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IN MEMORIAM

Woensdagmorgen bereikte ons het droeve
bericht van het overlijden van de heer
D. Wolters.'
Als oprichter van de plaatselijke drukkerij
en .stichter van het weekblad Contact heeft
hij voor de Vordense gemeenschap een zeer
grote betekenis gehad.
Doch niet alleen in het industriële leven
heeft de heer Wolters zich onderscheiden.
In het bijzonder gingen zijn aspiraties uit
naar de muziek en alles wat daarmee sa-
menviel. Zo was hij direkteur van de plaat-
selijke muziekvereniging „Concordia", het
Vordens Dameskoor, het Mannenkoor en
tevens van de muziekverenigingen uit Ruur-
lo en Lievelde. Daarnaast was de heer Wol-
ters sedert jaren als organist verbonden
aan de Ned. Herv. Kerk alhier.
Dat zijn prestaties op muziekgebied werden
gewaardeerd bewees wel het feit dat enke-
le jaren terug de heer Wolters werd onder-
scheiden met de gouden medaille verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.
Dat Vorden met het heengaan van de heer
Wolters een man heeft verloren die in onze
gemeenschap een zeer speciale plaats had
ingenomen, zal eenieder willen beamen.
Wij wensen de familie Wolters sterkte bij
dit verlies en de kracht om deze moeilijke
dagen te doorstaan.

VORDENAAK DODELIJK VERONGELUKT

Vrijdagmiddag heeft de 18-jarige H. Wolsing uit
Vorden bij een auto-ongeluk het leven verloren.
De Vordenaar vloog op de Hengeloseweg, bij hout-
zagerij Groot Roessink, uit de bocht, belandde
eerst op het midden van de weg, vloog weer naar
rechts om daarna met een flinke klap aan de lin-
kerkant tegen een hem tegemoetkomende vracht-
auto te botsen.
De jeugdige automobilist overleed ter plaatse.
Vermoedelijk is te hoge snelheid oorzaak van het
ongeluk.

ALGEMENE BOND MERCURIUS
Onder voorzitterschap van de heer J. Stokkink
hield de afdeling Vorden van de Alg. Bond Mer-
curius in café Bloemendaal haar jaarvergadering.
Bij de bestuursverkiezingen werden de aftredende
leden, do lieren M. M. Wolsing en G. J. Golstein,
bij akklamatie herkozen. Voor de heer B. Meye-
rink, die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd
de heer G. J. Teunissen van „Ons Belang" uit
Linde gekozen.
De distriktsbestuurder, de heer J. Luttje uit Arn-
hem hield vervolgens een toespraak over georga-
niseerd en ongeorganiseerd. Tevens bracht hij de
heer Meyerink dank voor hetgeen deze voor de
Bond had gedaan.

FEESTAVONDEN O.L. SCHOOL DORP
TROKKEN RUIM 500 BEZOEKERS

Vrijdag- en zaterdagavond gaven de leerlingen
van de 6e klas van de o.l. dorpsschool hun jaar-
lijkse feestavonden, waarvoor grote publieke be-
langstelling bestond.
Ditmaal werd het toneelstuk „Het geheim van de
zilveren hoed", geschreven door Stien de Bruyn,
voor het voetlicht gebracht.
Meester Brinkman, hoofd der school, vertelde in
zijn openingswoord dat het niet veel had gescheeld
of de uitvoering was niet doorgegaan. In alle klas-
sen van de school hadden vele leerlingen griep,
uitgezonderd de 6e klas. Verder speet het de heer
Brinkman dat de heer D. Wolters, die elk jaar de
muzikale begeleiding voor zijn rekening neemt,
deze keer wegens ziekte verstek moest laten gaan.
In zijn plaats zorgde de heer Brinkman nu zelf
voor de pianobegeleiding.
„Het geheim van de zilveren hoed" bestond uit
drie bedrijven. Het eerste bedrijf werd gespeeld
voor een herberg, het tweede bedrijf stelde een
oosterse markt voor terwijl in het derde bedrijf
in een indianenkamp „het geheim" bekend werd
gemaakt. Het bleek dat het onderwijzend perso-
neel niets had nagelaten om tot een succesvolle
uitvoering te komen. De jongens en meisjes had-
den de hun toebedeelde rollen goed ingestudeerd.
Hetzelfde kan gezegd worden van de zangnum-
mers en dansjes die in het toneelstuk voorkwa-
men. De kostuums, dekors en grimering waren
eveneens goed verzorgd, zodat over het geheel ge-
nomen dit toneelstuk goed tot zijn recht kwam.
Zonder iemand tekort te doen willen we Betsy
Buunk en Erik Koning een pluimpje op de hoed
steken voor de wijze waarop zij de hoofdrollen
vertolkten.
De heer B. Tiessink bracht beide avonden de me-
dewerkers aan dit toneelstuk hartelijk dank voor
het gebodene.

Slingback
(OPEN HIEL)

DE GROTE MODE
DIT VOORJAAR

U KUNT NU REEDS
KIEZEN UIT TALRIJKE
LEUKE VOORJAARS-
MODELLEN.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN ZONDAG 27 FEBRUARI

H e r v . K e r k
10.00 uur ds. J. H. Jansen
7.15 uur ds. F. v. d. Heyden van Lochem

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
Voorm. 10 en nam. 3 uur ds. Th. P. van Belzen

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

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDDENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

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

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

BURGELIJKE STAND
van 16 t/m 22 februari 1966

Geboren: Herman Henry Boudewijn, zoon van N.
H. A. van Goethem en C. M. H. ter Halle; Kees,
zoon van J. Jansen en A. Bruggink.
Ondertrouwd: H. A. L. N. Smeets en L. J. Jansen.
Gehuwd: C. M. Span en A. C. Dostal.
Overleden: Anna Beek, 82 jaar, weduwe van An-
toon Horstman; Johannes Wilhelmus Wolsing, 18
jaar, ongehuwd.

VERGADERING CHR. BESTURENBOND
Onder leiding van haar voorzitter, de heer B. Bek-
man, vergaderde de afdeling Vorden-Hengelo (G.)
van de Chr. Besturenbond in zaal Eskes.
Na opening en lezing van een gedeelte uit Mar-
kus 12 werd allereerst medegedeeld dat de te hou-
den D.E.L.-kollekte welke in deze week zou plaats
hebben, op verzoek van het D.E.L.-bestuur tot een
nadere datum wordt uitgesl^^in verband met de
op handen zijnde kollekte WR- hongerend India.
Besloten werd om tegen midden maart a.s. een
spreker voor de afdeling te laten optreden.
Met algemene stemmen werd t ' lo prona-
ganda-avond waarin zal worden getracht een to-
neelgezelschap te laten optreden in het najaar te
doen plaats vinden. _

AUTORIJLES ?

V1M.O.R
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256

JAARFEEST NED. HERV.
JONGENS- EN MEISJESVERENIGING

De Ned. Herv. jongens- en meisjesvereniging
hield zaterdagavond in een matig bezet „Irene"
haar jaarlijkse feestavond.
De leider van de jongensclub, de heer v. d. Linde,
liet bij de aanvang zingen gezang 149 vers l en 3
en las vervolgens Marcus 8 vanaf vers 27 tot 39
voor.
Hierna werden o.l.v. de heer Stegeman een viertal
korte toneelstukjes voor het voetlicht gebracht
getiteld: „Aanmelding van nieuwe leerlingen Ie
schooljaar"; „O, dat geld"; „De luie bakker" en
„Ik mag niet voetballen".
Het geheel kreeg met de nodige humor doorspekt,
een uitstekende vertolking.
Aan het slot sprak ds. van Zorge een kort slot-
woord waarbij hij dank bracht aan de leidsters
en leiders van de clubs.

GEMEENTEAVOND
HERVORMDE GEMEENTE .

op maandag 28 februari
's avonds om 8 uur in de grote
zaal van hotel „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

Spreker:
DS. M. J. J. BONTING.

Onderwerp:
„GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS
ZIJN IN DEZE TIJD"

N.C.V.B.-AVOND AFDELING VORDEN

Voor een flink bezette zaal hield mevr. de Moor-
Ringnalda voor de N.C.V.B. afd. Vorden een le-
zing over het onderwerp „Zo de ouden zingen,
piepen de jongen niet!"
Zo stelde de spreekster dat de jeugd van deze tijd
anders is dan vroeger, enerzijds vroeg rijp, ander-
zijds nog kind. Soms onverschillig en brutaal
maar eerlijk en rechtvaardig. Van het gezin en
ouders kan veel invloed uitgaan ten goede. Laten
we in liefde naast hen staan en met gebed bege-
leiden en laten gezin, school en kerk zoveel mo-
gelijk samenwerken, aldus mevr. Ringnalda.
Na de pauze beantwoordde zij enige vragen, waar-
na de presidente, mevr. van Zorge, haar dank
bracht voor de prachtige, leerzame voordracht.

Carnavalsfeesten „De Deurdrèjers" Kranenburg-Vorden
Zaterdagmiddag startte men in het dorp voor het
eerst met een gekostumeerde optocht van praal-
wagens, groepen etc. De aktie voor hongerend In-
dia, de miezerige motregen en zelfs de wereld-
kampioenschappen schaatsen in Gotenburg, had-
den vele ingezetenen niet weerhouden om toch
niets te missen van dit jaarlijkse feest, waarvan
de optocht dit jaar uniek was. Er reden diverse
praalwagens mee in de stoet, die tegen 2 uur
startte op het marktplein, voorafgegaan door een
deputatie van de Vordense Landelijke Rijvereni-
ging „De Graafschap" met de vlaggen van deze
vereniging en die der „Deurdrèjers".
Op een gezellig ingerichte wagen, versierd met
talrijke vlaggetjes en o.m. de spreuk „Glaasje op,
laat u rijden" zat het carnavalsbestuur, gevolgd
door de keurig geüniformeerde Vordense drum-
band en de muziekvereniging „Concordia". De
Vordense Motor- en Autoclub „de Graafschaprij-
ders" demonstreerde op haar praalwagen enkele
knalpotridders, bezig met de voorbereidingen voor
een terreincross, terwijl ook het Vordens Dames-
koor met een prachtige wagen acte de precense
gaf.
Tussen meerdere versierde wagens, viel ook die
met de uitbeelding „Lentekoningin" erg in de
smaak. Hiertussenin liepen nog diverse groepen
gekostumeerden, waaronder een groep van de S.V.
„Ratti", diverse kleuters, enkelingen etc. De voet-
balvereniging „Vorden" was present met een mooi
opgetuigde wagen, waarop in felle kleuren enkele
leuzen waren geschilderd. Helaas reed deze wagen
niet mee in de stoet, in verband met het dodelijk
ongeval, dat een der spelers van „Vorden" dit
weekend is overkomen. Het hoogtepunt van de
stoet vormde de kolossale praalwagen, waarop
Prins Cornelis de Eerste met zijn beide adjudan-
ten troonde, de vijf dansmarietjes, die gul met
konfetti strooiden en de Raad van Elf.
Hier was bijzonder veel werk van gemaakt. Toe-
gejuicht door vele Vordenaren trok de stoet door
het dorp. Hierna ging het naar de Kranenburg
waar de stoet werd ontbonden. De keuring van de
wagens geschiedde op het marktplein door een
deskundige jury.
Zaterdagavond was er, speciaal voor de gehuwden
een gezellige gekostumeerde dansavond in zaal
Schoenaker, alles o.l.v. de Prins met zijn gevolg
en met muzikale omlijsting van „de Prinsenka-
pel". Voor de bestgeslaagde kostumering werden
prijzen uitgereikt.
Het hoogtepunt van de zondagmiddag was weer
het traditionele Kindercarnaval dat op de Kranen-
burg werd gehouden. Van heJ^^ en verre was
men gekomen en velen stondeMKngs de weg ge-
schaard om de optocht van gekostumeerde kin-
deren met muziek van drumband en „Concordia"

Ook nu vormde de praalwagen met
Prins Carnaval en zijn illuster gevolg weer het
fraaie middelpunt.
Een jury van 4 dames had ^fet gemakkelijke
taak om de mooiste kostuums TJ^te zoeken.
Van 2 tot 5 uur werd er voor de jeugd in zaal
Schoenaker een feestmiddag gehouden, waarop
de goochelaar Tony Nummerdor (van het gezel-
schap Pierre Duro) diverse sterke staaltjes toon-
de en de jeugd geheel op zijn hand had.
Tussen de bedrijven door bracht de Prins het no-
dige leven in de brouwerij, er werd gezongen
(Trix Horsting zong heel verdienstelijk, o.a. ,10
maart ben ik de bruid") en in de pauze reikte hij
de prijzen uit. Deze waren:

Zaterdagmiddag (jeugd):
Enkelingen: 1. Vrouwtje bezemsteel; 2. Eten voor
India (de opbrengst hiervoor tijdens de route bij-
eengehaald was ƒ 140,22); 3. Kerstmannetje.
Paren: 1. Beatrix en Claus; 2. Stropers; 3. Heer
en mevrouw uit de Modderlaan.
Groepen: 1. Negerinnetjes; 2. Harlekino's; 3. Rat-
ti.
Zondagmiddag (jeugd):
Enkelingen: 1. Pipo; 2. Urker visser; 3. Ivanhoe.
Paren: 1. Spaans danspaar; 2. Glaasje op, laat u
rijden; 3. Schildwachten.

Groepen: 1. Spaanse prinses met gevolg.

Door de kommissie van het Kindercarnaval wer-
den alle kinderen weer ruimschoots getrakteerd.
Voor een tot in alle hoeken bezette zaal Schoen-
aker werd zondagavond door het cabaretgezel-
schap Harry v. d. Bosch uit Tilburg een specifieke
carnavalsavond verzorgd, zeer gevarieerd en met
zuidelijk temperament.
Deurdréjers-voorzitter J. Hartman sprak het wel-
komstwoord tot de verzamelde carnavalsvierders
van heinde en vrre en was verheugd over de grote
belangstelling. Hij installeerde hierna Prins Cor-
nelis de Eerste door hem de ambtsketen van het
Rijk der zotheid, narren en narinnen te
omhangen, waardoor hem het recht werd gege-
ven dit jaarlijkse feest te leiden. De Prins herin-
nerde in zijn toespraak aan de steeds ieder jaar
met succes terugkerende carnavalsfeesten en wil-
de in dit succes vooral zijn naaste medewerkers,
het bestuur, de dansmarietjes, zijn beide opperad-
judanten en de Raad van Elf betrekken. De to-
neelgroep der Deurdrajers kon dit jaar wegens
omstandigheden zelf niet met een stuk op de
planken komen, maar het verheugde Prins Cor-
nelis niettemin, dat hij inplaats hiervan een gezel-
schap uit het zuiden kon verwelkomen t.w. Harry
v. d. Bosch en zijn 7 medewerkers(sters) oftewel
in goed Tilburgs „de Kruikensijkers".
Vervolgens was het woord aan de Tilburgers. On-
der de titel „Brabants Bont" brachten zij een bjj-
zonder goed programma, dat getuige het luide
applaus en de enorme lachbuien wel gewaardeerd
werd. De zingende tweelingzusjes „de Kariton's"
oogstten al voor de pauze diverse malen succes
met hun populaire liedjes, die zij zelf met de gi-
taar begeleidden. Het Hawaiïan-ensemble „de Gi-
bama's" vertolkte ook op uitstekende wijze diverse
songs uit de Stille Zuidzee, maar ook in hun kre-
atie als cowboy wisten zij het publiek in vervoe-
ring te brengen. De accordionist van het gezel-
schap bracht met zijn potpourri van accordeon-
klanken een gezellige en deinende stemming in de
zaal.
Humorist-conferencier Harry v. d. Bosch kwam
in verschillende kreaties op de planken, uitste-
kend was zijn spel in „een Brabantse koster" en
„de postbode" waarin hij ook over behoorlijke
zangkwaliteiten bleek te beschikken. Al met al
een keurig programma, met vaart gebracht, van
uitstekend gehalte.
Tijdens de pauze sprak Prins Cornelis enkele af-
scheidswoorden tot zijn opperadjudant „Hendri-
kus" (H. Hartelman), die hem meer dan 7 jaar
trouw terzijde had gestaan, maar deze taak nu
aan een ander moest overlaten wegens vertrek
uit Vorden. Hij bood hem een kostelijke rijsttafel
aan (met alle bijbehoi rediënten), sierde
hem met een prachtig ordeteken en schonk tot
besluit een fles geestrijk vocht. Allen toonden hun
bijval met een luidkeels driewerf „Hoera".
Onder de bekende luze „Neet neulen, maor deur-
dreajen" werd zowel maandag- als dinsdagavond
een groot gekostumeerd bal gehouden in de met
gasstralen verwarmde feestsalon. Beide avonden
was het enorm druk. De Prinsenkapel zorgde
voor de muzikale omlijsting.
Maandagavond maakte Prins Cornelis de prijzen
bekend van de optocht van zaterdagmiddag
(praalwagens). De hoofdprijs van ƒ 100,— voor
de mooiste wagen en tevens de wisselbeker van de
Winkeliersvereniging plus de herinneringsbeker
van de heer A. Hartman werd gewonnen door het
Vordens Dameskoor. Tweede prijs Lentekoningin
derde prijs „de Deurdrèjers" vierde prijs Vorden-
se Auto- en Motorclub „de Graafschaprijders".
Beide avonden had de jury ook de moeilijke taak
om uit de diverse kostumeringen de mooiste en
origineelste uit te zoeken voor de prijstoekenning.
Enkelingen: l.Haremdame; 2. Sneeuwpop; 3. Ir-
ma la Douche.
Paren: 1. De dood; 2. De goede, oude tijd; 3. Fred
Flinstone en Wilma.
Groepen: 1. Rups; 2. Indianen; 3. Martini en Ros-
si; 4. De drie bedrukten.

KOLLEKTE NATIONAAL
HUWELIJKSGESCHENK

De kollekte voor het Nationaal huwelijksgeschenk
welke afgelopen week werd gehouden, heeft in
deze gemeente ƒ 691,91 opgebracht.
De kollektanten en gevers worden hartelijk be-
dankt voor de moeite die zij zich hebben willen
getroosten om deze kollekte te doen slagen.

Vrouwenwereldgebedsdag
OPROEP AAN ALLE VROUWEN
IN VORDEN

Met miljoenen vrouwen over de
gehele wereld mogen wij ons
in gebed verenigen.
Wij nodigen u daarbij uit om
samen te komen op

vrijdag 25 februari 8 uur in de
Ned. Herv. kerk

MAZELEN
Naast de griep heeft nu ook de mazelen weer zijn
intrede gedaan te Vorden.
Het is een ziekte van de kleuterleeftijd die dan
ook dikwijls vanuit de kleuterscholen zijn verbrei-
ding begint.
Elk kind moet het meermalen een keer door-
maken en is dan ook voor zijn verdere leven
immuun.
Zeer jonge zuigelingen zijn door meegekregen af-
weerstoffen van de moeder nog niet vatbaar en
baby's van een half tot een jaar zijn, als zij de
ziekte krijgen, veel lichter ziek dan de oudere kin-

deren.
Bij deze verloopt de ziekte in twee fasen.
De eerste fase (plm. 5 dagen vóór het uitbreken
van de rode vlekken) zijn zij hangerig, hebben
lichte temperatuurverhoging tot 38°. Aan het slot
beginnen zij droog te hoesten en worden de oog-
leden rood.
Dan, bij de tweede fase, steigt de temperatuur tot
bij de 40°, hoesten wordt erger, de ogen zien roder
en de vlekjes komen te voorschijn, zowel in de
mond (op de wangzijden) als achter de oren, in
het gezicht en weldra over het hele lichaam uit-
breidende losse vlekken, als rode inktkladden, die
eerst sporadisch maar dan in steeds groter aantal
de huid gaan bedekken.
De hoge koorts houdt meestal plm. 3 dagen aan
en zakt dan weer tot normale waarden, tenminste
als zich geen komplikaties voordoen.
Daarom is het verstandig een temperatuurlijstje
aan te leggen en dit plm. l week na het uitbreken
van de rode vlekken bij te houden. Het hoesten
duurt nl. nog wel ongeveer zolang en in die tijd
is het kind extra vatbaar.
Houdt het kind dus deze week in bed en waar-
schuw uw arts zodra de temperatuurdaling in die
week opnieuw gaat stijgen. Dan is er nl. kans op
b.v. oorontsteking of een andere besmetting van
do luchtwegen.
De mazelen zelf wordt door een virus veroorzaakt
waartegen geen geneesmiddel bestaat. Wel kan
men de hoest wat verzachten en de oogjes met
wat boorwater deppen en het licht wat afscher-
men, maar tegen de komplikaties zoals echte et-
terogen, oorontsteking en longontstking die dan
door bacteriën zijn veroorzaakt, zijn gelukkig wel
afdoende behandelingsmethoden als zij tijdig wor-
den herkend.
Pas als het hoesten geheel over is kan men het
kind weer op laten en na nog enkele dagen binnen
houden, weer naar buiten en naar school laten
gaan.

Huisarts.



RECTIFICATIE
Het in ons vorige nummer opgenomen ingezonden
stuk van burgemeester van Arkel is een foutje
geslopen.
Het betrof een aan de gemeenteraad gericht
schrijven van de burgemeester. Wij lieten per
abuis de eerste regel weg nl. de aanhef:
Aan de gemeenteraad van Vorden.

De redaktie.

SPECIAAL FEESTNUMMER CONTACT
Op verzoek van het Oranjekomité zal volgende
week Contact in kleur verschynen in verband niet
het huweüjk van H.K.H, prinses Beatrix en de
heer Claus von Amsberg.
Adverteerders die hun advertentie in kleur ge-
drukt willen hebben verzoeken wij dit op te geven
vóór maandagmorgen 12 uur. De advertentieprijs
voor kleur is 10 cent per mm.

LEDENVERGADERING ORANJEVERENIGING
Ter bespreking van de Oranjefeesten op 10 maart
en 30 april a.s. hield de Oranjevereniging onder
leiding van de heer G. J. Wuestenenk in zaal
Bakker een algemene ledenvrgadering.
Na een kort welkomstwoord werd bij de bestuurs-
verkiezing de heer J. A. Berenpas (aftr.) bij ac-
clamatie herkozen. Dankzij de medewerking van
het gemeentbestuur die voor de feestelijkheden op
10 maart a.s. een bedrag van ƒ 1500,— beschik-
baar stelde voor de kinderfestiviteiten, zullen de
kinderen goed aan hun trekken komen. Voor de
kinderen van de kleuterscholen zullen speldjes be-
schikbaar worden gesteld en voor de kinderen van
de lagere scholen tegels ter herinnering aan het
prinselijk bruidspaar. In de voormiddag zullen
filmvoorstellingen in het Nutsgebouw en in het
gebouw Irene plaats vinden. Des avonds vindt in
Irene de opvoering plaats door de toneelvereniging
T.A.O. uit de Wildenborch van het mooie stuk
„Achter de wolken schijnt de zon".
Des voormiddags van 9 tot 10 uur zal ten ge-
meentehuize het felicitatieregister voor eenieder
der ingezetenen ter tekening worden aangeboden
en indien mogelijk ook tussen 3 en 4.30 uur 's mid-
dags.
Het programma op 30 april a.s. werd in 'grove
trekken vastgesteld waarbij volksspelen en oriën-
teringsritten voor kinderen en groteren de hoofd-
schotel weer zullen vormen. In een binnenkort
te houden vergadering zullen definitieve voorstel-
len ter tafel komen.
Met algemene stemmen werd tenslotte besloten
de kontributie (er zijn ongeveer 530 kontributan-
ten) voor het lidmaatschap op minstens ƒ 2,50
per lid en per jaar te brengen.
De voorzitter dankte aan het slot alle aanwezigen
voor hun medewerking aan het tot stand komen
van het feestprogramma en wenste alle ingezete-
nen een vreugdevolle dag toe.

ETEN VOOR INDIA
Tot op heden werd in deze gemeente ten bate van
hongerend India ingezameld een bedrag van ruim
ƒ 9200,—.

BIOSCOOP
A.s. zondag draait de keiharde film over St. Pauli
en de beruchte Reeperbahn onder de titel van
„Politiepost Reeperbahn".
Gevaarlijke avonturen in Hamburgs rosse pret-
wijk, strip-tease, misdaad, betaalde liefde, moord
dit alles speelt zich af in deze film, die in nauwe
samenwerking met de Hamburgse politie werd op-
genomen en dus beelden laat zien die werkelijk
gebeurd zijn.
Het behoeft geen betoog dat deze film een ernsti-
ge waarschuwing wil zijn voor de velen die deze
vertoning zullen gaan zien.
Toegang 18 jaar.

Gevraagd: Een net meis-
je voor de huishouding,
geheel zelfstandig kun-
nen werken, v. d. of d.
en n. op een boerderij,
klein gezin.
Brieven onder no. 48-1
bur. van dit blad

VERTROUWEN

OLDENHOF, oud-bur-
gemeester van Ede, ge-
deputeerde van Gelder-
land, moet weer gekozen
worden in de Provinciale
Staten. Een man om op
te bouwen. Dus lijst 5 !

Geschokt vertrouwen
In wat is des mens.
Geschokt vertrouwen,
Ontvlieden is de wens.
Geschokt vertrouwen
in het gesproken woord
Geschokt vertrouwen
na alles wat ik heb gehoord.

Het vertrouwen in de mens krijgt
elke dag een deuk
Wat in vertrouwen wordt gezegd,
is niet zo leuk.
Een woord wordt verdraaid
Een woord wordt verzegd,
Onbewust kraakt u een mens,
Doe het niet, het is slecht.

Als u hoort dat iemand wordt
gekraakt.
U weet, het kan zo fijntjes,
de eer geraakt.
Wees dan flink, en stap in de bres
en lees zo'n kraker eens de les
Het doet u goed en zal u niet
berouwen,
U hersteld, menselijk vertrouwen.

KOMT U OOK VRIJDAG OF
ZATERDAGAVOND IN
IRENE ?

DE HERV. MEISJES- EN JONGEMAN-
NENVER. GEVEN DAN WEER HUN

JAARLIJKSE

Uitvoering
Opgevoerd wordt het blijspel

„Een zeeman ging passagieren'
Aanvang half acht precies.

TOT ZIENS IN IRENE !

VOOR BABY'S HUIDJE

De wegens weersomstandighe-
den uitgestelde

lezing
vzm de A.B.T.B., C.B.T.B. en
G.M.v.L. afdeling Vorden zal
nu plaats v inden op

3 maarüii zaal Eskes
ïvang 7.30 uur.

Op uitnodiging van de besturen van boven-
genoemde organisaties zal

Dr. W. v. d. Burg
(direkteur Provinciale Gezondheidsdienst
voor dieren in Gelderland) spreken over:

DIERZIEKTEN IN HET
ALGEMEEN EN MOND- EN
KLAUWZEER IN HET
BIJZONDER

Gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Leden en belangstellenden zijn allen
welkom.

De besturen.

Zegelkorting
2 pakken Siamryst extra van 138 et voor 124 et • 12 et „
2 zakken droogkokende ry'st van 118 et v. 104 et - 10 et „
Elk 2e pak Spar roodmerk koffie voor . . . 149 et - 15 et „
l paar nylons van 195 et voor 159 et - 16 et „
l paar herensokken van 195 et voor 159 et - 16 et „
100 gram Gelderse ham van 75 et voor . . . 49 et - 5 et „
200 gram boterham worst van 76 et voor 49 et - 5 et „
l pakje a 4 bierworstjes 115 et - 11 et „
Elk 2e potje poederkoffie van 204 et voor 149 et - 15 et „
Elke 2e pot a 100 gram poederkoffie voor 290 et - 29 et „
l pak tombola 76 et - 15 et „
150 gram lichte chocolaatjes 89 et - 18 et „
l pak custard 69 et - 14 et „
l ontbytkoek 65 et - 13 et „
250 gram medaillons (koekje) 85 et - 8 et „
l pak a 500 gram cacao 149 et - 15 et „
l blikje 20 mm sardines 48 et - 10 et „
l blikje 30 mm sardines 78 et - 16 et „

VERS VLEES — ALTIJD 10 % ZEGELKORTING

REMMERS
Zelfbediening

— Telefoon 1281

— Telefoon 1 8 7 9

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

OLDENHOF moet het
zijn ! Een man van for-
maat, een uitstekend be-
stuurder. Stemt voor de
Provinciale Staten:
H. M. Oldenhof, lijst 5.

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

VERSE
HAANTJES

Poeliersbetfrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

OLDENHOF, een wijs
man met bijzondere be-
stuurseigenschappen,
moet opnieuw naar de
Provinciale Staten.
Stemt daarom op lijst 5.

Gedachten
bij elkaar houden is soms erg
moeilijk, vooral als men met
een probleem zit wat onoplos-
baar schijnt.

Houdt uw gedachten erbU als
u benzine gaat tanken en haal
deze bij

KEUNE
voor 47,5 cont per liter

R E M M E R S
ZELFBEDIENING
Zutphenseweg

VRAAGT VOOR SPOEDIGE
INDIENSTTREDING EEN

NET WINKELMEISJE

V O O R DE ENTHOUSIASTE

ELEC.
GEREEDSCHAP VAN

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

WAT IS ONZE KOLLEKTIE

100 jaar zondagsschool behangselpapier
DIT JAAR WEER MOOI.

•STMIDDAG Het hoeft echt niet veel te
kosten.

ter gelegenheid van dit jubi-
leum op zaterdag 26 februari
2 uur in zaal „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

Mogen wij u onze staalboeken eens laten
zien?
Een fris papier komt uw interieur ten
goede.

Ook zij die Kerstfeest 1965 de zondags-
school verlieten worden verwacht. Voor zelfplakkers stellen

plakbcnodigdheden ter
beschikking.Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij

u naar het bericht in het Kerkblaadje van
februari.

Wist u dat een van onze medewerkers een
beroepsbehanger is?u n w n e n VAKKUNDIG WERK

VOORDELIGE PRIJZEN

voor de poot

200 gram boterhamworst 60
200 gram hoofdkaas 60

200 gram tongeworst 90
200 gram plockworst 100
500 gram rookworst 200
500 gram vet spek 75

M. Krijt Dorpsstraat

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

parfums

LANCÖME
DEPOSITAIRE:

DROGISTERIJ

„De Olde Meulle'
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

Nü een verkorte
werkweek
voor de huisvrouw

wassen
spoelen
centrifugeren
gaat ze
automatisch
doen!

AEG WASVOLAUTOMAAT ƒ 1295,—
ERRES WASAUTOMAAT ƒ 748,—

Vraag een demonstratie bij u
thuis of in onze zaak.

„Kies de automaat die bij u
past." Het verkort uw werk-
week.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

GROTE SORTERING

boterkoekjes
alles met roomboter gebakken.

VRIJDAGAVOND EN
ZATERDAG

oranjestoeten
een traktatie.

ALLES UIT EIGEN

BAKKERIJ

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

H. J. Kerkhoven
Vorden, Het Hoge 24, tel. 1394

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 27 FEBRUARI, 8 UUR:

Politiepost Reeperbahn
Gevaarlijke avonturen in Hamburgs rosse
pretwijk.

TOEGANG 18 JAAR



Met grote dank aan God
geven wij u kennis van
de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

GEERHARDUS
GERRIT
(Gerben)

A. G. H. Potman-
Schouten

H. Potman
Heleen

Hilversum, 19 febr. 1966
Karel Doormanlaan 322

Voor uw deelneming, be-
toond tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve vader en opa

GERRIT
KOERSELMAN

betuigen wij u onze
hartelijke dank.
Zutphen:

M. B. G. Kroese-
Koerselman

J . Kroese
Vorden:

R. J. Koerselman
W. J. Koerselman-

Smeitink
en kleinkinderen

Vorden, februari 1966

OLDENHOF, te goeder
naam en faam bekend,
moet weer Statenlid
worden. Hij kent het
werk en deed het prima.
Brengt dus uw stem uit
op lijst 5

H. M. OLDENHOF

Welk gezellig jong meis-
je wil mij een paar mor-
gens in de week helpen?
Mevr. Warnaar
Abersonplein 4, Warns-
veld

Te koop: Boerengerief-
hout. M. Slotemaker
Bungalowbedrijf „Het
Schapenmeer" Vorden

Gevraagd: Gelegenheid
tot weiden van een één-
jarig paard.
Inlichtingen bur. Contact

Te koop: Een Erres
elektrische wasmachine
met wringer in goede
staat. J. Brummelman
B 61 „'t Alderkamp"
Vorden

Ook de jonge kiezers, die
nu voor het eerst gaan
stemmen, vragen om
verantwoord bestuur
door mensen die besturen
kunnen. Ook zij kiezen
nummer l van lijst 5

D
H. M. OLDENHOF

Te koop in pr. st. een:
Sparta bromfiets met
been- en windscherm.
Ook genegen te ruilen
voor in pr. st. zijnde So-
lex. Tevens gevraagd een
elektr. weideapparaat.
J. Kettelerij, 't Hoge 35

Te koop: Roggestro (ba-
len). J. G. Wassink
Almenseweg 56, Vorden

Te koop: Goede stalmest
en beuken brandhout.
H. Walgemoet, E 91
telefoon 6646

Te koop: Een goed on-
derhouden kookhaard.
J. Regelink, Warkense-
weg 7, Warnsveld post
Vorden

VOOR
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fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthande]

GERRIT JAN SCHUERINK
en

MARIA D. W. ZWEERS

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op vrijdag 11
maart a.s. om 2.30 uur ten gemeente-
huizo te Gorssel.

Vorden, Insulindelaan 10
Harfsen, Lochemseweg 111
februari 1966

Toekomstig adres: Lochemseweg 111,
Harfsen.

Receptie van 8.00 - 9.30 uur 's avonds
in zaal Schoolderman, Harfsen.

J. G. BLANKVOORT

en
JANS WALL

hebben de eer u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk op zaterdag
5 maart a.s. 's middags om 2 uur ten
gemeentehuize te Eibergen.

Kerkelijke inzegening 's middags half
drie in de Ned. Herv. Kerk te Eiber-
gen door de Weleerw. Heer ds. H. Gor-
deau.

Toekomstig adres: Grotestr. 17, Eibergen.

Gelegenheid tot feliciteren van 5-7 uur
in hotel „de Kroon" (Palsenbarg) te
Eibergen.

Tengevolge van een .noodlottig ongeval ging
heden van ons heen onze lieve zoon en
broer

HANS

op de jeugdige leeftijd van 18 jaar.

M. M. WOLSING
G. F. WOLSING-BARTELS
FREEK
MARTIN
HENK
GEERT

Vorden, 18 februari 1966
Julianalaan 20

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag
23 februari op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Vorden, februari 1966

Heden ging, nog onverwacht, van ons heen
onze lieve man en vader

DERK WOLTERS

echtgenoot van
E. H. Schuppers

in de ouderdom van ruim 65 jaar.

Hij was drager van de eremedaille in goud
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

E. H. WOLTERS-SCHUPPERS
KAREL EN TINEKE
HANNIE

Vorden, 23 februari 1966
Beatrixlaan 2

Liever geen bezoek aan huis

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 26
februari om 11.45) uur in de Herv. Kerk te
Vorden, waarna de begrafenis zal plaats
hebben om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Met groot leedwezen geven wij u kennis
van het overlijden van onze vriend en leer-
ling

JOHANNES WILHELMUS WOLSING

Door zijn hartelijkheid en hulpvaardigheid
zal hij voor ons onvergetelijk blijven.

Leerkrachten, leerlingen en
ouderkommissie van de
Martinetschool voor ULO

Zutphen, februari 1966

Met groot leedwezen geven wij u kennis
van het overlijden van onze vriend

HANS WOLSING

Zijn vriendschap zal nog lang in onze her-
innering blijven.

De schoolvrienden.

Heden is van ons heengegaan onze trouwe
organist, de heer

D. WOLTERS

die gedurende een lange reeks van jaren
het orgel in onze Hervormde Kerk be-
speelde.
Zijn toewijding en hulpvaardigheid zullen
steeds in onze herinnering blijven voort-
leven.

Kerkeraad en Kerkvoogdij
van de
Hervormde Gemeente Vorden

Vorden, februari 1966

Met groot leedwezen geven wij kennis van
het ovürlijden van de heer

D. WOLTERS

Zijn voorgang was voor ons een voorbeeld
de door hem ingeslagen weg te blijven vol-
gen.

Zijn nagedachtenis zal verbonden blijven
met het bestaan van de drukkerij.

Direktie en personeel
drukkerij Weevers
v/h Wolters

Vorden, februari 1966

Met groot leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van de heer

D. WOLTERS

Bijna 43 jaar was hij dirigent van onze ver-
eniging.
Zijn nagedachtenis zullen wij steeds in ere
houden.

Muziekvereniging
„Concordia"

Vorden, februari 1966

Met groot leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van de heer

D. WOLTERS

Zijn grote interesse voor onze vereniging
waarvan hij bijna 18 jaar dirigent was,
heeft ons altijd getroffen.

Zijn nagedachtenis zal door hetgeen hij voor
het Dameskoor heeft gedaan blijven voort-
leven.

Bestuur en leden
Vordens Dameskoor

Vorden, februari 1966

Met groot leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van de heer

D. WOLTERS

Zijn grote interesse voor onze vereniging,
waarvan hij jaren dirigent was, heeft ons
altijd getroffen.

Zijn nagedachtenis zal door hetgeen hij voor
het Mannenkoor heeft gedaan blijven voort-
leven.

Vordens Mannenkoor
Bestuur en leden

Vorden, februari 1966

ZIE ONZE PRACHT
KOLLEKTIE

damesblouses
NIEUWE KLEUREN

NIEUWE MODELLEN

H. LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

BEJAARDENKRING
op donderdag 3 maart om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.

Wij vieren feest.

Groene Kruis
AFDELING VORDEN

hoopt weer een

zuigelingencursus
te organiseren. Zuster Slot-
boom, de distriktsverpleegster,
zal 8 lessen geven te beginnen
donderdag 3 maart a.s. om
2.30 uur.

U kunt zich opgeven tussen l uur en 1.30
uur in het wijkgebouw bij de wijkverpleeg-
sters. Deze cursus is gratis.

Het bestuur.

Belangrijk!!
KOFFIE DUURDER

Wij verkopen deze week nog

alle soorten koffie voor de oude

prijs!

ZWAN KNAKWORSTEN, per blik a 6 stuks

Diverse smaken JAMS, per pot

Grote blikken ANANAS

Gezinsflessen SLASAUS, per fles

Zuivere APPELS AP, deze week 2 flessen voor

Pracht kwaliteit ZALM, hele moot, groot blik

CHOCOLAADJES, 200 gram

HERO APPELMOES, per literblik

98

65

98

98

129

98

99

DE VOORJAARSSTUNT
JUS D'ORANGE, deze week per grote fles 99

MEIKERSEN OP SAP, deze week per urn

HUISHOUDRIJST, nu per kilo

LANGE VINGERS, 200 gram

98
89
79

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
PRACHT GEKLEURD SPELDJE VAN BEATRIX EN
CLAUS GRATIS BIJ ELK ZAKJE SNOEP

Dubbelpakken CUSTARD

Dubbelpak THEEBISCUITS

250 gram BANKETBAKKERSKOEKJES

59
99
69

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST, 150 gram 59

BOTERHAMWORST, 150 gram 45

CERVELAATWORST, 150 gram 79

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.JUBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Fakkamel

en
kalverblok

bij

A. R. Heuvelink
KRANENBURG D 138 e VORDEN
TELEFOON 6781

WESSANEN O WORMERVEER

Te koop: 5 keukenstoe-
len, eikenhouten tafel en
een ledikant met spiraal.
W. Hallers, Burg. Gal-
léestraat 56, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Vlaamse reus.
H. Doornink, C 142

Te koop: Ingeente big-
gen. B. Klumpenhouwer
Wildenborch

Iemand die Gelderland
op z'n duimpje kent en
getoond heeft een goed
bestuurder te zijn moet
ook nu weer in de Sta-
ten. Kiest daarom no. l
van lijst 5

H. M. OLDENHOF

Te koop: 350 8-weekse
jonge hennen (Reds),
ook bij gedeelten.
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

Te koop: 2 dragende
gelten, bijna a.d. telling,
geënt tegen mond- en
klauwzeer.

D. A. Lenselink,
't Spekop

Te koop: Z.g.a.n. Jaars-
ma gashaard, blank, te
bevr. mevr. Weenk, Hel-
lenkamp 20, Warnsveld
te zien a.s. zaterdag v.d.
middag
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Kies voor
uw oliehaan
Kies voor snelle levering
en prima service

SHELL
• l haardohe

P K

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN

telefoon 05752-1261

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 28 februari 1966
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes, Motor-
Overalls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khuky), Dekens. Ma-
rine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroc-
ken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken. Officiers Regenjassen, Werkschoe-
nen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels e.iz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Ameri-
kaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12, —. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spolkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.— tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed I Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ring-
en steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-
sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongens-
schoenen, voor de spotprijs van f &75, maten 32—38. Hoge brui-
ne Jongensschoencn, maat 33—39, voor slechts vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.

Nieuwl Rubberlaarzen, iets speciaals f 12, — .

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

E R R E S
maakt uw wasdag kort en goed !

Wasautomaten
ERRES Ecomatic

volautomatisch wassen en spoelen

naar keuze 2 kg of 5 kg f T48.-

ERRES Tombomatic
volautomatisch wassen en spoelen

aangebouwde centrifuge f 1145.*

ERRES Vol-oto
volautomatisch wassen, spoelen,

centrifugeren f 16T5.-

KOMT U EENS MET DE WAS EN ONTDEK
ZELF DE VOORDELEN

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

VLAGGEN
kompleet met stok en plastic
houder
in Per Ion.

Katoenen vlag
(met garantie) kompleet met
stok en plastic houder
SPECIALE PRIJS ƒ 9,95

KINDERVLAGGETJES
SPELDJES EN LINT

H.LUTH
NIEUWSTAD 4, VORDEN

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

ZATERDAG A.S., 8 UUR

FILM
„WAAROM STAAN WIJ MACHTELOOS".

Zie Contact vorige week.

LEDENVERGADERING VAN
HET VARKENSFONDS

HENGELO EN O M S T R E K E N
op maandag 28 februari a.s.
's avonds 7.30 uur in café Joly
te Hengelo.

Opening voorzitter.
Verslag penningmeester.
Bestuursverkiezing en wat verder ter tafel
komt.

TROUWE OPKOMST
GEWENST.

Het bestuur.

voor gezond
en sterk

produktievee

BASISKOEK
bij

A. R. Heuvelink

WESSANEN WORMERVEER

MET INGANG VAN
MAANDAG 28 FEBRUARI
WORDT HET FILIAAL

Burg. Galleéstraat 46
WEGENS OMSTANDIGHE-
DEN GESLOTEN.
U DANKEND VOOR HET
VERTROUWEN IN ONS
GESTELD

J. W. Hartman
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
Ruurloseweg D 21 a, telefoon 1359

BRENGT GLANS EN KLEUR IN
HEEL UW INTERIEUR
VOOR 55 CENT PER M2

DE HOBBYWINKEL!
HOUT, ALLE SOORTEN BOARD,
TRIPLEX, KLEIN IJZERWAREN

Schoolstraat 6, Vorden

l

Marktvereniging
Vorden

LEDENVERGADERING

op donderdag 3 maart a.s. n.m.
8 uur in hotel „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

A G E N D A :

Opening.
Notulen.
Jaarverslagen.
Bestuursverkiezing.
Subsidietoewijzing uit de ver-
loting 1965.
Rondvraag.
Sluiting.

Na de vergadering worden de subsidies
terstond uitbetaald.

P.S., DE KOMMISSIELEDEN WORDEN
VERZOCHT OM 7 UUR AANWEZIG TE
WILLEN ZIJN.

99 LEKTON 99

PRESENTEERT HET
BLIJSPEL

„DE TANTE
VAN CHARLEY
4 maart, aanvang 7.30 uur in
„Irene"
Medewerking verleent de Chr.
zangvereniging

„EXCELSIOR"
o.l.v. de heer W. G. Wijkamp.

Zij zingen:

Whi spering Hope, Neêrland en Oranje,
Middernacht, Domino Salvan Fac.

Opening door de locoburge-
meester de heer Lenselink.
Sluiting door pater rektor
Pans.

Spelers:

Will Babberley pseudo tante
Jack Chesney J. Engberts
Charley Wickman H. Mombarg
Donna Lucia d'Alvadorez D. Kuitert
Kolonel Chesney C. Lanza
Ellen I. Norde
Kitty Verdun P. Jacobi
Arabella Spettique R. v. Reenen
Spettique T. Dolphijn
Brasset J. Oortgiesen
Regie: Wlm Jansen.
Souffleuse: W. Steensma.
Grimeur: Fa. Boltjes, Almen.

Voorverkoop kaarten sigaren-
magazijn Eyerkamp en
's avonds verkrijgbaar aan de
zaal.
Entree ƒ 1,25

Cliënten, vrienden
en bekenden

kunnen wij meedelen, dat we
van de Almenseweg verhuisd
zijn naar

't Jebbink 1
zijnde de weg achter de villa
van wijlen de heer van Haaf-
ten, te Vorden.

J. van Zeeburg
ASSURANTIEKANTOOR

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „7 Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

ledere week aan te
bieden:

EENDAGSKUIKENS
EN ACHTWEEKSE
HENNEN

A. BLIKMAN
Driesteek, Warns-
veld, tel. 05750-4765

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospectl
bt):

de heer W. ter Haar

Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Hjftogt,
B. van Hackfortweg 31

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD

Weg naar Laren 56
telefoon 3813

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

JIUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306


