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AFSCHAFFING RENTEKAARTEN

In verband met de beëindiging van de premie-
betaling krachtens de Invaliditeitswet met ingang
van l januari j.l. wordt aan belanghebbenden het
navolgende medegedeeld:

Inlevering rentekaarten
Alle nog in omloop zijnde rentekaarten dienen op
korte termijn te worden ingeleverd; op deze kaar-
ten is het laatste rentezegel verschuldigd over de
week eindigende op 2 januari 1965.

Verzilvering overschot rentezegels
Het overschot aan rentezegels dat niet meer kan
of behoeft te worden aangewend ter bijplakking
van de rentekaarten, kan worden verzilverd bfl de
Raden van Arbeid en — van 18 januari t.e.m.
12 maart 1965| — bij de Postkantoren (niet bij
de post-agentschappen).

Invalide verzekerden
Verzekerden, die meer dan 3 jaar na de aanvang
van hun verzekering, doch vóór l januari 1965
invalide zijn geworden en die op l januari 1965
nog geen 150 premies in rekening konden bren-
gen, kunnen op hun verzoek *) in de gelegenheid
worden gesteld ineens of in termijnen aan de
Raad van Arbeid een bedrag te voldoen, dat aan
rentezegels benodigd zou zijn geweest om het
aantal van 150 premies te bereiken.

65-jarigen
Verzekerden, aan wie een ouderdomsrente krach-
tens de Invaliditeitswet (niet te verwarren met
een AOW-pensioen) van minder dan ƒ 156,— per
jaar is toegekend en die de premiebetaling na
hun 65e jaar tot 31 december 1964 hebben voort-
gezet met het doel 'n ouderdomsrente van ƒ 156,—
per jaar te verkrijgen, kunnen eveneens op hun
verzoek *) in de gelegenheid worden gesteld in-
eens of in termijnen aan de Raad van Arbeid een
bedrag te voldoen, dat aan rentezegels benodigd
zou zjjn geweest om het gestelde aantal premies
te bereiken.
*) Bovenbedoelde verzoeken dienen vóór l juli '65

bij de Raad van Arbeid te worden ingediend.

Terugbetaling premies
Gezien de veelvuldige informaties bij de Raden
van Arbeid omtrent terugbetaling van premies
wordt er de aandacht op gevestigd, dat het voor-
lopig geen zin heeft hiernaar te informeren.
De afwikkeling zal eerst plaatsvinden na de in-
voering van de Wet op de Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. T.z.t. zullen nadere publikaties
volgen.

VERGADERING „JONG GELRE"

Onder leiding van voorzitter J. Pardijs hield de
plaatselijke afdeling van „Jong Gelre" in Hotel
Brandenbarg een algemene ledenvergadering.
Medegedeeld werd dat op 8 febr. een gecombi-
neerde vergadering zal worden gehouden waarbij
de heer Spanhaak zal vertellen over zijn werk
aan de inrichting ,,Valkenheide". In samenwer-
king met de G.M.V.L. en de Plattelandsvrouwen
zal op 26 febr. een forumavond worden gehou-
den. Het thema voor deze forumavond is „Land-
bouw en recreatie".

Hierna hield het hoofd van de Lag. Landbouw-
school, de heer G. J. Bannink, een inleiding over
het onderwerp „Platteland en recreatie". Hij zei
o.m. dat ook wij hier in een recreatiegebied val-
len. Vroeger genoten de bewoners van het platte-
land zelf veel ontspanning door de rust en de
vrede welke van het landschap uitging. Dit is wel
enigszins veranderd hoewel wij toch nog in de
vrije natuur mogen werken. Na de recreatie van
de stadsmensen nader toegelicht te hebben be-
sprak de heer Bannink hierna de verhouding stad
en platteland. Hier werd geruime tijd over gedis-
cussieerd. De heer Pardijs overhandigde de heer
Bannink aan het eind van de avond een blijk van
waardering.

,DE KNUPDUUKSKES' BIJ GROOT GRAFFEL

„De Knupduukskes" brachten dezer dagen op uit-
nodiging van het personeel een bezoek aan de
Psychiatrische Inrichting „Groot Graf f el" te
Warnsveld. Daar werd een ouderwetse boeren-
bruiloft gearrangeerd. Het huwelijk tussen Wam-
mes Graffel en Rieka Groot werd voltrokken in
de daartoe ingerichte trouwzaal. Hierbij waren
aanwezig de wederzijdse ouders, getuigen, familie
en genodigden, allen in de klederdracht van hun
eigen streek.

Na de plechtigheid ging het gezelschap naar de
foyer van het recreatiegebouw, welke voor deze
gelegenheid geheel was herschapen in een com-
plete boerendeel, v^^fcange koffietafels en ver-
sierde stoelen op ht^^^uidspaar en de gasten
wachtten. Hier was gelegenheid het bruidspaar te
feliciteren en cadeaus aan te bieden, w.o. nog een
beste koe. Na de gezamenlijke koffiemaaltijd
werd er echt ouderwets gedanst, waaraan door
iedereen werd deelgej^nen. Het werd een gezel-
lige bruiloft en vee-^BB gauw was het ogenblik
aangebroken dat er afscheid moest worden ge-
nomen.

UITBREIDING FA. KUYPERS

Al liet dit weekend het zonnetje verstek gaan,
toch was het voor de fa. Kuypers één en al zonne-
schijn, want zaterdagmiddag werd haar geheel
opnieuw gemoderniseerd bedrjjf heropend.

Dit kon gebeuren doordat het dochtertje van de
fam. Kuypers een lint doorknipte waarna de heer
Kuypers de deur opende van de nieuwe afdeling,
welk het bedrijf is rijker geworden. In deze af-
deling is o.m. een hyper-modern Shell cuick-
service-station ondergebracht, hetgeen dient om
de klanten beter en sneller dan voorheen van
dienst te kunnen zijn. Hiertoe behoort tevens een
nieuwe hefbrug met verlichting. Door een druk
op de knop kan men de hefbrug op elke gewenste
hoogte instellen, zodat reparaties aan de onder-
kant van de auto gemakkelijker uitgevoerd kun-
nen worden. Deze afdeling is uitgerust met de
meest moderne gereedschappen. Dit laatste geldt
ook voor de aparte bromfietsen-reparatie-afdeling.

Elk van deze afdelingen heeft haar eigen maga-
zijn met onderdelen. Verder is er nog een aparte
rijwielherstelplaats en een grote garage voor
auto's. Bovendien vindt men hier een flinke stal-
lingsruimte voor auto's en bromfietsen. Ook is er
een nieuw kantoortje, douche- en toiletgelegen-
heid gekomen. De moderne kanteldeuren van de
garage vergemakkelijken het in- en uitrijden.

Voor de garage is een ruime parkeerplaats. Het
lijkt ons plezierig werken in deze nieuwe afde-
ling, want het was er overal lekker warm. Al met
al beantwoordt deze hernieuwde garage aan de
eisen des tijds en kan een snelle en doelmatige
service worden verleend. Ter gelegenheid van
deze opening mocht de fam. Kuypers vele cadeaus
en bloemstukken in ontvangst nemen. Tevens is
de fa. Kuypers als subdealer voor Opel aange-
steld. Een keur van wagens stond voor deze ge-
legenheid tentoongesteld.

KERKDIENSTEN ZONDAG 24 JANUARI 1965

Her v . K e r k
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
7.15 uur Ds. L. Hoving, van Ruurlo.

K a p e l W i l d e n b o r c h
10 uur Ds. J. H. Jansen.

G e r e f . K e r k
10 uur en 3 uur Ds. J. D. .te Winkel.

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7 uur en 8 uur H. Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur 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.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
Vanaf zaterdagmiddag 12 u. tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566.

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

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 25 big-
gen aangevoerd. Er was vlugge handel.
Prijzen van ƒ 55 tot ƒ 65.

BURGELIJKE STAND VAN
13 t.e.m. 19 JANUARI

Geboren: Hendrikus J. J., z. v. J. B. M. Sessink en
J. B. S. Woltering; Rob, z. van B. Golstein en H.
E. van Slooten.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: W. J. Hamer^^ G. M. Uenk; J. W.
Buunk en J. B. NieuweH^s; A. A. Wenke en
J. W. Muis.
Overleden: G. Monis, 82 jr., weduwn. v. M. Stens.

Kringavond
OP DONDERDAG 21 JAN.

voor jonge ongehuwde lid-
maten

„Kerkdienst • Eredienst'
in het catechisatielokaal
aanvang 8 uur

Belijdeniscatechisatie voor
gehuwden

Gehuwden, die belijdenis des
geloofs willen doen, worden
verzocht zich te melden bij
ds van Zorge.

VANAVOND NUTSAVOND

Wij willen u nog even herinneren aan de Nuts-
avond, welke vanavond wordt verzorgd door de
bekende voordrachtskunstenares Cobi Schreijer.
Zij brengt een zeer attractief programma van
levens- en volksliedjes, waarbij zij zichzelf be-
geleidt op de gitaar. Overal waar zij reeds op-
getreden is, oogstte zij groot succes. Daarom
wekken wij u gaarne op vanavond naar het
Nutsgebouw te gaan.

Meer bijzonderheden kunt u lezen in het Nuts-
blaadje van vorige week.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst wee met

DE BIOSCOOP

In „Heimweh nach S<t. Pauli" zingt Freddy Quinn
naast vele andere liedjes zijn beroemd geworden
schlager: „Junge, komm bald wieder".
Het is een film met veel humor, gevoel en senti-
ment, met leuke intriges, veel zang en dans. Het
is het verhaal van een wereldberoemde zanger,
die toch liever een eenvoudige matroos werd.

ARBEIDSKAARTEN

Het aantal op l januari 1965 geldige arbeids-
kaarten bedroeg in deze gemeente 101, t.w. voor
jeugdige mannelijke arbeiders 68, voor ongehuw-
de jeugdige vrouwelijke arbeiders 31 en voor ge-
huwde vrouwelijke arbeiders 2.

EREHAAG BIJ HUWELIJK

Toen het bruidspaar W. Hamer—G. Uenk zater-
dagmiddag na de voltrekking van hun huwelijk
het gemeentehuis verliet werd het op de stoep
een aangename verrassing bereid. De kleuters
van de Nutskleuterschool vormden daar n.l. een
erehaag. De bruid was voor haar huwehjk als
onderwijzeres op de Nutskleuterschool werk-
zaam. Het bruidspaar zal zich in Apeldoorn
gaan vestigen.

GOEDE BELANGSTELLING VOOR
SNERTWANDELING

De Vordense auto. en motorclub „De Graaf-
schaprijders" hield zaterdagavond een snert-
wandeling. Ondanks de minder gunstige weers-
omstandigheden namen toch nog circa 40 perso-
nen deel. De organisatie was in goede handen
van de padvinders. De start was om half 8 bij
café Zuurveld. Na een wandeling van plm. 6 tot
8 km arriveerde men bij het troephuis van de
padvinders waar heerlijke borden snert geser-
veerd werden.
Na een dankwoord tot de padvinderij te hebben
gesproken voor de goede organisatie reikte de
heer W. Bielderman hier de prijzen uit.
De uitslag van deze modderige doch gezellige
wandeling was als volgt: 1. H. Meulenbrugge en
mej. A. Kamperman 51 pt.; 2. de heer en mevr.
D. Pardys 54 pt.; 3. de heer Wolsheimer 59 pt.;
4. de heer en mevr. G. Arfman 60 pt.; 5. de heer
Lenselink en mej. R. Boesveld 66 pt. Na loting
werd de 6e prijs gewonnen door de heer B. Rou-
wenhorst en mej. E. Janssen 68 pt.; 7. de heer
A. Bannink en mej. Nijenhuis eveneens 68 pt.;
8. de heer H. W. Rossel en mej. Brakhekke ook
68 punten.

Purol dient
heel de huid

BURGEMEESTER VAN ZIEKTE
HERSTELD

Burgemeester Van Arkel mocht na een ziekte-
periode van 3l/2 maand zijn werkzaamheden vo-
rige week weer hervatten.

WINST VOOR K.O.T.

Het eerste drietal van de Vordense Biljartver.
KOT is er in geslaagd het bezoekende Klok l met
4—2 te kloppen. Klein Hekkelder verloor zijn
partij tegen R. Mulder. Toen de Zutphenaar zijn
benodigde 226 car. bijeen had bleef KI. Hekkelder
staan op 204 (290). W. Pardijs 262 (262) won
op royale wijze van Th. Imhof 115 (218). De
KOT-speler Wijnbergen 125 (125) tenslotte toon-
de zich sterker dan R. de Vries 79 (118). Door
deze overwinning staan de Vordenaren in klasse
C I thans op de 4e plaats met 21 pt. uit 6 wedstr.
Bovenaan staat Voorst l met 27 pt. uit 7 wedstr.
In klasse C II bezet KOT 2 met 18 pt. uit 6 wed-
strijden de laatste plaats. De Vordenaren hebben
echter één wedstrijd minder gespeeld dan hun
naaste concurrent Pauw 3 dat 21 pt. heeft uit
7 wedstrijden. Bovenaan staat Voorst 2 met 36
pt. uit 7 wedstrijden.
KOT 3 bezet in klasse C III de 4e plaats met
30 pt. uit 7 wedstrijden. Bovenaan staat hier De
Hoven l met 46 pt. uit 8 wedstrijden.
In klasse C IV staat KOT 4 op de laatste plaats
met 17 pt. uit 7 wedstr. Hier staat aan de leiding
het 4-tal van Pelikaan 3 met 41 pt. uit 7 wedstr.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN
GELDERLAND

In Arnhem werd zaterdagmiddag een begin ge-
maakt met het pers. jeugddamkampioenschap van
Gelderland. De vertegenwoordigers van District
I Oost kwamen beiden tot een verdienstelijk re-
sultaat. Klein Kranenbarg uit Wichmond speelde
remise tegen R. Willemsen uit Tiel. Hetzelfde re-
sultaat boekte Heuvink uit Warnsveld tegen A.
Bootsma uit Rhenen.

RATTI-NIEUWS

Het slechte weer en terrein waren de oorzaak dat
ook j.l. zondag de vastgestelde wedstrijden niet
konden doorgaan. Zondag a.s. gaat het Ie elftal
naar CUPA (Busloo) en zal met een gelijkspel
tevreden mogen zijn. Ratti 2 krijgt bezoek van
Voorst 6 en zal alles in het werk stellen om de
puntjes thuis te houden. Ratti-a speelt zaterdag-
middag tegen Sportclub Brummen-b.



UIT DE GEMEENTERAAD
Bloemen, saucyzebroodjes en sigaren

Deze ietwat merkwaardige woorden als opschrift
boven een raadsvergadering vindt zijn oorzaak in
het feit dat burg. A. E. van Arkel weer voor het
eerst na zijn operatie, als voorzitter van de raad
fungeerde.
De raadsleden hadden voor 'n boeket bloemen ge-
zorgd, waar de heer Van Arkel sigaren en een
saucijzebroodje voor de raadsleden en de pers
tegenover stelde, 'n Attentie die zeer in de smaak
viel. Weth. Lenselink wenste de Burgemeester
namens de raad geluk met zijn herstel.
Namens het gemeentebestuur bracht de heer
van Arkel loco-burgemeester Lenselink hierna
dank voor de wijze waarop deze gedurende de
afwezigheid van de voorzitter het ambt van
burgemeester had waargenomen. Voor de grote
vriendschap die ik van de raadsleden persoon-
lijk tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en la-
ter tijdens mijn herstel thuis heb mogen ont-
vangen ben ik zeer erkentelijk. Zo mogelijk zijn
wij hierdoor nog nader tot elkaar gekomen, al-
dus de heer van Arkel. Verder sprak hij de
hoop uit dat het hem gegeven mag worden het
ambt van burgemeester in Vorden tot aan zijn
pensionering te kunnen blijven vervullen. Aan-
gezien ik pas j.l. woensdag mijn werkzaamhe-
den heb hervat en mij nog geheel moet inwerken
in tal van nieuwe gemeentezaken, die om een
oplossing vragen, hetgeen uiteraard nogal veel
tijd en studie vereist, verwijs ik u voor wat het
traditionele jaaroverzicht betreft van hetgeen
in 1964 door gemeentewege tot stand is geko-
men, naar het uitvoerig geplaatste verslag in
Contact van 7 januari j.l.
Voorts deelde de heer van Arkel mede dat van
het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouw-
nijverheid een schrijven is ontvangen dat de ge-
meentelijke bouw van 18 woningwetwoningen
en 12 bejaardenwoningen in het plan „Boonk"
mag worden gegund.

Aan- en verkoop grond
Voor de uitbreiding van het industrieterrein
besloot de raad tot aankoop van 27 are grond,
eigendom van de heer D. Hissink, Barchemse-
weg, Ruurlo. Voor deze 2700 m2 grond ontvangt
de heer Hissink f 1,75 m2. In totaal ontvangt hij
een bedrag van f 5.076,-, waarbij is inbegrepen
een vergoeding voor inkomstenschade en ge-
bouwenschade.
Aan de heer H. Groot Roessink, Hengeloseweg
werd 515 m2 bouwterrein in het plan „Boonk"
verkocht. De heer Groot Roessink wil hierop een
dubbele woning bouwen. De koopsom bedroeg
515 x ƒ 13,50 is totaal ƒ 6.852,50. De heer J. W. M.
Gerritsen is voornemens om in plan „Zuid" 1140
m2 grond te kopen voor de bouw van een woon-
huis met kantoorruimte en garage. De prijs per
m2 bedraagt f 17,-. De raad besloot voor een
koopsom van in totaal ƒ 19.380,— de grond aan de
heer Gerritsen te verkopen. Beide kopers hebben
ter zekerheidsstelling een waarborgsom in de
gemeentekas gestort. De heer Wesselink bepleit-
te nogmaals uniforme grondprijzen.

Geheime zitting
Toen het agendapunt aan de orde kwam tot be-
trekking van de naamgeving en bestemming tot
openbare weg van enkele wegen in plan „Zuid"
verzocht de heer Wesselink tot besloten zitting
over te gaan. Na ca 25 minuten heropende de
voorzitter de vergadering met de mededeling
dat dit agendapunt tot een volgende raadsver-
gadering zal worden aangehouden.

(Wordt vervolgd)

MOOIE SUCCESSEN

Op de Prov. tentoonstelling van Pluimvee en
Konijnen te Diepenheim behaalden twee leden
van de P.K.V. alhier onderstaande predicaten t.w.
de heer H. G. J. Horstman met Patrijs Leghorn
haan, jong, 3 ZG, 2 ZG en l ZZG, idem met hen,
jong, GG, G, G en GG; de heer W. Tragter met
Barnevelder Kriel, haan, jong, GG, idem hen,
jong, GG, Wyandotte Kriel, haan, jong, GG, idem
hen, jong, GG. Weners Wit, ram jong, ZG, 3 ZZG,
ZG en l ZZG. De inzenders hadden ook nog ver-
schillende ereprijzen. Een mooi resultaat.

LEDENVERGADERING NED. BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN

De afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen hield een goed bezochte ledenvergadering
in de zaal van „Het Wapen van Vorden" onder
leiding van me j. Meinen.
Na een kort welkomstwoord in het bijzonder tot
mevr. v. d. Berg—Weekhout uit Borculo volgden
enige mededelingen de afdeling betreffende.
Hierna hield mevr. v. d. Berg een lezing over het
onderwerp : „De vrouw in en buiten haar huis".
Spreekster belichtte de positie van de gehuwde
vrouw in de laatste tien jaar. Haar positie en
arbeid is in deze periode sterk veranderd. Boe-
rinnen hebben door de grote drukte op de boerde-
rij een sterke binding aan huis. Andere vrouwen
kunnen, indien zij dit wensen, een andere werk-
kring zoeken, mits het gezin er niet onder moet
lijden. Dit moet in onderling overleg gebeuren.
Over dit onderwerp werd in groepen gediscussi-
eerd, terwijl na de pauze enige gestelde vragen
op uitvoerige wijze werden beantwoord.
De presidente dankte mevr. v. d. Berg voor haar
leerzame uiteenzetting.

VOETBAL
Wanneer het weer het toelaat speelt Vorden l
a.s. zondag in Braamt tegen St. Joris. Thuis won-
nen de geelzwarten destijds met 3—2. Het ver-
dere programma ziet er als volgt uit: Zutphen 3
—Vorden 2; Vorden 3—Hercules 1; Hercules 2—
Vorden 4; Vorden a—Harfsen a; De Hoven a—
Vorden b; AZC f—Vorden e.

MEER DAN 70 JAREN

ALBERS de beste
WIJ NOTEREN DEZE WEEK :

Gem. Graan ƒ 36,50
Ochtendvoer 38,70
Foktoomvoer „ 89,—
Piepkuikenvoer 43,50

Zeugenmeel (Lacto) „ 37,50

Babybiggenmeel 89,50
Biggenmeel -... „ 36,80
Varkensmeel 36,90

Babybiggenmeel S
Biggenmeel S
Varkensmeel S

40,20
38,90
37,20

Rundveemeel A „ 35,20
Rundveemeel B „ 35,70
Rundveemeel C ,, 36,—

Alles vrijblijvend per 100 kg af pakhuis.
Eierpnjs ƒ 1,70 per kg

HOUTVERKOOP TE HEHGELO (G.)
Notaris H. van Hengel te Hengelo (G.) zal op
maandag l februari 1965 om 10 uur v.m. in ho-
tel Langeler te Hengelo (G.) publiek verkopen

ruim 200 perc. boerengeriefhout
en douglas en lariks voor

steigerhout en palen
t.w. voor het Burgerweeshuis te Zutphen :

Onder Linde : (Gem. Vorden)
in de bossen o.h. „Maalderink" en „Zomervreugd"
perc. l t/m 28 grove dennen, eiken en berken-

slagJiA| i.h. bosje;
in de bossen o.h. jMPsink" nabij Leopoldshoeve

en de „Bergkappe"
perc. l t/m 35 zw. grove dennen voor rikken
en slieten, perc. 36 Amerik. eiken; 37 t/m 43
Holl. eiken bij Kornegoor, 44 t/m 52 lariks voor

stJfcrhout enz.
in de boT^n „de Weghorst"

perc. l t/m 11 eiken, perc. 12-13 eiken tophout
in de bossen „de Vossenberg" perc. 14 t/m 22

grove dennen voor rikken
te Vorden in de bossen o.h. Hiemken a.d. Almen-
seweg : perc. l t/m 26 grove dennen, 27 t/m 42

douglas aan hopen voor palen enz.
in Warken i.d. bossen a.d. spoorbaan perc. l t/m
6 en 11 t/m 15 grove dennen, 7 t/m 10 gedunde

lariks
te Hengelo (G.) in de bossen o.h. „Sieblek"

perc. l t/m 7 zwaar slaghout.
Voor mevrouw H. van Sonsbeeck-Helmich:

in „de Blokken" aan de oude zandweg Zelhem-
Ruurlo en aan de Stellingweg nabij van Leijden
in Varssel perc. l t/m 42 zware grove dennen

voor rikken, sporen en sh'eten.
Voor de heer H. Bovenkerk:

i.h. bosje a.d. Ruurloseweg te Hengelo (G.) na-
bij het woonwagenkamp : perc. l t/m 10 grove

dennen voor rikken.

Kosten 10 % voor koper. Betaling uiterlijk op
26 februari '65 ten notariskantore te Hengelo G.

DONDERDAG 28 januari 1965

voor U en voor ons

een zeer interessante advertentie in dit blad.

C H E M I S C H E W A S S E R I J

„COUP-SAFE" KWALITEIT

Elk pak Spar koffie 25 cent goedkoper - 10 % zegelkorting

Elk blik Spar rundvlees
van 180 et nu 150 et - 10 %

100 gram ham van 68 et nu 49 et - l o

l straatbezem 145 et - 10','

l reuzen ontbijtkoek 86 et - 17 et „

l grote ontbijtkoek 65 et - 13 et
8 repen chocolade (melk/puur) 100 et - 20 et ,,
1 pakje Europ cacao 52 et - 10 et ,,

2 pakjes Zo Klaar-pudding 78 et - 16 et
l fles Spar pils 50 et - 10 et

l fles Spar Oud Bruin 45 et - 9 et
l pakje Couques Ardennes

l fles Spar bessensap
1 pak Spar custard
2 pakjes Spar smeerkaas .

100 gram cervelaatworst
200 gram leverworst

100 gram ontbijtspek
100 gram lunchworst

l pak koffie Snits 69 et

68 et - 14 et

149 et - 15 et

75 et - 7 et

125 et - 12 et

105 et - 10 et

I)
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

U ziet het zo!
Het scheelt geen centen

maar „dubbeltjes

HOLLANDSE
BRUINBtBONEN

500 gram, van 70 voor

DOPEÏ^VTEN - literblik
f̂ Hdel fijn
van 79 voor ......

Middel-kwaliteit
van 69 et voor . O.51

1.19

JUS D' ORANGE
Hele fles, van 165 voor

PERZIKEN (schijnes)
literblik, van 159 voor

CLOSETPAPIER
Pak a 4 rol, van 59 voor

Gratis fraai LONKA-speldje

Bij 1 zak TOFFEE S\JÊf\

GRAND LUXE voor O.49
en ook nog 5 wapentjes

Deze aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 27 jan. 1965

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:
KISTEMAKER-OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg r FR. KRUIP, 't Hoge

Siemerink
Vorden

Zoekt u voor u\v geld
ren

Neem
obligaties v. de N. V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a f 1000. —.

5'/2% rente
Inlichtingen en pros-
pecti bij:

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden
tel. 1541. (overdag)

Bupro-gas
Het gas roor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

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

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Gevraagd

een
monsternemer

per l tebruari;

voor de
buurtschap
Veldwijk

Aanmelding
laboratorium.

Zuivelfabriek Vorden

f 7.65 pei fles
KEUNE



Gevraagd per l febr. een
fl ink MEISJE, voor hulp in
de huish. voor de dag.
Mevr. Bijlmer, Ruurloseweg
D 33a, Tel. 1770.

Biedt zich aan net MEISJE
v. 3 dagen in het begin van
de week, als hulp i. d. huish.
Liefst in gezin met kinderen
Wiltink, D 58, Wildenborch

B.z.a. een meisje als
BABY-SIT. Adres te bevr.
bureau Contact

Gevraagd een GRAMMO-
FOON met of zonder pla-
ten. Brieven onder letter D
Bur. Contact.

Te koop wegens plaatsge-
brek een eiken 3-deurs leg-
hang-kast en een divan, alles
in zeer goede staat. Dokter
Lulofsweg 2.

TE KOOP 2 armstoelen, 4
gewone stoelen, alle bekleed
met pluche en een tafel.
A. Dieks. Kranenburg

Te koop een lange leren JAS
en een leren vest. Th. Hart-
man, Burg. Galleéstraat 44

Te koop V.W. „De Luxe"
Type 1957, in prima staat.
Raadhuisstraat 21, Vorden

Te koop g.o.h. Jaarsma
HAARD. Julianalaan 20,

Vorden

Te koop een zwaar ON-
DERSTEL, geschikt voor
melkwagen. A. Hartman,
D 39, Vorden. Tel. 1792.

TE KOOP een trekwagen-
tje, Carpion model, een var-
kens- of kalverbak, een hou-
ten snijbak met mes, een
geslepen spiegel gevat in
eiken lijst . Te bevragen bij
G. Beeftink, Galleéstr. 41.

Te koop de helft ofvierdels
van een dikke KOE.
H. Scheffer. B 54,

Delden, Vorden.

Te koop een r.b. nuchter
STIERKALF. H. J. Veen-
huis, B 78, Vorden

Drag. M.R.IJ. VAARS te
koop en drag. GELTEN,
spoedig a.d. teil. J. W.Wes-
selink, 't Elshoff, Vorden

BIGGEN te koop. H. J. Par-
dijs, D 113, Mossel.

Te koop gevraagd:
nuchterestierkalveren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Var-
kenshandel. Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Pluimveebedr. „de Driesteek'
Iedere week aan te

bieden:
ééndags kuikens en

8-weekse hennen
A. BUKMAN

Driesteek l Warnsveld
telef. (05750 4765

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.

Oldenzaal
Gedurende deze maand

geven wij
20% korting op

Chem. reinigen, en Verven.

Tevens uw adres voor:
Onz. Stoppen en Plisseren,

Overhemdenreparaties

Profiteert van deze unieke
aanbieding.

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

PASFOTO'S voor

half één gemaakt , de-

zelfde dag oog k laa r .
Foto Zeylemaker

Houtmarkt 77

Zutphen

r\
JOHAN HENDRIK TEN ELSHOF

en

HENDRIKA HERMINA LIJFTOGT

geven u, mede namens de ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats hebben op vrij-
dag 29 januari a.s. des voormiddags om
11.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Lochem, Westerwal 19
Vorden, D 3
januari 1965

Toekomstig adres : F 53, Hengelo G.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00—17.30
uur in café Eskes, Dorpsstraat, Vorden.

n
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X
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X
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Op vrijdag 29 januari a.s. hopen onze
lieve ouders, grootouders en overgroot-
ouders

Wilhelmus Antonius Derksen

Johanna Hendrika Derksen-ter Bogt

hun 50-jarige echtvereniging te her-
denken.

Uit dankbaarheid zal tot hun intentie een
gezongen H. Mis worden opgedragen in
de parochiekerk te Kranenburg om 10.30
uur v.m.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

Vorden, januari 1965
Linde E 35

Gelegenheid tot feliciteren's middags van
4.00-5.30 uur in zaal Schoenaker te Kra-
nenburg.

Heden nam God op in Zijn heerlijkheid onze
geliefde man, vader, behuwd- en grootvader

JOHANNES BERNARDUS SCHOLD
echtgenoot van A. Nijhuis

op de leeftijd van 70 jaar.

Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U
zal psalmzingen en mijn ziel, die Gij hel
verlost. Ps. 71 : 23

V o r d e n :
A. Scholten-Nijhuis

D o e t i n c h e m :
H. J. Scholten
J. W. Scholten-Kamphuis

B a a r n :
Th. G. Boterenbrood-Scholten
W. Boterenbrood

V o r d e n :
G. F. de Bruijn-Scholten
B. de Bruijn

V o r d e n :
H. W. Bijenhof-Scholten
G. Bijenhof

W i n t e r s w i j k :
G. Kuperus-Scholten
J. Kuperus

V e n l o :
A. Kuperus-Scholten
A. Kuperus

V o r d e n :
G. W. Scholten
J. J. Kieft

en kleinkinderen

V o r d e n , 15 januari 1965

Het Hoge 22

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag
19 januari op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Met groot leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van onze erevoorzitter
en oud-dirigent, de heer

J. B. SCHOLTEN

Zijn grote liefde en jarenlange toewijding
voor onze vereniging zullen wij dankbaar
blijven gedenken.

Bestuur en leden van de
Chr. Gem. Zangver.
„Excelsior"

Vorden, 15 januari 1965

Heden werd door zijn hemelse Vader op-
geroepen onze zeer geachte medewerker

JOHAN B. SCHOLTEN
Zijn trouwe plichtsbetrachting en ijver
zal steeds in onze herinnering blijven
voortleven.

H. J. Kerkhoven
C. J. Kerkhoven-Rhijnsburger

Vorden, 15 januari 1965

Coöp. Boerenleenbank
RAIFFEISENBANK ~ RUURLOSEWEG 21

RENTEBIJSCHRIJVING EN CONTROLE DER BOEKJES
Het bestuur van de Bank houdt zitting voor con-
trole en bijschrijving van rente op spaarboekjes
van 25 t.e.m. 29 januari 1965, en wel elke dag van
9.00—12.00 uur en 2.00—5.00 uur. Wij verzoeken
u beleefd alle spaarboekjes op deze dagen aan te
bieden.

Wilt u ook aan de jeugdspaarboekjes en de boek-
jes voor één en twee jaar vast denken.

Voor zover mogelijk wordt men verzocht op de
volgende dagen te verschijnen:

maandag 25 januari de letters
A, B, C, D en E

dinsdag 26 januari de letters
F, G, H en J

woensdag 27 januari de letters
K, L, M en N

donderdag 28 januari de letters
O, P, R, S, T en U

vrijdag 29 januari de letters
V, W en Z .

De letters achter bovenstaande data zijn de begin-
letters van de familienaam.

DANSEN-HUTSGEBOU
Zaterdag 23 januari

Show- en dansorkest
THE ROCKING DRD7TERS

Aanvang half acht.

K O O P J E S
in porcelein

en aardewerk

en andere atikelen.

Kom vrij binnen een ki jk je nemen.

R. J. Koerselman
Telefoon 1364 — Burg. Galléestraat 12

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram tongeworst 60 et

200 gram hoofdkaas 60 et
200 gram boterhamworst 60 et
250 gram fi jne rookworst 100 et

SPEK de hele week 75 et per 500 gr.
zolang de voorraad strekt!

M. Krijt, Dorpsstraat

Zeer belangrijk huishoudnieuws
met extra koopjes

GROTE AFSLAG GELDERSE ROOKWORST,

500 gram (2 stuks) slechts 189
Prachtige schouderham 150 gram 95

Jamaica rumbonen 250 gram slechts 100
Bruine en witte ijscups (lekkere chocolade) 200 gram 89

Grote knotsen 11 stuks voor 49

VOOR DE VERZAMELAARS ! !
Bij elk pak Castella vaatwas pracht speldje gratis
Bij elk pak Koopmans havermout zeer mooi speldje gratis
Pracht speldje gratis bjj 2 pakken Drie Mollenkoffie

BIJ DE KASSA ! !
Grote zak met luxe toffee'», normaal 95 et, nu voor 79

ALE EXTRA RECLAME DEZE WEEK ! !
Prima vruchtenwyn per fles 179
Elke tweede fles voor 79

VOOR DE BOWL
Grote potten Meikersen op sap
Litersblikken Ananas - extra goedkoop

Litersblikken mooie peertjes

129
129
98

Litersblikken speksnijbonen voor 79
Literspotten augurken 95
Va litersblikken spinazie 2 blikken voor 79
Zuivere rode bessensap van Hero - 2 flessen voor 109

Zolang de voorraad strekt : Bij aankoop van Z pakjes
margarine, 6 boter carree's van 89 cent voor 75

Amerikaanse patentbloem (beter is er niet) 2 pakken voor 79
ZOUTE PINDA's 300 gram 79

DE STUNT VAN DE WEEK
Bij elke kilo suiker l grote rol Prins Foure voor 89

WEES NIET ZUINIG MET KAAS
500 gram volvette Goudse kaas 175

500 gram komijne kaas 175
500 gram belegen kaas 195

ONS SOEPASSORTIMENT IS UITGEBREID MET
A.J.P.-SOEPEN O.A. KIP-, VERMICELLI- EN

TOMATENSOEP
TER INTRODUCTIE, SCHRIK NIET, 2 ZAKJES VOOR

98 cent

WAARDEBON
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
ONTVANGT U 2 LITERSBLIKKEN CAPUCIJNERS

VOOR 98 CENT

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALDERS
Nieuwstad 5 Vorden

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

Ook voor

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Wouda's Baby biggenmeel
Een gezond zakje voer, licht
verteerbaar en rijk aan vitaminen

A. W. UENK
Zutphenseweg C 60
Telefoon 1327

Adverteren doet verkopen!

S. V. „RATTI

Zaterdag 23 januari a s.

GROTE DANSAVOND
in zaal Schoenaker om 7 uur
voor leden, donateurs
en niet-leden

Gezellige muziek.



NOG 3 DAGEN

een huis stelten
Prima bankstellen vanaf f 375

Complete eethoek vanaf f 139.5O

2 persoons slaapkamers compleet f 125.-

1 persoons slaapkamers compleet f 89.-

Prima Linnenkasten half leg, half hang f 149.-

MATRASSEN. Zeer voordelige aanbiedingen!

DIVERSE COUPONS EN RESTANTEN.

Zie ook de zeer vele aanbiedingen en koopjes in onze afd. TEXTIEL

A. J. A. HELMINK
Kom vandaag nog kijken, kiezen en kopen!!

Zorg nu reeds voor de
winstpunten van straks

Nu gezonde kuikens betekent straks goede leghennen.
Nu de beste voeding betekent straks de beste resultaten.
Nu Groeikuiks voeren betekent straks méér eieren.

En elk ei méér is een winstpunt voor U. Bestel nu GROEIKUIKS.

UT D voert tot winst f
VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -C3P (05752) 1540

Nutsgebouwr Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 24 januari, 8 uur

Heimweh nach
St. Pauli

met Freddy Quinn, Jayne Mansfield
Bill Ramsey

'n Grote kleurenfilm vol muziek en dans
met een gezellig en boeiend verhaal.

Toegang alle leeftijden.

Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Per eind april, eventueel l september
g e z o c h t

PROT. PLEEGGEZIN
voor twee zusjesi 14 en 12 jaar, leerl.
Baud. lyceum, wier ouders buitensl.
vertoeven. - Zomervakanties worden
by ouders doorgebracht.

Brieven aan PIETERSE, C 165, Vorden.

Opriiiiniiskooiijes
TOT EN MET ZATERDAG A.S.

Majo's, wol alle maten, nu ƒ 3,50
Dames Helanca pantalons, vanaf ƒ 10,95
Wollen sjaals, nu Jfe ƒ 1,95
Damestruitjes, vanaf ƒ 8,90
Nylon jacks met capuchon, vanaf ƒ 9,90
Heren- en jongenstruien, vanaf ƒ 7,95
Voetbalschoenen, nu ƒ 6,90
Trainingspakken, vanaf ƒ 7,25
Vilten en wollen laarssloffen, nu ƒ 2,95

ZOLANG VOORRADIG

HARTENS
Wapen- en Sporthandel

ZUTPHENSEWEG 15 a

Zaal WINKELMAN - Keijenburg
Zondag 24 januari

DANSEN
Orkest: „ALDONA".

Aanvang 7 uur.

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio of T.V. defekt is

Veilig Verkeer, Vorden
Op maandag l febr. hoopt
Wachtm. Verheul in zaal Eskes
weer te beginnen met een

Verkeerssleutel-cursus
Opgave voor deelname tot zaterdag 23
jan. doch gaarne zo spoedig mogelijk
bij Wachtm. Verheul, H. K. v. Gelre-
weg 35; Politiebureau, Raadhuisstr. 5
of bij de Heer Joh. J. van Dijk,

Julianalaan 2

De totale cursuskosten bedragen voor
de leden f 6,—

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Uitvoering
Op vrijdag 29 en zaterdag 30
januari geven de

HERV. MEISJES. EN^k
JONGEMANNENVER^PTGINGEN

weer hun jaarlijkse uitvoe-
ring in Irene. Aanvang 7.30
uur precies.

Zij brengen u een schets en
het prachtige blijspel

HERRIE OP DE
HOEVE

Dit is een stuk om al uw
zorgen te doen vergeten en
eens uitbundig te lachen.

Komt u ook ?

Entree f 1,50 per persoon (bel. inbegr.)

Voor beide avonden zfln vanaf heden kaar-
ten in voorverkoop bij sig. mag. Eijerkamp
en Hassink

Donateurs hebben alleen vrijdagavond
vrjje toegang op vertoon van hun kaarten

Tot ziens in Irene !

Hedenavond N U T S fl V O N D
met Cobi Schreijer

Volks- en levensliedjes. Aanvang 8 uur

Entree leden 75 et p. persoon.
„ niet-leden f l 50 p. persoon

GRAAN SPUITEN
Geef u zo spoedig mogelijk op voor
het s p u i t e n van g r a n e n tegen
onkruid.
Beleefd aanbevelend,

H. BOSMAN
(bij het zwembad Vorden)

WOONHUIS te koop gevraagd
met weckp'aats van tenminste 60 m2

Spoedige aanvaarding gewenst.

Brieven onder nr. 25-43 bur. Contact.

PROFITEER NOG

van onze extra koopjes en

10 pCt ko r t i ng

Kom even kijken bij

't Schoenenhuis

OOK
IN UW STAL

VENTILATOR
verkrijgbaar bij:

ELECTRO TECHN. INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg — Telefoon 1 2 5 3


