak.
Aan de seniorenwedstrijden die 's avonds werden
gehouden namen de volgende ploegen deel: Deventer, Vorden, Velp en een Canadese militaire
ploeg uit Duitsland. De Canadezen (Natoploeg)
die zeer sportief speelden werden door de meeste
ploegen onderschat. Alleen „Judokwai-Vorden"
slaagde erin de Canadese ploeg (die kampioen van
het Rijnleger is) te verslaan.
De eindstand luidde uiteindelijk: 1. Militaire ploeg
Canada uit Duitsland met 117 punten; 2. Judokwai-Deventer o.l.v. de heer van Linschoten, Ie
dan, met 87 punten; 3. Judokwai-Vorden o.l.v. de
heer H. W. Wentink, Ie dan, met 80 punten; 4.
Velp o.l.v. de heer D. Schilder, 5e dan, met 67
punten.

CARNAVALSVER. „DE DEURDREJERS"
GROEIT UIT HAAR JASJE

De carnavalsvereniging „De Deurdrejers", waarvan het ledental om en nabij de 200 zweeft, groeit
uit haar jasje. Op de maandagavond, in zaal
Schoenaker op de Kranenburg gehouden algemene
ledenvergadering, vormde het gebrek aan ruimte
tijdens de traditionele gekostumeerde balavonden
een punt van discussie. Het aktieve carnavalsbestuur heeft nu plannen in overweging genomen
om ook in het a.s. voorjaar te houden carnavalsfeesten weer voor de volle 100 pet. te laten slagen
eventueel door de feestvieringsruimte uit te breiden met de plaatsing van een danssalon, mits de
begroting dit toelaat.
Op deze jaarvergadering was er weer een kern
van enkele tientallen aktieve leden aanwezig.
Voorzitter, de heer J. Hartman, herdacht in zijn
openingswoord het onlangs door een ernstig ongeval overleden lid J. Haverkamp. Hij memoreerde de succesvolle carnavalsdagen 1965 en hoopte
ook, dat binnenkort bij de opening van het nieuwe
carnavalsseizoen met het Prinsenbal, allen hun
medewerking zouden geven.
Na de notulen, die wegens verhindering der sekretaris, werden voorgelezen door waarnemend
sekretaris, de heer B. Schoenaker, volgde een
keurig schriftelijk verslag van de kaskommissie,
die goedkeuring verleenden aan het financiële beleid der penningmeester.
Het jaarverslag van de waarnemend sekretaris,
lopende over de periode van oktober 1964 tot en
met september 1965, vermeldde weer een groot
aantal aktiviteiten.
Het Prinsenbal 1964 en de carnavalsdagen 1965
waren een groot succes geweest.
Vooral het kindercarnaval met de gekostumeerde
optocht, de opvoering van het blijspel „In de
Vergulde Os" door de toneelgroep der vereniging
en de gekostumeerde dansavonden met prijzen
voor de mooiste kostuums waren weer hoogtepunten. Ook de gekostumeerde dansavond voor gehuwden op zaterdag voor het carnaval trok ondanks de Toon Hermans-show op de TV voldoende belangstelling, zodat deze avond zeker zal worden herhaald. Hulde werd gebracht aan de Prins,
zijn beide adjudanten „Hermanus" en „Hendrikus", de Raad van Elf en de Tanzmarikes en last
but not least aan „The- Rythme Stars" die met
hun dansmuziek zeer veel tot het welslagen bijdroegen. Het was een zeer gunstig carnavalsjaar
mede dank zij de voortreffelijke samenwerking
tussen bestuur en leden.
Het financiële verslag ran penningmeester, de
heer H. Huitink, vermeldde over de periode: l
mei 1964-30 april 1965 een ruim batig saldo, welke mededeling met applaus werd begroet. In de
kaskommissie was aftredend de heer T. Hartman,
in diens plaats werd benoemd dé heer Eric Eykelkamp. Aan de scheidende heer Hartman werd
dank gebracht voor zijn medewerking.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de aftredende voorzitter, de heer J. Hartman en kommissaris, de heer H. Besselink, met bijna algemene stemmen herkozen. De heer F. Wellink gaf
de wens te kennen uit het bestuur^fctreden, hem
werd dank gebracht voor zijn al^Bteiten.
Als kandidaat voor deze bestuurfvlcature werd
door het bestuur gesteld de heer W. Veenhuis,
Vorden, terwijl door de vergadering de heer J. C.
van Langen naar voren werd gebracht. Bij stemming verwierf de heer Veenhuis 6 stemmen en
de heer van Langen 22, zodat^^^genoemde
werd gekozen. Daar de huidige se1^^??is, de heer
E. Eykelkamp, Zutphen, deze bestuursfunktie
moeilijk meer kan vervullen, zal thans in het bestuur onderling worden geregeld, wie deze funktie zal bekleden.
Het jaarlijkse Prinsenbal zal nu worden gehouden
op zaterdag 13 november a.s. in zaal Schoenaker
met om 20.11 uur de binnenkomst der Prins met
gevolg. In tegenstelling tot andere jaren, toen de
Prins om 11 minuten over 11 gebruikelijk aftrad,
waarna direkt de nieuwe Prins carnaval werd
uitgeroepen, zal nu alleen na afloop van het Prinsenbal, de Prins zijn carnavalsrijk vaarwel zeggen en aftreden. Op een speciale dansavond in
januari a.s. zal de nieuwe Prins carnaval worden
uitgeroepen.
Hierna volgde de kandidaatstelling der Pruis, hetgeen schriftelijk geschiedde. Ook nu zal de benoeming der Prins geschieden door het bestuur,
welke zich het recht heeft voorbehouden dit naar
eigen goeddunken te kiezen uit de ingebrachte
kandidaten.
Besloten werd om een werkgroep te vormen,
waarin een zestal leden, twee bestuursleden en
een lid uit de Raad van Elf. Hiertoe gaven zich
reeds vijf leden op. Deze werkgroep heeft zich
o.m. tot taak gesteld om de jaarlijkse kinderoptocht meer cachet te geven en eventueel uit te
breiden.
Ook zal de eigen toneelgroep van de vereniging
ter gelegenheid van het carnaval 1966 begin
maart, weer een komisch stuk op de planken
brengen onder regie van de heer C. Mense. Men
vraagt echter nog enkele spelers (sters) voor dit
stuk.
In de rondvraag kwamen nog diverse punten naar
voren o.m. de in de aanhef genoemde meerdere
ruimte voor feestvieren.
Voorzitter, de heer J. Hartman, bracht in zijn
slotwoord dank aan allen voor hun opkomst en
hoopte voor de komende feestelijkheden weer op
hen te mogen rekenen.
WITKAMPERS l — VORDEN l O—4

Vorden heeft op deze middag het wel heel erg
teleurstellende Witkampers een volkomen verdiende O—4 overwinning behaald. De vorige week
zo schotvaardige Witkampers-voorhoede had tegen de hechte Vorden-defensie niets in te brengen.
Na ca. 15 minuten spelen viel het eerste doelpunt.
Een hoge voorzet van rechts werd door de Larense doelman weggestompt, echter precies op het
hoofd van linksbuiten Dostal die deze onverwachte
kans in een doelpunt omzette O—1. De thuisclub
kreeg in deze eerste helft ook nog wel enkele
kansen, doch het juiste schot ontbrak.
In de tweede helft probeerden de bezoekers met
snel spel hun tegenstanders uit positie te brengen
dit gelukte wonderwel, want nadat de Vordenaren
eerst een paar doelrijpe kansen om zeep hadden
gebracht, was het na een kwartier raak. Een snel
uitgevoerde kombinatie tussen Eef Eggink en B.
Nijenhuis werd door Eggink in een beheerst doelpunt omgezet O—2.
Even later werd het O—3 toen Mombarg de bal uit
een vrije schop direkt afgaf aan Eggink, hetgeen
door de Vordense rechtsbuiten goed werd afgewerkt O—3. Witkampers was nog maar nauwelijks
van de schrik bekomen of de bal suisde voor de
vierde maal tegen het net. Deze keer was het A.
Nijenhuis die een vrije schop ineens keihard inkogelde. De thuisclub probeerde hierna nog wel de
eer te redden doch verder dan een prachtig schot
tegen de lat kwamen zij echter niet.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA

De juniorenuitslagen van afgelopen weekend waren als volgt:
Vorden A—Longa A 2—2; Vorden B—Wilhelmina
SSS A 4—2; Zutphen B—Vorden C 0—7; Vorden
D—Baakse Boys A 7—0; Be Quick C—Vorden E
13—1.
A.s. zondag gaat Vorden l op bezoek bij Keyenburgse Boys. Gezien het resultaat van jl. zondag
mogen wij aannemen dat Vorden een kleine overwinning of tenminste een gelijkspel gaat behalen.
Dankzij het resultaat van jl. zondag tegen Zelhem is Vorden 2 opgeklommen naar de tweede
plaats op de ranglijst, gelijk met De Graafschap
4. Komende zondag ontmoeten beide elftallen elkaar. Jl. zondag versloegen de Doetinchemmers
Keyenburgse Boys 2 met de rake cijfers 8—l zodat Vorden 2 weet waar het aan toe is.
Het verdere kompetitieprogramma luidt:
Vorden 3—Voorst4; Vorden 4—Baakse Boys 2;
AZC B—Vorden B; Vorden C—AZC C; Zutphen
C—Vorden E; AZC F—Vorden F.

VOOR BABY'S HUIDJE

PACELLI — RATTI 8—2

Ratti kreeg in Klarenbeek een flinke nederlaag
te inkasseren van Pacelli, dat met 8—2 de punten thuis hield.
De eerste helft bleef het spel aanvankelijk in
evenwicht en konden beide ploegen enkele aanvallen lanceren. Geleidelijk kwam nu de thuisclub
naar voren en bij een der eerste aanvallen belandde de bal via het been van een der Ratti-backs in
eigen doel l—0. Dit succes was voor Pacelli aanleiding er een schepje bovenop te doen 'en weldra
moest doelman Berendsen voor de tweede maal
het hoofd buigen 2—0.
De gastheren waren nu beduidend sterker en Ratti kon zich niet herstellen. Een blunder der doelman kostte de groen-witten in de 32e minuut een
derde treffer, terwijl vijf minuten voor rust Pacelli de stand op 4—O bracht.
Na de thee had Ratti een kleine veldmeerderheid,
maar wisten zij desondanks niet tot resultaat te
komen. Er werd wel geschoten, maar erg onzuiver. De tegenpartij kwam tot betere kombinaties
en wist met diverse snelle uitvallen liefst vier
maal het Ratti-doel te doorboren, zodat de stand
met nog een kwartier te spelen 8—O was. De
gasten hadden ook veel pech, nadat Takkenkamp
eerst een kopbal net over de lat kopte (uit een
corner), ving B. Overboek een pass van Schoenaker op en wist met een boogbal de stand op 8—l
te brengen. Lichtenberg zorgde, nadat hij de Pacelli-keeper was gepasseerd, voor een 8—2 eindstand.
A.s. zondag 31 oktober krijgt het eerste bezoek
van het sterke Beatrix uit Hoenderloo, welke
ploeg onlangs gelijk speelde tegen Sociï. De gaaten hebben heel wat in hun mars en Ratti zal alle
zeilen bij moeten zetten.
Ratti 2 speelt eveneens thuis tegen Voorst 7; de
derde uitgave is vrij. Het A-elftal speelt zaterdag
thuis tegen Hummelo en Keppel B.

öronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct
DASH —- SET UP 3 2—1

De dames van DASH (het vroegere Kraanvogelsteam) hebben de reis naar Zutphen Jl. maandagavond niet tevergeefs ondernomen; de eerste
kompetitiewedstrijd in de afdeling Zutphen der
NEVOBO tegen de dames van Set Up 3 werd een
2—l overwinning voor onze plaatsgenoten. De
zaal van het Stedelijk Lyceum trilde al in de eerste set van de spannende partij tussen beide dames-zestallen. Het ging eerst gelijk op, waarna
de Zutphenaren tot 7-4 konden uitlopen. Dash liep
echter snel in en wist op een gegeven moment
zelfs gelijk te komen 11—11. In een nek-aan-nekrace ging het op naar de 15, met 2 punten meer
17—15 kon Set Up nog net de eerste winst grijpen.
In de tweede set gaf Dash de toon aan en bleef in
,,the winning mood"; steeds behield men een
kleine voorsprong, die tenslotte een 15—11 zege
opleverde.
De laatste en beslissende set ging boven verwachting goed; de geel-witten kwamen tot mooie
smashes en speelden rustig en beheerst. De zwakke momenten van de tegenpartij werden volledig
uitgebuit, waardoor de Vordense dames een royale
15—8 eindstand behaalden. Een mooi succes voor
het Dash-team.
ORIËNTER1NGSRIT
„DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

Zondag a.s. zal de VAMC „De Graafschaprijders"
een oriënteringsrit houden welke is uitgezet door
de heer W. H. Rouwenhorst uit Zutphen. De start
is vanaf café Eskes om twee uur.
Op 20 november wordt de traditionele wildrit verreden. De modderrit vindt plaats op zondag 28 november. De ledenvergadering is gepland in hotel
„'t Wapen van Vorden".
OVERWINNING VOOR DCV

De Vordense damvereniging DCV behaalde te
Lochem een 12—8 zege op DCL.
De uitslagen waren: N.O.G.—Nijenhuis O—2;
Schrijver—Oukes O—2; Bos—Breuker l—1; Rougoor—Geerken l—1; Hazewind—ter Beest 2—0;
Stok—van Dijk l—1; Bennink—Wentink l—1;
Folkertsma—Wansink 2—0; Nijkamp—Smeenk
O—2; Koetsier—Masselink O—2.
VOOR MAILLOTS
KINDERKOUSJES
HELANCA PANTALONS

naar ....

P.S. A.s. maandag l november
zijn wü GESLOTEN

Blij zijn mei koude?

N.Y. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"

Dan een

ESTAofLINDE

BORCULO EN VOBDEN

Wekelijks Voordeel!

Bij VIVO

MACARONI

0.49

pak 500 gram

diepvrieskist

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :

VARKENSVLEES

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

L29

blik

FINESSE
BONBONS

too

de Heer, 250 gram

IMPORT
VERMOUTH

met snelvriesschakelaar en

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

„Ricordo"
literfles
met 100 wapentjes

3-kleurig waarschuwings-

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

3.95

systeem.

J. H. Wiltink
Het Hoge, Vorden, telefoon 1656

ANANAS
GEISHA

WOL
welke de meeste voldoening geeft voor het
te breien werkstuk

0.99

2 blik

adidasgP

vindt u in onze grote kollektie wolsoorten

UNOX SMAC

0.95

blik 200 gram ...

met de

banden
voetbalschoen
der kampioenen

Heeft u de wol al gezien waarvan u het
breistuk in de wasmachine kunt wassen en
centrifugeren? Komt u eens kijken.

Deze aanbiedingen zijn geldig v. 27 okt.-3 nov. '65

fa.
MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Breipennen met en zonder knop in alle
maten. Haakpennen ook voor wol. Patronen gratis.
Trenise haakpennen, breipenkokers.
HEDEN ENKELE RESTANTEN
ZEER LAGE PRIJS.

VIVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANE1
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

Doe het nu

IL VOOR

Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke gewenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

H. L'JTH

fa. Benrie

NIEUWSTAD 4. VORDEN

Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

Ideale bijverwarming

Zoekt u voor uw geld een

DAN EEN ELEKTRISCHE

StraalVentilatorRadiatorof Badkamerkachel

wég wasdag
geeft al een zesdaagse werkweek. U hebt dan zeker één
dag gewonnen wanneer de

Snel verwarmd en zonder reuk
(schone warmte).
Op iedere gewenste plaats in
huis.

WASAUTOMAAT
het werk doet.

VOOR EEN UITGEBREIDE KEUS

Vraag daarom vrijblijvend demonstratie bij u thuis of aan
onze winkel. Breng gerust uw
wasje mee.

G.Emsbroek £ Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Wy demonstreren u de

Telefoon 1546
Vorden

A.E.G.-Erres-EnglishElektric
WASAssurantiekantoor

DOE HET z e 11
heden hardboard
in de
122 x
122 x
122 x
122 x

maten:
214 cm
244 cm
274 cm
305 cm

è, ƒ 4,18 per plaat
è. „ 4,77 „ „
è, ,, 5,38 ,,
,,

VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN
NAAR

H A RMSEN
Schoolstraat, Vorden

Zondag a. s. aanvang 2 uur:

Ratti - Beatrix (Hoenderlo)

?

VOOR DE HUISVROUW

EN DROOGAUTOMATEN,

CENTRDJUGES, WASMACHINES

J. van Zeeburg

6. Emsbroek en Zn. cv

voor al uw
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

ATTENTIE ! !
Hebt u onze
VERSE HAANTJES
AL GEPROEFD?
ledere vrijdag voormiddag op de markt

tel. 1283

tel. 1214

6% rente
Inlichtingen en prospect!
b«:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).
Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

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

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

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

Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

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

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

280 et
290 et
300 et

Vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
250

gram
gram
gram
gram
gram

leverkaas
ham
boterhamworst
leverworst
fijne rookworst

100
150
60
50
100

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
VOOR BIJVERWARMING IN
DE MODERNE KEUKEN
EEN

bijzetfornuis (olie)
VAN

HENK VAN ARK
Vraag vrijblijvend inlichtingen

FOTO ZEYLEMAKER

LAAT UW WONING
VAKKUNDIG DOOR ONS

installeren

Houtmarkt 77, Zutphen
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's "

REPEN
geen 10 maar 15 voor

Advertenties
St Nicolaaskrant

Pencee 8 stuks geen ƒ l,—
maar
ƒ 0,89

a.s. vrijdag v.m.

geen 40 et per 100 gram maar
250 gram
ƒ 0,59

ROOKGEREI

A.Ü.A.IH1

LM l N K
P.S. A.s. maandag l november
zyn wij GESLOTEN

Reclame-aanbieding
op de Vordense Markt

moeten uiterlijk

in ons bezit zijn.

ƒ l,—

250 gram koekjes voor ƒ 0,55

SINASSCHIJFJES

