
Dinsdag 31 december 1968
30e jaargang no. 40

Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolter», Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

Hervormde kerk
Dinsdag 31 december oudejaarsdag
14.30 uur ds. J. H. Jansen
19.30 uur ds. J. H. Jansen

Woensdag l januari nieuwjaarsdag
10.00 uur de eerwaarde heer M. C. W. Smit

/omlag 5 januari
9.00 uur ds. Fortgens uit Wichmond

10.05 uur ds. G. Spilt uit Ede Jeugddienst

Gereformeerde kerk
Dinsdag 31 december (Oudejuarsdiensl)
19.30 uur ds. D. C. Tiemens van Apeldoorn

Woensdag l januari (Nieuwjaarsdag)
10.00 uur ds. W. Kats van Apeldoorn

Zondag 5 januari
10.00 uur ds. P. Popma uit Zutphen
]!) . ( )() uur ds. P. Popma uit Zutphen

R.K. kerk dorp
Ie ri. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

U.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dinsdag 31 dec. 17.00 tot en met l januari 23.00 uur
dr. Lulofs, te lefoon (05752) 1255

4 en 5 januari
van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WWKVERPLEEGSTERS
l januari (nieuwjaarsdag)
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van dinsdag 31 dec. 19.00 u. tot donderdag 2 jan. 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen en vanaf
18.00—8.00 uur vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

«40

BURGERLIJKE
STAND

Gebore.ii: Alberta Hendrika Marijke dochter van H. Wal-
gemoet en H. W. Bosman.
Ondertrouwd: J. B. G. K. Eijrnans en S. A. G. M. Schoen-
aker.
Gehuwd: E. Landman en G. IJ. Woudstra; J. O. J. Smith
en B. G. Wolters; D. J. Besselink en G. J. Groot Ilo.'s-
sink; W. Kulsdom en J. Lubbers.
Over.Vden: F. V. A. Schieke, 89 jaar, weduwe van H.
Thlerena.

ATTENTIE ATTENTIE

A.s. zaterdagmiddag 4 januari komen
wij weer huis aan huis om

oud papier, lompen
en oud ijzer

op te halen. (Ook oude haarden ha'en
wij gratis af.)

Wilt u het oud papier reeds ( jUBl lN-
DELD klaar leggen ? Bij voorbaat
dank.

( lere t ' . Jeugdverenigingen.

ATTENTIE ATTENTIE

Vergadering zuivelfabriek
De coöp. zuivelfabriek in het dorp hield in zaal Bakker
een goed bezochte najaarsvergadering onder leiding van
de heer G. W. Winkel.
In zijn openingswoord heette de voorzitter in het bijzon-
der welkom de aanwezige vertegenwoordigers van het
instituut voor landbouwcoöp. Verder wees spreker op
het feit dat het jaar 1968 voor de zuivel een veelbewo-
gen jaar was geweest, een jaar met vele problemen en
moeilijkheden. Door de plotselinge prijsdaling van de
zuivelprodukten ontstond er een grote ontevredenheid.
De vooruitzichten waren somber en de toekomst leek
donker. Doch geleidelijk brak ook de zon weer door.
Veel is er in deze zomer gegroeid zodat het ruwvoer
voor deze winter goed is te noemen.
Ondanks de grote aanvoer van melk was er steeds ge-
legenheid deze te verwerken tot allerlei produkten. Veel
topmelk is dit jaar bij de Berkelstroom tot poeder ver-
werkt, dankzij de inlcveringsregeling. De kwaliteit van
de Nederlandse poeder schijnt zeer goed te zijn, aldus
spreker. De kaasprijzen zijn geleidelijk weer wat hoger
geworden en zijn thans goed te noemen. Het gemoder-
niseerde bedrijf draait goed met minder mensen en kan
men meer en gemakkelijker melk tot kaas verwerken.
Bij de verkoopvereniging is het waardecijfer meestal
goed en heeft de Vordense kaas een goede naam. In het
EEG-gebied ligt nog steeds een te grote hoeveelheid
boter in koelhuizen opgeslagen.
In het zuivelblad staat, aldus spreker, dat 21 landen
in de zuivelsektor de dienst uitmaken. In die landen lo-
pen plm. 105 miljoen melkkoeien, welke dit jaar onge-
veer 300 miljoen kg melk opbrachten.

Als het plan Mansholt voor de landbouw tot 1980 iets
bewaarheid wordt, dan hangt de melkveehouders nog
wel het een en ander boven het hoofd. Een ding staat
volgens spreiker vast, dat in de komende jaren wel vod
veranderen zal. De boer van heden zal zich moeilijk
in de boer van straks kunnen verplaatsen. In de toe-
komst dwingt alles naar grotere eenheden en samenr
werking. Ook op zuivelgebied gaat alles in die richting.
De melkprijs is de laatste tijd hoog, zodat het overschot
de laatste maanden vermoedelijk niet groot is.
Wij kunnen evenwel wel vaststellen dat 1968 voor de
zuivelfabriek een goed jaar was. Een goede nabetaling
zit er dan /.eer zeker wel weer in, aldus de voorzitter.
In het voorjaar van 1969 heeft de fabriek haar 75-jarig
bestaan bereikt. Het bestuur heeft besloten dit jubileum
niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, maar de leden
gelegenheid te geven op passende wijze dit feit te her-
denken. Gedacht wordt voor de leden en personeel met
hun dames een gezellige avond te organiseren.
De direkteur, de heer M. Groen, deed hierna enige me-
dedelingen o.a. over de in te voeren BTW ingaande l
januari 1969 en het melkvervoer over bovengenoemd
jaar, de kwaliteitsbetaling, de schaalvergroting in de
melkveehouderij en het tankmelken. Ook besprak hij
de financiële aangelegenheden betreffende de mechani-

e.n uitbreiding van de kaasai'deling' alsmede enige
bedrij f saangelegenheden.
Na goedkeuring van het b€ ^^ oorstel t.w. het in
1958 gevormde ledenkapitaal a^Bc leden uit te betalen
besprak de direkteur in vogelvlucht de zuivelsituatie
in 1968.

D. W. Bargeman en R. Wesselink.
Door het instituut voor landbouw coöperatie werd ten-
slotte een dia- en filmprogramn^^/ertoond t.w. dia's be-
treffende varkenshouderij alsm^^de f i 'm van het Ned.
zuivelbureau over ,,L><> g e l u k k i g e dagen van de heer
Eisinga".

Ledenvergadering GMvL
Onder leiding van de heer A. G. Mennink hield de afde-
ling Vorden van de Gelderse Mij van Landbouw in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" een goed bezochte
ledenvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op nadat
hij de heer H. Pardijs in het bijzonder had welkom gehe.
ten, dat thans de melkveehouderij alsmede de varkens
en de kippen lonend mogen worden genoemd. Of dit
laatste van lang duur zal zijn betwijfelde spreker we-
gens al Ie sterke toename van de kippenstapcl. Tevens
moet er een streven zijn, aldus spreker, naar meer be-
drijfseenheden bv. van 30 tot 40 melkkoeien.
Tot leden van de kaskontrolekommissie werden benoemd
do heren J. Pardijs en A. Bruil.
Uit het verslag van het Vordens Landbouwverzekerings-
fonds bleek dat op l januari 1968 bij het fonds van 71
eigenaren 97 paarden verzekerd waren ter waarde van
ƒ 104.800,—.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld t.w. A.
Harmsma dierenarts voorzitter; schatters de heren G.
W. Winkel, B. H. Norde, B. Berenpas; bestuursleden A.
J. Vruggink, G. H. Kornegoor, H. J. Oortgiesen met als

n oren

In verband met de aanstaande opruiming delen onderstaande

text ie l - , konfektie-, woning, en m«'ubt'lbe<lrijveii mede,

...AU

Fa Visser
Fa Helmink
Fa Schoolderman
Fa Luth

DAT DE 10 PCT KORTING IN VER-
BAND MET DE BTW VERVALT.

IN DE MAAND JANUARI WORDEN
DE VOORRADIGE ARTIKELEN
NOG TEGEN DE OUDE PRIJZEN
BEREKEND

Fa Mombarg
Fa Looman
Fa Lammers
Fa Polman

sekretaris-penningmeester doch geen bestuurslid, de heer
G. W. Eijerkamp.
Tenslotte behandelde» de heer Pardijs het onderwerp Be-
drijfsbegroting, waarbij spreker er op wees, dat ook nu
voor de landbouw een bedrijfsbegroting van groot be-
lang is. In vroeger jaren kende men zulks niet. De boer
is thans ondernemer en bij grote investeringen is het
maken van een begroting noodzaak. Dit geldt ook voor
de jongereni. Spreker verduidelijkte een en ander door
middel van een op kaart gebracht bedrijf.
De voorzitter dankte de heer Pardijs voor zijn duidelijke
uiteenzetting.

,,De Knupduukskes"
Alhoewel we maar weinig in de krant lezen van de folk.
loristische dansgroep „De Knupduukskes", blijkt deze
dansgroep toch met veel sukses aktief te zijn.
Zo lezen we uit het jaarverslag van de onlangs gehou-
den jaarvergadering dat de groep al op 18 januari voor
de personeelsvereniging „Het Hogeland" te Beekbergen
optrad; 9 februari voor de^^rsoneelsvereniging van
Strucol te Zutphen in De P^W te Warnsveld; 3 april
bejaardencentrum Huize Bri^ffioven te Heerde; 4 april
voor patiënten en personeel Groot Graffel te Warns-

12 februari jeugdherberg Terborg; 30 april Ko-
i ineuag iuisierde zij de Orai< - i in Wariisveid

op, terwijl ze 16 mei naar Bronkhorst trokken waar het
personeel van de Landbouwhogeschool uit Wageningen
van hun kunnen genoten. 22£*v\ startten ze in Zeddam
voor de VVV aldaar waar z^^i totaal negen maal op-
traden; 15 juni in het Nutsgebouw voor de schooljeugd
uit Rotterdam die in kamp Pellenberg bivakkeerden.

6 juli voor het internationaal folkloristisch festival te
Sneek; 11 juli voor de VVV Vorden in het Nutsgebouw;
13 juli naar Hoenderlo in café-restaurant Rust een Wei-
nig voor de oud-Vordenaar H. Tjoonk; 25 juli verzorg-
den ze voor de VVV Vorden met sukses een boerenbrui-
loft op de boerderij 't Schimmel te Vorden; 8 augustus
in café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden" voor de VVV
Vordeni; 13 augustus trok de groep voor 5 dagen naar
Leunen in België voor het internationale festival waar
veel vriendschapsbanden werden gesloten met diverse
groepen uit heel Europa; 7 september werd het volks-
feest te Wilp met hun dansen opgeluisterd; 19 septem-
ber nog eens naar Groot Graffel te Warnsveld terwijl
op 25 september de ouden van dagen uit Warnsveld ge-
noten van hun optreden in kamp Leunk aldaar. 8 okto-
ber bezorgden ze de patiënten der nieuwe kliniek van
de Luimerickstraat te Zutphen een vrolijke avond en op
9 oktober de bejaarden in het St. Antoniushuis te Delden.
(O.) ; 16 oktober voor de bewoners van het St. Antonius-
tehuis te Haaksbergen terwijl op speciaal verzoek van
de bewoners nog eens naar Heerde werd getrokken;
19 november naar het geheel nieuwe en grote bejaar-
dencentrum De Hulskamper te Den Hulst bij Zwolle en
tot slot van dit seizoen demonstreerden ze voor het con^
gres van de Jonge Kamer in de Buitensociëteit te Zut-

phen. Rest ons nog te vermelden dat het optreden in de
diverse bejaardencentra's gschiedde op uitnodiging van
het prinses Irenefonds. Al met al mogen „De Knup-
duukskes" wel zeggen dat ze de klompen goed hebben
gebruikt.
De bedoeling is om in januari meteen te starten met
nieuwe dansen. Het is te hopen dat er zich nu ook meer
jongeren zullen aanmelden zodat deze folkloristische
dansgroep zich mag verheugen in een groeiende leden-
aan winst.

Uitslag aanbesteding
Vrijdag vond ten gemeentehuize de openbare aanbeste-
ding plaats van het verbouwen van de openbare lagere
dorpsschool. Hiervoor bestond een grote belangstelling.
Niet minder dan 30 inschrijvingsbiljetten kwamen bin-
nen. De uitslag was als volgt:
Inschrijving in massa

J. J. Paashuis, Lichtenvoorde ƒ 45.964,—
J. H. Elferink, Lievelde ƒ 44.948,—
Bouwbedrijf A. ten Brinke, Zelhem ƒ 44.900,—
J. W. Eggink, Didam ƒ 46.000,—
H. Lukassen, Wehl ƒ 54.600,—
G. B. H. J. Klein Gunnewiek, Beltrum ƒ 40.955,—
F. J. Klein Gunnewiek, Beltrum ƒ 41.600,—
H. J. Klein Gunnewiek, Lievelde ƒ 47.900,—
Bouwbedrijf Slotboom, Winterswijk ƒ 40.475,—
B. W. Renskers, Winterswijk ƒ 41.250,—
N.V. Klein Gunnewiek, Groenlo ƒ 40.595,—
Fa A. J. Kempers, Markelo ƒ 41.100,—
Oonk & Bomans, Markelo ƒ 40.717,—
Fa Temmink, Hengelo (O.) ƒ 56.400,—
Grotelaar, Hengelo (O.) ƒ 55.600,—
Percelen l en 2 grond-, metsel-, timmer- en smidswerk
H. Groot Roessink, Hengelo (Gld) ƒ 39.454,—
H. J. Potman, Lochem ƒ 48.648,—
Fa D. Teunissen, Borculo ƒ 41.040,—
Fa Ernst, Gaanderen ƒ 37.600,—
Fa Goossens, Steenderen ƒ 41.600,—
Fa Gebr. Oolthuis, Lichtenvoorde ƒ 36.100,—
J. W. Bijenhof, Vorden ƒ 41.959,—
Joh. Grevers, Winterswijk ƒ 35.000,—
Loodgieters, sanitair e.d.
Fa Klein Lebbink, Wichmond ƒ 4.182,—
Kemkes, Zieuwent ƒ 3.500,—
Elektrisch
Fa Klein Lebbink, Wichmond ƒ 795,—
Kemkes, Zieuwent ƒ 540,—
Glas- en verfwerk
Fa Hoftijzer, Ruurlo ƒ 3.980,—
Fa Wansink, Vorden ƒ 3.739,—
Fa Weustenenk, Vorden ƒ 3.275,—
Fa Boerstoel, Vorden ƒ 3.993,—
Fa v. d. Wal '(Greuters), Vorden ƒ 3.395,—
Het werk wordt onder architektuur van de gemeenite-
architekt uitgevoerd. De gunning is in beraad.

Wegen door het winterland,
dal schittert in de zon, onder de
sneeuw van het oude jaar - 1968.

En . wegen door de t\jd, sporen van
het oude naar het nieuwe jaar -
(Jelukkig 1969 voor u



C.L.V. „Ons Belang'»
De coöp. landbouwvereniging „Ons Belang" G.A. te Lin.
de heeft in het afgelopen boekjaar van l juli 1967 tot
en met 30 juni 1968 zeer goed gedraaid. Door de geste-
gen kilogrammenomzet maar ook door de verhoogde
geldomzet, resulterde dit ook tot een verheugend guns-
tig financieel resultaat. Er kan niet recht worden ge-
sproken van een rekordjaar.
Op de algemene ledenvergadering van de CLV die in
zaal „'t Wapen van 't Medler" werd gehouden, en zeer
druk bezocht was, heette voorzitter de heer W. Norde
in het bijzonder oud-direkteur de heer D- Klein Bleu-
mink welkom. Spreker gaf een terugblik op het afge-
lopen jaar, waarbij hij kon terugzien op een zeer goed
boekjaar. Ook memoreerde hij het prijsverloop t.a.v. de
varkenssektor, pluimvee en eieren.
Na de diverse beschouwingen o.m. over de struktuurs-
wijziging bij de Cebeco waarbij ook de leden inspraak
zullen hebben, bracht de heer W. A. J. Lichtenberg als
sekretaris een verslag van de laatst gehouden jaarver-
gadering.
De direkteur, de heer G. Bannink, behandelde hierna de
resultatenrekening over het boekjaar 1967—1968, de ba-
lans per 30 juni 1968 en de vaststelling van deze jaar-
stukken.
De ilandbouwsmederij, die bij het begin van het boekjaar
nog maar kort in exploitatie was, draaide zeer bevre-
digend. Het ledental bedraagt thans 249.
Er werd na völe jaren afscheid genomen van de heer
B. G. Lichtenberg als sekretaris en de heer H. Mullink
als voorzitter van de raad van kommissarissen. In de
loop van het boekjaar ontvielen de vereniging een vijf-
tal personen die hun zeer gewaardeerde kapaciteiten en
werkkracht in dienst van de vereniging hadden gesteld.
De vereniging werd t.a.v. de kontrole op de fabrikage
van de CLO-mengvoederg in de klasse uitmuntend ge-
rangschikt.
Op voorstel van het bestuur werd besloten om van het
voordelig saldo over het boekjaar 1967—1968 bij te
schrijven op ledenrekening en het dan nog resterende
bedrag bij de reserves te voegen.
Nadat tot voorgaande bijschrijving op de ledenrekening
was besloten, ging de vergadering akkoord met het be-
stuursvoorstel om van de ledenrekening 10 procent in
kontanten aan de leden uit te betalen op basis van elks
tegoed op deze rekening. Besloten werd om bij de Raif-
feisenbank eenakredietverhoging aan te vragenu
Besloten werd om de statuten van de vereniging te
wijzigen voor wat betreft de artikelen 15 en 20 over de
besuursverkiezing. Inplaats van eenmaal zullen de af-
tredenden dan achtereenvolgens tweemaal herkiesbaar
zijn. De statutenwijziging zal worden aangevraagd waar-
na op een nadere datum een nieuwe vergadering wordt
belegd, waar een en ander zijn beslag zal krijgen.
De aftredende voorzitter W. Norde en de heer J. W.
Boeyink werden herkozen evenals de leden in de raad
van kommissarissen de ehren H. R. Weernink en A. J.
Lindenschot.
Bij de rondvraag werden nog enkele interne aangele-
genheden besproken.
De voorzitter dankte tot slot de direkteur en zijn mede-
werkers, het personeel en de bestuurskolleges en leden
en wenste hen allen een gezegend 1969 toe.

Vordense Winkeliersver.

Dinsdag 31 december
zijn alle winkels om
16.00 uur gesloten.

Doe s.v.p. vroegtijdig uw inkopen, dan
zijn allen op tijd klaar voor de oude-
jaarsvlering.

WIJ WENSEN U ALLEN ALVAST EEN
GOEDE JAARWISSELING EN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Het bestuur.

Kerstzangavond
Ter inleiding van het komende kerstgebeuren gaven het
Vordens Dameskoor, Jeugdkoor, Mannenkoor en de Chr.
gem. zangvereniging Excelsior gezamenlijk in de Herv.
kerk zaterdagavond een kerstzangavond. Verder werk-
ten hier aan mee de roganist de heer W. Scholten uit
Lochem en de heer W. D. Jansen uit de Wildenborch als
deklamator. Hiervoor bestond een matige belangstelling.

De zangavond werd geopend met het 4-stemmig zingen
van alle koren van het kerstlied „Komt allen tezamen".
Hierna zongen de koren afzonderlijk enige liederen aan
de kersttijd gewijd. Tenslotte zongen alle aanwezigen het
Ere zij God. In verband met het bijzondere van deze
avond werden geen openings- en slotwoord gesproken.

Geslaagd
Voor het 2-daags gehouden examen te Zutphen en Ut-
recht voor het diploma van de vereniging tot bevorde-
ring van de vakopleiding in het boekdrukkers, raster-
diepdruk en chemigrafisch bedrijf slaagde als jonggezel
de heer Olaf J. Pet uit Ruurlo. Hij genoot zijn praktische
opleiding bij drukkerij Weevers te Vorden.

Spelregelavond s.v. Ratti
Door de s.v. Ratti werd in zaal Schoenaker een kon-
taktavond belegd.
Na een kort openingswoord van voorzitter de heer Lu-
cassen, en de notulen van sekretaris de heer A. Lich-
tenberg, werd een bestuursvoorstel tot kontributieverho-
ging besproken. In verband met de steeds sijgende kos-
en o.m. onderhou terrein, verlichting etc. werd besloten
om de jaarlijkse kontributie van ƒ 20,— op ƒ 25,— te
brengen. Eveneens ging de vergadering akkoord met het
voorstel om aan de voorzitter, sekretaris en penning-
meester een jaarlijkse vergoeding te geven van d door
hen gemaakte noodzakelijke kosten.
Vervolgens werd er een spelregelkompetitie gehouden
waarbij de leden in drie groepen werden gesplitst. Door
de voorzitter werden aan iedere groep een aantal vra-
gen gesteld met betrekking op de spelregels. De jury,
bestaande uit broeder Canutus en de heer B. Wentink
gaf een toelichting op de antwoorden en beoordeelde
de puntentoekenning.

Bakkerij en levensmiddelenbedrijf

Oplaat
WILDENBORCH

wenst allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Boekhoudbureaii

Klein Lebbink

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Denkt u er aan
uw advertentie voor de opruiming

vroegtijdig op te geven?

AA

Door de ruime tijdmarge kunnen wij dan
hieraan extra veel zorg besteden!

Loonbedrijf

A. Beeftink
EN PERSONEEL
C 92 . Veldwijk

wenst allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Bar - Automatiek

„De Posthoorn"
Dorpsstraat - Vorden

Tool iersbod rij l'

Rossel
Hengèloseweg

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Voor Oudejaarsavond volop
voorradig

Haaskarbonade
Ribka^bonade
SchoiWerkarbonade
Haantjes
Biefstukken

Donderdag, vrijdag en
zaterdag reklame

Gehakt 500 gram 198
Verse worst 500 gram 255

Rund-, kalfa- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Motrac N.V. POLLAAN 49
ZUTPHEN

Vraagt in verband met verdere uitbreiding van haar verkoopprogramma op kor te t e r m i j n :

A) ENERGIEKE MEDEWERKER
voor de afdeling reklame en garantie.

MULO of gelijkwaardige opleiding vereist.

B) ADMINISTRATIEVE
MANLIJKE KRACHT
voor de administratie van de onderdelenvoorraad.

MULO of gelijkwaardige opleiding vereist; enige technische kennis
strekt tot aanbeveling.

C) ACCURATE TYPISTE
MULO of gelijkwaardige opleiding, bij voorkeur-goede kenn i s van de
Duitse taal.

Voor de diverse funkties worden naast een goede salariëring, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in
een modern en vooruitstrevend bedrijf geboden.

Uitsluitend schriftelijke, sollicitaties, vergezeld van recente pasfoto, aan de direktie van onze N.V.

In verband met de BTW

donderdag 2 januari
gesloten

Hel Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Agenda
Elke vrijdag-morgen weekmarkt

8 januari Ledenvergadering vogelvereniging
„Ons Genoegen '68" in café „de Zon"

9 januari Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

11 januari Prinsenbal carnavalsver, in zaal
Schoenaker

11 januari Feestavond voetbalvereniging Vor-
den in het Nutsgebouw

18 januari Jubileumuitvoering Vordens Dames-
koor in het Nutsgebouw

23 januari Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

24 januari Vergadering AR kiesvereniging in
café-rest. ,'t Wapen van Vorden'

25 januari Nutsavond met Vordense krachten
27 januari Kulturele avond GMvL, Bond van

Plattelandsvrouwen en Jong Gelre

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

Drukkerij Weevers
verzorgt al uw drukwerken, zoals

Staten
Jaarverslagen
Kabinet enveloppen
Rekeningen
Briefpapier
Raambiljetten
Circulaires - Foldertjes
Briefkaarten
Orderbloks
Stencilwerk

Kortom: alle benodigde drukwerken, van Sint Nicolaas
bonnetje tot VVV-biljet vervaardigen wij!

Hebt u onze grote sortering familiedrukwerk
al eens bewonderd?

Drukwerk, groot of klein, laat

Drukkerij Weevers
uw drukker zijn!

Vorden - Nieuwstad - Tel. 1404



Nog vlug even VUURWERK halen!
FA SESSING Kranenburg-Vorden

CHRIS JAN WILLEM
(Cliristian)

FOPPE ALARD
JOHANNES
(Lars)

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze zonen

C. G. Wissels
T. Wissels-Banga

Brummen, 19 december 1968
Gruttostraat 24
Zutphen tijdelijk:
Alg. Ziekenhuis, Coehoorn-
singel

Getrouwd
Jetse van de Hoef
en
Lidie Haanapp»'!
Lelystraat 76
Kampen

Baarn, 17 december

Voor de belang-stelling en 't
medeleven tijdens mijn ziek-
te, dank ik alle vrienden en
bekenden, ook namens mijn
echtgenote en kinderen en
wensen allen een voorspoe-
dig 1969.

M. M. Wolsing
Vorden, december 1968
Julianalaan 20

Voor de vele bewijzen van
medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van
mijn lieve man en onze va-
der, groot- en overgrootva-
der

G. ZUURVELD
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Wed. J. W. Zuurveld.

v. d. Noort
Vorden, december 1968

Te koop/te huur gevraagd:
Kleine koinfortabele bunga-
low, eventueel gerieflijk
huisje of (verbouwd) boer-
derijtje of bouwgrond, zeer
vrij gelegen in of aan bos.
Brieven met nauwkeurige
beschrijving en prijs onder
no. 41-1 bureau Contact

Te koop: Vloerkleed.
J. H. Bekken, D 147, Vorden

Te koop: 2 motorhelmen en
l tank tas. Burg. Galléestr.
2, Vorden

Te koop: Biggen. D. Pardijs
Berghege, Leesten

Te koop: Z.g.a.n. leren da-
iu<'sjas. Almenseweg 24
Vorden

MET NIEUWJAAR
VOLOP VUURWERK
Wed. Besseling, Ruurlosew.
D 18a

Te koop: l Siegler olie-haard
met tank; l Bosch koelkast
(hangend zeer geschikt voor
kleine keuken); l Atag gas-
fornuis; l geyser; l hand-
douche; l bergmeubel; par-
tij tegels. Staringstraat l

Te koop: 17 biggen.
T. Leunk, Wildenborch
Telefoon 6702

Te koop: Volbloed vaarskalf
8 dagen oud. G. J. Zweve-
rink, Wildenborch

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende de maand janu-
ari geven wij
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren,: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste Inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruiagebouw

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

OLIETANKEN
1300 liter ƒ 125,—

Keune, Nijverheidsweg

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ftaurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, zacht
en kalm, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

WILHELMINA HENGEVELI)

weduwe van J. G. Kranen

in de ouderdom van 89 jaar.

l 'il aller naam:

H. G. Kranen

Vorden, 22 december 1968
„Het Enzerinck"

De teranrdebe.stel l ing heeft vrijdag 27 december
te Vorden plaatsgehad.

Zo spoedig mogelijk een

NET M F. IS J E
• ; nagd om opgeleid t e worden voor

SERVEERSTER

„'t Wapen van Vorden"
F. I'. SMIT Telefoon 1391

Vordense Winkeliersver.
Daar allen druk /ijn met do BTW zal
de kontaktavond NIET worden ge-
houden op dinsdag 7 januari maar op

dinsdag 14 januari.
in hotel „De Konijnenbult".

Dit zal dan een grote feestavond worden, waar de
dames ook uitgenodigd worden, nader beriehf
volgt /.o spoedig mogelijk.

Het bestuur.

VOOR OUD EN NIEUW

HEERLIJKE
KOUDE SCHOTELS

SLAATJES

KROKKTTEN

HAANTJES (kant en klaar)

KARBONADE

EN/. EN/.

BAR - AUTOMATIEK

25
Dorpsstraat 28 - Telefoon 1905

Nieuwjaarsdag
geopend

wat ik wil ?
Voor iedere
categorie
van de
rundveestapel
het
juiste voer

Een juiste voeding van uw jongvee,
uw mestvee en uw mestkalveren is
immers zeer belangrijk.

Goede doelmatige rundveevoedering
gedurende de jeugdperiode geeft u
een uitstekende garantie van gezonde,
sterke en hoog-produktieve dieren in
de toekomst

Begeleidt daarom de jeugdgroei van
uw dieren met goede voederprogram-
ma's, die wetenschappelijk zijn ge-
test en die e§n uitstekend geheel vor-
men met het rundveevoederprogram-
ma van Hendrtx.

hendrix' f^ voeders
FA UENK-BONGERS

Zutphenseweg C 60 . Vorden - Telefoon 1327

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Boerenleenbank
Kranenburg
D 132 - VORDEN

In verband met de afsluiting der
boeken is het kantoor op

dinsdag 31 december
na 12.30 uur gesloten
T J GELIEVE HIERVAN GOEDE
NOTA TE NEMEN !

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG D 132 - VORDEN

Autorijlessen
VAMOR - RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H. HILFERINK - DE BOONK 39 - TEL. 1619

OUDEJAARSAVOND !

Een haantje in de pan
en allen smullen ze ervan

TI wilt natuurlijk voor de gezellige
oudejaarsavond nog even zo'n lekker
vers haantje van uw poelier.

\\Vi\s er dan als de kippen bij.

Poeliersbedrijf ROSSEL
Hengelosewet;' - Vorden

Voor Oud en Nieuw

fc OLIEBOLLEN

APPELBEIGNEÏS

APPELFLAPPEN

APPELBOLLEN

APPELCARREVS

SAIOI-JZENBROODJES ENZ.

BAKKERIJ SCHUPPERS
Dorpsstraat Burg. Galléestraat

WIJ WENSEN ALLEN EEN

GELUKKIG EN VOORSPOE-

DIG NIEUWJAAR

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
januari geen zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 11 februari 1969 van 19.30-20.30 uur in
het gemeentehuis.

Vorden, 17 december 1968.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

In verband met de BTW

donderdag 2 januari
gesloten

Wij wensen allen een
gelukkig Nieuwjaar

De gezamenlijke Vordense bakkers

delen u mede dat er op

donderdag 2 januari niet wordt
gebakken en bezorgd en dat
tevens de winkels die dag
gesloten zijn

dit vanwege de voorraadopname voor de BTW

Oliebollen ?
Haal ze bij

SCHURINK
Zeven voor een gulden

WELK NET EN SERIEUS MEISJE

van 16 a 17 jaar wil ons komen helpen in ons kruide-
niursbedrijf, daar de tegenwoordige ons gaat verlaten
omdat ze in het huwelijk treed.

Ze zal een prettige werkkring krijgen met afwisselende
werkzaamheden.

Wij zoudeni graag zien dat ze begin januari kon begin-
nen, onze voorkeur gaat uit naar een meisje met enige
winkelervaring.

Breng ons een bezoek (Dorpsstraat 16) of bel op
(telefoonnummer 1350).

VIVO Z.B. kruideniersbedrij f

A. J. W. MEMELINK

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Varkenslappen 500 gram 298
Verse worst 500 gram 250
Hamburgers

Voor de boterham

Pekelvlees
Ham
Rol pens
Boterhamworst

3 stuks 99

150 gram 87
150 gram 98
150 gram 89
200 gram 60

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

HOEFIJZER B. G. VLOGMAN
Nieuwstad Telefoon 05752-1321

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. ƒ 1000,—.
63/4% RENTE

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

G ROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Vogelvereniging
„ONS GENOEGEN '68"

wenst leden en dona-
teurs een voor.
spoedig nieuwjaar

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

HET KAN NOG NET . . .

Vóór l januari 1969 kan het abonnementsgeld
weer worden voldaan op gironr. l 20 58 67 t.n.v.
drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden of per
bank Coöp. Raiffeisenbank te Vorden, of ten kan-
tore drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAGT ƒ 10,-
PER JAAR.

Indien u voor l januari a.s. betaalt per giro, bank
of aan ons kantoor, verdient u ƒ 0,50 inkassokos-
Irn dus u betaalt dan ƒ 9,50 per jaar.

Na J januari 1969 aangeboden kwitanties door de
PTT worden verhoogd met ƒ 0,75 inkassokosten.

In verband met de komende verhogingen, loon-
ronde, BTW enz., is het niet mogelijk het oude
tarief te handhaven. Ook voor ons is het zeer on-
zcker wat 1969 voor een verhogingen mee zal
brengen doch wy hebben het tarief zo laag moge-
lijk gehouden en het formaat van de krant iets
vergroot.

Wij zullen trachten om wekelijks nog meer nieuws
te plaatsen om de krant zo aantrekkelijk mogelijk
tv maken voor onze lezers en wij hopen dat de
copy vroegtijdig ingeleverd wordt, dan kunnen wy
er nog meer zorg aan besteden.

Redaktie.



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

DE KERSTADVERTENTIE

88 GELDIG TOT EN MET

31 DECEMBER

UIT ONZE SLAGERIJ

Maandag en dinsdag

500 gram GEHAKT

500 gram VERSE WORST
OF SAUCIJZEN

198
248

Voor Oudejaarsavond

500 gram BOERENBRAAD-
WORST

Vrijdag en zaterdag

500 gram VARKENSLEVER

500 gram RUNDERLAPPEN

500 gram RIBLAPPEN

98

150 gram CASSELERRIB

150 gram HAM

150 gram SNIJ WORST

79

98

79

SOEPBALLETJES

LEVERPASTEI

BLIKJES ZALM

2 blik 119

2 blik 98

149

HAAS AUGURKEN

GEURTS JAM

BESCHUIT

jampot 109

per pot 69

3 rol 99

SPRITSSTUKKEN

BOTERHAMKORRELS

VITELLA PUDDING

15 voor maar 79

400 gram 98

3 pakjes 99

BIJ ƒ W- BOODSCHAPPEN

een litersblik ananas voor 99

In verband met de BTW en de daarvoor noodzakelijke inventarisatie zijn onze winkel, kantoren en pakhuizen

a.s. donderdag 2 januari
de gehele dag gesloten!
Wij wensen u allen een gelukkig en voorspoedig 1969

IN VERBAND MET DE BTW

2 januari gesloten

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

IN VERBAND MET INVENTARISATIE
ZIJN WIJ

2 en 3 januari gesloten

VRIJDAGAVOND VAN 7-9 UUR
WEL GEOPEND

/^t^-Hv^v^

IN VERBAND MET DE BTW

donderdag 2 januari
de hele dag gesloten

Voor Butagas ingang magazijn of depothouders
Schuurman Juliana'aan 6 en Nijenhuis do Haar l

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

DONDERDAG 2 JANUARI
in vorbund met de BTW

gehele dag gesloten

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN . Schoolstraat 6

SIMCA
Een tot in de finesses doordachte combinatie-
wagen. Luxueus, voor de hele familie mét
bagage, praktisch door heel veel vrachtruimte.
Een echte snelvervoerder, top 160 km/uur.

In verband met de BTW donderdag 2 januari

de hele dag gesloten

BAKKERIJ EN LEVENSMIDDELENRKDRIJF

OPLAAT
WILDENBORCH

Automobielbedrijf

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 • Vorden . Telefoon 0575

RAIFFELSENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

In verband met de afsluiting van het
boekjaar is het kantoor der bank op

Oudejaarsdag de gehele dag
gesloten

VOORSPOEDIG 19*9!
Slijterij 't Wapen van Vorden De slijterij

waar u keus hebt
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br&ckt 1968 de gemeente Jorden l
B & W ZIJN BEZORGD OVKiï HET AANTAL
WONINGKOEKENDEN

Toen wij dezer dagen een paratj< u met wethou-
der G. J. Wuestenenk over heigeen er in 1968 zoal door
gemeentewege tot stand i.s -ckomen, vertelde de
Wuestenenk dat B & W zich bezorgd maken over In 1
aantal woningzoekende;
Momentee! zijn dit er plrn. 90 Mar.r aangezien de stroom,
bouw ditmaal niet doorgaat (zoals men zich zal l

;-;troombouw (, • \\ en-
. <) en

-,ich laat aanzien zal de woningtoewijzing
miont nog niet l ) e ' ; e j i , | i ; - , nie! i
:!'i.s voor de hand dat d" Hj.st w<

zoekenden de komende jan-r, groter zal worden. Dit
i i I ' . /:• V. !;epaald opt imis t i seh .

isM.seher "vl ' . i iden kunnen we wel laten horen ten
aanzien van het herstraten en verbeteren van v,
Want op di! ;• het afgelopen jaar veel werk

1 in Vord< n. Om een greep te doen: verbetering
van de Raadhuisstraat, Nieuwstad en de Hengelos
Rekonstrii :ioflaan, Almei\seweg, Hack-
forterallee en een van de Mispelkampdij'c. De
Stationsweg werd van een nieuw wegdek voorzien. Ver-
Ivmling v \ de Mar., Eikenlaan tn de

bij Schotsman. Puinverharding
'- i j Spekop (Linde) stukje van h e t Lekke;

Maalderink).
F,r w M - d e e l t e van de oos te l i jke rondweg en de

Horsterkamp bij de Nordebrug angaelegd. Verder nog
diverse wegen, bruggen en duikers in de ruilverkave-
ling. Op de weg langs het sportveld werd een eerste
sUjtlaag aangebracht, terwijl de weg in het Medler (bij
Ribbers) werd verbeterd. Voorts werden er nog diverse
wegen van een slijtlaag voorzien.

i kader van de uitbreidingsplannen werd er in plan
Boonk in de Steege, het Wiemelink, het Jebbink, het
Molenblik en, de Bongerd het hoofdriool gelegd, terwijl

n k, het Jebbink, de D .1 het
Molenblik een noodbestraiing werd aangelegd. Langs
het K. Eoonk en de

ien trottoirs en pjirl'erhoaven.s. In
/ j i i i d kwam een noodbestrat.in.v- in de Beatrix'aan,

de Willer. • Merlaan en de Staringstrast. l'n het
Molenplan werd lui hoofdriool gelegd tus sen de Kijks-
weg en de Berend van Hackfortweg.

nsen in de Deldeii; -n du iker ge-
plaatst. Hij het gemeentehuis kwam een verlichte weg-
wijzer , t e i - w i j l er voorts op diverse i i n Vorden
lichtpunten kwamen. Het sportterrein werd verbeterd.
In het Molenplan kreeg men een centraal antennesy-

i . Van Hengelo naar Vorden alsmede in het dorp
zelf werden gasleidingen gelegd. In de Boonk kwamen
dit jaar 48 woningen en 11 autoboxen gereed. Er kwam

i ooi. De bode woning- werd verbouwd
terwijl er in dr parlikulicre sektor 8 woningen gereed
kwamen. De gemeente schafte dit jaar eer, graafmachi-
ne, ( . ( > n l ich tdrukmaehine en een snouwsr.haat' aan.

UITSLAG GEMS-
OPENINGSACTIE

De gelukkige winnaars uit Baak

150-JARIG BESTAAN

Maandag 8 januari hei dacht het Nutsdepartement Vor-
den haar 150-jarig bestaan. Hoofdschotel bij deze her-
denking vorm*: i n een Nutsbijceni
uit het jaar 1818.
Deze maand werd de to ren van de Ned. Herv. kerk in
•ere hersteld.
Voor het tweede t iental van DCV was er promotie naar-
de I e klas. Op 12 januari werd de nieuwe prins van ,,De
Deurdreajers" Henri de Eerste geïnstal eerd.
Op 2 februari overleed op 77-jarigc leeftijd mevrouw
Van Mourik-Spoor, een vooraanstaande persoonlij
uit de Vordense gemeenschap. Veel werk heeft z
daan voor het Nutsdepartement.

De Algemene Nederlandse Eouwbedrijfsbond af.
Vorden herdacht 3 februari haar 40-j
Mevrouw Schoen<akcr-Smit nam afscheid als presidente
van de KPO St. Martha Kranenburg-Vorden. Opgeriehl
werd deze maand de beatclub „Turn". Over de Kranen-
burg woedde gedurende 4 dagen een camavalsstorm niet
windkracht elf.
AFSCHEID ADJUDANT VAN OOYEN
De adjudant vain de groep Vorden der Rijkspolitie nam
begin maart wegens het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd afscheid. Hij kreog 'Ac eremedalje in
goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Tot

zijn opvolger werd benoemd adjudant A. de Roode uit
Middelharnis.
Voor een groot aantal belangstellenden ontvouwde de
Stichting Jeugdcentrum op 4 maart de plannen voor
een nieuw jeugdgebouvv. De neer v.d. Berg werd be-
noemd tot ere-lid van Concordia. De heer v.d. Berg was

u n 62 jaar lid van een. muziekvereniging.
iiddag 20 april lei: r J. Lammers, ere-

voon, i de voetbalvereniging Vorden, de
van <ie nieuwe kleedkamer. In de raadsvergadc-

van 23 april laaiden de gemoederen hoog op rond-
om de verkoop van een stuk bouwterrein aan de ge-
meente -architekt. Burgemeester Van Arkel sprak toen

Ie minst prettige vergadering gedurende de 21 jaar
dat hij eerste burger van Vorden is.

icisjes van de o.l. school dorp en de jongens van de
bijz. school het Hoge wonnen op 20 april het schooldam-
toernooi. Negen coöperatieve landbouwverenigingen en
zes kuikenbroederijen uit de Gelderse Achterhoek ver-
enigden zich begin mei in de kuikenbroederij Gelderland
N.V. te Vorden. Onze plaatsgenoot W. D. Jansen uit de
Wildenborch behaalde die maand het kampioenschap
van Nederland deklamatie. Broer en zus Pardijs werden
zaterdag 18 mei kampioen van Gelderland (Jong Gelre)
oriënteringsritten. Op 6, 7, 8 en 9 juni organiserde de
gymnastiekvereniging Sparta voor de eerste maal een
avondvierdaagse welke een eklatant sukses werd.

RONDE VAN VORDEN

De Ronde van Vorden werd 22 juni gewonnen door de
suksesvolle renner Roy Schuiten uit 's-Heerenberg. 28
juni nam de heer H. J. Radstake, na 38 jaar als onder-
wijzer aan de bijz. school het Hoge verbonden te zijn
geweest, afscheid. De heer D. Norde die afscheid nam
als gemeentebode-concit g de ere-medalje in zil-
ver verbonden, aan de Orde van Oranje Nassau.

Jubilaris hij muziekvereniging Concordia

De bazar ten bate van De Wehme leverde de bejaarden
•10 fraaie tuinstoelen met bijbehorende tafels op. Zondag
14 jul i werd op het Rattiterr, ringsport-
dag van de KPJ kring De Graafschap gehouden, welke
uitstekend verliep. 29 juli vestigde de lieer Lammers uit

•'lier.

EERSTE VROUWELIJKE RAADSLID

f n ds ; van 30 juli sn het
e vrouwe! : lid nl. mevrouw v.d. Heide-v.d.
•;. Z:j volgde de heer Klein Brinke op die de PvdA

ca 14 jaren in^^raad vertegenwoordigde. Op 14 augus-
tus h. ^^ nde voetballer Bar Wentink op 45-
jarigc eelftijd de voetbalschoenen des .n de wil-

'serde
De Graaf;
li 'ame uit alle dr-lcn van het land. 31 augustus vierden

\voners ^fc<:- Wildepiborch voor de 40e maal het
Oranjefeest. EHTmeester Verstoep leidde in de zomer-
maanden niet minder dan 614 kandidaten op voor een
zwemdiploma.

En maar fietsen . . .

Zwembad „In de Dennen" in 1968 druk bezocht

DE GRAAFSCHAPRIJDERS

1968 was ongetwijfeld het jaar voor de motorclub De
Graafschaprijders. Op 21 september werd het team van
de oriënteringsritten kampioen van Nederland. Voorts
werd de heer H. Klein Brinke solo- en de heer J. Rou-
wenhorst duokampioen van Gelderland en legde het
team van de bctrouwbaarheidsritten bij t . , lands
kampioenschap beslag op de tweede pi;. i j l H.
Biclderman individueel tweede werd.

Uitgaande van het komité Bloedplasma Vorden werd
voor de tiende maal bloed afgenomen voor het Rode
Kruis. De touwtrekvereniging Medler werd begin ok-
tober een sportkombinatie. H. Dijkman werd landelijk
en Gelders kampioen MRIJ rund veebeoordeling CPJ.

21 oktober herdacht H. Molendijk zijn gouden, jub.
als drijver. 22 oktober werd afscheid genomen van het
raadslid H. Wcsselink die 19 jaar deel uitmaakte van de
VVD-fraktie. Op 5 november nam men afscheid van
hem nadat hij 23 jaar voorzitter van het Nutsdeparte-
ment was geweest. 21 november bestond het Vordens
Dameskoor 20 jaar, terwijl de ABTB op 30 november
haar gouden jubileum herdacht. 6 december nam de
Hervormde gemeente afscheid van ds. J. J. van Zorge
op een zeer drukke receptie.

En nog veel meer ...

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looiïian, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5. tel. 1567

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink 1. Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Te koop gevraagd
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het meathok

BOERS'
vee- en vaxkenshandel, Vor-
deu - Zutphenseweg C »5? d
Telefoon 140»

GASKACHELS
met gas ƒ 65,—

Keune Njjverheidsweg

Geruime tijd hebben wij ge-
wacht deze advertenties op
te nemen, doch ze worden
wel geregeld in vele kran-
ten geplaatst. Vanaf heden
nemen wij deze advertenties
ook op, doch wij nemen er
geen enkele verantwoording
voor. Red.

Welke heer tot 45 jaar met
een hoog I.Q. en een voor-
aanstaande positie wil met
ANNELIESE
een schuldloos gescheiden^
aantrekkelijke Duitse sekre-
taresse van 26 jaar een
nieuw leven opbouwen?
U kunt met haar kennisma-
ken via bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466-424 Emmerich—
W.Duitsland.

MARGOT
een schuldloos gescheiden
Duitse huisvrouw van 39 jr
met leuk zoontje van 10 jr
wil gelukkig worden met 'n
heer van 40-50 jaar, eventu.
ele kinderen zijn van harte
welkom.
U kunt met haar kennisma-
ken via bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466-424 Emmerich—
W.Duitsland.

GERDA
een veelzijdige Duitse wedu-
we van 46 jaar met veel be-
langsteling voor talen wenst
serieuze kennismaking met
eer, charmante partner tot
55 jaar, doel huwelijk.
U kunt met haar kennisma-
ken via bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466-424 Emmerich—
W.Duitsland.

ANITA
een sedert 22 jaar geschei-
den Duitse dame van 58 jr
zoekt geborgenheid bij een
keurige heer om samen nog
wat van het leven te maken.
U kunt met haar kennisma-
ken via bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466-424 Emmerich—
W.Duitsland.

CHRISTEL
een 64-jarige Duitse wedu-
we wil na gedegen kennis-
making en wederzijdse sym-
pathieën gelukkig huwelijk
aangaan met een nette heer
van 68-70 jaar.
U kunt met haar kennisma-
ken via bemiddelingsbureau
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466-424 Emmerich—
W.Duitsland.



WIJ WENSEN U ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. ten Have
Machinefabriek voor molenbouw

Stationsweg 2 - Vorden

A ssurantiekantoor

Janssen

TRANSPORTBEDRIJF

Fa J. J. Woltering & Zn
aan allen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
TOEGEWENST

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
EN PERSONEEL

EEN HEEL JAAR LANG

DE ALLERBESTE WENSEN
VOOR ALLE MENSEN

Door Frans: u weet wel

Frans Kruip

Vamor rijschool
G. BULTMAN

WENST ALLEN EEN GESLAAGD

NIEUWJAAR

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

M
V/H A.C.MELLINK
RAADHUISSTR., VORDEN

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

U ALLEN TOEGEWENST DOOR

:
G. W. Luimes-B. Lammers

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Sigarenmagazijn — IJssalon

D. Boersma
Dorpsstraat 6

Schildersbedrijf

J. M. Uiferweerd & personeel
wenst allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WORDT U TOEGEWENST DOOR

Biggen-, varkens- en verhandel

A. Meenink
Zutphenseweg C 72 - Telefoon 1573

Raekhoodtrarean & Makelaarskantoor

J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman

wenst cliënten en vrienden

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

. . . dat de BTW in het nieuwe jaar
u moge meevallen . . .

Beatrixlaan 18

Café Uenk
wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Verrassende
Voordelen

net voor 1 januari 1969

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

SNELKOOKPAN „TOMADO" nu op alle snelkookpannen f 15,— korting
b.v. snelkookpan 5 liter f 55,75 ............................................. 40,75

BROOD- EN VLEESSNIJMACHINE met formica blad 23,95 ..................... 18,50

KOEKEPAN „SKULTUNA" met krasvaste Teflon laag ........................... 15,75

STEELPAN „SKULTUNA" met Teflon laag .......................................... 9,95

FRITUURPAN Emaille met inzet en deksel .......................................... 9,95

DEKSCHAAL roestvrij staal .............................................................. 8,95.

FLESSENREK „TOMADO" voor 24 flessen 11,90 ................................. 9,75

FLESSENDRAGER voor 6 flessen ........................................................ 2,75

KOELKASTDOOS stapelbaar, gemakkelijk voor vleeswaren .................. 1,95

SCHOTELWARMER OF THEELICHT met wascine ................................. 1,85

NOTENKRAKER hout met schroefpers ............................................. 1,75

GLAS- EN AARDEWERK

KRISTAL DRINKSERVIES 30-delig met bierglas op voet ........................... 98,—

KOFFIESERVIES ,Melitta' 9-delig keus uit 1 5 modellen vanaf ..................... 21 ,50

PYROFLAME KOOKPAN uit de koelkast zo op het vuur inh. 1,2 liter ƒ 19,50 15,50

KOFFIEKAN ,Melitta' heldere vuurvaste glazen kan kompl. met opzetfilter ... 7,95

KOP EN SCHOTELS porcelein met fris decor, per zes stuks ..................... 7,95

ETAGESCHAAL met vergulde drager voor bonbons en koekjes ƒ 9,90 ...... 7,50

VUURVASTE SCHOTEL Jenaer' met decor ƒ 9,50 ................................. 6,95

PINDJJTEL , Leerdam' glas 7-delig ƒ 8,75 .................... ̂  .................... 5,95

SHErmGLAZEN .Leerdam' 6 stuks .................... ̂  .................... 5,95

BOURGOGNEGLAZEN .Leerdam' 6 stuks 5.95

BORRELGLAZEN .Leerdam' 6 stuks ............................................. 4,95

PORTGLAZEN .Leerdam' 6 stuks .................... ̂  .................... 4,95

WIJN^kzEN .Leerdam' 6 stuks .................... 9. .................... 4,95

BIERGLAS op voet per stuk ............................................. 0,90

COGNACGLAS per stuk ............................................. 0,70

PORTGLAS model Gilde per stuk ............................................. 0,60

BOWLGLAS per stuk ............................................. 0,35

GLASONDERZETTER per stuk ............................................. 0,25

ELEKTRISCHE APPARATEN

BAKOVEN met onder en boven warmte ............................................. 69,50

HANDMIXERS „PHILIPS" met deeghaken .......................................... 45,95

OUBLIE IJZERS (voor kniepertjes) ...................................................... 39,50

COFFEEMAKER „DAALDEROP" voor automatisch koffiezetten ............... 69,75

KOELKAST 170 liter, kastmodel, 478,— ............................................. 350-

KOELKAST „MARUNEN", 155 liter tafelmodel, 349,— ........................ 279,—

DIEPVRIESKIST „SIGMA" en „ESTA" vanaf ....................................... 485,—

WASDROOGAUTOMAAT voor ruim 2,5 kg was ................................. 295,—

VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE „PHILIPS" CC 1000

met de duizend toeren centrifuge 1599, — , met inruil ........................... 1199, —

WASAUTOMATEN „ERRES" met inruil vanaf .................................... 698,—

WASAUTOMAAT „MARUNEN" met centrifuge, 799,— ........................... 499 —

ANDERE MERKEN WASAUTOMATEN „A.E.G." en „MIELE" vanaf ......... 798,—

RADIO EN TELEVISIE

KLEUREN TELEVISIE „PHILIPS" ....................................................... 2095,—

TELEVISIE zwart-wit „TELEFUNKEN", „ERRES" en „PHILIPS" ............... 620,—

Vraag bij ons inlichtingen over inruil
DRAAGBARE RADIO „PHILIPS" in draagtas, 109,— ........................... 69,75

GRAMMOFOON „PHILIPS" met versterker, 169,— .............................. 139-

BANDRECORDER „PHILIPS"
compleet met microfoon, geluidsband en aansluitsnoeren, 299, — ......... 239, —

CASSETTOFOON „PHILIPS"
met tijdelijk 3 musicassettes, waarde 22,50 voor 10, — ........................... 99, —

Nu koopt u nog voor oude prijzen ! !

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburgs Belang
wenst u al len con

GELUKKIG EN VOORSi'OK:
NIEUWJAAR

Garage Kuypers
EN PKRSONKKI,

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Het bestuur der sportvereniging

„Ratti"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
en poolleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Benzinestation „'t Medler"
A. J. KMKELKAMI»

WENST ALLEN EEN GELUKKIG
EN VOORSPOEDIG N I E U W J A A R

Wij wensen onze cliënten en

kennissen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Fa Sueters-Sessing

Fam. Beek
Het Hoge 61

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Bouwbedrijf

Rondeel-Venderbosch
Ruurlosewe» D 24 - Telefoon 1479

weiust. u al len

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

VOETBALVERENIGING

„Vorden"

WENST ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FA J. W. ALBERS

WENST IEDEREEN

EEN GELUKKIG

EN

VOORSPOEDIG

1969

EEN VOORSPOEDIG EN
GELUKKIG NIEUWJAAR

wenst u

Fa Martens
wapen, rn sporthandel, /utphenseweg

wenst al haar cliënten

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

A. R. Heuvelink
Kranenburg Depot Wessanen

wenst alle afnemers, vrienden en
kennissen

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . Slijterij

„'t Wapen van 't Medler"
KA (Jt t l iK. UYKELKAMI» . Telefoon (Jfiül



Nog volop Vuurwerk - Koerselman
Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins
gelukkig nieuwjaar

SMIT
Zutphenseweg

Wij wensen alle
clientèle, vrienden en
kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. WEUSTENENK
en personeel
schildersbedrijf 't Hoge 31

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboek-
handel
„JAN HASSINK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

Fa G. W. Bielderman & Zn
Aannemersbedrijf

wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig
nieuwjaar

A. J. LETTINK
Smederij

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

FIRMA GOSSELINK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekenden, een voor-
spoedig nieuwjaar

Wij wensen allen
veel heil en zegen

H. LUTH, Nieuwstad 4
Textiel . Konfektie

FA G. J. BABINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

H. J. BOSMAN
Loonbedrijf

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

H. J. REMMERS
Zutphenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Autorijschool
„DE EENDRACHT"

wenst allen een
geslaagd 1969

Wij wensen allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1969 toe

Café DE ZON

Hoveniersbedrijf
Fa Gebr. KETTELERIJ

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Varkens- en paardenhandcl
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1969 toe

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

J. REINTJES
Alle verzekeringen

wenst vrienden en
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij
M. G. JANSEN
Telefoon 1451

Gelukkig en een
voorspoedig 1969
wordt u toegewenst
door

Banketbakkerij
WIEKART

BERVO en personeel
wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een
gelukkig nieuwjaar

TH. B. WOLTERING
Loonbedrijf
Onstein E 86 - Tel. 6665

Drogisterij
DE OLDE MEULLE
J. M. v. d. Wal & Zn
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Een gelukkig 1969
voor u allen wordt u
toegewenst door

Smederij H. VAN ARK

Autorijschool Schuppers
Telefoon 1913

wen.st leerlingen, oud-leerlingen,
vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

En dit is onze laatste
advertentie in 1968

Dank u voor het lezen van de vorige
advertenties en tam-tam, dank u voor
uw opdrachten, aanvragen en uw ge-
duld met ons.

Verveelden wij u met Simca-Solex-
Empo-Rap-Gazelle-Puch

Sorry, wij gaan er toch maar mee
door, al zullen wij in 1969 ons pro-
gramma afwisselen, met een

zelfbedieningswasautomaat
voor auto's

Tja, het is ons broodje en we moeten
wel en dan nog graag ook.

1968 had het goed met ons voor, dat
wel, goed in gezondheid en samen-
werking, en als dat nog belangrijk is,
zelfs in omzet.

Als we die berg 1969 zien naderen . . .
maar ach, ook die BTW krijgen we
wel onder de knie.

U WENSEN WIJ MET ELKAAR

PRETTIGE FEESTDAGEN EN
HOPEN U IN 1969 IN GEZOND-
HEID TE MOGEN BEGROETEN

Automobiel-, garage, en rijwielbedrijf

TRAGTER en personeel

Vee. en varkenshandel

J. G. Reintjes
het Wiemelink 47

wenst allen een

VOORSPOEDIG EN GELUKKIG

NIEUWJAAR

BINDING-RECHTS

Het bestuur van Binding-Rechts
wenst haar leden, haar stemmers en
sympathisanten en alle inwoners en
bezoekers van Vorden

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Onze fraktie zal in de gemeenteraad
van Vorden ook in 1969 voor een ie-
der de belangen behartigen en staat
ook gaarne achter uw zaak !

M. H. GOTINK, Delden B 42, telefoon 1458
J. W. M. GERRITSEN, B^atrixlaan 18, tel. 1485

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

vl Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

WIJ WENSEN U ALLEN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

Levensmiddelenbedrijl'
Café-Restaurant-Slijterij

P. B. H. Schoenaker
KRANENBURG

wenst allen

EEN PRETTIGE JAARWISSELING

EN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

FA H. J. BOSCH & ZN
Timmer, en aannemersbedr.

wenst vrienden en
haar clientèle een,
gelukkig nieuwjaar

JOH. BOERS & ZN
Vee- en varkenshandel

wensen vrienden en
cliënten een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u een
gelukkig nieuwjaar

FAM. G. REMMERS

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FAM. BEERNING
wenst alle clientèle
en bekenden
gelukkig nieuwjaar

Vee- en varkenshandel
D. J. JANSSEN
en medewerkers

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Uw Vivo kruidenier
A. MEMELINK

wenst u allen
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KURZ«ustrieweg 7
"g. Galléestraat 48

Wij wensen u allen
een goede jaarwisse-
ling en een voorspoe-

• dig 1969 met goede
eetlust

FAM. SCHURINK
Bakkerij

J. H. WILTINK
wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gezegend nieuwjaar

Wasserij
BRANDENBARG
B. Siebelink

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig
nieuwjaar

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA & ZN

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij
B. G. VLOGMAN
v/h Kieskamp

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FAM. W. PARDIJS

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

JANSEN
't Schoenenhuis _ Pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

Aan al onze vrienden
en klanten een
gelukkig nieuwjaar

FA HIETBRINK
P. DEKKER

Wij wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Sigarenmagazfln
'T CENTRUM
G. W. Eijerkamp

FA G. BARGEMAN & ZN
wenst allen een
gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar

FAM. A. F. WIGGERS
Dorpsstraat 44

wenst alle vrienden
en bekenden een
zalig nieuwjaar

Hotel Bakker
TELEFOON 1312 VORDEN

Speciaal aanbevolen schotels voor
oudejaarsavond

VERSE KREEFT
HORS D'OEUVRE
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSLA
RODE ZALMMAYONAISE
BITTERBALLEN
VLEESCROQIJETTEN
VLEESPASTEITJES
BORRELGARNITUUR ENZ.

Gaarne vroegtijdig bestellen

BINNEN. EN BUITENLANDSE
LIKEUREN, WIJNEN EN
GEDISTILLEERD.

PRACHTIGE ZAAL
BESCHIKBAAR VOOR
BRUILOFTEN EN PARTIJEN

Wij wensen u een voorspoedig 1969

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Onstein E 47

ALG. BOND .MERCURIUS'
afdeling Vordcn

wenst zijn leden en
huisgenoten een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmakery VISSER
Zutphenseweg

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Aannemersbedrijf Harmsen
en
Doe-het-zelf Centrum

l—
KOELKASTEN
vanaf 1Z9,-
cash & carry prijs

WASAUTQMATEN
vanaf 468,-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

VUURWERK IN AL SOOR1 EN

VERPAKTE JAPANSE KANONSLAGEN
GROTE SORTERING VUURPIJLEN EN RAKETTEN

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 15 a

Vorden Telefoon 05752-1272

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

I jf^fGASCOMFOREN
,"̂ &i!£5n vanaf 125,-I"S» l*""—-Sr /
~^~S»J/ cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs
zutphen

Laarstraat 19-21
Telefoon 05750-5245

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

lj(rtrw^€w\s

Konfektie en manufakturen

WENST AL ZIJN KLANTEN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR TOE

IN VERBAND MET DE BTW ZIJN

WIJ DONDERDAG 2 JANUARI

de hele dag gesloten

Banketbakkerij WIEKART

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN

GOED JAAR TOE

Fa Uenk-Bongers
Vorden

VOOR UW

BOEKHOUDING
hebben wij geregeld voorradig

TABELLARISCHE BOEKEN
KASBOEKEN, OOK VOOR BTW
WINKELBOEKEN enz.

Kaartsystemen, kaartenkasten, brief-
ordners en alle andere kantoorb**no-
dig-dheden. Kalenders en agenda's.

FA HIETBRINK

Wij wensen, clientèle, vrienden en
bekenden

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf en verfhandel

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5

H. J. Berends
Landbouwsm«'derü en konstrukties - Linde

wenst allen

EEN ZALIG NIEUWJAAR

Welke jonge paren
tot plm. 35 jaar willen lid wordeni van
de folkloristische dansgroep

HET IS EEN GEZELLIGE EN
GOEDE ONTSPANNING.

VRAAG INLICHTINGEN BIJ HET
BESTUUR.

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Hiermede bericht ik u dat mijn krui-
deiüersbedrijf op 31 december a.s.

opgeheven zal worden

Tevens wil ik hierbij al de cliënten
waaraan wij altijd aan hebben mogen
leveren, van harte bedanken voor het

steeds in ons gestelde vertrouwen.

A. Hilferink-Wolsink
Het Hoge 3 - Vorden



Direktie en personeel
van

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden

wensen u gelukkig nieuwjaar!

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 6 jan. 1969

1 O — l 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, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wol len truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, \jzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32 — 40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28 — 39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38 — 50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Dan weet u het
laat je rijden!

In uw eigen en andermans
belang!

Verbond Voor Veilig Verkeer

„De Graafschaprijders"
Nog juist voor de Kerst hield de Vordense auto- en mo-
torclub ,,De Graafschaprijders" in hotel Bloemendaal
haar algemene jaarvergadering. Ondanks het feit dat
overal de kerstvieringen in volle gang waren kon de
waarnemend voorzitter, de heer W. Bielderman, in zijn
openingswoord nog een flink aantal leden, verwelkomen.
De heer J. Rouwenhorst, sekretaris van de vereniging,
bracht hierna op uitvoerige wijze verslsag uit over het
afgelopen jaar. Hieruit bleek dat de vereniging momen-
teel ca 260 leden telt. Met de toto is men gestopt. Het
heeft de vereniging de afgelopen jaren echter geen wind-
eieren gelegd, maar door gebrek aan tijd kan men de
toto echter niet meer voortzetten.

In sportief opzicht is 1968 voor de vereniging wel zeer
goed geweest, want er kwamen, verschillende kampioe-
nen uit de bus bij de verschillende motorsportevenemen-
ten. Zo werd bij de oriënteringsritten het team van „De
Graafschaprijders" kampioen van Gelderland en last but
not least kampioen van Nederland. Een voortreffelijk
resultaat. Het team dat hiervoor zorgde, bestond uit de
renners J. Bakker, W. Hendriks, H. G. Klein Brinke, H.
A. Wolsheimer en J. Rouwenhorst. Verder werd H. G.
Klein Brinke nog solokampioen van Gelderland en J.
Rouwenhorst met W. H. Rouwenhorst duokampioen van
Gelderland.

Ook deden de leden van „De Graafschaprijders" bij de
betrouwbaarheidsritten van zich spreken. Zo eindigde
W. Bielderman bij het kampioenschap van Nederland
op de tweede plaats achter W. Veenstra uit Varsseveid
(die inmiddels ook lid van „De Graafschaprijders" is
geworden). Het team weerde zich ook goed en eindigde
op de tweede plaats. Verder heeft H. Lubbers dit jaar
voor de zijspanklasse het H-nummer verworven.

De in 1968 voor de eerste maal georganiseerde Achtkas-
telensterrit en toerrit is een sukses geworden en zal
volgend jaar beslist herhaald worden. De Oost-Gekler-
landrit waarvan de organisatie dit jaar in handen, was
van „De Graafschaprijders", was wel bijzonder zwaar,
want slechts zo'n vijfentwintig procent van de gestarte
renners slaagde er maar in om de finish te halen.
De cross, die in samenwerking met de Oranjevereniging
op Koninginnedag werd gehouden, slaagde eveneens. De
heer B. Polman had van deze cross een filmpje gemaakt
die hij de aanwezigen deze avond op de vergadering liet
zien, hetgeen zeer in de smaak viel. De heren Wolshei-
mer en Klein Brinke werden dank gebracht voor de
wijze waarop zij telkens de ritten uitzetten.

Het jaarverslag van de penningmeester, de heer W.
Bielderman, toonde aan dat de vereniging momenteel
kerngezond is. De heer Bielderman kon gewag maken
van een flink batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing stelde het aftredende lid de
heer J. H. Bakker zich niet meer herkiesbaar. De aftre-
dende leden G. Jansen en H. Klein Brinke werden her-
kozen, terwijl de vergadering akkoord ging met het
voorstel het bestuur tot 9 personen uit te breiden. Voor
de twee nog vakainte funkies werden gekozen de heren
F. Rohman en H. A. Wolsheimer.

Zingen bij de kerstboom
Maandagavond was er gelegenheid rondom de kerstboom
gezamenlijk kerstliederen te zingen.
Het Kerstboomkomité mocht zich verheugen dat dit jaar
de animo weer groter was dan vorig jaar.
Toch ondanks het mooie weer vonden wij de opkomst
matig. In Vorden is het nog steeds moeilijk om iets te
organiseren. Ook van gemeentebestuur zag men maar
een enkeling, omdat het toch voor iedereen van de hele
gemeente is, verwachten we toch van de zijde van het
gemeentebestuur het voorbeeld.

Muziekvereniging Sursum Corda verleende haar mede-
werking dit jaar wat zeer goed tot zijn recht kwam.
We zagen dat dit korps weer met enkele jongeren, ver-
sterkt was wat zeer verheugend is.
We hebben vernomen dat het Kerstboomkomité het vol-
gend jaar weer de gelegenheid zal geven om gezamen-
lijk de mooie kerstliederen te gaan zingen bij de kerst-
bo^m en zij hoopt natuurlijk weer op een grote opkomst.

Blaren prikken bij de zeep geslaagde
avond vierdaagse 1968

„De Snoekbaars"
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield in café
restaurant „'t Wapen van Vorden" een gezellige feest-
avond.
Voorzitter A. Bello sprak er tijdens zijn openingswoord
zijn voldoening over uit dat ozevlen acte de précence
hadden gegeven. Speciaal werden de afgevaardigden van
de verenigingen uit Almen, Laren en Zutphen welkom
geheten door de voorzitter.

Hierna kreeg de toneelvereniging „Graficus" uit Apel-
doorn gelegenheid haar kunnen te tonen. Dit deden zij
op voortreffelijke wijze want het tonelstuk „Blijf zitten
waar je zit" viel bij de aanwezigen goed in de smaak.
Alle rollen werden zonder uitzondering goed vertolkt en
gebracht. Om de kas een beetje te spekken werd er in
de pauze een verloting gehouden waarbij speciaal de
penningmeester zeer kontent mee was.

Het muzikale gedeelte van deze avond werd verzorgd
door „The Woodpeckers". Zij wisten voor een juiste
stemming te zorgen zodat allen tenslotte voldaan huis-
waarts konden gaan.

i

Kerstavond KPO
De KPO heeft de bejaarden van Kranenburg en omstre-
ken wer een onvergetelijke kerstavond bezorgd. In zaal
Schoenaker werd deze traditionele avond gehouden. De
bejaarden werden gehaald en gebracht.
Nadat een kop koffie was gedronken met koek, opende
de presidente, mevrouw W. Huinink-Grobben, met een

ijk welkom tot de vele aanwezigen.

Pastoor Van Berkel las hierna een kerstverhaal voor.
De avond werd verder doorgebracht met zang van het
KPO-zangclubje, die o.l.v. de pastoor diverse nummers
en kerstliederen zongen. Ook werden er door de dames
alsmede door enkele Ratti-junioren schetsjes opgevoerd.
Tussen de bedrijven door werden de bejaarden getrak-
teerd. Na de pauze vond er nog een verloting plaats.
Met het gzamenlijk zingen van een kerstlied werd deze
sfeervolle avond besloten.

vangen en kreeg een ieder koffie aangeboden.
Al waren de wegen glad, deze rit mag toch zeer ge-
slaagd genoemd worden.

Voorlichtingsavond
In zaal Schoenaker werd, uitgaande van de depothou-
der en mengvoerhandel A. R. Heuvelink, een druk be-
zochte voorlichtingsavond gehouden over de ontwikke-
lingen in de varkenshouderij.
Na een kort openings- er, welkomstwoord van de heer
Heuvelink, hield de heer J. Busscher uit Dalfsen, hoofd
voorlichting varkenshoudató bij Wessanen-Wormerveer,
een boeiende inleiding ov^^e varkenshouderij.

Spreker wees ei op dal de varkenshouderij een enorme
ontvvi erft doorgemaakt en dat de varkenshou-
der zich moet specialei en wil hij nog meekomen in deze
tijd. Vooral in Overijsel^Ge'.derland, Brabant en Lim-
burg wordt deze ontwil^»ng goed gevolgd. De ten-
dens is dat er een dalend aantal bedrijven komt met een
toenemend aantal varkens per bedrijf.
De voordelen van specialisatie zijn o.m. lagere kostprij-
zen, ekonomischer werken, maar er zijn ook nadelen als
prijsgevoeligheid, ziekten, hogere eisen vakmanschap
va.n de boer etc.

De heer Busscher gaf vervolgens enkele nuttige wenken
t.a.v. de opvoering van het aantal worpen per zeug per
jaar zoals voeding, spuiten, goede administratie, zeugen
op nieuw stuk grond daten weiden,, goede vruchtbare
beren, op tijd inenten, vroeg afspenen van de biggen na
plm. 6 weken etc.
Hij behandelde hierna nog het aantal geboren biggen
per worp, de erfelijke aanleg, het aantal grootgebrachte
biggen per worp, manier van voeding etc.

Na de pauze gaf spreker nog een uiteenzetting over de
afzet via fokker-mester en gaf hij adviezen. Daar de
ontwikkeling zich volgens de heer Busscher niet zo
sterk meer zal gaan voortzetten als in het verleden,
raadde hij degenen die er toe in staat waren en de mo-
gelijkheden hadden, aan om een verstandige uitbreiding
te doen. Er werden hierna nog diverse vragen gesteld
waarbij zich een aangenome gedachtenwisseling ontspon.

„Piet Dekker wisselbeker"
Zoals ©Ik jaar, hield de Vordense damclub vrijdagavond
voor haar leden de traditionele gongwedstrijd. De inzet
is de „Piet Dekker wisselbeker" waar thans voor de
vierde keer om werd gespeeld. De eerste twee jaren
kwam B. Nijenhuis in het bezit van de beker en vorig

jaar J. Oukes. Thans was het wederom Nijenhuis die de
eer voor zich opeiste.

De deelnemers waren ondergebracht in 6 poules van 5
per.sonen. Na een spannende strijd kwamen de volgende
spelers als poulewinnaar tevoorschijn: J. F. Geerken,
B. Nijenhuis, S. Wiersma, J. Leunk, A. Wassin en H.
Hulstijn. Na het spelen van een halve kompetitie kwam

delijk B. Nijenhuis met 10 punten als winnaar te-
voorschijn en kwam hij tevens in het bezit van boven-
genoemde wisselbeker.

Laatste kompetitiewedstrijd
Het tweede tiental van DCV spoelt a.s. vrijdagavon
laatste kompetit ie; rijd en wei tei len DCL I uit Lochem.
Deze ontmoeting wordt in zaal Ksk* l d .

Na eer, :>.•• '.svolle sart, waarbij de Vnrdenaren
nog een tijdje de leiding hadden in hun afdeling, staan
zij momenteel in de middenmoot, hetgeen een goede
prestatie is, want zij komen dit seizoen nl. voor de eerste
maal uit in de Ie klas.

DCV in het kerstdamtoernooi
Vijf leden van DCV hebben in Wagening deelgenomen
aan een kerstdamtoernooi dat werd georganiseerd door
de Wageningse damvereniging WSDV. Aan dit toernooi
zonder «ieten werd in totaal door 125 personen uit alle
delen van het land deelgenomen.

Van Vordense zijde kwamen S. Wiersma, A. Wassink,
H. Klein Kranenbarg en B. Nijenhuis uit in de hoofd-
klasse terwijl W. Wassink zijn geluk in de Ie kla
proefde. Zij kwamen tot behoorlijke prestaties.

Damesteam waterpolo
Eind januari begin februari a.s. zal de winterkompetitie
van het distrikt Twente-IJsselstreek een aanvang n e
men. Dit betreft dan de dameskompetiie.

Om niet geheel onvoorbereid aan de start te verschij-
nen zullen de dames van Vorden a.s. zondag in het
Sportfondsenbad te Apeldoorn een vriendschappelijke
wedstrijd spelen tegen AZC I. Deze ontmoeting wordt
's middags gespeeld.

Het zevental van Vorden zal uit de vo!gende dames
worden samengesteld: T. Oonk, A. Pelgrim, M. Schup-
pers, mevrouw Velhorst, R. Verstoep, G. Verstoep, G.
Smit en G. Hellewegen.

,De Graafschap'
Tweede Kerstdag werd een gezamenlijke terreinrit ge-
houden door „De Graafschaprijders" ditmaal georgani-
seerd door de heer W. Wagenvoort.
25 ruiters namen, deel aan deze rit. In Hackfort bij de
heer Rietman (Bosmanshuis) werd men gastvrij ont- Op sportgebied is de situatie voor „Vorden" zeer belangrijk verbeterd in 1968


