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u Onder voorzitterschap van de heer B. Arendsen Raedt,

j
x Kom,
kx Goed Nieuwjaar! x
Zoals wolken langs Gods hemel varen,
Bij sterren en heldere maan,
Alzo zijn, liefste, onzer jaren
dagen in dit goed jaar vergaan.
De dagen verhalen van vreugde
Van voorspoed en vredige maar.
De Lage Landen zich verheugden
In 't zonlicht van dit goede jaar.
Maar de dood ging zijn gang, ouden
en jongeren achter de baar.
Ik heb mijne liefsten behouden,
Dank, dank voor dit goede jaar!
Ga nu, Heer, weer met ons mede,
door donkere jaarwende-nacht,
schenk een goed Nieuwjaar van vrede:
houdt over Uw wereld de wacht.

(H. v.D.)

CAUSERIE OVER VERZEKERINGEN
De afdeling van de G.M.v.L. hield woensdagavond onder voorzitterschap van de heer A. G. Mennink in zaal
„Het Wapen van Vorden" een matig bezochte ledenvergadering. De heer Mennink richtte een bijzonder
woord van welkom tot de heer Beltman, directeur assuratiebureau G.M.v.L. te Arnhem.
Medegedeeld werd dat de heer Lechters op 22 januari
in zaal Schoenaker voor de G.M.v.L. en de A.B.T.B.
een causerie zal houden over stal- en hokkenbouw. Op
2 februari wordt in samenwerking met de afd. Hengelo en Warnsveld in „Het Wapen van Vorden" een
vergadering belegd, waar de heer Slingerman zal spreken over de landbouw in de E.E.G. De studieclub had
29 deelnemers.
Hierna gaf de heer Beltman een korte uiteenzetting over
het verzekeringswezen. Hij behandelde achtereenvolgens de arbeidsongeschiktheid, ziektekostenverzekering,
W.A. en motorvoertuigenverzekering. Hierbij wees hij
erop dat de arbeidsongeschiktheidverzekering loopt tot
60 a 65 jaar. Elk geval moet z.s.m. bij het bureau gemeld worden. De uitbetalingswachttijd beloopt naar
keuze 3, 12 of 18 dagen. Men is zowel in als buiten
het bedrijf verzekerd. Na aangifte komt een controlearts die zich met de huisarts in verbinding stelt. Bij
ziekte is men 52 weken verzekerd. Meestal is men dan
tot 60 jaar verzekerd, nadien stijgt de premie met 50%.
Op l januari moet elke bestuurder van motorvoertuigen en elke bromfietsrijder tegen W.A. verzekerd zijn.
Men wil trachten dat ongenummerde motorvervoermiddelen voorzien moeten worden van een plaatje met
daarop vermeld de naam van de verzekering.
Na beantwoording van een groot aantal vragen werd
deze geanimeerde vergadering gesloten.

oud weer
Voor huid
en handen

SAMENZANG EEN SUCCES
Het initiatief van het Nutsbestuur om in de Kerstweek
een samenzang te houden is in goede aarde gevallen.
Er werd een tijdje geleden een Kerstweek-comité in het
leven geroepen die in samenwerking met enkele verenigingen de plannen nader uitwerkte.
Woensdagavond werd dan deze samenzang gehouden.
Op het gazon voor de Herv. kerk was een kerstboom
geplaatst die voor de nodige sfeer zorgde. Talloze Vordenaren hadden aan de oproep van het comité gehoor
gegeven en samen met de dames en heren van het Vordense Dameskoor, Chr. gemengd koor Excelsior, het
R.K. gemengd kerkkoor en de muziekverenigingen Concordia en Sursum Corda werden diverse kerstliederen
gezongen. De opening van deze avond geschiedde door
Ds. J. J. van Zorge en de sluiting door pastoor Bodewes.
De muzikale leiding was in handen van de heer D.
Wolters. De vrijwillige bijdragen komen o.m. ten goede aan de zieken. Ongetwijfeld is deze samenzang in
de smaak gevallen en wordt het hopelijk volgend jaar
herhaald.
CONTACTAVOND OP KOMST
Naar wij vernemen is de voetbalver. „Vorden" voornemens op dinsdagavond 12 januari in zaal Brandenbarg een contactavond te houden. Er zullen een tweetal sportfilms worden gedraaid over de voetbalwedstrijd
Real Madrid—Benfica en een film waarbij een kijkje
wordt genomen achter de schermen van Real.
De junioren kunnen hier ook naar komen kijken. Na
afloop blijven de senioren o.l.v. trainer Jochemsen nog
een poosje bijeen.

Barchem, werd in zaal Eykelkamp de algemene ledenvergadering gehouden van de Coöp. Rundveefokvereniging „de Wiersse". Er was een zeer grote opkomst.
De heer R. Aaten, secr.-penningmeester, bracht de rekening en verantwoording over het boekjaar 3 november 1963—31 oktober 1964. De verlies- en winstrekening sloot met een totaaltelling van f 32.823,83, de balans f 19.848,82.
De heer H. Bouwmeester, E. 80, werd benoemd als lid
der controlecommissie, inplaats van de aftredende heer
H. Boersbroek.
Vervolgens bracht de heer J. Imenkamp een keurig
verslag over het afgelopen verenigingsjaar, van l juli
1963—30 juni 1964.
Het aantal leden bedroeg per 30 juni 1964 191 met in
totaal 1754 koeien (vorig jaar 195 met 1715 koeien).
Het aantal MRY koeien bedroeg 1471 (1429), F.H. 283
(286). Van de leden waren er 118 lid van het NRS
(114). Het aantal bedrijven waar machinaal werd gemolken bedraagt 106 (97).
longvee-registratie: In de periode van l juli 1963—
30 juni 1964 werden van de verschillende stieren geschetst: 800 vrouwelijke kalveren, 70 manl.; niet geschetst werden: 66 vrouwel. en 731 manl. In het fokregister voor koeien werden ingeschreven: 416 MRY
koeien en 93 F.H. dieren. Van de afgesloten melklijsten kregen er 1658 het fiat van de Rijksveeteeltconsulent.
Bij de geldelijke bepaling van de opbrengst der dieren
individueel bleek, dat de meeropbrengst per F.H. dier
f 34,93 bedroeg. In 1964 waren er 132 bedrijven met
een gemiddelde opbrengst van 500 of meer vetgrammen
per dag tegen 122 in 1963. Bij een vergelijking tussen
de 10 hoogste en 10 laagste bedrijven bleek het geldelijk verschil in opbrengst f 628,29 per rund.
Momenteel zijn er 72 leden met in totaal 756 koeien
die hun dieren laten onderzoeken op eiwitgehalte van
de melk.
De samensteller besloot met de wens uit te spreken dat
de belangstelling voor de fokkerij en de melkcontrole
in toenemende mate voortgang mag vinden.
Bij de gehouden be^Mirsverkiezing werd inplaats van
de aftredende voor^Ht de heer B. Arendsen Raedt,
die i.v.m. beëindigi^^^an het lidmaatschap niet herkies b,
icns zoon de heer H. J. Arend, Barchem. De heer B. J. Bannink, „Larenschot" Ruurlo, werd herkozen.
Besloten werd hei ^jjfc?nde jaar weer een fokveedag
te houden bij voUU^^B animo, terwijl ook medewerking zal worden verwRd aan een verzoek van de vereniging uit Ruurlo om in samenwerking met de K.I.
Ruurlo—de Wiersse en de betreffende fokverenigingen
een gezamenlijke fokdag te houden.
Hierna werden de ere-prijzen uitgereikt van de in september gehouden veekeuring, waarvoor een 14-tal leden in aanmerking kwamen.
Namens het bestuur richtte de heer B. J. Bannink zich
vervolgens tot de scheidende voorzitter dhr B. Arendsen Raedt, Barchem. Hij dankte hem namens alle leden
voor alles wat hij voor de vereniging had gedaan; toen
de fokvereniging in Barchem werd opgeheven en allen
bij de fokvereniging de Wiersse lid werden werd de
heer Arendsen Raedt als bestuurslid gekozen, dit was
op 7 febr. 1949. Hij dankte hem voor de prettige samenwerking, de goede ideeën. Hij hoopte dat de heer Arendsen Raedt nog vele jaren getuige zal mogen zijn van de
groei en bloei der vereniging en bood hem een rokertje
aan.
De scheidende voorzitter dankte voor de sympathieke
woorden en dankte ook de directeur, dhr. Aaten, de
heer J. Imenkamp, en allen die het afgelopen jaar hun
krachten aan de vereniging hadden gegeven. Bij de
rondvraaag werd besloten om aan de heer J. Boeyink,
een tegemoetkoming te geven in de onkosten i.v.m. het
door hem beschikbaar gestelde terrein voor de jaarlijkse
veekeuring.

Bqby en Kleuter
altijd gezonde huid met

IJSBAAN KRANENBURG GEOPEND
De jaarlijkse ijspret is weer begonnen. Dinsdagmiddag
werd de ijsbaan op de Kranenburg weer geopend voor
de vele schaatsliefhebbers uit Vorden en omgeving.
Uiteraard was vooral de jeugd hier goed vertegenwoordigd. De ijsbaancommissie heeft de afgelopen maanden veel vrije uren aan de voorbereidingen gespendeerd
en mag zich danook gelukkig prijzen, dat men de vele
problemen, o.m. de penibele water- en stroomtoevoer,
voorlopig heeft overwonnen. De baan is goed berijdbaar. Het zal voor jong en oud een genot zijn om op
deze gunstig gelegen en gemakkelijk te bereiken baan
op de gladde ijzers rond te toeren.
Wanneer de vorst blijft aanhouden is er zaterdags en
zondags gezellige muziek. De baan is 's avonds doelmatig verlicht. Voor verdere bijzonderheden zie de advertentie in dit blad.

KERKDIENSTEN donderdag 31 december
Herv. Kerk

NAJAARSVERGADERING
COöP. ZUIVELFABRIEK DORP

De najaarsvergadering van de Coöp. Zuivelfabriek in
het dorp welke onder leiding van haar voorzitter de
heer G. W. Winkel in zaal Bakker werden gehouden,
Geref. Kerk
was zeer goed bezocht.
7.30 uur Ds. J. D. te Winkel.
In het openingswoord werd inzonderheid welkom geheten Drs. J. Bierma, hoofd van de afdeling voorlichKERKDIENSTEN vrijdag l januari 1965
ting en organisatie van het Onderling BoerenverzekeHerv. Kerk
ringsfonds te Leeuwarden.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Dit jaar waren de produkten kaas en boter meestal op
Geref. Kerk
keuringen goed tot zeer goed. Dit najaar behaalde de
10 uur ds J. D. te Winkel
fabriek te Vorden op de F.N.J. Kaaskeuring een gouden medaille voor de ingezonden kaas. Een woord van
R. K. Kerk Kranenburg en Vorden
dank aan de chef-kaasmaker en zijn „staf" is dan ook
8 en 10.15 uur Hoogmis
zeker op zijn plaats voor deze prestatie.
Zondag 3 januari
De exploitatie van de zuivelfabriek is weer bijzonder
goed geweest. Ook over de nabetalingen in het voorjaar
Her u. Kerk
konden de leden tevreden zijn. Wanneer wij de cijfers
10 uur ds I. L. Uyterschout, Jeugddienst.
van het totaal aantal mclk-kalfkoeien vergelijken van
7.15 uur ds J. J. van Zorge
de meitelling 1963 en 1964 dan blijkt dat er in Nederland 65438 melkkoeien minder waren of wel 3,7 pet.
Medlerschool
Er werd in Nederland dan ook 1,7 pet melk minder aan
10 uur ds J. J. van Zorge
de fabrieken afgeleverd. De laatste jaren gaan in ons
Geref. Kerk
land verschillende zuivelfabrieken samen, kleine doch
ook grote, die dan overgaan tot de z.g. topcoöperatie.
10 en 3 uur ds Schippers van Amersfoort.
Thans is het zo ver dat de 3 centrale zuivelcoöperaties
R.K. Kerk dorp
die in Gelderland en Overijssel werken, t.w. De Berkel8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
stroom te Lochem, Comego te Zutphen en de Coöp.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
Condensfabriek te Deventer besloten hebben om aan
de
leden een plan voor te leggen om binnen afzienbare
R.K. Kerk Kranenburg
tijd over te gaan tot samenwerking. Daarmee wordt een
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
grootscheepse bundeling van belangen verkregen, want
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
in 1963 beschikten deze bedrijven samen over 500 miljoen kg melk. Dat is 1/3 van de totale melkaanvoer van
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
de fabrieken die bij de G.O.Z. zijn aangesloten. De
(alleen spoedgevallen)
Vanaf donderdag 5 uur nam. tot zondagavond 11 uur voorzittter besloot zijn openingswoord met de hoop uit
te spreken dat uit het samengaan van deze 3 bedrijven
Dr. Lulofs, tel. (05752) 1255
iets goeds te voorschijn komt.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
De directeur, de heer M. Groen, deed vervolgens een
half tien en tien uur 's morgens.
aantal mededelingen aangaande de fabriek. Zo was o.a.
de melkaanvoer aan de fabriek, welke in het voorjaar
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
een achterstand vertoonde, in het najaar weer opgeVanaf donderdagmidd. 12 uur tot en met maandag- heven door een hogere aanvoer, welke momenteel meer
dan 10 pet. bedraagt. Het melkvervoer liep goed, zodat
morgen 4 jan. 8 uur H^osma, tel. (05752) 1277
slechts één melkrit moest worden aanbesteed. Ook de
BRAND I/^VEN: no. 1541.
kwaliteit van de melk was goed. Zo werd tot en met
Bij geen gehoor: Telei-».»j no. 123°
14 november 1964 van de aangevoerde melk 53 pet.
(Bureau Rijkspolitie) in de eerste klas, 30 pet. in de tweede klas en 17 pet.
in de derde klas gekeurd. Van alle fabrieken, ressorBURGELIJKE ST^ID van 23 t.m. 29 dec.
terende onder het Regionaal Orgaan voor melkhygiëne
Geboren: d. van H. I.^Adn en A. Rotman.
behoort de Vordense tot de fabrieken met de beste reOndertrouwd: Geen.
sultaten. Aan toeslag werd over deze perode betaald
Gehuwd: H. W. Steenblik en H. J. Beeftink; J. A. G. plm. f 66.000,-, aan korting ingehouden plm. f 21,000,-,
Steenbreker en J. G. B. Wissink; J. S. Th. Oudsen per saldo dus f 45.000,- meer aan toeslag betaald dan
en H. G. H. Vos; J. H. Freericks en Th. H. M. Wol- aan korting ingehouden. Aan de ene kant, aldus spr.,
tering; G. G. J. Kuipers en M. F. A. M. Borgonjen; mogen wij ons over het resultaat verheugen, aan de
H. J. A. Mullink en M. E. Jansen.
andere kant moeten wij blijven streven naar nog betere
Overleden: A. J. Wooldrik, vr., 76 jaar, wed. van resultaten. Over de kwaliteit van de produkten kan de
ter Balkt; G. Schuitemaker, vr. 79 jaar, echtg. van
fabriek tevreden zijn, in sommig opzicht zelfs meer
H. Wijchman.
dan tevreden. Bij de kaaskeuringen in 1964 door de
Geld. Overijsselse Zuivelbond is de fabriek als nr. l
uit de bus gekomen en als enigst bedrijf in aanmerking
A.s. zondag 3 januari
kwam voor een zilveren medaille. Dit is het derde
achtereenvolgende jaar, dat ons bedrijf als nr. l eindigt,
aldus spr.
In het afgelopen jaar kwam de nieuwe kantine met wasen kleedgelegenheid klaar, dat door het personeel zeer
Voorganger:
werd gewaardeerd. Aan onderhoud aan woningen en
Ds. /. L. Uyterschoüt
fabriek werd in het afgelopen jaar weer veel gedaan.
Over de financiële resultaten zijn bestuur en spreker
Aanvang samenzang om 9.50 uur
zeer tevreden.
De heer Drs. J. Bierma hield een korte causerie over
Finland in het O.B.F. Spr. wees erop, dat de grote
VOLLEYBAL
groei en bloei van het O.B.F, mede te danken is aan
de
Coöp. Zuivelfabrieken. Ook de drang tot sparen
Tot besluit van de eerste competitiehelft speelden „De
heeft
medegewerkt tot deze bloei. Na een kort woord
Kraanvogels" in Zutphen een tweetal wedstrijden. In
de eerste ontmoeting tegen Set Up 2, de kampioens- van de heer Klein Geltink over het O.B.F, verzekekandidaat in Klasse l wisten de Vordense dames de ringswezen werden dia's over Finland vertoond, welke
bij de aanwezigen zeer in de smaak vielen.
eerste set met 15—9 op hun naam te brengen. Helaas
verloren zij na felle tegenstand de tweede set, terwijl
BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
ook de derde partij een Zutphense aangelegenheid werd. In de A klasse smaakte de Kets I het zoet der overIn de volgende ontmoeting tegen Hercules I uit Zut- winning in de thuiswedstrijd tegen Excelsior I Baak;
phen wonnen de geel-witten op overtuigende wijze met de Vordenaren wonnen met 7—2 en staan nu derde
de setstanden 15—6 en 15—8.
in het klassement. De Zon I verloor op 't nippertje met
5—4 de uitwedstrijd in Wichmond tegen K.O.T. I. Zij
bezetten nu de 4de plaats met 44 punten uit 9 wedstrijden. Kranenburg I kon het thuis niet bolwerken
tegen Drempt I; het werd 2—7 voor de bezoekers.
De Zon 2 en Kranenburg 2 hadden beide met een inzinking te kampen; De Zon 2 verloor met 2—7 thuis
van Ons Genoegen 2; Baak en de Kranenburgse reserves met dezelfde cijfers van Drempt 2. Kranenburg 2
blijft hekkensluiter in de B afdeling met 24 punten,
Een lichte, snel wasbare
terwijl Hartman c.s. 5de zijn met 46 uit 9.
2.30 en 7.30 uur ds J. J. van Zorge

JEUGDDIENST

DRALON
GOODNIGHT DEKENS

deken, met de
eigenschappen van een
wollen deken.

EXCtUSIEF BIJ

„HET BINNENHUIS

DAMMEN
H f l ccr.sk' t i e n t a l VMM I ) C \
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen niet het k l e i n s t mogelijke
verschil H—i) gewonnen van Denk & Zet I uit
Laren. Aanvankelijk lee'k liet erop dal IK'V mi
grote zege tegemoet zou gaan want op een geg'
moment hadden de Vordenaren een (J-O voorsprong.
De bezoekers slaagden erin om naast DCV te komen
6—6. In de spannende slotfase bleek ÜCV toch nog
over de langste adem te beschikken, 11—9. Vermeld dient te worden dat de Vordcnaren met 4 invallers speelden.

Hierdoor delen wij u mede, dat door samenwerking van ondergetekenden, met ingang van
1 januari 1965 de bestaande
autorijschool A. G. Tragter is verenigd onder
de naam

RI|SCHOOL

„DE EENDRACHT"
VORDEN

Hopende door deze samenwerking u in de
toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn,

J. H.

verblijven

Fa. J. W. Albers

A.

HILFERINK ALMENSEWEG 15 - TELEFOON 1019 - VORDEN

G.

Theo Hartman - Super Cleaning
Burg. Galléestraat 44
wenst allen een gelukkig nieuwjaar

TRAGTER ZUTPHENSEWEG 95 - TELEFOON 1250 - VORDEN

Voor een
bestelling, groot

D. DECK - 't Hoge 61
wenst allen een voorspoedig nieuwjaar

een gelukkig en
wenst vrienden en bekenden vanuit New
Zealand, een voorspoedig 1965.

Het Bestuur van het N. K. V.
wenst geestelijk adviseur en leden
een Zalig Nieuwjaar
Burg. Galléestraat

Café

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar

fl. U. Hartman V

Sigarenmag. 't Centrum
G. W. Eijerkamp

zijn!

Morrinsville R.D. 4

Fam. R. J. KOERSELMAH

en personeel

moet men bij

fam. J. W. Krauts

1965

Garage A. G. TRAGIER

of klein,

wenst iedereen

voorspoedig

Wij wensen vrienden
en klanten een
voorspoedig 1965

BLOEMENDAAL

U belt 1236

en wij zorgen voor

de rest.

Transportbedrijf

Fa. J. J. Woltering & Zn.
aan allen een voorspoedig 1965 toegewenst,

Stationsweg
wenst allen een gelukkig nieuwjaar
LUNCHROOM

ieuwjaar.
*
„Zowel voor gezonden als voor cranken.
koopt men hier goede dranken"
allen

VORDEN

een gelukkig nieuwjaar

en personeel
wenst allen een gelukkig nieuwjaar.

Een voorspoedig en gelukkig 1965
wenst U

fa. Martens
Wapen- en Sporthandel

Steeds vaker Kistemaker

wenst alle afnemers, vrienden en kennissen
een Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar

wenst allen een gelukkig 1965

R.K.S.V. „HAÏTI"
wenst leden, donateurs en
begunstigers
een Zalig Nieuwjaar

Kranenburg's Belang

wenst u allen
een behouden reis
een behouden thuiskWIst
i in 1965
Het bestuur van de
wenst haar leden en donateurs

Het Bestuur van de Muziekvereniging

„Concordia"

wenst haar dirigent, leden en donateurs
een voorspoedig 1965

Een heel jaar lang,
de allerbeste wensen
VOOR ALLE MENSEN
Door Frans: U weet wel

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd

Garage KUYPERS

FRANS KRUIP

ASSURANTIEKANTOOR
J, VAN ZEEBURG

gelukkig nieuwjaar.
Slagerij M. G. Jansen
Telefoon 1451
Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

wenst allen een gelukkig 1965

FOTO DOLPHIJN

De allerbeste wensen u toegewenst
voor 1965
fa* G. W» Luimes - B» Lammers

Een gelukkig 1965
voor u allen wordt u
toegewenst door
Smederij H. van Ark

worden u toegewenst door de
uitgever en medewerkers van

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toe.

CONTACT

Fa. Pongers, Nieuwstad 10

Wij wensen onze geachte clientèle, vrienden en kennissen een
alleszins gelukkig
nieuwjaar.
SMIT, Zutphenseweg

wenst u allen een
Gelukkig en Voorspoedig 1965

Een goede Jaarwisseling
en een Voorspoedig 1965

hét blad van Vorden

Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudelijke artikelen

Wij wensen u een
voorspoedig en
gezegend 1965 toe.
Horlogerie
SIEMERINK
BERVO
en personeel
wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

J. WENTINK
Horlogerie
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

H. J. REMMERS
Zutphenseweg
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar
A. MEENINK
Varkenshandel
Zutphenseweg
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Administratiekantoor
S. A. H U I Z I N G A
wenst allen een
gelukkig 1965
Wij wensen u een
gelukkig Nieuwjaar

Fam. G. REMMERS

Fa.G.W.Bielderman&Zn.
Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

en personeel Wij wensen allen een

wenst allen een gelukkig nieuwjaar.
Het Bestuur van de buurtvereniging

voor Veilig Verkeer

een voorspoedig nieuwjaar.

wenst allen een voorspoedig 1965

Het Bestuur der

Ver.

voetbalvereniging „VORDEN'

Café U E N K

Zutphenseweg
A. R. HEUVELINK
Kranenburg
Depot Wessanen

Het bestuur van de

Aan al onze vrienden
en klanten een
gelukkig nieuwjaar
Fa HIETBRINK
P. DEKKER

Wij wensen allen een
voorspoedig 1965 toe
Fam. W. PARDJJS

Wij wensen allen een
gelukkig en voorspoedig 1965 toe.

CAFÉ DE ZON

Aannemersbedrijf
wenst clientèle en
bekenden een voorspoedig nieuwjaar.

A. J. LETTINK

Hoveniersbedrij f
Smederij
Fa. Gebr. Kettelerij
wenst
allen een
wenst allen een
gelukkig
en
voorspoegelukkig nieuwjaar.
dig 1965
Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en Wij wensen u allen
bekenden 'n voorspoe- een goede jaarwisseling
en een voorspoedig
dig 1965.
1965 met goede eetlust
J. H. W. LUBBERS
Fam. SCHURINK
Timmerbedrijf
Bakkerij
Burg. Galleéstraat 57

J. H. WILTINK

G. Weulen Kranenbarg

Brandstoffenhandel
wenst clientèle en be- wenst allen een gelukkenden 'n voorspoedig kig en voorspoedig '65
en gezegend nieuwjaar
Drogisterij
Slagerij
DEOLDEMEULLE
B. G. VLOGMAN
J, M. v. d. WAL
v.h. Kieskamp
Gediplomeerd Drogist
wenst allen een
wenst allen een
voorspoedig 1965
voorspoedig 1965

WASSERII
BRANDENBARG
wenst allen een
voorspoedig 1965

B. SIEBELINK
Fa. L. Schoolderman
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar toe
Sigarenmagazijn
Boek- en Kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"
wenst allen een voorspoedig 1965.
J. REINTJES
Alle verzekeringen
wenst allen een
voorspoedig 1965

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
voorspoedig 1965
Slagerij M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Fa. B. A. BORGONJEN
Naaimachinehandel
Kerkstraat 13, Vorden
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar
Wij wensen u veel
rookgenot in 1965 en
verder ook alle goeds
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA

A. JANSEN
Schoenhandel
en Pedicure
wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar.
Wij wensen allen een
voorspoedig 1965
PH. J. SESSINK
Kranenburg

Fa. G. J. BARINK
Rijwielhandel
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar
H. VISSER
Schoenmaker
wenst allen een
gelukkig en
voorspoedig 1965
Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig 1965
We wensen onze
clientèle een gelukkig
Nieuwjaar

GARAGE KURZ
Industrieweg 7
Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1965 toe.
Levensmiddelenbedrijf
HILFERINK
't Hoge 3

Voor de vele blijken
van medeleven, ondervonden tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze geliefde man,
vader, behuwd- en
grootvader

Zeer onverwacht ging van ons heen,
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder
op de leeftijd van 79 jaar.
Vorden: H. Wijchman
Eindhoven: J. Wijchman
M. Wijchman-de Groot
Margriet
Gerda
Vorden, 26 december 1964
Julianalaan 18

zeggen wij hartelijk
dank.
Uit aller naam
T. B. BroekgaardenHeuvelink
Warnsveld, dec. 1964
,,de Scheurhorst"

GROTE SORTERING
NIEUWE SOORTEN

Rovo poeliersbedrijf

Martens

Telefoon 1283 en 1214

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg

P.S. de zaak wordt op dezelfde wijze voortgezet

De teraardebestelling heeft woensdag
30 december op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaats gehad.

Met ingang van l jan.
1965 wordt het

dekgeld verhoogd
tot f 7,50 per rund
G. Kuenen
H. J. Pardijs

Bestellingen voor oud en
nieuw kunnen nog opgegeven worden tot heden
donderdag 12 uur

Grietje Wijchman-Schuitemaker

Gerrit Jan Broekgaarden

VUURWERK

ATTENTIE

NUTSGEBOUW VORDEN

ZATERDAG 2 JANUARI
Jonge man, 28 jaar
zoekt voor de wintermaanden WERK, ± 3
dagen per week.
Inlicht, bur. Contact MUZIEK THE RHYTHM STARS
Aanvang 7.30 uur
Onderwijzeres zoektzo
spoedig mogelijk
ongemeubileerde
woonruimte m. kookArchitectenbureau
gelegenheid te Vorden
Brieven aan W.M. van
Minnen, Willem Barendszstr. 55, Utrecht

HET BINNENHUIS

Fa. A. Polman
Vorden, telefoon 1314

BESTEL VROEGTIJDIG:

Nieuwjaarsbal
VAN HOUTE

Woninginrichting

Feestdagen
VLEESDAGEN
Rollades

Draion Goodnight

• Biefstuk

Rib

Blinde-vinken

Rosbief

Karbonade

een deken, waarover u
enthousiast zult zijn,
zoals reeds velen enthousiast zijn.

Slagerij M. G. Jansen

•
»
•
•

Burg. Galléestraat 42 • Telefoon 1451

GESLOTEN

Verloren een LEERBOEKJE voor klarinet
en enkele muzieknummers. Gaarne bericht
aan H. Meenink, spoorstation, Vorden

Voor nieuwe schaatsen

tot 7 januari 1965

Te koop gevraagd blok van 3, 4 of
meer

Gevonden in het gymnastieklokaal een BRIL
Terug te bekomen bij
mej. de Groot op de
Bramel

Middenstandshuizen
Uitvoerige aanbiedingen met
vermelding van bouwjaar,
lasten en huren, alsmede
vraagprijs.
Brieven onder letter B
bureau van dit blad

Te koop een paar
NOREN zonderschoenen. Winkel Gazoor
Te koop 14 zware
BIGGEN. Joh. Wesseling, Kranenburg

Bij aankoop een
Draion poppendeken
CADEAU.

Alle soorten en prijzen.
Noren met schoenen vanaf
f 44,25 tot en met f 119,-

Maak keus uit onze grote
voorraad.

Spoedig gevraagd
40 ^^60 watt
L60

Alle soorten

VUURWERK
ook carbid voor
donderbussen

Gevraagd wegens huwelijk
van de tegenwoordige

Te koop gevraagd:

een net meisje of werkster

nuchterestierkalveren

voor het mesthok.
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

voor enkele morgens

Mevr. te Winkel

TELEVISIE
Dat kan, als u nu direkt uw besluit neemt.
Ga met uw eigen T.V.
het nieuwe jaar in.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

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

160 170 180 190 200 220 240 mm
f 0,73 f 0,82 f 0,93 f l,— f 1,05 f l,23 f 1,44

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5H% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

deze voorkomende veeverzorgingsapparatuur steeds
voorradig.

Oldenhave

Dit jaar nog

Vlot geplaatst
Snelle service

op Oudejaarsavond na
6 uur en Nieuwjaarsdag

„Hauptner" elektrische snelscheermachines
type H.E.-07

Smederij

Zutphenseweg 17, tel. 1290

TELEVISIE
RADIO
PLATENSPELERS

gesloten

,,HAUPTNER" veescheermachine voor handlcracht op
statief voor paarden, runderen, schapen en honden
voor f 170,-

't Beste: Bredeveld gaan vragen

Toom beste BIGGEN
te koop. G. B. Lebbink
E47Onstein, tel. 6739

200 watt
en f 1,30

MELKWATTEN
diam.

Met T.V. geen gokje wagen

6 BIGGEN te koop
bij Wed H. Schouten
Delden

220 volt van
73 watt
l 50 watt
f 0.90
f 0,75

VOOR H.H. VEEHOUDERS

F. P. Smit

CAFÉ LETTINK

Zoekt u voor uw geld
een

„Gems" gemerkte gloeilampen
een net meisje

Vorden

Uw adres voor betere woninginrichting

HENK VAN ARK

HOTEL 'T WAPEN VAN VORDEN

Te koop toom beste
BIGGEN. G.J.Harmsen, Esselenbroek
Hengelo G.

LICHT VAN GEWICHT
ZEER GEMAKKELIJK WASBAAR
WARM
EN VOORDELIG IN PRIJS, REEDS V.A. l 69,-

Siemerink

Haantjes
4,50
Salades vanaf
5,00
Biefstuk
2,00
Carbonade
1,25
Nassi - Bami „Special" 2,00
Slaatjes
0,50 - 1,00
Bitterballen 2 voor
0,25
enz. enz.

Delden

Voor inlichting toonzaal Burg. Galléestraat 48
open van 9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur.

G. E M S B R O E K
TELEFOON 1326
MET P. F. VOOR 1965

f7.65 per fles
KEUNE

Laat u nog
in het oude of reeds
in het nieuwe jaar
verwennen met iets
heerlijks uit onze
prima en
hygiënische keuken

LUNCHROOM

DE ROTONDE
Kerkstraat 3 - Vorden • Telefoon 05752-1519
BEIDE DAGEN GEOPEND

Fa. GOSSELINK
Namens de heer
Wijchman zoeken wij
Expeditiebedrijf
een goed TEHUIS wenst clientèle en bevoor een klein zwart kenden 'n voorspoedig
hondje, (l Vz j r . )
1965
Vedders, Ruurlow. 29
Vorden Vee- en Varkenshandel
D. J. JANSSEN
en medewerkers
wensen allen een
voorspoedig '65

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306 Wij wensen clientèle,
vrienden en kennnissen
Verhuur van gelegen* een voorspoedig 1965
heidskleding v. heren, WED.
TOLKAMP
bont v. dames. Gebr.
Kranenburg
Willems, kleermakerij,
B. F. LEBBINK
Rozenhofl. l, Zutphen
Pluimveebedrijf
Telefoon 2264.
Onstein E 47

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Ruurloseweg D 24

Tel. 1479

Bupro-gas

wenst clientèle, vrienden en bekenden een
Zalig en Voorspoedig
Nieuwjaar

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en
H. Lijflogi, B. v. Hackf.w 3

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Zondag 3 j a n u a r i , 8 uur

Telefoon 1386

Plantage Tamarinde
met:

Albert van Dalsum,

Wij bezorgen graag
oudejaarsavond of
Nieuwjaarsdag een
heerlijke

Elly van

Stekelenburg, Paul Storm e.v.a.

Toegang 14 jaar

Beide dagen tot 11 uur
's avonds geopend.

speciale prijzen

IJSBAAN KRANENBURG
Ijs en weder dienende

veel heil en zegen

geopend alle dagen van 1.30 tot 5 uur
van 6.30 tot 10 uur

JUMPERS

Confectie

Kerkstraat 3, Vorden
Telefoon 05752-1519

in:

ROKKEN

H. LUTH, Nieuwstad 4.

De Rotonde

DEZE WEEK

en

Goed verlichte baan
JONGENS- EN
MEISJESJASSEN

Bakkerij KERKHOVEN

Groot en klein

wenst alle cliënten een

grijpt donderdags
het eerst naar

voorspoedig nieuwjaar

LOOMAN - VORDEH

CONTACT

KEUNE wenst alle
clientèle, vrienden en
hét blad voor Vorden bekenden een gelukkig
nieuwjaar.
G. Beerning
J. SLAGER
wenst alle clientèle
Burg. Galléestraat
en bekenden een
wenst clientèle, vrien\corspoedig 1965
den en bekenden een
Familie W. H. RUI- voorspoedig nieuwjaar
TERKAMP, Ingen
wenst vrienden en beEen gelukkig 1965
kenden 'n voorspoedig
wordt u toegewenst
1965.
door het bestuur en
leden van
Wij wensen alle clientèle, vrienden en kennissen een voorspoedig
1965.
Fam. Weustenenk
en personeel
NIEUW!
Schildersbedrijf
't Hoge 31

„De Vogelvriend"

Voor het

enl
Fa.PU.Sessink

ingebouwd
voethed

SCHAATSEN SLIJPEN

Tevens volop

vuurwerk

Vraag vrijblijvend

inlichtingen.

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

KERSTFEEST JONG GELRE

Wullink's schoenhandel
H. H. AUTOMOBILISTEN
Neem Tectyl in handige spuitbusjes

Reklame donderdag en zaterdag
200 gram tongworst

Uw bed is voorgewarmd en
blijft de hele nacht warm.
Daarom ook voor u zo'n warme deken.
Komt u zelf uw deken uitzoeken of
bel ons en wij komen.

Kranenburg

Denkt u aan het chroomwerk van uw auto

HENK VAN ARK

200 gram hamworst

kou of koude voeten.

Elk paar verpakt in leuke "kijkdoos"!

Uw adres voor het

500 gram vet spek

Een elektrisch
verwariri*3 deken

op medische leest geschoeid!

wenst allen een voorspoedig 1965
VAN HAMOND
Oliehandel, Vorden
wenst allen een
gelukkig 1965

ud is uw bed en u stapt
koud in.

w"komt slapeloosheid door

pedi-form

Garage
Drikus Groot Jebbink

IJSKOUD
f
• ^^3

van alle soorten
SCHAATSEN naar

100 et
90 et
80
_ _ et
_.

250 gram fijne rookworst 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

„Het Verfhuis'
J. M. Uiterweerd

Zondag 3 januari

DANSEN
Zaal WINKELMAN

•

Keijenburg

Orkest: „The Woodpeckers''.
Aanvang 7 uur.

De kleuters van de Prot. Chr. Kleuterschool vierden
met de ouders het kerst feest onder leiding van mej.
Van Zeijts. Door enkele kinderen werd een kaarsenspel opgevoerd dat zeer in de smaak viel. Mej. Van
Zeijts vertelde het kerstverhaal.
De 2e leidster, mevr. Boddendijk, was mede aanwezig en werd aan de ouders voorgesteld, terwijl
tevens werd medegedeeld dat de school op 7 januari
als tweeklassige school zal beginnen.
De kleuters van de Nutskleuterschool vierden dinsdagmiddag in school het kerstfeest o.l.v. mej. v. d.
Broek en mej. Uenk. De kerstboom en de kaarsjes
schiepen een gezellige sfeer. Er werd een kerstverhaal verteld, terwijl de kinderen bovendien getrakteerd werden.
C.L.V. „DE EENDRACHT" BESTAAT 50 JAAR

SALADE
HAANTJES
NASSI - BAMI

ENZ.

JAPONNEN
Wij wensen allen

Textiel en

De Speciaalzaak

Lunchroom

en financieringen

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

Telefoon 1500
VORDEN

KLEUTERS HIELDEN KERSTFEEST

Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

B. T. RONDEEL
Metsel- en
Aannemersbedrijf

hypotheken

Nutsgebouw" 1

Maandagavond hield Jong Gelre een goed bezocht
kerstfeest in zaal Brandenbarg. Het Kerstevangelie
werd voorgelezen door mej. T. Pardij s. Hierna werd
cm kerstliturgie doorgenomen. Bij het zingen zorgde mej. T. Vredenberg uit Zutphen voor de begeleiding.
Het kerstverhaal werd verteld door mej. Disbergen.
De zaal was voor deze gelegenheid prachtig versierd. Aan het eind van de avond werd een kort slotwoord gesproken door de heer J. Pardij s, die de
dames Disbergen en Vredenberg dank bracht voor
hun medewerking.
Bij de uitgang werd een kollekte gehouden voor de
P.J.G.N. actie „Met P.I.A. (pia) naar India". Deze
kollekte bracht ƒ 43,10 op.
BIOSCOOP
Zondagavond voert de Nederlandse film „Plantage
Tamarinde" u mee naar het eiland Curacao, het grootste der Ned. Antillen. De film begint met een oogstfeest en volksdansen.
Door de bouw van de gigantische olieraffinaderij is er
grote welvaart op Curacao gekomen, maar de plantages zijn bijna verdwenen. In de hoofdrollen spelen Albert van Dalsum, Jack Monkan en Brouwijn van Helsbergen.

De nog juist voor de kerstdagen gehouden ledenvergadering van de Coöp. Landb. Ver. „De Eendracht"
mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Voorzitter G. W. Winkel opende deze vergadering.
Voor de vereniging is het een goed jaar geweest. De
omzetten zijn bevredigend en er is na afschrijving een
behoorlijk overschot. In de loop van het boekjaar is
een kwantumkorting ingevoerd. Een tweede graandroger is aangekocht en opgesteld. Nieuwe stalen bunkers
zijn in aanbouw voor de opslag van de steeds groter
wordende hoeveelheid granen van de leden. Door de
steeds stijgende mengvoederomzet werd de mengcapaciteit te klein en is men thans bezig deze te vergroten
en te automatiseren.
Op 24 december was het vijftig jaar geleden dat de
coöperatie werd opgericht. Het bestuur is van mening
dat dit straks op passende wijze moet worden gevierd.
De directeur, de heer H. Klein Brinke, behandelde hierna de balans- en resultatenrekening en lichtte deze uitvoerig toe. Hierbij bleek dat de balans van de jaarrekening 1963/'64 per 30 juni 1964 een telling aangeeft
van f 2.079.198,37. De resultatenrekening sluit met een
voordelig saldo van f 107.170,60.
De vergadering besloot met algemene stemmen 2%
van de afname der leden bij te schrijven op de ledenrekening en het restant van het voordelig saldo toe te
voegen aan de reserve. Bij de bestuursverkiezing werd
de heer B. Rossel herkozen. In plaats van de heer D. J.
Jansen (Schoolhuis), die door vertrek naar elders niet
herkiesbaar was, werd de heer G. J. Pelgrum gekozen.
Bij de verkiezing voor de Raad van Toezicht werden
de heren G. H. Kornegoor, B. H. Haselberg en A. Rossel herkozen. Voor de heer G. Berenpas (Boggelaar)
werd de heer A. M. Makkink gekozen. De voorzitter
heette de nieuw gekozenen hartelijk welkom en dankte
hen die de colleges verlieten voor alles wat zij gedaan
hebben.
Een voorstel tot verhoging van het krediet in verband
met de verbouwing werd met algemene stemmen aangenomen. De heer Klein Brinke deed hierna nog enkele
mededelingen inzake de graanprijzen in de E.E.G. en
beantwoordde hierover gestelde vragen. De voorzitter
sloot hierna de vergadering en dankte allen voor de belangstelling.
Aan het jaarverslag van „De Eendracht" ontlenen we
de volgende gegevens. Het aantal leden van de vereniging bedroeg op 30 juni 399. Op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering wordt controle uitgeoefend.
De omzet is het afgelopen jaar met ruim 1000 ton gestegen. De totale omzet van de voerartikelen gaf een
vermeerdering te zien van 777.662 kg. De omzet in
enkelvoudige produkten liep iets terug. De omzet van
mengvoeders vermeerderde met 852.704 kg. De omzet
van meststoffen is met 335.800 kg toegenomen. De omzet in slakkenmeel steeg met 137 ton en die van de
kalizouten met 90 ton. Kalkammonsalpeter is verreweg
het grootste artikel. De omzet hiervan bedroeg
1.544.700 kg. Dit is 53% van de totale omzet in meststoffen.
Bij de vaste brandstoffen is de omzet nogal wat teruggelopen, vermoedelijk tengevolge van de heel wat minder strenge winter. De omzet in vloeibare brandstof
begint langzamerhand te stijgen.
De afdeling zaaizaad en pootgoed heeft het afgelopen
jaar veel zorg gekost. Het was hier vooral de zaairogge, waarvan als gevolg van het slechte weer alle
gemaaidorste partijen werden afgekeurd. Omdat reeds
een gedeelte was doorverkocht moest in een zeer dure
markt wat bijgekocht worden, hetgeen verlies opleverde. Speciaal door de zaairogge liep de omzet in de
genoemde afdeling met 50 ton terug.
De omzet van artikelen die in de winkel worden verkocht is met f 25.259,— gestegen, hetgeen 22% is. De
vereniging heeft ten behoeve van de leden weer vele
diensten kunnen doen. Nu er zoveel loonwerkers komen
meent het bestuur dat het goed is de exploitatie van
landbouwwerktuigen zoveel mogelijk in te krimpen.
Tengevolge van het zeer slechte weer in 1963, was het
vochtgehalte, vooral van gemaaidorste partijen zeer
hoog en moesten vele partijen graan meerdere keren
gedroogd worden. Om alles op tijd gedroogd te krijgen
werd een tweede droger aangeschaft. In totaal werd
1.921.018 kg gedroogd.
Het aantal ontvangen eieren is in dit boekjaar belangrijk gedaald. Oorzaak hiervan is het verlies van grotere
leveranciers en vooral dit voorjaar door uitstoot als gevolg van de slechte eierprijs. Bedroeg de gemiddelde
prijs vorig jaar 11,4 cent, dit jaar is de prijs gedaald
tot bijna 10 cent.
Het afgelopen jaar werden 21.337 stuks oude kippen
voor een bedrag van f 62.010,— afgeleverd naar Twello. De slachtkuikens gaan naar Wezep. Het gebouw
waarin de granen worden gedroogd werd in het voorjaar met een verdieping verhoogd. Hierin werd de nieuwe droger opgesteld. Aan onderhoud en vernieuwing
is ook dit jaar weer de nodige aandacht besteed. De
gebouwen, woningen, voorraden etc. zijn verzekerd voor
een totaalbedrag van f 2.727.000,—.

