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donderdag 17 februari 1966
postkantoor Vorden
27e Jaargang no. 47
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CHIC EN CHARME IN DE
NIEUWE LIJN !

Officiële

Helemaal mode 1966
in prachtige

foto

mantelcostuunis- en pakjes

ter gelegenheid van
het aantekenen uan

Wij tonen ze graag

H.K.H. Prinses

MODE BIJ:

Beat r ix en de heer
Claus uon Amsberg
op heden donderdag
17 februari
der van een der benden en met het milieu, waaruit
hij voortkomt. Konflikt in het gezin. Dramatische
klimax, als de dochter des huizes op zekere dag
wordt thuisgebracht met een ernstige verwonding
aan haar gezicht. Het meisje was bevriend met
een jonge neger. In een donker straatje waren zij
door een bende overvallen. Haar begeleider raakte zo zwaar gewond, dat hij in een ziekenhuis
moet worden opgenomen. Met grote felheid en
een meesterlijk gebruik van de expressiemiddelen
der cinematografie heeft Vernon Sewell de verschillende problemen die in deze film voorkomen
voor ons neergezet. Aan het slot wordt u uitgenodigd ook uw mening te geven.

foto: E. Posthuma
de Boer

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redaktie)
VERGADERING BESTUUR
GEMEENTEBELANGEN
Het bestuur van Gemeentebelangen vergaderde
in hotel De Konijnenbult. Het agendapunt luidde:
Bespreking aangaande de a.s. gemeenteraadsverkiezingen.
Uitvoerig werd de toestand besproken in 19561962 en thans.
Men was eenstemmig de mening toegedaan, dat
het gemeentebestuur thans zeer vooruitstrevend
is en alle politieke partijen een aktieve opbouwende politiek voeren. Hierdoor kwam de vraag, is
het nu nog nodig dat naast de bestaande politieke
partijen, de groep Gemeentebelangen blijft voortbestaan? Na uitvoerig van gedachten gewisseld
te hebben, werd besloten tot nader order op non
aktief.
De voorzitter bracht dank aan alle kandidaten en
kiezers voor het genoten vertrouwen gedurende
alle jaren.
Hierna bracht de hoor Bielderman dank aan de
voorzitter, de heer Schurink, voor het vele werk
als raadslid. Ook de heer Bouwmeester die enkele
keren voor een ander raadslid moest invallen,
werd dank gebracht.
NIEUW SCHOOLBESTUUR
R. K. SCHOOL KRANENBURG
De R. K. Lagere School op de Kranenburg heeft
een nieuw schoolbestuur. Tijdens een dezer dagen
gehouden bijeenkomst met het Kerk-schoolbestuur
hebben een viertal personen op wie onlangs bij
stemming de meeste stemmen waren uitgebracht,
verklaard een funktie in het nieuwe schoolbestuur te willen aanvaarden, nl. mevr. M. H. BosEykelkamp, de heer A. J. Bunkers, mevr. baronesse M. E. van Dorth tot Medler, Huize „Zelle"
en de heer H. Havekes.
De heer H. Scherpenzeel sr. zal evenals voorheen
zijn taak als administrateur-penningmeester blijven vervullen. Het nieuwe schoolbestuur zal geheel onafhankelijk komen te staan van het kerkbestuur. Dit bestuur kiest zelf uit haar midden
een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, een
sekretaris en penningmeester, terwijl het Aartsbisdom een Bisschoppelijke kommissaris kan benoemen, wiens taak alleen op het pastorale vlak
ligt. De oprichting c.q. stichting van de onderwijsinrichting zal in de komende maanden zijn beslag
krijgen. Totdat de oprichting van het nieuwe
schoolbestuur een feit zal zijn, blijft het huidige
Kerk-schoolbestuur haar taak waarnemen.

HERDENKINGSDIENST DS. JANSEN
In verband met zijn 25-jarig dominee zijn in VorHer v. Kerk
den, hield ds. Jansen jl. zondag een herdenkingsdienst. Ondanks het minder gunstige weer was
10.09 uur ds. J. H. Jansen
een grote schare gemeenteleden in deze dienst
7.15 uur ds. J. H. Jansen
aanwezig.
Medlerschool
Ds. Jansen had als tekst voor zijn preek gekozen
psalm 36 vers 10.
10 uur ds. J. C. Visbeek
Het eenvoudige en duidelijke antwoord op de belangrijke vraag, hoe en waar leren wij op de
Geref. Kerk
goede manier mens te zijn, wordt gegeven door
10 uur ds. Th. P. van Belzen
de tekst. Bij u is de bron van het leven, in uw
3 uur ds. W. A. Jelsma van Lochem
licht zien wij de verlichte paden, waarop het mens
zijn de moeite waard wordt.
R. K. K e r k d o r p
Geloven is vanuit die levensbron leven ontvangen
en vanuit dat licht verlichte mensen worden.
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis
Wat dit mens zijn van God op c^e aarde vandaag
R. K. K e r k K 1^1 e n b u r g
aan de dag inhoudt, wat de ^Mg heeft af te leren en aan te leren, dat werd nader in de preek
8.00 uur H. Mis en 10.15 tSpHoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. uitgewerkt.
Na de dienst werd de jubilaris door ds. van Zorge
op hartelijke wijze toegesproken. Namens de geZONDAGSDIENST DOKTOREN
meente bedankte hij ds. Jansen voor het evangelie
(alleen spoed^^allen)
gedurende die 25 jaren in V^^en gebracht en
van zaterdagmiddag 1.30 f^londagavond 11 uur voor de wijze waarop ds. Jar^B met zijn vrouw
en kinderen onder ons verkeercffiebben.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk Tenslotte zong de gemeente de familie Jansen
gezang 94 toe (gewijzigd), waarna ds. Jansen
tussen half tien en tien uur 's morgens.
voor alle persoonlijke en schriftelijke felicitaties
WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS en geschenken bedankte.
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond Aan alle ingezetenen van Vorden-Kranenburg
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).
VLAGGEN UIT
Nog enkele dagen en de narren en narrinnen zulZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen len zich weer tooien in hun carnavalskostuum.
Voor het eerst in de geschiedenis van onze car8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
naval svereniging zal er een optocht door het dorp
worden georganiseerd. Een optocht die zeker ieBRAND MELDEN : no. 1541.
ders verwachtingen zal overtreffen, mede dank zij
Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). de diverse verenigingen. Vele kinderen en groten
zullen in groepen en als enkeling tussen de waBURGELIJKE STAND
gens in lopen.
van 8 t/m 15 februari 1966
Het belooft iets groots te worden.
Geboren: Jacob, zoon van J. H. B. Lenting en H. Inwoners van Vorden-Kranenburg toon, dat u het
op prijs stelt, dat er een vereniging is die de moed
do Vries.
heeft iets dergelijks te ondernemen en wel door
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: B. Rood en M. Groot Wassink; H. J. zaterdag 19 februari a.s. precies 11 minuten over
een de vlag uit te hangen.
Vink en J. Groot Roessink.
Wacht niet op elkaar maar doe dit spontaan. Heel
Overleden: Geen.
Vorden-Kranenburg moet in carnavalsstemming
komen. Verenigingsmensen sta achter uw leden
die meedoen aan de optocht.
AUTORIJLES ?
De route (zie folder die reeds in uw bezit is) moet
zwart staan van de toeschouwers en een ieder
zingen het optochtlied
KERKDIENSTEN ZONDAG 20 FEBRUARI

V1M.O.R.

VERGADERING CHR. BESTURENBOND
De afdeling Vorden-Hengelo (Gld.) van de Chr.
erkend autorijschool
Besturenbond kwam onder leiding van de heer
B. Bekman in zaal Eskes in vergadering bijeen.
9»
Na lezing van een gedeelte uit Matth. 28 sprak de
Telefoon 1619 of 1256
voorzitter een welkomstwoord tot de aanwezige
leden.
Over het houden van een propagandafeestavond
werd langdurig van gedachten gewisseld. BesloJAARVERGADERING
ten werd in de eerstkomende week wederom een De stierenvereniging Delden hield onder grote bevergadering te beleggen om tot een definitief re- langstelling in café „het Zwaantje" haar jaarversultaat te komen. Medegedeeld werd dat de kol- gadering.
lekte welke ten bate van het t.b.c.-fonds „Draagt De voorzitter, de heer J. Eggink, wenste al haar
elkanders lasten" in deze gemeente zal worden leden met hun gezin een voorspoedig 1966.
'gehouden in de week van 14 t.m. 19 februari zal Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer B.
plaats vinden. Verder werd mededeling gedaan Rossel, bleek dat de vereniging thans 37 leden
van de uitbreidding van het aantal hier te lande telt. Over het boekjaar 1965 waren 292 runderen
gevestigde bureaus van de rechtskundige dienst en bij de stier ter dekking geweest. Hierbij waren 7
wel te Zutphen iedere 2e en 4e maandag van de niet-leden. Wegens familie-teelt werd de stier
maand in het gebouw van de Baptistengemeente. Joost-Boris verkocht en de stier Sjoerd aangeVerder zal het bezoek aan kadervergaderingen kocht van de heer Sanderman uit Markelo.
worden gestimuleerd. Ook aan het vormen van Het verslag van de penningmeester, de heer G.
diskussiegroepen zal de benodigde aandacht wor- Jansen, meldde een batig kassaldo. Het dekgeld
den besteed.
voor koeien van leden werd vastgesteld op ƒ 6,50
per dekking, dat voor koeien van niet-leden tot
l januari 1966 op ƒ 10,— per dekking. Het drachLEKTUURDEPOT NED. ROODE KRUIS
tigheidspercentage bedroeg 92 %. De nakomelingHet lektuurdepot te Den Haag gevestigd, stelt en van stier Sjoerd stemden tot volle tevredenzich ten doel boeken en tijdschriften kosteloos ter heid.
beschikking te stellen van patiënten in ziekenhuizen, sanatoria en thuis. Zo zijn in 1965 bruikleenbibliotheken, boekenschenkingen, tgdschriftpaketten naar honderden ziekeninrichtingen en sociale De groslijst voor de gemeenteraadsverkiezing, van
instellingen gegaan, alsmede in kleine pakjes naar de PvdA afd. Vorden werd uit de volgende kandiruim 2000 chronische patiënten, die thuis ver- daten samengesteld:
1. G. J. Wuestenenk; 2. G. Koerselman; 3. H. KI.
pleegd worden.
In grote plaatsen kan men de uitgelezen lektuur Brinke; 4. Mevr. M. v. d. Heide-Ploeg; 5. A. J.
deponeren in een Roode Kruislektuurhuisje. Hier- Ribbers; 6. A. R. Sikkens; 7. W. Kamperman; 8.
G. J. Voorhorst; 9. H. Averink; 10. Mevr. J. Wesvoor is Vorden te klein.
Wat kunnen wy hier voor de chronische zieken terveld-Veerman; 11. A. G. H. Lauckhart; 12. J.
en invaliden doen ? Lees de advertentie in dit blad G. Hulshof.

De Eendracht"

Naar aanleiding van het ingezonden stuk in „Contact" van donderdag 10 februari jl. van Jhr. Mr.
P. R. Feith, bewoner van „de Belten", alhier, inzake het behandelde in de openbare raadsvergadering van l februari jl., betreffende „Afwijzing
door de Kroon van het stichten van een kampeercentrum in het Grote Veld", meen ik er goed aan
te doen u mijn standpunt nader toe te lichten.
Ad. 1. „Een door Hare Majesteit benoemde burgemeester" heeft in de eerste plaats op te
komen voor het algemeen belang en welzijn van zijn gemeente, temeer, waar dit
in het onderhavige geval ook door
Raad van Vorden en het College vMf
deputeerde Staten van Gelderland zo J
wordt gezien.
pVB.ÏpnO'IMr W JS °H P
Mijn opmerking, dat het afwijzende Koninklijke Besluit een klap in het gezicht
was van de Gemeenteraad, van Gedeputeerde Staten, de Vordense Middenstand
en de plaatselijke V.V.V., geeft spontaan
m^n grote teleurstelling hierover weer en
ongetwijfeld ook die van evengenoemde
instanties. Met deze opmerking is niets
denigrerends bedoeld ten aanzien van de
„tegenpartij".

Ad. 2. De heer Feith acht het staatsrechtelijk
onjuist en bovendien volkomen in strijd
met de goede vormen ten aanzien van de
tegenpartij, om buiten deze om, een audiëntie bij de desbetreffende Minister aan
te vragen, gedurende de tjjd, dat een procedure aanhangig is bij de Raad van
State.
Deze zienswyze van de heer Feith kan ik
niet delen. Wat was namelijk het geval?
De zitting, waarin de kwestie van het
kampeercentrum in de Raad van State
werd bhandeld, werd 12 augustus 1965
gehouden. Eerst op 20 oktober 1965, toen
de zaak dus reeds geruime tijd geleden in
de Raad van State was behandeld en aangenomen mocht worden, dat dit College
inmiddels zijn advies aan de Minister had
uitgebracht, heb ik een audiëntie bij de
Minister aangevraagd. Het is nl. zo, dat
de Raad van State advies uitbrengt, maar
de Minister verantwoordelijk blijft voor
het te nemen Koninklijk Besluit. Het is
meermalen gebeurd, dat de Minister een
beslissing nam, in afwijking van het advies van de Raad van State.
Aangezien het m.i. van het grootste belang is voor de rekreatiezoekenden, dat
er een kampeercentrum in Vorden komt,
was het als Burgemeester van Vorden
Hand in hand kameraden
mijn plicht, een audiëntie aan te vragen Hand in hand voor 't carnaval
de heer Feith moge dit dan naief noeGeen woorden maar daden
men - om alles te doen om het stichten
Leve het carnaval
van een kampeercentrum in het Grote
Voor het 4-daagse programma zie advertentie in
Veld mogelijk te maken.
dit blad. Een heerlijke verwarmde tent, kapaciteit
1000 man, staat op ons te wachten, iedereen lid of Ad. 3. Mijn uitlating, dat aan deze affaire een
geen lid is welkom, hoe meer zielen hoe meer
bijsmaakje zit, is mij in het vuur van het
vreugde. En wat voor vreugde. Die eens is gegesprek ontschoten; het is in verband
weest komt altijd terug elk jaar weer. Gooi valse
met deze zaak geen juiste uitdrukking.
schaamte over boord en toont u een waardige nar
of narrin. Verkleed u, en kom maandag en of Voor het overige meen ik, dat de Gemeenteraad
dinsdag en u zult ook zeggen: „Als ik dat had van Vorden er verder maar het zwijgen toe moet
doen.
geweten had ik veel eerder gegaan".
Het bestuur Raad van Elf de Dansmarietjes en
De burgemeester van Vorden,
werkkomité wens ik veel succes. De deelnemers
van Arkel.
aan de optocht voor u allen mooi weer. Voor alle
narren en narrinnen maak er weer een mooi carDASH — SET UP 2 0—2
navalsfeest van. Onder het motto:
Dash heeft het in Zutphen niet kunnen bolwerken
Het Prinsenkapel present
tegen de Set Up-reserves, het werd een fikse 2—O
Feest in de carnavalstent.
Roep ik u allen toe Alaaf, Alaaf, Alaaf ! ! ! ! ! ! ! nederlaag voor de Vordense dames.
Prins Cornelis de Eerste. Al in de eerste set kwamen de geel-witten tot de
overtuiging dat het een zware opgave was om de
koploper goed partij te geven. Het spel der Zutphenaren was erg indrukwekkend en zij hadden
Mogen wij even uw aandacht vestigen op bijgaan- spoedig een flinke puntenvoorsprong veroverd
de advertentie over de film: „Waarom staan wij (6—2). Time-out bracht enige herademing voor
Dash en eveneens een puntenvermeerdering (6—
machteloos?"
Wij leven in een snel veranderende wereld. In een 4). Helaas ging de aansluiting weer verloren door
volksbuurt in Londen, waar tot dusver alleen enkele verkeerd gerichte serveerballen, waardoor
blanken gewoond hebben, vestigen zich Westin- Set Up tenslotte toch met 6—15 zegevierde.
dische negers. Bepaalde elementen van de oor- In de tweede set ging het beter met de geel-witten
spronkelijke bevolking komen hiertegen in verzet. en bleven zij eerst gelijk met de tegenparty (6—7)
Er vormen zich benden van jongeren, die de (7—7); hierna kwam er echter een krachtexplonieuwe bewoners lastig vallen. In het bijzonder op sie van de Zutphense dames, die full speed hun
Westindiërs, die met blanke vrouwen en meisjes puntenaantal op 15 brachten, terwh'l Dash op 9
omgaan, hebben zij het gemunt.
bleef staan. Eindstand 2—O in het voordeel van
In de film maken wij kennis met de jeugdige lei- de Set Up-dames.

Bejaardengymnastiek
Bij voldoende deelname zal er weer een
clubje van ± 20 mensen kunnen oefenen
onder leiding van mevr. Braam, in totaal
tien maal, op donderdagmorgen. Te beginnen op 24 februari a.s. in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).
Wilt u zich uiterlijk 22 febr.
aanmelden bij de heer

Siemerink

F. J. SPIJKER,

Vorden

Ruurloseweg 17, tel. 1696
Kosten voor deze cursus ƒ 6,— p. persoon.
GROENE KRUIS

H.H. VEEHOUDERS,

voor uw koeien hebben wij
„TEPELBESCHERMERS"
merk Brou.
Zeer ideaal.
FA. G. W. LUIMESB. LAMMERS

Telefoon 1421
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

ALS HET OM VOORDELIG,
VEILIG EN SNEL KOKEN
GAAT, DAN

DRIE MAANDEN GRATIS
EEN FORNUIS OP PROEF
AEG 4-plaats vanaf

f 495.—

NEFF 4-plaats vanaf

f 435.—

voor al uw
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN
Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

Deze QUEEN ANNE
eetkamer

vier gulden

voor elke oude pan bij aankoop
van een nieuwe tot max. 6 st.

A. BLIKMAN

J. van Zeeburg

PONGERS
200
200
200
200
500
500

gram
gram
gram
gram
gram
gram

M. Krijt

boterham worst
hoofdkaas
tongeworst
plockworst
rookworst
vet spek

60
60
90
100
200
75

Dorpsstraat

veilige belegging?
huidverzorging
en make-up

6% rente

parfums

LANCOME

Het adres voor meer succes:
ERKENDE AUTORIJSCHOOL

JAN SCHUPPERS
Dorpsstraat 11, telefoon 05752-1373

KEUNE
o
D)
3

(O
CD

AEG

koelkasten
inhoud 145 liter.
Ideale gezinskoelkast.
KOOP NU NOG VOOR
DE OUDE PRIJS !
PRIJS NU ƒ 440,—

§ •<
M

"o

g
m
CO JQ
(A

Jan Hassink's'
ROOKGEREI

In ons steeds groeiend bedrijf
hebben wij op ons kantoor
plaats voor:

enkele jonge dames en
jonge mannen
Bij ons is gelegenheid verschillende afdelingen op ons kantoor te doorlopen, zodat u een
ruime ervaring opdoet.

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

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

Sollicitaties aar ^fe adres:

Gemeente Vorden

Wij leveren ze u nog tijdelijk
voor

f 358.PONGERS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

OLDENHOF kan in de
Staten van Gelderland
node gemist worden. Een
man met zoveel bestuurservaring moet
weer naar de Provinciale
Staten. Lijst 5.

meubeltoonzalen
EN UW BESLUIT STAAT
VAST.

UW ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING
WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSTRAAT 22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Het gaat nu wet door!

HERKEURING VAN MATEN, GEWICHTEN

Uitvoering
op vrijdag en zaterdag 25 en 26
februari geven de

Herv. Meisjes- en
Jongemannen ver.
weer hun jaarlijkse uitvoering
in Irene.
Opgevoerd wordt het prachtige
biyspel

„EEN ZEEMAN GING
PASSAGIEREN"

Men houde zich, in zijn eigen belang, aan dit tijdstip.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat de verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al
wordt geen oproeping ontvangen.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
Te koop: Snelwasser
de burgemeester
ƒ 115,—; langzaaimvasVan Arkel
ser ƒ 265,—, nieuw.
de
secretaris
Slechts enkele stuks.
J. V. Plas
KEUNE
Nijverheidsweg 4

Te koop: 3 tomen beste
biggen.
Erven Groot Jebbink,
't Halle, tel. 05753-7253
Vorden

Bezoek onze

Oostzeestraat 2, telefoon 05750-3341
's Avonds na 7 uur:
Boonendaal 30 te Warnsveld, tel. 05750-4064

Gevraagd: Slachtkippen
W. Rossel, pluimveehanVoor nadere bijzonderheden betreffende het aandel, tel. 1283
bieden der maten, gewichten en meetwerktuigen
wordt u verwezen naar het gemeentelijk publiTe koop: Vers gedorst
katiebord.
roggestro. D. Pardfo's
Kranenburg
Vorden, 10 februari 1966.

LIJST 5, antirevolutionaire, bevat de namen
van uitstekende kandidaten. Een lijst die vertrouwen wekt. Stemt op
^ H. M. OLDENHOF
nummer l van lijst 5

Het is een weergave van uw
persoonlijkheid en goede
smaak.

Ook winkelmeisjes kunnen
solliciteren.

WILT U GEMAKKELIJK
LEREN AUTORIJDEN ?

Kies dan de Volkswagen!

f7.65 per fles

ZUTPHEN

vierdels van een vette
maal. Joh. Wesselink,
Kranenburg

J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

V

ACKERMAN & KAMPHUIS N.V.
GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN

LUG
EILIG
OORDELIG

De Olde Meulle"

Weulen Kranenbarg
H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

geeft door zijn rustige en
fraaie uitvoering een sfeer,
waarin het aangenaam is te
leven en uw gasten te
ontvangen.

VIVO

EN MEETWERKTUIGEN
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar. Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
FOTO ZEYLEMAKER bekend, dat de herkeuring van maten, gewichten
Houtmarkt 77, Zutphen en meetwerktuigen zal plaats hebben in de koffiekamer van het Nutsgebouw, op de navolgende daBekend met de proble- gen en uren:
men van de provinciale 24 februari 1966 van 10-12 en van 13-16 uur
huishouding als weinig
25 februari 1966 van 9.30-12 en van 13-15 uur
anderen, moet
Q H. M. OLDENHOF Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van
ook nu weer in de Sta- het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen
ten. Stemt dus op lijst 5. worden uitgereikt, vermeldende 't tijdstip, waarop
de maten, gewichten en meetwerktuigen ter herkeuring kunnen worden aangeboden.
Te koop: De helft of

DEPOSITA1RR:
DROGISTERIJ

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE
FA. BREDEVELD

Verhuur

Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

Bupro-gas

Snelle en vakkundige

Weg naar Laren 56
telefoon 3813

NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

Zoekt u voor uw geld eert

Inlichtingen en prospect!
bü:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN
telefoon 05752-1261

En nog steeds hierbij

EENDAGSKUIKENS
EN ACHTWEEKSE
HENNEN

Assurantiekantoor

Kies voor snelle levering
en prima service

elektrisch koken

ledere week aan te
bieden:

Driesteek, Warns.
veld, tel. 05750-4765

Kies voor
uw oliehaard

BETER

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.

GEVRAAGD:

EERSTE KLAS
DRUKKER

U, u, kunt het beter doen,
Zoals de stuurman aan de wal
U, u doet het beter, heeft fatsoen
Die ander, ba een kwal.
U, u kunt het beter doen,
U, u doet zoals het hoort
U doet beter, weet wat te doen
Die ander, och die is mal.

Wy vervaardigen een
gevarieerd orderpakket
van boekwerk, handelsen reklamedrukwerk.
Voor goede krachten
betalen wjj e«n goed loon

U kunt het beter doen, u
U, doet nooit iets mins,
U, weet waar u staan moet,
Die ander, och die is kinds.
Als u het beter kunt dan die ander !
Waarcr.i, doet u het niet voor?
Waarom tracht u niet te helpen?
Wafirom niet ? ?
Of kletst u liever door? ?

DRUKKERIJ WEEVERS
v/h Wolters
Nieuwstad 12
Vorden
Telefoon 05752-1404

Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje
JOHAN BERT
J. M. WUESTENENK
B. WUESTENENKWESSELINK
Alda
Wim
Martin
Creil (N.O.P.), 14-2-'66
Creilerpad 9

Heden overleed, na een kortstondige ziekte
onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder
ANNA BECK
weduwe van
Antoon Horstman
op de leeftijd van 82 jaar.
Dat zij ruste in vrede.
Ruurlo:
Apeldoorn:
Vorden:
Vorden:

Voor de z^er vele blijken
van belangstelling en
deelneming, ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder
AALTJE OORTGIESEN-GROOT OBBINK
betuigen wij onze hartelijke dank.
FAM. OORTGIESEN
Vorden, februari 1966
„'t Wiemelink" C 83
Voor de zeer vele blijken
van belangstelling en
deelneming, ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder
EGBERDINA BOSCH
weduwe van
H. Broekgaarden
betuigen wij onze hartelijke dank.
FAM. G. BROEKGAARDEN
Vorden, februari 1966
B 47
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de zeer vele blijken
van deelneming ondervonden na het overlijden
van onze broer en zwager
HENDRIK
HAVERKAMP
FAM. HAVERKAMP
Vorden, februari 1966
Burg. Galléestraat 69
OLDENHOF, een voortreffelijk bestuurder van
Gelderland moet herkozen worden in de Staten.
Stemt daarom op nummer l van lijst 5.
Gevraagd: Keurig meisje in de huishouding.
4 middagen en de zaterdagmorgen.
Sietsma
H. K. v. Gelreweg 33

Wichmond:
Ruurlo:

H. J. Teunissen-Horstman
G. J. Teunissen
G. H. Horstman
A. Horstman-Olthof
J. Kreunen-Horstman
W. A. Kreunen
H. G. J. Horstman
J. Horstman-Lenderink
A. A. Bretveld-Horstman
G. Bretveld
A. Horstman

Vorden, 16 februari 1966
„'t Mossel"
De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 19 februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden om 1.30 uur.

GEVRAAGD VOOR VORDEN
EN OMSTREKEN EEN NET
EN BETROUWBAAR
PERSOON ALS

Oranjevereniging Vorden
LEDENVERGADERING
op maandag 21 februari 1966
's avonds 8 uur in hotel
Bakker.

VRUCHTENGRIES met extra veel vruchten,
2 zakjes (400 gram)

69

Agenda:

Litersblikken APPELMOES van goudreinetten

79

1. Opening.
2. Bestuursverkiezing (periodiek aftr.
J. A. Berenpas).
3. Bespreking Oranjefeesten.
4. Bespreking kontributie.
5. Rondvraag.

VAN NELLE THEEBUILEN, 10 stuks

39

ZACHTKOKENDE RIJST, type Japan, heel kilo

89

TROUWE OPKOMST
GEWENST !

FILMCENTRUM
komt zaterdag 26 februari (in
de Nutszaal) met de film (met
discussie)
„WAAROM STAAN WIJ
MACHTELOOS?"
Aanvang 8 uur. Toegang vrij.
(Toegang niet beneden 17 jaar)
Jong Gelre
Herv. Jeugdverenigingen
Het Nut

agent-bode
voor personen met veel vrije
tijd een goede bijverdienste.

Gevonden: l paar bruine
leren bromfietshandschoenen, weg achter het
spoor. Tegen advertentiekosten terug.
G. Roekevisch, Almenseweg 29
Te koop: Roodbont nuchter vaarskalf.
D. Klein Bramel, C 112
Vorden
Te koop: Een eerlijke
drachtige M.R.Y.-koe,
19 februari aan de telling. A. J. Boers, C 38,
Vorden
Te koop: Een melkkarretje voor 4 bussen en
een vierdel van een koe.
J. R. Bargeman, Heerlerweg l, Vierakker
telefoon 05754-312
OLDENHOF, in Gelderland geboren en getogen,
ook nu weer in de Staten. Brengt uw stem uit
op nummer l van lijst 5.

PRACHTIGE GROTE VIJGEN, 3 pakjes voor
l pak KORENKOEKEN en l pak KOFFIEKOEKEN
samen voor

98

GELDERSE HAM, prachtig mooi, 150 gram voor

99

BOERENMETWORST, 150 gram, voor

76

ROYCO GROENTESOEP, deze week per zakje

54

JUS D'ORANGE, grote fles voor

„Het Oosten"

WAT IS ONZE KOLLEKTIE

behangselpapier

Mogen wij u onze staalboeken eens laten
zien?
Een fris papier komt uw interieur ten
goede.
Voor zelfplakkers stellen wij
plakbenodigdheden ter
beschikking.

98

BIJ AANKOOP VAN ELKE KILO SUIKER
200 gram ANANAS GLACÉ BONBONS voor

79
98

CHOCOLAADJES, licht in gewicht, 200 gram
GRATIS ZELDZAAM MOOI GEKLEURD SPELDJE VAN
BEATRIX EN CLAUS
bij elk zakje SNOEP a

49

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

DUSTERS
NACHTHEMDEN
ONDERJURKEN
JUPONS
PYAMA'S

Fa. J.W.ALBERS
Vorden

Nieuwstad 5

deze week

10 pCt korting

DIT JAAR WEER MOOI
Het hoeft echt niet veel te
kosten.

139

LEVERPASTEI, 2 blikken (400 gram)

Op al onze

Postbus 323, Enschede

49
69

VRUCHTENHARTJES, 200 garm

Weekend aanbieding

LM D M K
f/

V I R Z K RINGIN
(AUTOVERZEKERING
met rechtsbijstand)

Bewoners van
WICHMOND
VIERAKKER
Abonneer u nu op
CONTACT
VOOR SLECHTS ƒ 5,— PER JAAR

Ie EN 2e HYPOTH !EK

ONTVANGT U WEKELIJKS HET VEEL
Wist u dat een van onze medewerkers een
beroepsbehanger is?

PERSOONLIJKE
LENINGEN

GELEZEN BLAD CONTACT
HÉT BLAD MET NIEUWS EN

VAKKUNDIG WERK
VOORDELIGE PRIJZEN

SPECIALE AANBIEDINGEN UIT
EIGEN STREEK.

LANDBOUWCREDIET

Vanaf heden kunt u uw advertenties en de z.g.n. te koopjes
opgeven bij
KAPSALON

Gezocht: Jongensfiets m.
fietstassen, gaarne melden bij G. Heersink,
Zutphensew. 27, Vorden
U wenst als uw vertegenwoordiger in de Staten iemand die de problemen aan kan?
Terecht! Kiest daarom
•
H. M. OLDENHOF
Lijst 5.

ONZE WEEKREKLAME!

L. W E I D E
DORPSSTRAAT 23, WICHMOND
vóór 's maandagavond» 6 uur.

Fietscapes en poncho's met
capuchon.
Nylon regenjassen, ijzersterk,
klein op te vouwen.
Sportieve coupe, prachtige
kleuren.

Martens
WAPEN- EN SPORTHANDEL
ZUTPHENSEWEG 15 a

ASSURANTIEKANTOOR

Hl M ANSSEN
RUURLOSEWEG D 18
VORDEN
TELEFOON 1460

Ook het plaatselijke nieuws van verenigingen, vergaderingen
etc. kunt u opgeven aan bovenstaand adres.

Geef u nu op, dan bent u tot april
GRATIS

u behoeft dus nog niets te betalen.
STUUR ONDERSTAANDE STROOK AAN
•1^

drukke^ j We e vers

Jaarfeest

V.H.

U kunt de uitgelezen tydsehriften en boeken doen bezorgen
bij de voorzitter van de af d.
Vorden van het Ned. Roode
Kruis.
Het bestuur van het Roode Kruis doch
bovenal de duizenden invaliden en chronische zieken zeggen u bij voorbaat hartelijk
dank.
H. Folmer, voorzitter
Zutphenseweg 38, tel. 1563

op zaterdag 19 februari in
gebouw Irene.
Opgevoerd worden:
AANMELDEN VAN NIEUWE

WOLTERS

T

Herv. Meisjes en Jonpsclub
Lektuur voor het
Ned. Roode Kruis

ABONNEE ! !

Nieuwstad 12, Vorden
P.S.,
Ook voor het bestellen van al uw handels- en familiedrukwerk
zoals rekeningen, briefpapier, enveloppen, geboortekaarten,
ondertrouwbrieven, visitekaarten, enz. enz. kunt u zich aan
bovenstaand adres vervoegen, waar u alle inlichtingen worden
verstrekt.

LEERLINGEN;
DE LUD3AKKER;
IK MAG NIET VOETBALLEN
Entree ƒ 1,50 per persoon kinderen ƒ l,—
op donateurskaart l persoon vrije toegang.
Aanvang 7.15 uur.
KOMT U OOK ?

NAAM:
ADRES:
wenst zich te abonneren op Contact voor ƒ 5,— per jaar na
l april. Tot l april ontvangt u het blad gratis.

GEMEENTE-BELANGEN
HET BESTUUR VAN „GEMEENTEBEBELANGEN" MAAKT HIERDOOR AAN
ALLE INGEZETENEN VAN VORDEN
BEKEND, DAT OP HAAR ONLANGS
GEHOUDEN VERGADERING
BESLOTEN IS

niet meer aan de a.s.
gemeenteraadsverkiezingen
te zullen deelnemen
AAN ALLEN, DIE HUN STEM AAN
„GEMEENTEBELANGEN" GEGEVEN
HEBBEN, WORDT HIERBIJ DANK
GEBRACHT VOOR HUN STEUN EN
VERTROUWEN.

Uw koffie, moeder!

HET BESTUUR.

Ja, het jonge gezin mag anders over de wereld
denken, dan de oudere generatie. Maar de koffie,
die moeder zet, is ook de koffie, die de dochter
schenkt. Lekkere koffie... dat is Douwe Egberts
Koffie. Het fijnste van de plantages, op speciale
manier gebrand. En, door de grote vraag, altijd vers
bij uw winkelier verkrijgbaar.

N.V. ALGEMENE NEDERLANDSE BEGRAFENISVERZEKERING MIJ.

.A.N.B.V." - ENSCHEDE

FIJNE DESSERT 250 g 2.10
ROODMERK 250 g 1.90
PAARS MERK 250 g 1.68

99'

Bekendmaking

Gemalen
koffie in
vacuumblik

HIERMEDE BERICHTEN WIJ U DAT WIJ ALLE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDEN VAN „HET OOSTEN" WELKE HUN POLIS HEBBEN
INGELEVERD, VOLLEDIG HEBBEN OVERGENOMEN.

Handig als reserve
voor onverwachte
situaties.

DE HEER W. BOER
welke voorheen agent van „Het Oosten" was heeft op eigen
verzoek ontslag genomen en is overgegaan naar onze maatschappij om de belangen van zijn verzeke^^ veilig te stellen.
Alle agenten, hoofdagenten en inspekteurs van „Het Oosten"
zyn nu by onze maatschappij.

De verzekerden welke nog geen nieuwe polis hebben ontvangen zullen een dezer dagen
hiervan in het bezit worden gesteld.
DIREKTIE „A.N.B.V."

Voor
woninginrichting
HET ADRES

Een grote
rotzooi
kan het zijn in iemands hart, vol van
verkeerde inzettingen en gedachten.
Door goede raad aan te nemen en dan de
juiste mentaliteit te tonen komt het weer
in orde.

Retexturingbedryf

ACCURAAT N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm succes geven wy ook
gedurende deze
maand
20 % korting op
chem. reinigen en
verven.
Tevens uw adres voor:
Pllsseren, onzichtbaar stoppen en
overhemdenrepa.
ratte
Profiteert nu nog van
deze aanbieding.
Vorden:
KLEDINGMAGAZIJN
FA. LUTH

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

Carnaval 1966
ij „De Deurdrèajers"
ZATERDAG 19 FEBRUARI:
14.00 uur Feestelyke intocht.
Prins Cornelis met gevolg, met
optocht, muziek etc. door Vorden en Kranenburg.
's Avonds gekostumeerd bal
voor gehuwden.
ZONDAG 20 FEBRUARI:
14.00 uur Kindercarnaval met
feestmiddag
in zaal Schoenaker .
's Avonds cabaret Harry v. d.
Bosch. Aanvang 19.30 uur.
MAANDAG 21 EN
DINSDAG 22 FEBRUARI:
19.00 uur groot gekostumeerd
carnavalsbal o.l.v. de Prins.
Pry'zen voor de mooiste kostuums.
Muziek
,de Prinsenkapel"

superbenzine
te gebruiken voor

47,5 et per liter

KEUNE
NIJVERHEIDSWEG — VORDEN

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppela
ZENUWSTERKENDE druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Hipius, Zutptien

Nu bij VIVO:
4 weken lang gratis bouwplaten
Gratis ruimtevaartbouwplaat
bij 2 pakken

BONUTO KOFFIE
bovendien nog 60 wapentjes
UNOX blik
PICKUPS
van 1,20 voor .

O.69

pak 250 gram

Laarstraat 5

Kinderoperette

„De Boze Heks"
OPGEVOERD DOOR

O.L.S. LINDE
op vrijdag 25 en zaterdag 26
februari 1966 in zaal
Eykelkamp Medler.
Zaal open 7 uur.
Aanvang 7.30 uur.
Entree ƒ 1,25(

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408
Wy zijn vrijdag a.s.
weer aanwezig op
de markt met onze
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283

tel. 1214

AARDBEIEN
literblik
DOPERWTEN
MIDDELFIJN literblik

1.49
....

0.89

Geldig van 16-23 februari 1966

VTVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

