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NU SUPERONTVANGER l löU,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

ZWEMVERENIGING HIELD
GEANIMEERDE LEDENVERGADERING

Onder leiding van de heer J. Verstoep hield de
zwem- en polovereniging „Vorden '64" in hotel
„'t Wapen van Vorden" een ledenvergadering
waarvoor grote belangstelling bestond.
Uit het jaaroverzicht van de sekretaris/penning-
meester, de heer Beek, bleek dat de vereniging
thans 63 leden telt (10 meer dan vorig jaar).
De financiële positie van de vereniging is van dien
aard dat er geen rare bokkesprongen gemaakt
kunnen worden. Wat dit jaar aan kontributie is
geïnd van de leden was juist voldoende om de
bondskontributie en de reiskosten te betalen.
Teneinde de kas wat te spekken is de vereniging
voornemens om gedurende een bepaalde periode
een donateursaktie op touw te zetten. De bedoe-

is dat elk lid één donateur aanbrengt. L/evert
deze aktie niets op dan is de vereniging genood-
zaakt de kontributie te verhogen want, zo stelde
de heer Verstoep, het volgend seizoen zullen we
met 6 teams aan de polokompetitie deelnemen,
hetgeen natuurlijk weer de nodige kosten met
zich brengt.
Gedurende het winterseizoen zal de vereniging
eveneens aktief blijven, 's Woensdags om de 14
dagen zal een bezoek gebracht worden aan het
overdekte zwembad in Deventer om de noodzake-
lijke „baantjes" te kunnen blijven trekken. Om de
14 dagen wordt er 's zaterdagsmiddags buiten ge-
oefend worden (gymnastiekoefeningen etc.).
Voorts zal de mogelijkheid onderzocht worden of
de vereniging gedurende de wintermaanden (met
ingang van volgend jaar) aan een volleybalkompe-
titie kan deelnemen.
Teneinde de leden wat meer kennis van de spel-
regels bij te brengen zal er de komende maanden
in groepsverband avonden belegd worden, waarbij
de heer Verstoep de jongelui wat meer wegwijs
zal maken in deze materie.

GESLAAGD
De heer H. Hulstijn behaalde aan de rijkskweek-
school te Doetinchem de hoofdakte onderwijzer.
Mej. B. Aalderink behaalde te Amsterdam het
diploma drogiste.

ZONDAG 30 OKTOBER

Ne d. H e r v. K e r k
9.00 uur ds. J. J. van Zorge
10.30 uur ds. J. J. van Zorge
in beide diensten bediening H. Avondmaal

G e r e f . K e r k
's Morgens half 10 ds. D. C. Firet van Eefde
's Avonds 7 uur: ds. Th. P. van Belzen.
(hervormingsdienst)

DANKDAG (WOENSDAG 2 NOVEMBER)

Her v. K e r k
7.30 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . k e r k
's Avonds 7 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDDENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

vrijdag 28 okt. 13.30 tot zondag 30 okt. 23.00 uur
ar. L,ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIE1 DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
&.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke <^J geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

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

Geboren: Leo, zoon van L. Stokkers en D. Nij-
kamp; Tanny Engelien, dochter van J. H. Lamme
en A. Melse.

Ondertrouwd: H. Schouten en H. J. Luimes; J.
Groot Wassink en D. J. Winkels; H. L. Harmsen
en A. C. D. Holmer.
Gehuwd: G. J. Lenselink en H. J. Boesveld; B.
Wijs en W. G. Klumpenhouwer; G. J. Maalderink
en H. Bijenhof; W. B. J. Lichtenberg en I. J. H.
Smeenk.
Overleden: Geen.

Vordens Toneel
INGEZONDEN MEDEDELING

(buiten verantwoording van de redaktle)

Op een onlangs gehouden bestuursvergadering van
de toneelvereniging „Vordens Toneel" werd beslo-
ten het komende seizoen eens een blijspel op het
reportaire te nemen.
Het is al weer enkele jaren geleden dat „Vordens
Toneel" met een blijspel voor het voetlicht kwam.
Men heeft echter gemeend thans ook de belang-
stellenden voor het blijspel weer eens een mooie
toneelavond te moeten bezorgen. En dat het mooi
wordt daar kunt u verzekerd van zijn. Men is er
nl. in geslaagd een prachtig blijspel te bemachti-
gen waarvan de titel nog even geheim zal worden
gehouden.
Het gaat „Vordens Toneel" de laatste jaren bij-
zonder voor de wind. Nog niet zo lang geleden kon
het gebeuren dat een stuk, waar maanden lang
verschillende avonden in de week, uren op werd
gestudeerd en gerepeteerd, door gebrek aan be-
langstelling maar één keer kon worden opgevoerd.
Thans komen van verschillende kanten, hetzij van
sport-, buurt- of oranjeverenigingen hier in de om-
geving en zelfs van verre de uitnodigingen binnen,
om op hun feestavonden een toneelavond te ver-
zorgen, hetgeen men natuurlijk met het grootste
genoegen doet.
Dat het „Vordens Toneel" goed gaat, wil niet zeg-
gen dat het geen wensen meer heeft. Men zou bv.
enkele geroutineerde herenkrachten heel goed
kunnen gebruiken en er zijn vast wel Vordenaren
die het toneel een warm hart toedragen maar de
stap nog niet hebben kunnen nemen om lid te
worden. Ook zijn er de laatste jaren vele mensen
in Vorden komen wonen die mogelijk wel eens
eerder op de planken hebben gestaan, maar er om
de een of andere reden nog niet toe zijn gekomen
zich hier weer bij een toneelvereniging aan te
sluiten. Mogelijk zijn er ook die zeggen: „Ik heb
nog nooit toneel gespeeld maar het lijkt me wel

leuk om dat eens te gaan doen".
Kom heren en ook dames toneellief hebbers(sters),
neem de stap en meldt u als lid bij „Vordens To-
neel", of kom eens praten bij een der bestuurs-
leden.
De sekretaris, H. Holsbeke Enkweg 24, de voor-
zitter J. Lubbers Burg. Galléestraat 55 of de pen-
ningmeester J. Lenselink, welke telefonisch te be-
reiken is onder nummer 1761 zullen u gaarne alle
inlichtingen verstrekken. Ook willen wij graag
eens bij u thuis komen praten. Even een berichtje
naar een van bovengenoemde adressen en we ma-
ken een afspraak met u. Vordens Toneel

DE OPGROEIENDE JEUGD IN DE
WELVAARTSSTAAT

Voor de afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
bond sprak in zaal Eskes ds. Jörg uit Apeldoorn
over bovengenoemd onderwerp.
Spreker begon met aan te tonen, dat welvaart
betrekkelijk is, het wordt steeds afgewisseld door
moeilijke jaren. Omdat de jongeren alleen de wel-
vaart kennen, de opgaande lijn, vinden zij het zo
geheel vanzelfsprekend. Veel ouderen zijn zelf on-
zeker, en vinden het onmogelijk om de normen
door te geven. Er is volgens spreker een zekere
gezagscrisis, nieuwe normen zijn er nog niet.
De jeugd wil eerlijk en ongekunsteld zijn. Nozems
en provo's hebben enorm veel lawaai, een sterk
groepsgevoel en voeren strijd tegen verkeerde
dingen in de maatschappij, maar er zijn ook uit-
wassen.
Wij zullen de jongeren moeten leren respekt te
hebben voor God, de naaste en de dingen en is er,
zo vroeg spreker, wel iets te vinden van de liefde
in gezin en opvoeding?
Verschillende vragen werden na de pauze op
duidelijke wijze beantwoord.
De presidente dankte ds. Jörg op hartelijke wijze
voor deze boeiende avond de afdeling bereid.

Uniek priesterfeest op
de Kranenburg met vier priesterbroers

aan het altaar
[n de St Antonius van Paduakerk op de Kranen-
3urg vond zondag een zeer bijzonder priesterfeest
plaats, uniek welhaast voor Oost Gelderland.
Ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum
van pater Frans Seesing ofm werd zondagmorgen
een plechtige H. Mis van dankbaarheid geconcele-
breerd, waarbij liefst vier priesterbroers aan één
altaar waren verenigd, t.w. de jubilaris pater
Frans Seesing ofm (missionaris in Brazilië), de
Hoogeerw. Heer A. Seesing (Aloys) deken te
Auxy Ie Chateau Nrd. Frankrijk (bisdom Arras),
z. e. Heer A. Seesing (Alfons) passionist, pastoor
op Borneo en de z. e. Heer F. Seesing (Felix),
pastoor te Radingham Noord Frankrijk (bisdom
Arras).

Om kwart voor tien deed de jubilaris lopend te-
midden van zijn broers, zijn plechtige intrede in
de feestelijk met bloemen versierde en verlichte
parochiekerk; door de R. K. jeugdverenigingen, de
kabouters van de Maria-Gorettigroep, de welpen
en verkenners van de St Michaelsgroep, alhier
werd een erehaag gevormd voor de ingang der
kerk.

Terwijl het R. K. zangkoor „Cantemus Domino"
plechtig het meerstemmige „Veni Creator Spiri-
tus" inzette, betrad de jubilaris het altaar, waar
hij met zijn drie broers, temidden van honderden
oud-parochianen, aan God dank bracht voor het
vele zegenrijke werk, wat hij in het verre Brazilië
gedurende vele jaren had mogen verrichten.

De z. e. pater Juvenalis Post ofm hield een tref-
fende feestpredikatie, waarin hij de verhevenheid
van het priesterschap belichtte. „Al meer dan 25
jaar hebt u, jubilaris, aldus spreker, gewerkt te-
midden van een eerst vreemd volk, maar nu wel-
bekend. Hij heeft daar kunnen werken met Gods
hulp, omdat hij zich één voelde met het Brazi-
liaanse volk. Het offer dat we nu gezamenlijk
gaan opdragen, zal echter dan pas waarde hebben,

als we onze goedheid voor broers en zusters, te-
genover God gaan vervullen. Spreker feliciteerde
ook de parochie, waarin deze priesterroepingen
tot leven konden komen, tot in Brazilië, Borneo
en Frankrijk toe. Er is dan ook volop reden om
God te danken, omdat we Hem herkennen in de
goedheid van de ene mens tegenover de andere.
Overal wil Hij ons helpen en versterken, Vader wil
hij zijn en zijn kinderen niet in de steek laten.
Spreker hoopte, dat degenen, die door dit pa-
rochiefeest ook misschien Gods stem horen en iets
meer willen doen voor de missie, als priester,
als leek, als religieus e. d., maar er nog tegenop
zagen, nu de moed en durf gekregen zouden heb-
ben dit te gaan verwezenlijken. Dan pas zal deze
Dankbaarheidsviering vruchtbare resultaten af-
werpen en ook dan is deze H. Mis een feest tot
ere van de Schepper en zegen voor de mensen."
In zaal Schoenaker werd van 11.00 tot 1.00 uur
een druk bezochte receptie gehouden. Behalve
honderden parochianen en oud-parochianen, kwa-
men hun gelukwensen aanbieden pastoor Kok uit
Vierakker, ds. Jansen (Ned. Herv. Kerk, Vorden)
pater S. Ridder, gardiaan van het Minderbroe-
dersklooster, alhier, e. a. geestelijken. Ook vele
buren, familieleden en bekenden gaven van hun
warme belangstelling blijk. Zichtbaar verrast was
de jubilaris door de serenade, die de muziekver.
„Concordia" o.l.v. dirigent de heer J. Smit, hem
bracht. In zijn dankwoord memoreerde pater See-
sing, hoe „Concordia" bij alle priesterfeesten van
zijn broers (o.a. reeds in 1933 en ook in 1948,
toen hij voor het eerst uit Brazilië in Holland
kwam) acte de présence had gegeven, waarvoor
hij de grootste waardering had. Aan allen, die
voor hem deze dag tot een blijde en onvergetelijke
hadden gemaakt, bracht hij tot slot hartelijke
dankwoorden.

Pater Seesing zal op 2 november a.s. weer naar
de missie in Brazilië vertrekken.

Onder leiding van de Hpidente, mej. Meinen,
werd in de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden"
een goed bezochte ledenvergadering gehouden
van de afü. Vorden van de Neü. Bond van Platte-
landsvrouwen.
De presidente heette alle^^nwezigen (dames met
echtgenoten) hartelijk ^•com inzonderheid de
spreker van die avond, de^eer G. Anema uit Arn-
hem welke over het onderwerp: „De hedendaagse
jeugd" een inleiding zou houden.
De heer Anema vertelde, dat dit onderwerp eigen,
lijk met de jeugd erbij moest besproken worden.
Hopenlijk zou dit later eens plaats kunnen vinden.
Een kind in zijn groei, aldus spreker, reageert
anders, die moet zijn positie nog kiezen. Ouders
kunnen hierbij helpen. Ze moeten hun energie
kwijt kunnen en ontladen dit in positieve zin bv.

sport en hobby. In negatieve zin ontaardt dit vaak
in bv. relletjes. Veel hangt af van het gezinsle-
ven. Uiterlijke autoriteit wordt hier niet aanvaard,
wtl , Wie vau ver l rouw. a die kweekt ver-
trouwen. Het gezin, de school en het millieu waar-
in het kind leeft, ontwikkelen het kind. De jeugd
en de toekomst zijn nauw met elkaar verbonden.
Enige gestelde vragen werden uitvoerig beant-
woord.
De presidente dankte de spreker voor deze leer-
zame avond en sprak de wens uit de heer Anema
eens weer te zien maar dan met de jeugd erbij.
Tenslotte werd medegedeeld dat de volgende bij-
eenkomst op 3 november a.s. zal plaats hebben
waarin dan de dames welbekende mevr. H. v. d.
Berg-Weekhout uit Borculo zal spreken over „Wel
en wee rond de T.V."

SCHOOLNIEUWS
Naar ons werd medegedeeld kon aan de Bijz. La-
gere School aan 't Hoge de schoolarts dit cursus-
jaar nog geen begin maken met het onderzoeken
van de jeugd aangezien de verbouwing van de
bestuurskamer veel langer duurt dan werd ver-
wacht.
De schooltandarts evenwel is deze maand met zijn
werkzaamheden begonnen. Alleen de jeugd van
de klassen l tot en met 4 komt dit jaar voor een
onderzoek in .aanmerking. Het volgende jaar komt
de vijfde klas er bij.
Mej. W. M. van Minnen gaat per l januari 1967
de school verlaten wegens vertrek naar Algerije.
Zij heeft daar een betrekking aanvaard in het ka-
der van de ontwikkelingshulp. In haar plaats heeft
het bestuur benoemd mej. A. Kuhlemeier, thans
onderwijzeres in Leesten (Warnsveld).
Onder het motto: „Schoolslag" zal dit jaar een
bijzondere Uniekollekte worden gehouden tot steun
aan het Christelijk onderwijs in 5 werelddelen en
wel in de week van 19 tot 26 november a.s.
De feestelijke ouderavond zal op 17 november a.s.
worden gehouden, thans niet het gebouw Irene
doch in het Nutsgebouw.
De Prot. Christelijke kleuterschool „De Spring-
plank" wordt momenteel door 70 kinderen be-
zocht.
Tot slot worden de ouders verzocht een kijkje te
komen nemen op de 2 kijkavonden waarvan er
één in december en één omstreeks maart a.s. zal
worden gehouden.

DAMES EN HEREN JONG GELRE BIJEEN

Onder leiding van de heer Joh. Pardijs hield Jong
Gelre een gekombineerde bijeenkomst in hotel
Bloemendaal.
De voorzitter heette in het bijzonder de heer v. d.
Kolk, hoofd van de Landbouwschool in Laren,
hartelijk welkom.
Hierna deed de voorzitter enige mededelingen. Zo
zal er op 27 okober een vergadering van de dames
worden gehouden. Op 29 oktober is er een sokken-
bal in hotel de Pauw in Warnsveld. 3 november
wordt er in Almen een najaarsvergadering ge-
houden. Op 10 november vindt er jn het gym-
nastieklokaal te Vorden een sport- en spelavond
plaats. 18 en 19 november zijn er de jaarlijkse
feestavonden in kombinatie met de GMvL en de
Bond van Plattelandsvrouwen. De algemene na-
jaarsvergadering wordt op 26 november in Musis
Sacrum te Arnhem gehouden, l december is er
een gekombineerde Sint Nicolaasavond in het
Nutsgebouw. De heren houden op 15 december
een ledenvergadering. 23 december wordt er een
gekombineerd Kerstfeest gehouden.
Vervolgens hield de heer v. d. Kolk op boeiende
wijze een boekbespreking over de boeken „De
Sneeuwgang" en het „Klaverblad van vier".

DE CBTB BESPRAK
TOEKOMSTVERZEKERING

De eerste seizoenvergadering van de afd. Vorden
van de CBTB in hotel „'t Wapen van Vorden" on-
der leiding van tweede voorzitter, de heer H.
Graaskamp, was goed bezocht.
In zijn openingswoord heette de voorzitter inzon-
derheid welkom de heer R. W. Hankel, Inspekteur
van een levensverzekering, alsmede een aantal
aanwezige dames.
De heer Hankel sprak vervolgens in een korte
inleiding over de toekomstvoorziening in het boe-
renbedrijf, waarbij spreker wees op de velerlei toe-
komstmogelijkheden door middel van het sluiten
van een levensverzekering.
De geboorte van de levensverzekering, aldus spre-
ker, dateert uit het jaar 205 vóór Christus in de
stad Milete in Klein Azië. De grondgedachte ener
levensverzekering is nog steeds hierop gebaseerd,
hoewel er een groot verschil in de werkwijze be-
staat tussen toen en heden. Thans kunnen verze-
keringen worden gesloten ter aanvulling van de
AOW. In ons land zijn plm. 26 miljoen levensver-
zekeringspolissen in omloop. Verzekering sluiten
is een kwestie van vooruitzien. Wil men een ze-
kerheid hebben welke niet teleurstelt dan is hier-
voor een goede deskundige voorlichting nodig.
Na de beantwoording van een aantal gestelde vra-
gen dankte de voorzitter de spreker voor zijn dui-
delijke uiteenzetting waarna op verzoek de heer
A. J. Lenselink met dankgebed eindigde.

BEKROOND
Op de ponykeuring te Doetinchem werd de Shet-
landse pony „Wanda van de Linde", eigenaar de
heer P. G. van Asselt te Linde, bekroond met een
eerste prijs.

KLASSE UITMUNTEND VOOR
MENGVOEDERS CLV „ONS BELANG"

De CLV „Ons Belang" te Linde heeft van de Stich-
ting CLO-kontrole een rapport ontvangen over de
fabrikage van mengvoeders over het boekjaar
1965-1966.
De vereniging werd wederom gerangschikt in de
klasse uitmuntend, een prachtig succes.

Piedro korrectie-schoentjes
uoor kinderen ideaal!

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist



Biks in de trog, kleppen open en... het voeren van de mest*
varkens is gedaanl Zó snel gaat modern voeren - zó gemakke-
lijk en licht is Supervitebiks voeren.
Supervitebiks stuift niet en voorkomt het vermorsen van voer.
Bestel daarom nu Supervitebiks - voor snel en gemakkelijk
voeren.

voert tot winst f

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond (05754) 270

Belangrijk nieuws!
Mm 3 tof 16 november a.s.
grote

\\ verbouwingsopruiming

Extra voordelige prijzen
Extra koopjes

H E LM IN K Zutphenseweg - Telefoon 1514

Dinsdag 1 november gesloten

Warm slapen
onder die heerlijke

wollen dekens
KOMT ZE BIJ ONS ZIEN

ZUIVER WOL EN PRACHT DESSINS IN l- en 2-pers.
LITS JUMEAUX DEKENS
DEKSPREIEN — GESTIKTE DEKENS

FLANELLEN LAKENS

MOLTON DEKENS

1 persoon» f 6_

2 persoons f 7 «75

Compleet slaapkamer ameublement
2-persoons ledikant -j- 2 nachtkastjes met verlichting;

2 stoelen; l tafel; met Skai bekleding f 298,75

ZIE ETALAGE

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Hier ziet u
de afbeelding

VAN DIT HANDIGE EN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

APPARAAT

de tornado elektrische
schrapmachine

Nu is aardappelschillen niet meer nodig. Dit tijdrovende
karwei, waar u zulke lelijke handen van krijgt, is voorgoed
voorbij.

Deze elektrische schrapmachine doet in 2 tot 3 minuten het
vuile werk voor u. Schrapt oude en nieuwe aardappelen, óók
wortelen.

Verkrijgbaar in 3 maten:
voor l, 2 en 3 kg aardappelen

Alle dagen demonstratie. Breng uw aardappelen M U M - ,
wy schrappen ze voor u.

sTrG. Emsöroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

on 1546
Vorden

Dit is pas voordeel!
4 zware repen van 100 et voor 89 et — 10%
l fles koffienielk van 173 et voor 155 et — 10%
l fles koffienielk (31%) van 200 et voor 179 et — 10%
1 pak spritsstukken van 89 et voor 79 et — 10%
2 pakjes zo klaar pudding van 78 et voor 69 et — 10%

Zegel voordcol

l pakje Spar thee 86 et - 17 et „
l pakje Spar theebuiltjes 95 et - 19 et „
l fles Andolino vruchtenwijn 175 et - 35 et „
l pot pindakaas 122 et - 24 et „

200 gram boterhamworst van 68 et voor 59 et — 10%
l blik braderieworst van 168 et voor 149 et — 10%
200 gram hoofdkaas 68 et — 10%

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
!S SPARtN BIJ DE KOOP-

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Bupro-ps
Het gas voor iedereen
/.onder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN

MANCHETTEN

Looman, Votden
Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

VERSE HAANTJES

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Voor elk doel

VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

FEUILLETON no. 2

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

Jeanie was er niet zeker van dat Michael de di-
recteursplaats ambieerde, maar van de andere
twee wist ze dat wel zeker, evenals van verschil-
lende doktoren buiten het ziekenhuis.
Ze parkeerde voor een café en ging naar binnen.
Er waren maar een paar mensen en ze koos een
tafeltje aan het raam omdat het in de zon stond
en omdat men er een bosje bloemen op had gezet.
Ze bestelde een stevig ontbijt, waarna haar ge-
dachten de draad weer opvatten.
Ze herinnerde zich hoe verbaasd ze was geweest
toen Peter Glenn in één adem met Shirley Randall
werd genoemd. Ze had altijd verwacht dat Shirley
verliefd zou worden op Michael, misschien alleen
maar omdat ze altijd buren waren geweest en
Shirley een zekere verering voor Michael had.
Maar toen had Peter Shirley op dat tuinfeest ont-
moet. Ze stond in de late namiddagzon die gouden
lichtjes in haar haar toverde en in haar lichtbrui-
ne ogen. Ze had bemerkt dat Peter haar bleef aan.

staren alsof er een magnetische kracht van haar
uitging - en toen had Peter met een verbaasde
stem gevraagd: 'Jeanie! Wie is dat?'
'Weet je dat niet?' had Jeanie gevraagd. 'Dat is
Shirley Randall.'
Iets in haar stem deed Peter vragen: 'En is Shir-
ley Randall iets bijzonders?'
Toen had ze hem verteld wie Shirley was. Shirley
was echt een huiselyk meisje. Ze had wel gestu-
deerd voor huishoudkundige, maar had nog nooit
een poging gedaan om een baantje te krijgen.
Shirley woonde met haar moeder en haar groot-
moeder in een onopvallend wit huisje met een
grote bloementuin er omheen en ze leefde zonder
moeite en zonder zorgen.
Even later had Peter gezegd: 'Het is alsof ze niet
echt is. Ze woont in een ivoren toren en het leven
zal haar kwetsen als ze ooit wakker wordt.' En
onmiddellijk daarop was hij tot over zijn oren
verliefd op haar geworden.
Peter had Shirley volkomen verrast. Haar mooie
gezicht was nog stralender als hij bij haar was.
Jeanie had ieder ogenblik verwacht een ring aan
Shirley's vinger te zien, maar dat was tot nu toe
niet gebeurd.
Toen ze van het restaurant wegreed, zat Jeanie
er over na te denken welke dokter zij als directeur
zou kiezen. Ze hadden alle drie hun goede punten
en ieder van hen zou natuurlijk voldoen _ Dr. John
was wjja in al zfln beslissingen - maar afgezien

daarvan, zou het een tijd duren voor men aan een
nieuwe directeur gewend was. Ze vond het ver-
drietig dat Dr. John er niet meer zou zijn en het
was een opluchting te bedenken dat hij toch in de
buurt zou blijven al speelde hij dan geen rol meer
van betekenis. Hij zag er jong uit voor zijn leeftijd
maar de jaren hadden toch hun tol geëist en ze
wist dat hij geen operatiemes wilde neerleggen
voor hy voelde dat zijn hand onzeker was. Ze kon
met alle candidaten even goed werken, maar
waarschijnlijk zou ze wel aan Michael Wayne als
operatiezuster worden toegewezen. Ze trachtte
zichzelf te overtuigen dat het er echt niet toe deed
wie directeur werd.
Haar gedachten werden onderbroken toen een wa-
gen gevaarlijk dicht naast haar kwam rijden, zo-
dat ze naar het trottoir moest uitwijken.
'Hallo!' Bill Taylor schoof zijn hoed wat naar
achteren. 'Gloeiend weer, niet?' 'Ik vind het heer-
lijk! Al die prachtige lentekleuren en die verruk-
kelijke, warme zon. Ik verlang ontzettend naar
mei, wanneer ik de kap neer kan slaan en me
echt in de zon kan koesteren.' 'Je bent een zon-
aanbidster.' 'Klopt.' 'Trek in koffie?' 'Ik heb net
ontbeten.' 'Je hebt toch wel trek in een kop kof-
fie? Heb meelij met me - parkeer je wagen en
kom mee.' 'Bill . . . ' begon ze. 'Stuur me niet
weg, Jeanie. Ik heb nieuws. Kom mee; het ritje
zal je goed doen. Dan gaan we naar de Cand-
lelight.' 'Op dit uur van de dag zijn ze toch niet

open, wel?' ,De conversatiezaal en de nachtclub
niet, maar 't restaurant wel.' ,Je had het over
nieuws. Wordt het gepubliceerd, of is het iets dat
nooit in de krant komt?' .Misschien allebei. Op
het ogenblik nog niet, maar later misschien wel.
Kom je mee?' Jeanie bedacht dat ze het eigenlijk
wel doen kon; het was heel moeilijk om Bill Tay-
lor iets te weigeren. Hij was de redacteur van de
Morning News. Hij noemde de dingen bij de naam
en maakte de mensen krgel met zijn op de man
afgaande hoofdartikelen, maar in het algemeen
mocht men hem graag. Bill bezat een onwillige
bos donker haar, felblauwe ogen en een donker-
verbrande huid. Hij bezat eveneens lachrimpeltjes
bij zijn ogen en een koppige kin. Jeanie parkeerde
voor haar woning en stapte in Bills wagen, waar-
bij ze hem er aan herinnerde dat ze ook nog
slaap nodig had. Die avond had ze weer nacht-
dienst. ,En nu het nieuws', zei ze terwijl ze naast
hem achteroverleunde.
.Gisteren heb ik ons beider vriend Dr. Peter Glenn
tegen sluitingstijd bij de juwelier Burton gezien.'
,Noem je dat nieuws?' ,Dat is nieuws als je hoort
dat hij een ring kocht met een steen zo groot als
de koplamp van een locomotief.' ,Ik geloof niet
dat Shirley zo'n ring wil hebben.' ,Denk je dat hij
voor Shirley bestemd is?' ,Wie anders? Hij gaat
tegenwoordig alleen met haar om.' ,Ik dacht dat
ieder meisje dol was op schitterende stenen.' ,De
meesten wel, maar je weet hoe Shirley is . . .'

(Wordt Vervolgd.)



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank bij ons 25-
jarig huwelijksfeest onder-
vonden.

H. Rietman
A. Rietman-Harmsen

Vierakker, oktober 1966
Boshuis

Houdt 28 november vrij, dan
komt onze oud-plaatsgenoot
de heer G. J. v. Roekei uit
Zelhem de avond voor de
CBTB verzorgen

VERHUISD naar Wieme-
link 29, Vorden: A. J. Boers
vee- en varkenshandel

BENZINE 42,9 cent
SUPER 44 cent

WEULEN
KRANENBARG
Enkweg 3

Te koop: Woning m. voor-
en achtertuin, ruime kamer,
grote keuken, kelder, schuur
3 slaapkamers, douche, leeg
ƒ 22.500,—
Bosterreintje plm. 1000 in-
geschikt als picknickplaats
enz. Prachtig gelegen
ƒ 1.500,—
W. J. de Wilde Jr
Makelaar - Taxateur
Warnsveld, tel. 05750-6627

Te koop gevraagd: Goede
wandelwagen. Brieven on-
der no. 31-1 bureau Contact

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

KOLEN
de grootste sortering

WEULEN
KRANENBARG
Enkweg 3

Gevraagd zo spoedig moge
Ii1k: Werk
s
k l

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

kolenhaard. L. Velhorst,
Burg. Galléestraat 25

Gevraagd: Flinke huishou-
delijke hulp voor l ochtend
of middag per week.
Mevr. H. van 't Hof, Vor-
denseweg 39

GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN

diverse maten spotprijs
WEULEN
KRANENBARG
Ruurloseweg 45

Te koop: 4 nieuwe beklede
eethoekstoelen. H. Hiddink,
Zutphenseweg C 51, Vorden

Gevraagd: Alle soorten wild
en tamme konijnen tegen de
hoogste prijs. A. Bruggeman
Veldwijk, Vorden, tel. 1316

Te koop: Een goed werken-
de vierwielige mestversprei-
der. J. W. Wagenvoort,
Delden

Te koop: Moderne kinder-
wagen, z.g.a.n. Vordensew.
17, Hengelo (Gld.) telefoon
05753-1467

Te koop: 5 roodbonte nieuw.
melkte koeien, 20-25 liter
melk per dag. Veehandel
Vlogman

Te koop: 2 toom biggen.
H. Tjoonk, „'t Garmel"

Te koop: Biggen en gevr.:
droogvoederbakken voor
kippen. Weenk, Op Weenk,
Linde, telefoon 6695

Breng uw stoomgoed naar
BERT VISSER Burg. Gal-
léestraat 44, tel. 1670

Te koop: Peugeot 403,
bouwjaar 1959, in prima
staat. Kerkstraat 17, Henge-
lo (Gld.) tel. 05753-1253

Te koop: l ha 20 are stop-
pelknollen. H. te Veldhuis,
Medler, D 156, Vorden

KILLE AVONDEN
GASKACHEL
kompl. met gas ƒ 65,—

WEULEN
KRANENBARG
Enkweg 3, Ruurlosew. 45

Vrijdag en zaterdag

Krijt

200 gram bloedworst
200 gram leverworst
200 gram boterhamworst
200 gram boterhamworst i
200 gram plokworst
500 gram zuurkool
250 gram fijne rook worst

Dorpsstraat

50
50
60

uien 60
100
25
75

Kleutercursus 't Groene Kruis
Donderdag 3 november a.s. start zus-
ter Slotboom met de kleutercursus.

Zij houdt deze in 6 lessen donderdags-
avonds om half 8.

Deze cursus is bedoeld als vervolgcursus van de
moedercursus, die zij dit afgelopen voorjaar gaf.
Verder kan iedereen zich voor deze cursus opge-
ven, iedere middag tussen l en 1.30 uur in het
wijkgebouw. Deze cursus is gratis.

Het bestuur.

ATTENTIE

Weer moest deze week copy voor nieuws en advertenties
blyven liggen doordat dit te laat binnen kwam.
Wilt u verzekerd zijn van plaatsing, bezorg de copy
dan s.v.p. vroegtijdig.
Voor de volgende week zouden wy gaarne alles binnen
hebben VOOR MAANDAG 12 UUR ! De Redaktie.

OPEN UW HART VOOR HET GEESTELIJK
GEHANDICAPTE KIND

Onder dit motto zal ook dit jaar weer de Nationale kol-
lekte gehouden worden, van 31 oktober tot 6 november.
In verband met gebrek aan plaatsruimte zullen wij een
artikel hierover volgende week in ons blad opnemen.

HULPAKTIE VOOR DE VLUCHTELINGEN
WERD IN VORDEN EEN GROOT SUCCES

Maandagavond trokken, na de oproep van Z.K.H. Prins
Bernhard en het praatje van Mies Bouwman voor de
televisie, zo'n 120 kollektanten welgemoed op pad om
de buit binnen te halen.
Op een enkele uitzondering na, werden ze overal met
open armen ontvangen. Er kon zodoende vlug gewerkt
worden en bijna allen waren binnen een uur weer thuis.
Het resultaat was verrassend ! Dinsdagavond werd door
het comité al een bedrag van ƒ 4687,26 afgedragen en
tot woensdagmiddag was er nog ƒ 192,79 nagekomen,
totaal dus ƒ 4880,05.
Eakele personen hebben nog mooie bedragen toegezegd,
die »e persoonlijk per giro willen overmaken, zodat het
totaal bedrag van Vorden de ƒ 5000, — wel zal halen.
Het comité wil dan ook gaarne zijn dank betuigen aan
alle gevers, maar bovenal aan de kollektanten, die op
zo'n enthousiaste manier meegewerkt hebben.
Mochten enkele adressen niet bezocht zijn, of waren de
bewoners niet thuis, dan kan men zijn bijdrage nog be-
zorgen bij mevr. Wolters, Beatrixlaan 2, of men kan het
gireren op nummer 999, Comité Vluchtelingenhulp 1966,
Amsterdam.

WEDSTRIJDDAG VAN JONG GELRE CBTB EN KPJ

Jong Gelre organiseerde in samenwerking met de CBTB
en de KPJ een wedstrijddag, 's Morgens waren er ploeg-
wedstrijden op het terrein van de heer Mengden van de
„Wientjesvoort". 's Middags werden de wedstrijden
voortgezet bij de heer H. Tjoonk van 't Garmel.
Hier bestonden de wedstrijden o. m. uit: veebeoordeling,
varkensbeoordeling, trekkersbehendigheid, gewichtschat-
ten, bromfietsbehendigheid, trekkersleeën en schieten.
De heer A. Oltvoort opende de dag en bedankte de fam.
Tjoonk voor het beschikbaar stellen van het terrein. Na
de speurtocht reikte de heer H. J. Pardijs de prijzen uit.

VOETBALUITSLAGEN

VORDEN l — BREDEVOORT l 3—2

In een na de rust spannende wedstrijd heeft Vorden
twee kostbare puntjes in de wacht gesleept tegen een
Bredevoort dat technisch beslist beter speelde.

LOCHEM 3 — RATTI l 4 — O

Koploper Lochem 3 heeft Ratti, dat ook nog steeds in
de running is, geen kans gegeven haar van de bovenste
plaats te verdringen; het werd een 4 — O zege voor de
thuisclub.
Ratti 3— Baakse Boys 2 2—5; Ratti 2 — Zjit^ATi 5 8—0.
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geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk te
treden ̂ ^D.V. vrijdag 4 november 1966 om
11.30 ulWm het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening zal plaats vinden in de
Ned. Herv. kerk te Vorden om 3 uur nam.
door de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen.

Hengelo (Gld.), Hummeloseweg 9
Vorden, van Heeckerenstraat 15
oktober 1966

Voorlopig adres: van Heeckerenstraat 15 te
Vorden.
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Schoenklompen
steeds voorradig bij

Wullink's Schoenhandel

• i
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Ondertrouwd

JANNY HOEVERS
en
ALBERT KRONEMAN

Het huwelijk zal plaats vinden op vrijdag 4
november a.s. om 10.30 uur ten gemeente-
huize te De Steeg.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de Ned.
Herv. kerk te Spankeren, door de Weleerw.
Heer ds. I. F. de Jong.

Spankeren, Overweg 31
Vorden, Burg. Galléestraat 9
oktober 1966

Toekomstig adres: De Haar 12, Vorden.
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Receptie van 3.00 tot 5.00 uur in zaal Wilbe- V
rink, Lagestraat 2, Dieren. W

In lederwaren
altijd grote keus.

Wullink's Schoenhandel

Bij Albers zelfbediening
is uw gulden meer waard!

8 GROTE CHOCOLADEREPEN

REKLAME SPECULAAS

DUBBELE PAKKEN CUSTARD

LITERSBLIKKEN AARDBEIEN

LITERSBLIKKEN ANANAS

LITERSBLIKKEN SPERCIEBONEN

LITERSBLIKKEN DOPERWTEN

250 gram

middelfijn

98
59
59

139
129
79
89

10 PENNYWAFELS

1 BLIK KNAKWORSTEN

GROTE FLESSEN DRUIVENSAP

ANTON HUNINK VERPAKTE ROOKWORST

2 ZAK MACARONI

slechts

10 stuks

89
129
129
109
59

CHOPPED PORK heerlijke boterhambelegging 150 gram Q8

PALING WORST 150 gram 82

VOLOP DRIELINGPAKKEN SUNIL slechts 15O

BIJ ELK PAK KOFFtE . . .

1 GROOT STUK GEVULD SPECULAAS voor 59

BIJ ELK PAK BISCUIT . . .

2 REPEN CHOCOLADE GRATIS ! ! !

BIJ ELKE KILO SUIKER . . .

DUBBELPAK SPECULAAS 89

NESTLÉ SLAGROOM

CHOCOLAADJES

FANTASIO CHOCOLAADJES

3 ZAKJES VRUCHTENBEERTJES

slechts per blikje

200 gram

250 gram

slechts

89
89
98
69

Nooit wachten
A!ti[d vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

VOOR KLEINE OF GROTE ZEKERHEID:

RAI FFEISEB-SPAAR WEEK
t.m. 31 oktobe

Nu sparen betekent zekerheid straks. U weet zelf
waarvoor u spaart. Voor de vervulling van een lang
gekoesterde wens of voor een onverwachte grote',
uitgave. In ieder geval spaart u voor een kleine
of grote zekerheid.

< ? » • ' • • —
In de Raiffeisen-spaarweek is het sparen extra]

, aantrekkelijk:

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg - Telefoon 1252



Het gaat straks weer geldprijzen
regenen in de grote St Nicolaas^aktie

van de Vordense winkelier s vereniging!

Nu Philips televisie!
59 cm beeld vanaf f 799,-

48 cm beeld vanaf f 699,-

59 cm beeld met drukknopafstem-
ming voor UHF voorkeuze stations

f 929,-

Vraag demonstratie bij u thuis.

Dan kunt u rustig uw keus bepalen.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G.EmsbroekenZn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

V O R D E N

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 30 OKTOBER, 8 UUR:

ZORRO

de gemaskerde wreker
TOEGANG 14 JAAR

Nutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG 29 OKT

M.m.v. show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS"

Grote mengvoederfabriek
vraagt

vermeerderaars
voor slachtkuiken moederdieren en
piepkuikenmesters.

Gunstig contract en financierings-
voorwaarden.

INLICHTINGEN BIJ:

A. W. Denk
Zutphenseweg C 60 — Telefoon 1327

VIVO - waar u zelf
uw voordeel bepalen kunt!

REUZE ,_
ONTBIJTKOEK 0.75

RODE BIETEN
gezinspot ....

BUBBLE UP
fles van 73 voor

0.49

0.59
CHOC. PASTÏÏ,LES

pak 100 gram 0.49
SCHRIJFBLOK «i

100 vel ; UB

Geldig van 26 oktober - 2 november 1966 ^̂

VTVO KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Adverteren doet verkopen!

2,3,4of5kg
droog wasgoed gaat in deze volautomaat. Dat is ingebouwde zuinigheid
voor u

En verder...
— 10 automatische wasprogramma's met

automatische zeep toevoer.

— Thermische besturing, wast dus wer-
kel i jk met de ingeschakelde tempera-
tuur.

— Fijnwasthermostaat voor de fijne was.

— Grote patryspoort maakt vullen gemak-
kelijk.

— Niet aan vaste plaats gebonden.

— Centrifuge met groot droogvermogen.

— Robuust, fraai en degehjk.

DEZE MARIJNEN WASVOLAUTOMAAT
INRUIL VOOR UW OUD WASAPPARAAT

ƒ 1198,-
ƒ 350,-

f 848,-

Maak gebruik van deze tijdelijke
aanbieding.

Alle dagen demonstratie in onze winkel.
Neem gerust een wasje mee.

G. Emsbroek 8 Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

CONCORDIA HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 29 OKTOBER

Dansen
M.m.v. „DE DUKE'S"

de snel in populariteit groeiende
beatband, reeds zeer bekend van
Hitparade en TV.

Kaartverkoor

Schrijf-, tel-, reken-j
adresseermachines

Ten Have - Mem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Stoelen, tafels, kachels
van gebouw Irene
'T HOGE

Alles moei weg!
Verkoop vrijdagavond 7 tot 10 uur

Zaterdagmorgen 8 tot 11 uur.

DENKEN JULLIE AAN DE

NOG T/M 4 NOVEMBER

Bij tenminste ƒ 5,— aan kinderboe-
ken krijg je dan het Kabouterboek
cadeau.

BOEKHANDEL

Telefoon 1253

Hietbrink

Verdovende middelen
hunnen wij n niet aan helpen! Willen wij u ook
niet aan helpen! Wij zien n lieuer u rij en blij
en gaan en staan waar n wilt.

Wel kunnen wij n helpen aan :

Super voor 44 ct per liter
Petroleum voor 15 ct per liter
Gas voor f 7,65 per fles

KEUNE
INDUSTRIETERREIN — VORDEN


