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VOETBALLERS BRACHTEN
KRENTENBROOD

Vrijdagavond ging het eerste elftal van de v.v.
„Vorden" op bezoek bij de fam. A. Nijenhuis in
de Stationsstraat. Het gezin Nijenhuis is onlangs
nl. verblijd met de geboorte van een tweeling
Elly en Monique.
Het gelukkige ouderpaar, waarvan de vader reeds
jarenlang speler van Vorden l is, kreeg naast de
felicitaties een reuzekrentenbrood en bloemen
aangeboden, welke geste bijzonder op prijs werd
gesteld.

MARKTAANVOER IN 1965
In 1965 werden op de markt in Vorden 3077 stuks
biggen aangevoerd; 43 runderen en één pony.

BRANDWEER BRACHT KRENTENBROOD
Ter gelegenheid van de geboorte van dochtertje
Carla kreeg de fam. J. Bosch in de van Heecke-
renstraat bezoek van de brandweer.
Deze keer behoefden de brandweerlieden niet te
spuiten maar kwamen zij een reuzekrentenbrood
brengen. Dit omdat papa Bosch deel uitmaakt
van het brandweerkorps.
Het derde elftal van de v.v. „Vorden" kwam bo-
vendien nog een taart brengen.

BILJARTEN
In het biljartdistrikt Zutphen & Omstreken ver-
loor KOT met 5—2 van Bierhuis 1.

De onderlinge uitslagen waren:
J. Klein Hekkelder 312 (225)—H. de Vrij 110
(110); W. Pardijs 247 (171)—H. Jebbink 110
(110); J. Wijnbergen 146 (146)—J. Bast 96 (42).

De overige uitslagen in de klasse C l luidden:
Pelikaan l—Kroon 2 2—5; Voorst l—Klok l 7—0;
Kroon l—Pauw l 7—0; Poorte l—Balk Brug l
5—2. De hoogste serie werd gescoord door H.
Teunissen van Voorst l met 95 caramboles.
In de klasse C 2 won KOT 2 met 8—1 van Poor-
te 3. De individuele uitslagen waren:
H. Meuerman 134 (134)—G. v. Beek 84 (48); S.
Huizinga 84 (84)—F. de Boer 84 (84); Joh. Jan-
sen 84 (84)—J. Koenen 84 (62); B. Seesing 84
(84)—D. Noad 84 (35).
In dezelfde klasse verloor KOT 3 met 7—2 van
Poorte 2. De persoonlijke uitslagen waren hier:
G. de Boer 109 (87)—H. Visser 84 (84); J. Ver-
meer 101 (101)—B. v. d. Straaten 84 (67); J.
Klaassen 92 (92)—W. Zuurveld 84 (66); B. Ve-
terman 84 (84)—H. Zweverink 84 (48).

De overige uitslagen waren:
Kroon 3—Voorst 2 5—4; Pauw 2—B. Brug 7—2;
H. Meyerman van KOT 2 scoorde de hoogste se-
rie van 28 caramboles.
De uitslagen in klasse C 4 waren:
Hoven 3—Klok 3 9—0; KOT 4—Pelikaan 3 7—2;
Kroon 4—Hoven 2 7—2; Klok 4—Caramboles 2
geen uitslag.
W. Beskes van Pelikaan 3 scoorde de hoogste se-
rie van 15 caramboles.

OVERWINNING VOOR A. WASSINK
Zaterdagmiddag werd in Arnhem de vijfde ronde
gespeeld in de strijd om het persoonlijk jeugddam-
kampioenschap van Gelderland. Van de beide
vertegenwoordigers van distrikt Oost behaalde
A. Wassink uit Vorden een overwinning op Van
Achterstraat uit Bennekom, terwijl B. Smeenk uit
Ruurlo remise overeen kwam met Van Dalen.
In de vierde ronde kwamen Wassink en Smeenk
tegen elkaar uit. Deze wedstrijd leverde een zege
op voor Bennie Smeenk.

FELICITATIES VOOR DAMCLUB
Tijdens de vrijdag in zaal Eskes gehouden club-
avond maakte de sekretaris van DCV, de heer
J. F. Geerken, bekend dat ter gelegenheid van het
behaalde kampioenschap van de Edelachtbare
Heer Burgemeester A. E. van Arkel een schrifte-
lijke gelukwens was binnengekomen. Tevens zijn
er schriftelijke felicitaties binnengekomen van de
damvereniging „Ons Genoegen" uit Almen; ZDV
uit Zutphen; DVD uit Doetinchem en Denk & Zet
uit Laren.

INTERGEMEENTELIJKE
SCHAATSWEDSTRIJDEN

Op de daartoe door het ijsbaankomité Kranenburg
beschikbaar gestelde baan werden zaterdagmor-
gen jl. schaatswedstrijden gehouden tussen het
gemeentepersoneel van Hengelo (Gld.) en Vorden.
Beide teams bestonden uit 6 personen w.o. een
tweetal dames.
De wedstrijden gingen over een afstand van 500
meter.
Winnaars werden:
1. H. Wullink, Vorden; 2. Sj. Veenhuis, Hengelo
(Gld.); 3. R. Wuestenenk, Hengelo (Gld.); 4. H.
Meerdink Hengelo (Gld.); 5. W. ter Haar, Vor-
den; 6. T. Geurtsen, Hengelo (Gld.).
De teamprijs, een wisselbeker, werd gewonnen
door Hengelo (Gld.).
Na afloop reikte de heer J. J. van der Peijl in
café Schoenaker de prijzen uit.

T/M ZATERDAG A.S. NOG

10 pCt korting
Verder nog vele voordelige

aanbiedingen in

bontlaarsjes en pantoffels

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN ZONDAG 23 JANUARI

H e r v . K e r k
10 uur ds. H. Boiten em. pred. Zutphen
7.15 uur ds. J. J. van Zorge (Jongerendienst)

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

G e r e f . K e r k
10 uur ds. Th. P. van Belzen
3 uur ds. D. C. Firet van Eefde

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

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKEND-DEENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00' uur tot maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

ZONDAGSDIENST DD3RENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

BURGELIJKE STAND
van 12 t/m 18 januari 1966

Geboren: Janna Jan t jen, dochter van H. J. Klein
Geltink en A. J. Groot Wassink.
Ondertrouwd: H. F. Onstenk en H. Meijerman; J.
J. B. Heller en L. Everhard.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

AUTORIJLES ?

O.M.O.R.
erkend autorijsch(

„De Een draait
Telefoon 1619 of 1256 ^

VEILIG VERKEEK VORDEN
Ook dit jaar houdt de plaa^pljke afd. van Veilig
Verkeer bij voldoende deelname weer 'n verkeers-
sleutelcursus.
Deze cursus is door het Verbond voor Veilig Ver-
keer samengesteld en is bestemd voor alle weg-
gebruikers.
In zes lessen wordt de hele verkeerswetgeving op
overzichtelijke wijze behandeld, terwijl de deelne-
mer zelf aan de hand van een groot aantal vragen
de behandelde les kan repeteren.
Speciaal voor hen, die voor het rijbewijs aan het
oefenen zijn en voor hen, die bij willen blijven op
verkeersgebied, kan deze cursus warm aanbevo-
len worden.
Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten
meedoen aan de verkeerssleuteltest. De geslaag-
den hiervoor ontvangen dan het verkeerssleutel-
diploma met bijbehorend draaginsigne.
De cursusleider is wederom wachtmeester Ver-
heul, terwijl de cursusavonden op maandag in
zaal Eskes gehouden zullen worden.
Voor opgave verwijzen wij u naar de advertentie
elders in dit blad.

MOND. EN KLAUWZEER
Op het bedrijf van de heer B. alhier is mond- en
klauwzeer gekonstateerd. De veeartsenijkundige
Dienst heeft maatregelen genomen om uitbreiding
tegen te gaan.

CARNAVALSVER. „DE DEURDREAJERS"
De carnavalsfeesten van de „Deurdreajers" te
Kranenburg-Vorden worden dit jaar bijzonder
groots opgezet.
Men heeft o.m. plannen om een grote optocht
met praalwagens etc. te houden, waarbij de start
in het dorp zal plaats vinden, van waaruit men
dan naar de Kranenburg trekt.
Het bestuur wekt nu reeds allen op om deze fes-
tiviteiten te doen slagen. Volgende week volgen
nadere bijzonderheden in ons blad.

DASH START MET TWEEDE HELFT
VOLLEYBALKOMPETITIE

De dames van onze plaatselijke volleybalvereni-
ging Dash starten de volgende week weer met de
volleybalkompetitie Nevobo afd. Zutphen.
Zij komen uit in de Ie klas dames; in de eerste
helft der kompetitie ging men aanvankelijk goed
van start met twee gewonnen wedstrijden, maar
geleidelijk aan zakte men op de kompetitieladder.
Kop op, dames, u hebt nog een groot aantal wed-
strijden voor de boeg en de kans op overwin-
ningen zit er nog volledig in.
Als nieuweling heeft DVC uit Dieren zich nu ge-
voegd bij de Ie klas dames.
Maandag 24 januari speelt Dash de eerste wed-
strijd in zaal 2 van het Stedelijk Lyceum te
Zutphen. De tegenpartij is Set Up 3. Good luck,
dames !

„WAT WEET U VAN BRAND"
Iedereen, die meer van brand en brandbeveiliging
wil weten, is welkom op de brandweeravond, die
door de gemeente wordt georganiseerd op donder-
dag 27 januari a.s. in het Nutsgebouw alhier.
Naast enige algemene voorlichting zullen films
worden vertoond over een fabrieksbrand en over
brandbeveiliging op de boerderij.
De toegang is gratis. Zie ook de advertentie in
dit blad.

GROSLIJSTSTEMMING KVP

Zondagmorgen 9 januari werd door de afd. Vor-
den-Kranenburg van de Katholieke Volks Partij
de Groslijststemming gehouden voor de aanwij-
zing van de kandidaten op de definitief in te die-
nen lijst van kandidaten voor de verkiezing van
de Provinciale Staten voor Gelderland.
Zowel in het dorp Vorden, waar de stemming
werd gehouden in zaal „de Zon", als op de Kra-
nenburg (zaal Schoenaker) was de opkomst zeer
goed. Ruim 75 % van de leden brachten hun stem
uit. In totaal werden 129 geldige stemmen uit-
gebracht. De uitslag was als volgt:

Kr. V. Tot.

J. Vulik, Arnhem
J. H. Venderbosch, Zieuwent
A. H. M. Giesen, Azewijn
H. E. Bouwmeesters, Beltrum
M. H. J. Loeffen, Ruurlo
F. J. Hermsen, Eibergen
F. A. T. M. Spierings, Ulft
Th. H. J. Gr. Kormelink, Groenlo
H. J. Seesing, Keyenborg

53
l
3
6
l

35

l
2

15
3

68
4
3
8
l

38
l
4
2

129

SCHAATSKAMPIOENSCHAPPEN
RING BERKELSTREEK

De afdeling Vorden van Jong Gelre organiseerde
zaterdagmiddag op de ijsbaan in de Leuke de
schaatskampioenschappen van de Ring Berkel-
streek, waaraan door 32 personen werd deelgeno-
men. De baan, die een lengte had van plm. 370
meter, was in prima konditie.
Voor heren stonden er twee nummers op het pro-
gramma nl. de 750 meter en de 1500 meter. Beide
afstanden werden op overtuigende wijze door de
heer H. Nijkamp uit Laren gewonnen die daarmee
het kampioenschap van de Ring behaalde.
Bij de dames zegevierde mevr. Harkink-Menk-
horst uit Laren op beide afstanden t.w. de 750
meter en de afvalrace. Zij werd daardoor kam-
pioen bij de dames.
De uitslagen waren als volgt:
750 meter (heren):
1. H. Nijkamp, Laren 1.18.4; 2. H. Koeslag, Laren
1.23.1; 3. G. Klein Wassink, Lochem 1.23.2; 4. W.
Hofstee, Lochem 1.24.2; 5. J. Arfman, Vorden
1.25.4; 6. Joh. Pardijs, Vorden 1.26.00; 7. D. Bes-
selink, Vorden 1.26.6.

1500 meter (heren) :

1. H. Nijkamp, Laren 2.42.00; 2. W. Hofstee, Lo-
chem 2.47.1; 3. G. Klein Wassink, Lochem 2.51.5;
4. H. Koeslag, Laren 2.53.5; 5. Jtoh. Pardijs, Vor-
den 2.59.7; 6. J. Arfman, Vo^Bl 3.01.3; 7. A.
Klein Wassink, Lochem 3.04.6. ̂

JMndklasscnicnt :
1. H. Nijkamp, Laren 159.41; 2. W. Hofstee, Lo-
chem 168.05; 3. G. Klein Wassink, Lochem 168.95;
4. H. Koeslag, Laren 169.85; ö.^Dh. Pardijs, Vor-
den 175.85; 6. J. Arfman,

De uitslagen bij de dames waren als volgt:
750 meter:

1. Mevr. Harkink-Menkhorst, Laren 1.41.00; 2.
Mej. J. Mogezomp, Lochem 1.51.2; 3. Mej. G.
Rossel, Vorden 1.53.1; 4. Mej. I. Postel, Lochem
1.53.5.
Afvalrace:
1. Mevr. Harkink-Menkhorst, Laren; 2. Mej. I.
Postel, Lochem; 3. Mej. G. Rossel, Vorden.
Tijdens deze wedstrijden werden tevens de kam-
pioenschappen van de afdeling Vorden van Jong
Gelre verwerkt. Bij de heren werd Joh. Pardijs
winnaar; 2. J. Arfman en 3. D. Besselink.
Bij de dames was de uitslag: 1. Mej. G. Rossel;
2. D. Toonk.
Na afloop van de wedstrijden reikte de voorzitter

ER IS PLAATS VOOR:

ervaren verkoopsters en
leerling verkoopsters

van de Ring, de heer Joh. Pardijs uit Vorden, de
prijzen uit, waarbij hij dank bracht aan de heer
M. Reusink op wiens grondgebied de wedstrijden
werden gehouden.

DCV 2 — DCR l 8—12
Vrijdagavond verloor het tweede tiental van DCV
op overtuigende wijze van het eerste tiental van
DCR. Slechts Klein Kranenbarg en Roozendaal
slaagden er in een overwinning te behalen.

De individuele uitslagen waren als volgt:
H. W. Esselink—D. J. Stronks 1—1; C. Hesselink
—H. Zonnenberg O—2; J. Wiersma—Th. Westen-
dorp l—1; C. van Ooyen—G. B. Norde O—2; G.
Hulshof—J. Besselink O—2; H. Klein Kranenbarg
—H. Walgemoet 2—0; P. Roozendaal—A. van
Oorspronk 2—0; Chr. Jansen—B. Smeenk O—2.
Borden 9 en 10 reglementair remise.
Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden
in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
Hulstijn—Klein Kranenbarg l—1; Nijenhuis—ter
Beest 2—0; Masselink—Smeenk l—1; A. Was-
sink—Hoenink l—1; Leunk—Wansink O—2; Van
Dijk—P. van Ooyen O—2; Stegeman—Hulstijn
O—2; Klein Brinke—Bargeman af g.; Wentink—
Oukes O—2.

Jeugdafdeling:

F. Heuvelink—W. Bos 2—0; R. Bos—B. Rietman
O—2; B. Mombarg—Sj. Mombarg l—1; C. Bor-
gonjen—H. van Langen O—2; F. Keune—B. van
Langen 2—0; H. van Langen—W. Bos 2—0; B.
van Langen—B. Mombarg af g.; S j. Mombarg—
F. Heuveiink 2—0.

BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
De Vordense biljartteams, die uitkomen in de
Onderlinge Biljartkompetitie van De IJsselkring,
zullen dezer dagen weer een aanvang maken met
de tweede kompetitiehelft.

In afdeling A, waarin drie plaatselijke teams spe-
len, is de stand thans:
1. Excelsior, Baak met 37 pnt. uit 7 wedstr.; 2.
KOT l, Wichmond 35 pnt.; 3. Java l, Vierakker
34 pnt.; 4. De lUofnu -nd i -u l ) Vorden
33 pnt.; 5. De Zon l, (café Hartman) Vorden 30
pnt.; 6. Drempt l met 30 pnt.; 7. De Engel l,
Steenderen met 28 pnt.; Kranenburg l (café
Schoenaker) bezet de onderste plaats met 25 pnt.
uit 7 ontmoetingen.

In de C-afdeling is de stand:
1. Beuseker l, Steenderen 47 pnt. uit 8 wedstrij-
den; 2. Kranenburg 2, Vorden 41 pnt.; 3. De Groe-
ne Jager l, Wichmond 40 pnt.; 4. De Engel 2,
Steenderen 40 pnt.; 5. Wolbrink 2, Hengelo (Gld.)
39 pnt.; 6. Excelsior 3, Baak 37 pnt.; 7. De Zon 2,
Vorden 29 pnt.; 8. Drempt 3 met 28 pnt.; 9. De
Engel 3 met 23 pnt.
Op het programma staan nu de volgende wedstrfl-
den voor de Vordense clubs:
Klasse A: Drempt l—De Kets 1; Excelsior l—
Kranenburg 1; De Zon l—KOT 1.
Klasse C: De Groene Jager l—De Zon 2 en Kra-
nenburg 2 tegen Beuseker l, Steenderen.
Zowel voor De Zon, Kranenburg als De Kets zijn
de speelavonden op vrijdag.

Jaarvergadering J.B.T.B. afd. Kranenburg
In zaal Schoenaker hield de Jonge Boeren- en
Tuindersbond van de ABTB, afd. Kranenburg,
haar jaarvergadering onder voorzitterschap van
de heer J. Bluemink, die na een kort openings-
woord het woord gaf aan sekretaris, de heer B.
Mullink. Deze gaf een keurig verslag over het
afgelopen verenigingsjaar, waarin men een grote
aktiviteit had ontplooid.
Het bestuur bestond in het afgelopen jaar uit de
volgende personen: J. Bluemink, voorzitter; J.
Engberts, sekretaris; H. Lichtenberg, penning-
meester; Geestelijk Adviseur, pastoor Bodewes
ofm.
Op 5 januari vond er een modeshow plaats in
zaal „de Bremer", die erg in de smaak viel; op 15
januari werd de cursus „spreken in het open-
baar" gehouden, waarvoor slaagden de heren J.
Bluemink, H. Lichtenberg en Joh. Engberts. 20
januari volgde de jaarlijkse Kringdag in „de Uit-
rusting" te Eefde, die bijzonder geslaagd is. De
geestelijk adviseur verzorgde in februari een ge-
spreksavond in kombinatie met rector Pans uit
Vorden, terwijl 11 maart een gekombineerde bij-
eenkomst werd gehouden met de plaatselijke
MBA-afdeling. Hier kwam tevens de eventuele
fusie van beide verenigingen ter sprake. Dit is
echter nog steeds geen feit, vanwege o.m. de
slechte financiële toestand van beide afdelingen.
Een van de hoogtepunten was de jaarlijkse Kring-
sportdag van „de Graafschap" op het Ratti-ter-
rcin op de Kranenburg op 18 juli, waar de afd.
Kranenburg, zowel bij het touwtrekken als het
voetballen een fraaie eerste plaats behaalde.
Eveneens een zeer bijzonder sportevenement was
de Interkringdag 1965 op 8 augustus gehouden op
het gemeentelijk sportterrein te Vorden en geor-
ganiseerd door de plaatselijke afdeling in nauwe
samenwerking met de kring „de Graafschap".
Hier namen 7 kringen uit Gelderland aan deel.
In september kwam er een bestuurswijziging, in-
plaats van de heer J. Engberts werd de heer B.
Mullink, Medler, nu benoemd als-sekretaris, ter-
wyl de heer Th. Berendsen het penningmeester-

schap overnam van de heer H. Lichtenberg.
Voorts nam men nog deel aan een wedstrijdmid-
dag met de plaatselijke jongerenorganisaties (op
9 oktober jl.) met o.m. een dropping. Op 16 okt.
werd met Jong Gelre een dansavond gehouden in
zaal Schoenaker; op 3 november 19665 sprak de
geestelijk adviseur over „welvaart in het alge-
meen", op 27 november was er een goed ge-
slaagd St. Nicolaasbal van de afd. Vierakker en
op 12 december nam men deel aan een dans-
avond in Groenlo, op uitnodiging van de afd.
Groenlo, Vragender en Meddo.
De afdeling blijft nog steeds groeien en telt nu
reeds 38 leden per l januari 1966.
De vergaderingen werden in het afgelopen jaar
goed bezocht, maar de trainingsavonden in het
gymnastieklokaal konden beter worden bezocht.
Men hoopt dat dit nu opwaarts zal gaan, zodat op
de komende sportdag goede resultaten worden
verwacht.
Het financieel verslag van penningmeester, de
heer Th. Berendsen, vermeldde een klein nadelig
saldo. In de komende maanden zullen er nog drie
bijeenkomsten worden gehouden, aldus de voor-
zitter. Ten eerste een voorbereiding op een mis-
celebratie met leden der JBTB, deze H. Mis zal
enkele dagen later tot intentie der leden worden
opgedragen.
Voorts wordt er een avond gehouden met een in-
leiding door de geestelijk adviseur over het ou-
dergezag. Tot besluit van het seizoen komt er een
ontspanningsavond met sjoelen, schieten, bal-
gooien etc. Verder werden er mededelingen ge-
daan over de a.s. kringdag, welke op 22 januari
a.s. zal beginnen met een H. Mis in zaal „de Bre-
mer" te Toldijk-Steenderen. 's Middags om twee
uur volgt het kulturele programma en wort dit
besloten met een bal.
De geestelijk adviseur, pastoor Bodewes, sprak
tot zijn besluit nog een opwekkend woord waarna
voorzitter, de heer Bluemink, met een woord van
dank voor de vruchtbare besprekingen, en de
goede opkomst deze jaarvergadering besloot.



Wanneer aardgas in Vorden ?
Wij hebben in Vorden nog geen aardgas toch willen wij
onze lezers er op attent maken wat de mogelijkheden zijn
misschien komt het in Vorden ook nog eens zover dat U
er gebruik van kunt maken.

Stoken me!
aardgas

Wel of niet verwarmen met aardgas is het ge-
sprek van de dag. Nederland is een guur land,
met een lang stookseizoen. Voor mensen, dieren
en planten is een regelbare warmte door de ge-
hele woning, of deze nu groot is of klein, een
goede verwarming, omdat geen te grote tempe-
ratuursverschillen kunnen optreden tussen dag en
nacht.
Een centraal verwarmingssysteem dus. Centrale
gasverwarming is nu een bereikbaar ideaal ge-
worden met vele voordelen. Immers:
het plaatselijk gasbedrijf brengt het gas in uw
woning, waar die ook staat;
het garandeert een ononderbroken aanvoer van
brandstof onder konstante druk en plaatst een
betrouwbare meter, waarop het gebruik kan wor-
den afgelezen;
gas maakt de aanleg van individuele centrale ver-
warmingsinstallaties, ook voor etagewoningen en
flats mogelijk, waarbij ieder uitsluitend voor de
warmte in de eigen woning betaalt;
gas is gemakkelijk aan te steken en gemakkelijk
buiten bedrijf te stellen;
desgewenst kan een automatische bediening wor-
den gekozen;
geen as.stof en vuil, waardoor de onderhoudskos-
ten praktisch nihil zijn;
geen brandstofopslag en -transport, geen leveran-
ciers aan de deur;
de gasinstallatie is veilig en werkt vrijwel geruis-
loos. Het installeren is gemakkelijk. De betaling
is prettig - de gasrekening komt na het gebruik.
Allemaal waar, zult u zeggen, maar dan krijg ik
zo'n ketel in de keuken - waar zet ik die. Dat nu
is tegenwoordig geen probleem meer.

Hij hangt aan de wand, uw
centrale-verwarmings unit voor aardgas
Wij spreken trouwens niet meer van ketel, maar
van een „unit", die geheel automatisch kan funk-
tioneren. Hij is omgeven door een lichtmetalen
mantel. Er moet een schoorsteenafvoer aanwezig
zijn en voldoende luchttoevoer voor de verbran-
ding. Regel- en beveiligingsapparatuur, circula-
tiepomp e.d. zijn binnen deze mantel gemonteerd.
Deze centr-O-therm wandunit kan dan ook uit-
stekende diensten bewijzen, vooral bij weinig be-
schikbare vloeroppervlakte. Hij kan ergens in de
keuken hangen, maar bijv. ook op zolder. Het ge-
wicht, inklusief 25 liter water, is 125 kg. Met 4
keilbouten kan hij aan elke binnen- of buiten-

muur worden opgehangen. De aansluitingsmoge-
lijkheden voor gas, water en elektriciteit zijn zo
universeel, dat men er alle kanten mee op kan.
Hij werkt volautomatisch met elektrische ont-
steking. Geen lucifers dus !
De voorkap is schroefloos en stootvast wit gemof-
feld. Hij sluit vlak aan tegen de wand en kan in
zijn geheel afgeschoven worden. Alle onderdelen
zijn dan voor onderhoud gemakkelijk bereikbaar.
Het uiterlijk heeft veel aandacht gekregen. De
afmetingen zijn 60 x 35 x 80 cm, dus een aardig
wit ornament aan de muur.
De kapaciteit bedraagt 15.000 Kcal/h of 20.000
Kcal/h, ruim voldoende voor flats en eengezins-
woningen.

Ombouwen van bestaande ketels?
In bepaalde g^^Éen is het mogelijk een bestaan-
de centrale verwarmingsketel, die is ingericht
voor het stoken van vaste brandstof of olie om
te bouwen voor het gebruik van aardgas. Het
Gasinstituut heeft met betrekking tot een derge-
lijke ombouw speciale eisen gesteld. Vaak zal
blijken, dat de kosten van ombouw zodanig oplo-
pen, dat het bJ^r is een nieuwe ketel te kopen.
Het ombouwel^Pst een gespecialiseerde kennis
en daar het vaak om een hoog bedrag gaat, doet
men er goed aan in die gevallen kontakt op te
nemen met het Gasbedrijf of de fabrikant (im-
porteur) van de ketel.
De richtprijs van de beschreven wandunit (met
waterpomp, kamerthermostaat enz.) is ƒ 1575,—.
Ook staande units liggen veelal lager in prijs dan
een ombouw kost, waarvan moet worden afge-
wacht of hij wel voldoet.

Kosten
Een kostenvergelijking toont aan, dat verwar-
men met aardgas goedkoper is dan met vaste
brandstof of olie. De Voorlichtingsdienst van de
Gasbedrijven vertelt u hierover - en over nog
veel meer - alles in twee boekjes „Hoe kies ik
de juiste verwarming?" met een bijbehorende
„Wegwijzer", die u kunt verkrijgen door over-
schrijving van ƒ 0,32 op girorekening nr. 1138,
t.n.v. Voorlichtingsdienst van de Nederlandse Gas-
bedrijven te Den Haag.

Centrale gasverwarming Is nu bereikbaar, ook
voor flats en eengezinswoningen. En de ketel,
pardon de unit, kunt u kwijt ergens aan de muur.

OVERWINNING VOOR KOT
Het eerste drietal van de Vordense biljartvereni-
ging KOT kwam in klasse C l van het biljartdis-
trikt „Zutphen & Omstreken" goed voor de dag
door thuis een 6—l zege te behalen op de Pauw l
uit Warnsveld.
De individuele uitslagen waren:
J. Klein Hekkelder 312 (312)—J. Baanders 218
(218); W. Pardijs 247 (247)—K. Groot 154 (74);
J. Wijnbergen 146 (146)—J. Nagtegaal 139 (111).
Op de ranglijst staat KOT l momenteel in de
middenmoot met 35 pnt. uit 10 wedstrijden. De
Kroon 2 staat in deze klasse bovenaan, terwijl
de rij wordt gesloten door Bierhuis l met 12 pnt.
In de klasse C 2 behaalde KOT 2 een benauwde
5—4 overwinning op Voorst 2.
De uitslagen waren:
G. W. Beumer 109 (90)—H. Meyerman 134 (134);
H. v. Eist 109 (109)—S. Huizinga 84 (65); H.
Hendriksen 101 (76)—Joh. Jansen 84 (84); H.

Ruwe Handen ?

PUROL
Koenders 84 (84)—B. Seesing 84 (68).
H. Meyerman van KOT 2 scoorde de hoogste se-
rie van 29 caramboles.
KOT 2 staat in klasse C 2 met 66 pnt. uit 10
wedstrijden nog steeds bovenaan.
KOT 3 kwam in deze klasse beter voor de dag
door thuis met 7—2 te winnen van de Pauw 2 uit
Warnsveld.
De uitslagen waren hier:
H. Visser 84 (84)—H. Massen 168 (78); W. Zuur-
veld 84 (84)—J. Somer 101 (71); H. Zweverink
84 (84)—H. Brokken 92 (86); G. Sleurding 84
(43)—R. v. Leusden 84 (84).
KOT 3 staat op de voorlaatste plaats met 30 pnt.
uit 10 wedstrijden. De Poorte 3 is met 26 pnt. ro-
de lantaarndrager.
In klasse C 4 had KOT 4 vrijaf. De Hoven 3 voert
met 63 pnt. uit 9 wedstrijden in deze afdeling de
ranglijst aan. KOT 4 staat middenin met 36 pnt.
Carambole 2 staat met 25 pnt. onderaan.

KRAAMVERZORGING VERVANGT
KRAAMGELD

Bij vele ziekenfondsverzekerden, die tevens lid
zijn van een der drie kruisverenigingen blijkt een
misvatting te bestaan over de inhoud van de mi-
nisteriële beschikking waarin vermeld staat, dat
van l januari 1966 af de ziekenfondsuitkering
van ƒ 55,— kraamgeld wordt vervangen door
maximaal tien dagen kraamverzorging aan ver-
zekerden.
Via de kruisverenigingen kan interne kraamzorg,
dan wel wijkkraamzorg worden verleend. Bij in-
terne kraamzorg worden moeder en kind gedu-
rende tien dagen verzorgd door een kraamver-
zorgster, die door het kraamcentrum beschikbaar
wordt gesteld. Voor deze hulpverlening ontvangt
het kraamcentrum ƒ 27,— per dag van het zie-
kenfonds waarbij de verzekerde is aangesloten.
De kosten die aan de hulpverlening door een
kraamverzorgster bij interne kraamzorg zijn ver-
bonden, liggen heden ten dage evenwel aanzien-
lijk hoger, namelijk ongeveer ƒ 40,— per dag.
Het verschil tussen de vergoeding door het zie-
kenfonds en de werkelijke kosten dient door de
verzekerde zelf aan het kraamcentrum te worden
betaald.
Als een verzekerde tevens aangesloten is bij het
aanvullingsfonds van een ziekenfonds bestaat de
mogelijkheid dat het door het ziekenfonds te ver-
goeden bedrag van ƒ 27,— per dag niet onaan-
zienlijk wordt verhoogd.
Wanneer de verzekerde geen interne kraamzorg
kan verkrijgen, bestaat ook nog de mogelijkheid
gebruik te maken van de zogenaamde wijkkraam-
zorg. In zo'n geval komt een kraamverzorgster
tweemaal per dag moeder en kind verzorgen.
Voor deze hulpverlening vergoedt het ziekenfonds
ƒ 11,25 per dag aan het kraamcentrum, zodat de
verzekerde dan nog een bedrag van circa ƒ 5,50
zelf zal moeten betalen, tenzij hij een suppletie
ontvangt uit het aanvulingsfonds.
De grote verliezers bij deze nieuwe regeling zijn
de niet-verzekcrden (dat zijn nog altijd 28 van
de 100 Nederlanders) en van hen vooral de kleine
zelfstandigen en degenen die met hun inkomen
juist boven de welstandsgrens liggen.
Deze niet-verzekerden moeten voor het verkrij-
gen van interne kraamzorg een tarief van ƒ 40,—
per dag betalen en ƒ 17,— per dag voor wijk-
kraamzorg.

DRUKWERK
VOOR

H A N D E L E N
I N D U S T R I E

wordt modern uitgevoerd door

V.H. WOLTERS

DOOR DE AANSCHAF VAN EEN
AUTOMATIC ZIJN WIJ NU IN STAAT
OOK UW KLEURENFOLDERS,
CIRCULAIRES ETC.
TOT IN DE PUNTJES TE VERZORGEN.

WIJ GEVEN U GAARNE
VRIJBLIJVEND ALLE GEWENSTE
INLICHTINGEN.

Vorden
Nieuwstad 12
Telefoon 05752 1404

{ 7.65 per fles
KEUNE

GEVRAAGD VOOR ONZE
AFDELING RIJWIELEN,

EEN BEKWAAM

RIJWIELHERSTELLER

EA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 — Zutphen

1 llussink ontbytkoek van 85 et voor 75 et
Zegelkorting

2 pakjes pap- zakdoekjes van 70 et voor 59 et - 6 et ,,
Elk 6e pakje Spar margarine van 44 et v. 19 et - 2 et „
1 litersfl. koffienielk (31 %) van 193 et v. 169 et - 17 et „
2 blikken kippensoep van 210 et voor . . . 159 et - 16 et ,,
l pak eouque ardennes 68 et - 14 et „
250 gram wintennelange (snoepjes) 69 et - 7 et „
3 stukken smak of smul 75 et - 15 et ..
l zak Spar boterhamvlokken 55 et - 11 et ,,
l zak tutti - frutti 89 et - 18 et „
l Gelderse rookworst 115 et - 23 et „
l blik nasi- of bamigoreng 175 et - 35 et „
150 gram cervelaatworst van 93 et voor 79 et - 8 et „

100 gram Haagse leverworst

100 gram lunchworst
100 gram gebraden gehakt

•amen 136 et - 14 et

10 % ZEGELKORTING OP VERS VLEES

R E M M E R S
Zelfbediening

(OPEN Bü DE SPAR.
|S:$PAREH m DE KOOR:

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 68 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

Kies voor
uw oliehaard

SHI
Kies voor snelle levering
en prima service

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN

telefoon 05752-1261



Voor de blijken van be-
langstelling, die wij bij
ons 25-jarig huwelijk
ontvingen, zeggen wij
heel hartelijk dank.

A. BRANDENBARG
R. BRANDENBARG-

GELTINK
Vorden, januari 1966
Insulindelaan 17

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor uw blijken van deel-
neming, ondervonden tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze innig
geliefde moeder, be-
huwd-, groot- en over-
grootmoeder

BERENDINA
GROOT BLEUMINK

weduwe van
Hendrik Weenk

FAM. WEENK
Vorden, januari 1966
„Weenk" E 39

Jong echtp. m. baby
zoekt per l juni a.s.
woonruimte in Vorden of
naaste omgeving.
Brieven onder no. 43-1
bureau Contact

Verpleegster i.h.b.v.
dipl. A ziekenverpl.
zoekt passende werk-
kring in Vorden of om-
geving. Partikulier of
inrichting.
Brieven met inlichtingen
onder no. 43-2 bureau
Contact

Meisje, 23 jaar zoekt
licht werk voor halve
dagen (na de middag)
geen fabriekswerk.

Brieven onder no. 43-3
bureau Contact

Te koop: Leren heren jas
bruin, maat 50.
B. v. Hackfortweg 75
Vorden

Te koop: Haverstro.
H. Weenk, E 97, Bran-
denbarg

Te koop: Vers gedorst
roggestro, aan balen.

H. J. Broekgaarden,
Geesinkweg 4, Warken

Te koop: Roggestro en
een goed onderhouden
kamrrkuchel, wegens
aanschaffing van een
haard. H. Scheffer B 54
Delden

Ter dekking beschikbaar
een Lolharinger konjj-
nenram. Maalderink,
Almenseweg 46 a

Te koop: Neurende
M.R.IJ.-vaars, 28 jan.
aan de telling en een
paar kinderschaatsen.

G. J. Zweverink
Wildenborch

Te koop: Een toom zwa-
re biggen, ingeënt voor
mond- en klauwzeer.
B. Rouwenhorst, C 22
Vorden

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

VERSE
HAANTJES

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

iZUKUMNEH NIET

X
X
X
X
X
H
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

WtT6N OOK DAT HET 016
M»RSTtRKC SOKKEM

VAN...i

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

JOOP HELLER

DINY EVERHARD

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op
vrijag 28 januari a.s. om 13.45 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Weieerwaarde Heer ds. J. J. van Zorge.

Ruurlo, Borculoseweg 16
Vorden, Molenweg 29

januari 1966

Receptie van 16.00-17.30 uur in hotel

„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Op zaterdag 22 januari a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders

H. A. EGGINK
en

J. EGGINK-HUURNEMAN

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkind.

Hengelo (Gld.):

Vorden:

Vorden, Januari 1966
Nieuw Olieslag

E. J. Jansen-Eggink
Th. J. W. Jansen
Jan
Gerrit en Willy
Freek

In volle vrede is van ons heengegaan onze
inniggeliefde moeder, behuwd- en groot-
moeder

AALTJE GROOT OBBINK

in de leeftijd van 79 Jaar.

Uit aller naam:

W. OORTGIESEN

Vorden, 19 januari 1966
„'t Wiemelink"

De teraardbestelling zal plaats hebben op
zaterdag 22 januari des namiddags l uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Veilig Verkeer Vorden
Opgave voor de nieuwe

verkeers-
sleutelcursus

Gaarne zo spoedig mogelijk bfl:

Wachtm. Verheul, H. K. v. Gelreweg 35
telefoon 1468
Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2, tel. 1729
Politiebureau, Raadhuisstraat, tel. 1230

Denkt aan uw toegangsbewijs
voor:

MAANDAG 24 JANUARI a.s.

als inspekteur Gosker in zaal
Bakker spreekt over:

DE MENS IN HET VERKEER

Siemerink
Vorden

GEVRAAGD:

een arbe ider
voor alle voorkomende werk-
zaamheden.

Aanmelding vóór woensdag 26
januari a.s. ten kantore der
vereniging.

C.L.V. „De Eendracht"
VORDEN

Dames!
TOT EN MET ZATERDAG

22 JANUARI GEVEN WIJ

10 pCt korting
OP AL ONZE COURANTE

ARTIKELEN
(uitgezonderd enkele
merkartikelen).

WIJ HEBBEN NOG

DIVERSE

k o o p j e s
OP AL ONZE

AFDELINGEN

V O R D E N

Gemeente Vorden

De burgemeester der gemeente Vorden maakt be-
kend, dat ter gemeentesekretarie ter inzage ligt
de bij besluit van 5 januari 1966, O.K.N. 122.452,
door de Minister van Cultuur, Rekreatie en Maat-
schappelijk Werk vastgestelde monumentenlijst
voor de gemeente Vorden.

Vorden, 20 januari 1966.

De burgemeester voornoemd,
van Arkel

H E R V O R M D E
GEMEENTE

Zittingen tot inning der ker-
kelijke bijdrage worden

t gehouden op:
rRIJDAG 21 JANUARI van 9-11 uur en

ATERDAG 22 JANUARI van 2-3.30 uur.

De zittingen worden gehouden
in het nieuwe catechisatielo-
kaal achter de kosterswoning.

500 gram spek 75
500 gram fijne rookworst 200
200 gram plokworst 100
200 gram hamkaas 100
200 gram kalf spatee 100
200 gram lunchworst 60

Dorpsstraat

HEEL V O R D E N
EN OMGEVING
S P R E E K T ER OVER

bers
ZELFBEDIENING

is en blijft de voordeligste
zaak

WEER ONTVANGEN

BIJ 2 PAKKEN KOFFIE,

GRATIS PRACHT KOP EN SCHOTEL

Extra grote potten APPELMOES van goudreinetten

1100 gram slechts 95

VRUCHTENGRIES met extra veel vruchten, 2 zakjes 69

Zachtkokende JAPAN RIJST, per kilo 89

Dubbele pakken CUSTARD, tijdelijk 59

ZAKJES DROP, per zakje 39

deze week 2 zakjes 69

Dubbele zakken CHINESE PINDA'S 98

Litersblikken ANANAS 139

% litersflessen NUTROMA KOFFIEMELK 99

LEVERPASTEI, 3 blikjes, 600 gram 149

BRUINE EN WITTE IJSCUPS, 200 gram 89

ANANAS glacé en chocolade driekleur, 200 gram 89

Zware repen CHOCOLADE, 5 stuks 69

Goudgele SLAOLIE, nu per fles 119

GRATIS PRACHT VAATDOEKJE

bij elke flakon LUX VLOEIBAAR

Oersterke DWEILEN, deze week per stuk 69

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Brandweeravond
VOOR IEDEREEN

VERZORGD DOOR DE
VORDENSE BRANDWEER

Op donderdag 27 januari a.s. in
het Nutsgebouw. Aanvang 8 u.
Zaal open 7.45 uur.

Programma:

Algemene voorlichting.

Pauze.

Films: „Niemand gaat vry uit".
o.a. (over een fabrieksbrand). „Brandbevei-
liging op de boerderij".

U bent hartelijk welkom.

Toegang vrij.

Gaskachels
KOMPLEET MET GASFLES
EN REGELAAR.

f 99,50
Zolang de voorraad strekt

KEUNE
Stationsweg l — Telefoon 1289

Nijverheidsweg 2-4 — Telefoon 1736

Vraagt niet hoe het kan,
maar profiteert ervan!

PRIMA OVERALLS nu

2-pers. flanellen LAKENS vanaf

WERKBROEKEN vanaf

BLOUSES, PULLOVERS EN
VESTEN vanaf

RESTANTEN WOL
MINDER DAN DE HALVE PRIJS

WEEKENDERS
voor heren, uitzoeken

WEEKENDERS
voor jongens, uitzoeken

ZIE ONZE VELE KOOPJES

14,98

5,75

8,98

2,98

8,95

6.95

Onze OPRUIMING
DUURT T/M A.S. ZATERDAG

VOLGENDE WEEK ALS EXTRA AANBIEDING

OP ALLE ARTIKELEN NOG

10 pCt korting



Bupro-yas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Mjftogt,
B. van Hackfortweg 31

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS

kleermaker^, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Zoekt u voor uw geld een

inn?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. f 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bjj:

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

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

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Retexturingbedrijf

ACCURAAT N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze
maand geven wij
20 % korting op
chem. reinigen en
verven.

Tevens uw adres voor:
Verven, onzichtbaar
stoppen, plisseren en
overhemdenrepara-
tie.

Profiteert van deze
unieke aanbieding.

Vorden:
FA. LUTH
KLEDINGMAGAZIJN

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

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOE STdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogistery en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Grijpt
kans

uw laatste

T/M A.S. ZATERDAG 22 JANUARI KUNT U NOG
PROFITEREN VAN ONZE

opruiming
BANKSTELLEN vanaf 498,-

PRIMA EETHOEKSTOELEN

van ƒ 45, — voor 39,95

RESTANT STOELEN 11,98

FAUTEUILS, wollen bekleding VA. 59,OO

STALEN SLAAPKAMER

(2-persoons) nu 11T,5O

MATRASSEN 2-persoons vanaf 49,75

MATRASSEN 1-persoons vanaf 29, OO

KOMPLETE EETHOEKEN vanaf 198,00

RONDE TAFELS 45, OO

DEKENS 2-persoons 19,75

DEKENS 1-persoons 15,75

BERGMEUBELS vanaf 169,00

Komt, ziet en overtuigd u

ALLE GOEDEREN BUITEN DE OPRUIMING

10 pCt korting

A. J. A. HELMINK
ALS EXTRA AANBIEDING OOK DE GEHELE VOLGENDE
WEEK NOG

10 pCt korting op alle
goederen

Voor betere levensmiddelen!
ROOKWORST

vacuüm verpakt
250 gram

SPRITSKRANSEN
groot pak

LONDON TONIC
met gratis stamper
fles

BA VARIA PILS
4 flessen

O.98

O.49

O.87

O.99
WITTE BONEN -
SNIJBONEN o.99

flinke pot, % liter
Geldig van 19-26 januari

Op dinsdag l februari a.s.
komt een schoonheids-
specialiste van het huis

Lancöme
Paris

bij ons aan de zaak
demonstreren.

Dames die interesse hebben voor een

G R AT l S make-up
behandeling

verzoeken wij voor donderdag 27 januari
a.s. bij ons een afspraak te komen maken.

huidverzorging
en make-up

parfums

LANCÓME
•SDSXHHHHF^HHHBEISSZQE

DEPOSITAIRE;

DROGISTERIJ

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

Gedipl. drogist

ATTENTIE
Kom op donderdag 20 jan. a.s.
om 19.45 uur in de Geref. kerk
te Vorden.

Hier zal spreken ds. Tien uit Ede.
Onderwerp: „Het communisme in Rusland".
Iedereen is hartelijk welkom, ook onze
jeugd. Dit belooft een interessante avond te
worden.

De Ger. Mannenvereniging.

Klaver jaswedstrijden
ZATERDAG 29 JANUARI.
PRACHTIGE PRIJZEN.

Opg^ae t/m donderdag
27^Rari

Café Schoenaker

HET ze 11
VOOR AL UW

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

Uitvoering
Op vrijdag en zaterdag 28 en
29 januari geven de

Herv. Meisjes- en
Jongemannenver.

weer hun jaarlijkse uitvoering
in Irene.

Opgevoerd wordt het prachtige
blijspel

„EEN ZEEMAN GING
PASSAGIEREN"
Aanvang 7.30 uur precies.

Entree ƒ 1,50 per persoon.

Donateurs op vrijdagavond
vrije toegang.

KOMT U OOK?

U zult er beslist geen spijt van hebben.

Kaarten vanaf zaterdag a.s. in voorverkoop
bij de sigarenmagazijnen Eyerkamp en
Hassink.

"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 23 JANUARI, 8 UUR:

De onhevredigden
Niets kon hun meer bevredigen en steeds
dieper zonken zij in het moeras der misdaad

TOEGANG 18 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Smakelijk
Krokant

DAT IS HET NIEUWE
KOEKJE.
Trakteer uw vrienden en
kennissen op onze

KNOPENLAANTJES
HET ECHTE
VORDENSE KOEKJE

W E K A R

VTVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

20 graden
vorst

Het kan best gebeuren dat het
deze winter weer 20° vriest.

TOCH KUNT U IN EEN WARM BEO
STAPPEN EN WARM SLAPEN

Dankzij uw elektrisch ver-
warmde deken kunt u uw bed
voorwarmen en de hele nacht
warm slapen.

Er zijn veel mogelijkheden.
En de prijs ? Valt mee !

Er is al een ERRES-DEKEN
voor ƒ 69,50
Kom ze zien en vraag alles
hierover bij

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Profiteert
NU NOG

TOT EN MET A.S.
ZATERDAG 22 JANUARI

VAN ONZE

OPRUIMINGS-KOOPJES
EN 10 pCt. KORTING

RAADHUISSTR., VORDEN

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

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


