
Donderdag 29 december 1966
28e jaargang no. 40

Uitgave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l /üü,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

„DE GRAAFSCHAP" ORGANISEERDE
KAARTLEESRIT

De landelijke rijvereniging „De Graafschap" uit
Vorden organiseerde 2e kerstdag voor eigen le-
den een kaartleesrit, die onder bijzonder fraaie
weersomstandigheden werd gehouden. Aan deze
rit, die een lengte had van 15 km werd door 22
ruiters en amazones deelgenomen.
Nadat de paarden naar huis waren gebracht,
kwamen de deelnemers 's middags in café 't
Zwaantje weer bijeen waar de voorzitter, de heer
D. Norde, de prijzen uitreikte.
De eerste prijs werd met 2 strafpnten gewonnen
door mej. D. Eggink. De verdere uitslagen wa-
ren: 2. B. Wunderink 3 strafpnt.; 3. en 4. mej.
I. Wesselink, H. Groot Roessink, W. Winkel en
D. Eggink allen met 9 straf pnt.; 5. H. Berenpas
en T. Bleumink 14 strafpnt.; 6. G. Wolterink 28
strafpnt.

KERSTFEESTVIERINGEN

Ook Vorden bleef niet achter om op allerlei wijze
het Kerstgebeuren te herdenken.
Zo hield de afd. Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen een kerstmiddag voor de be-
jaarden. De mindervaliden werden met de auto
gebracht en gehaald door bereidwillige mensen.
Hier was ook samenzang en het voorlezen van
een kerstverhaal „De Postbode" de hoofdschotel
alsmede een ruime traktatie. Voor eigen leden
volgde een kerstavond in de zaal van „'t Wapen
van Vorden". Na de liturgie werd een kerstverhaal
„Het woonwagenkamp" verteld, terwijl enige da-
mes het kerstspel „De rode gordel" opvoerden.
Ook Jong Gelre bleef niet achter een kerstavond
te houden. In zaal Lettink werd het kerstfeest ge-
houden van de Kinderevangelisatie. Diverse zon-
dagsscholen vierden met hun kinderen het aloude
feest.

Kerkdiensten

ZATERDAG 31 DECEMBER (oudejaarsdag)

, Ne d. Her v. K e r k
14.30 uur ds. J. H. Jansen
19.30 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r I
19.30 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. k e r k D o r t>
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAG l JANUARI (nieuwjaarsdag)

Her v . K e r k
10.30 uur de heer Smit emeritus

G e r e f . k e r k
's Morgens 10 uur ds. Th. P. van Belzen
's middags 3 uur ds. Th. P. van Belzen

___
ZONDAGSDIENST DOKTOREN

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

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

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.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN

van vrijdag 30 decemM* 4 uur tot maandagmor-
gen 2 januari 7 uur ^P
A. Harmsma, telefoon 05752-1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens
lenweg 19, telefoon

men zich aan Mo-

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

«**<s

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Marjo, dochter van W. H. Martinus en
W. A. Aantjes; Jan Willem, zoon van A. Schou-
ten en G. J. Hoftiezer; Harmina Alberdina, doch-
ter van A. J. Boers en J. W. Hissink.
Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: A. H. Polman en M. A. J. Lichtenberg
Overleden: Maria Elisabeth van Ajndel, 95 jaar.

Ledenvergadering
Vordense Zuivelfabriek

Onder leiding van de heer G. W. Winkel hield de
Vordense coöp. Zuivelfabriek in de zaal van hotel
„'t Wapen van Gelderland" een druk bezochte na-
jaarsledenvergadering.

De voorzitter heette in zijn openingswoord in-
zonderheid welkom de heer Ir W. Pasma uit Gro-
ningen. Verder wees spreker er op dat gedurende
het eerste kwartaal slechts 0,5% meer melk was
ontvangen dan over dezelfde periode in 1965 (2e
kwartaal was dit 2,4%). Naar sprekers mening
speelden hierbij de gunstige voorjaarsweersom-
standigheden een grote rol. Voorts was het ook
zo dat er in mei ruim 23.500 meer melk. en kalf-
koeien werden geteld dan in mei 1965. Dit heeft
ertoe bijgedragen dat de melkaanvoer over mei-
juni groter was dan in dezelfde maanden van
1965. In het derde kwartaal lag de melkaanvoer
bij de zuivelfabrieken 3,3% hoger dan in het jaar
tevoren. Voor het melkprijsjaar 1966-1967 werd
de richtprijs vastgesteld op 33,5 cent per kg te-
gen 3,7% vetgehalte. Ten opzichte van het voor-
gaande melkprijsjaar betekent dat een verhoging
van 1,5 cent. Op 24 juli jl. in in Brussel ten aan-
zien van de gezamenlijke richtprijs vastgesteld
voor het melkprijsjaar 1968-1969 op 35,30 per 100
kg bij 3,7% vet of 37,30 franko fabriek. Hierbij
is niet voorzien in een herzieningsolausule. Voor
ons land betekent dit dat de richtprijs de 2e ko-
mende jaren nog met 5,4% verhoogd kan worden.

Als het huidige tempo in loon- en kostenstijging
zich de komende jaren handhaafd zal een verdere
achteruitgang der inkomstenpositie van de vee-
houder onvermijdelijk zijn. Wanneer wij de tegen-
woordige grondprijzen zien, de waarde van de
gebouwen, de bedrijfsinventaris en het vee en als
wij rekenen de onkosten aan de gebouwen, de in-
vestering die gedaan moet worden om enigszins
met de tijd mee te gaan met de tegenwoordige
bedrijfsverandering die steeds verder gaat, waar

blijven wij dan als boer en ondernemer? Wat
voor rente ontvangen wij voor het benodigde ka-
pitaal om ons bedrijf uit te oefenen met al de ri-
siko's daaraan verbonden? Het boekjaar van de
fabriek is volgens spreker noig wel niet ten einde
doch wij kunnen wel zeggen dat de Zuivelfabriek
een goed jaar heeft gehad.

Vervolgens deed de direkteur, de heer M. Groen,
enige mededelingen aangaande de zuivel in het
algemeen en in eigen bedrijf.

De melkaanvoer tot en met 12 november jl. be-
droeg 17421788 kg, dat was 5% meer dan over
dezelfde periode van het vorige jaar. Gemiddeld
werd hiervoor uitbetaald ruim 31 cent per kg
(vorig jaar was dit 29,5; cent). Verwacht wordt
dat de nabetaling welke t.z.t. zal plaats vinden,
vrijwel gelijk zal zijn aan die van het vorig jaar,
zodat de richtprijs van 33,5 cent per kg ruim zal
overschreden worden. Aan kwaliteit op de melk
werd tot en met 12 november jl. uitbetaald
ƒ 106557,90 (vorig jaar ƒ 91957,29) alzo ƒ 14600,61
meer dan het voorgaande jaar. Aan korting was
ingehouden ƒ 18813,31 (vorig jaar ƒ 19361,21).

De boterproduktie bedroeg plm. 220.000 kg. Het
is te verwachten dat dit jaar ruim l miljoen kg
melk meer tot kaas wordt verwerkt dan in 1965.

Het gevolg hiervan is dat de opslagruimte te klein
wordt en dat binnen de voorgestelde termijn moet
worden afgeleverd. Het melkvervoer in 1967 zal
door dezelfde melkrijders geschieden. Het bestuur
had besloten het rijloon met 5% te verhogen.

Vervolgens sprak Ir Pasma over zijn verblijf in
Australië en Nieuw Zeeland verduidelijkt met
enige prachtige dia's.

De voorzitter dankte de heer Pasma voor zijn
bijdrage aan deze vergadering.

Een voorspoedig 1967

wordt u toegewenst door de redaktie uan het Vordense blad „Contact"

KERSTZANGBIJEENKOMST
Door een vervelend misverstand waardoor er geen
microfoon aanwezig was op onze kerstzangavond,
was er geen gelegenheid een volledig slot- en
dankwoord na afloop van de bijeenkomst namens
heit kerstweekkomité te spreken.
Het is daarom bijzonder prettig dat de uitgever
van Contact hiervoor spontaan plaatsruimte aan-
bood, waarvoor hem namens ons komité hartelijk
dank en waarvan natuurlijk gaarne gebruik wordt
gemaakt.
Het was dan de derde keer dat het komité aan de
Vordense gemeenschap ^ui prachtig verlichte
kerstboom met de zang^Bid kon aanbieden en
ook ditmaal slaagde dit gcweuren weer uitstekend,
gezien de tegenwoordigheid van enige honderden
aanwezigen. Een getal dat zeker groter was ge-
weest, wanneer de torenklok, thans buiten ge-
bruik, de bewoners van ons dorp en omgeving
door haar klanken tijdigLad kunnen waarschu-
wen, maar dit zal onget^Bfeld o.o.v. in de kerst-
week 1967 weer mogelijlHtfjn.
Nu ons komité dan drie jaar achtereen dit gebeu-
ren voor Vorden mocht verzorgen is het wel dui-
delijk dat dit drie jaar geleden geen stunt is ge-
weest maar dat het komité haar ideële toch blijft
nastreven en waaruit deze opzet geboren werd.
Namelijk om ook hen, die geen deel hebben, of
willen hebben, aan het feest der geboorte door
de verlichte boom en door de samenzang aange-
raakt zullen worden en tot nadenken zullen wor-
den gebracht. Natuurlijk zullen er altijd mensen
zijn, die voor dit soort kerstmisviering geen be-
langstelling hebben of willen opbrengen. Dit zal
het komité echter niet verhinderen op de haar in-
geslagen weg voort te gaan. Wat dankzij de bij-
zonder igoede en prettige samenwerking tussen
de verschillende verenigingen ongetwijfeld zal luk-
ken. Daarom brengt het komité allereerst har-
telijk dank aan de D. en H. van Concordia, Sur-
sum Corda, Excelsior, Dameskoor, Mannenkoor
en het R.K. Gemengde koor, die met direkteur
Wissink zo'n prettige leiding bij de kerstzang ga-
ven. Hartelijk dank ook aan B & W der gemeente
Vorden voor hun begripvolle medewerking en ook
aan de dienst Gemeentewerken, die op voortreffe-
lijke wijze het halen en plaatsen van de boom
verzorgde. Ook de installateur die de mooie ver-
lichting aanbracht hartelijk dank, die eveneens
gaarne wordt gebracht aan de fam. Thate en haar
medewerker de heer H. Olthof, die deze prachtige
denneboom ter beschikking stelden. Tenslotte niet
te vergeten de onontbeerlijke financiële steun van
de Vordense Winkeliersvereniging en de bijdragen
van VVV en het Nut.
Een en ander is wel een uniek voorbeeld van wat
door goede samenwerking tot stand kan worden
gebracht.
De kollekte die vorige jaren aan het eind van de
bijeenkomst werd gehouden, is achterwege gela-
ten omdat het komité meende dat het eigenlijk
in het geheel niet paste.
Wel hoopte zij, dat Vordens inwoners het goede
en prettige voorbeeld dat enkelen reeds gaven
door spontaan hun bijdrage aan het komité be-
schikbaar te stellen voor het mooie, ideële doel,
dit voorbeeld zullen volgen.
Penningmeester is de heer Remmers, Nieuwstad,
terwijl ook de andere komitéleden uw bijdrage
gaarne zullen aannemen.

OPVOERING KERSTSPEL
De lekespelgroep Lektion uit Vorden voerde jl.
woensdagavond in de Gereformeerde kerk in een
tweetal voorstellingen met succes op een kerst-
spel van Stephen Vincent Benet „Een Kind is
ons geboren". De belangstelling hiervoor was goed
te noemen.
Medewerking verleenden mej. P. Jacobi, sopraan,
een interkerkelijk jeugdkoor o.l.v. de heer D.
Woudstra. De dekors waren goed verzorgd door
de fa Boerstoel Vorden alsmede de stoffering
door de heer Neerhof Vorden. De fa Doornik uit
Arnhem leverde de kostuums terwijl de grime
bij de heer Boltjes uit Almen in goede handen
was. Mej. S. v. d. Valk deed dienst als souffleuze.
De regie had de heer W. Jansen Vorden.
De medespelenden hebben allen hun best gedaan
om iets van het kerstgebeuren aanschouwelijk
weer te geven zoals het door de schrijver van dit
stuk was bedoeld.
Ds. J. H. Jansen en rektor Pans spraken bij elke
voorstelling enige openingswoorden.

GESLAAGD
Voor het diploma jonggezel handzetter in het
boekdrukkers, rasterdiepdruk en chemigrafisch
bedrijf slaagde te Utrecht onze plaatsgenoot, de
heer R. Huizinga. De praktische opleiding genoot
hij bij drukkerij Weevers v/h Wolters te Vorden.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld:
Jansen—A. Wassink O—2; KI. Kranenbarg—Es-
selink 2—0; KI. Brinke—W. Wassink 2—0; S.
Wiersma—J. Hoenink 2—0; Hesselink—Hulshof
O—2; Geerken—Ter Beest 2—0; Van Dijk—Nijen-
huis O—2; Hulstijn—Wentink O—2.
Jeugdafdeling: R. Bos—H. Mokkink 2—0; H. Teu-
nissen—B. Rietman O—2; G. Ellenkamp—H.
Kreunen 2—0; H. Bekker—H. Eggink O—2; S.
Mombarg—J. Stoffels 2—0.

ONVERWACHTE NEDERLAAG VOOR DCV l

Afgelopen week verloor DCV l onverwacht van
DSD l uit Sinderen. De persoonlijke uitslagen wa-
ren: J. Nijenhuis—B. Nijenhuis l—1; J. Huls—J.
Oukes l—1; B. Berkelder—A. D. Smeenk l—1;
H. Rikkers—J. F. Geerken 2—0; Th. Mijnen—G.
ter Beest O—2; Th. Weenink—N.N. l—1; J.
Krayenbrink—H. KI. Kranenbarg l—1; J. Kem-
per—S. Wiersma O—2; J. Grevers—G. Hulshof
2—0; G. Lammers—J. Hoenink 2—0. De uitslag
was 11—9.

VORDEN l WON MET VAN BRUMMEN
Vorden l heeft 2e kerstdag een vriendschappelijke
voetbalwedstrijd gespeeld tegen Sp. Brummen.
Deze sportief gespeelde ontmoeting werd ver-
diend door Vorden gewonnen.
Voor de rust nam de thuisclub door Jurriëns een
l—O voorsprong doch via een strafschop brachten
de bezoekers de stand voor de thee in evenwicht.
In de tweede helft bezorgden Dostal A. Nijenhuis
en Beyen de thuisclub tenslotte de 4—l zege.

Agenda
11 januari Voorlichtingsavond Bond

van Plattelands Vrouwen
over vloerbedekking

12 januari Gekombineerde ledenverga-
dering Jong Gelre

13 januari Gekombineerde ledenverga-
dering Jong Gelre

14 januari Winterexcursie heren
Jong Gelre

17 januari Ned. Chr. Vrouwenbond
Majoor v. d. Veer uit Brum-
men: een geheim agent
springt af.

19 januari Nutsavond
21 januari Toneelstuk „Pinky, een

blank negermeisje" Lekton
26 januari Culturele avond Jong Gelre,

Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL

27 januari Jaarfeest CJV dorp
28 januari Jaarfeest CJV dorp
l februari Toneelstuk „Pinky, een

blank negermeisje" Lekton
8 februari Exc. prof. mr I. A. Diepen-

horst komt spreken voor de
ARP in hotel „'t Wapen
van Vorden"

16 februari Nutsavond
18 maart Nutsavond
6 april Nutsavond

De besturen van de diverse verenigingen
worden verzocht hun data aan ons door te
geven dan worden deze bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.



ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheïdsweg telefon 1736

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEBKALVEREN
voor het mesthok.

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vordenj
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

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

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

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

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Wij wensen allen een
voorspoedig 1967 toe

FAM. W. PARDIJS

A. JANSEN
schoenhandel en pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een
voorspoedig 1967 toe

Levensmiddelenbedrijf
HILFERINK-WOLSINK
't Hoge 3

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Bakkerij Schuppers & Zn
Dorpsstraat 11
Burg. Galléestraat

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Voor de
komende feestdagen
en lange winteravonden

Philips platenspeler
met versterker v.a. 1169,-

STEREO PLATENSPELER

f 299,-

Feestelijke aanbieding
tot januari GRATIS 2 stereo lang-
speelplaten bij aankoop van een
platenspeler vanaf

f 169,-

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Voor oud en nieuw
OLIEBOLLEN
APPELBEIGNETS
APPELGEBAK
APPELBOLLEN
SNEEUWBALLEN
SAUCIJSEBBOODJES

Onze specialiteit: zwanehalzen
Graag vroegtijdig bestellen

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Kerkhoven
WIJ WENSEN ALLEN EEN
GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

B. H. Visser- Super Cleaning
Burg. Galléestraat 44

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Fam. R. J. Koerseiman
Burg. Galléestraat

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

ASSURANTIEKANTOOR

WIJ WENSEN U EEN

VOORSPOEDIG EN MUZIKAAL

1967

Muziekhuis Vorden
Stationsweg l — Telefoon 1289 — Vorden

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG 1967

RAADHUISSTR.. VORDEN

J. van Zeeburg
wenst allen een

GELUKKIG 1967

De Katholieke Volkspartij
afdeling Vorden-Kranenburg

wenst haar leden, nieuwe leden, toe-
komstige leden en kiezers een
GELUKKIG NIEUWJAAR
en . . . . een juiste keuze in 1967

EEN HEEL JAAR LANG,

DE ALLERBESTE WENSEN
VOOR ALLE MENSEN

DOOR FRANS: U WEET WEL

Frans Kruip

Schildersbedrijf — Verfhandel

J. M. Boerstoel

EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1967

wenst u

Fa Hartens
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg

Zoutjes en kaaskoekjes
Saucijzebroodjes
Pasteitjes
Ham. en kaassoesjes
Chipolatapudding
Appelgebak enz. enz.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

WIJ WENSEN EENIEDER
EEN VOORSPOEDIG 1967

wenst clientèle, vrienden en bekenden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

EEN VOORSPOEDIG 1967
U ALLEN TOEGEWENST

G. W. Luimes - B. Lammers

WIJ DANKEN U VOOR HET
GENOTEN VERTROUWEN EN
WENSEN U ALLEN EEN
VOORSPOEDIG EN GELUKKIG
NIEUWJAAR

Fa Helmink
en personeel

Het bestuur van het N K.V.
afdeling Vorden . Kranenburg

WIJ WENSEN U ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1967

G. ten Have
Machinefabriek voor Molenbouw
Stationsweg 2 — Vorden

FaJ.W.AIbers
WENST IEDEREEN

EEN GELUKKIG

EN

VOORSPOEDIG

1967

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG 1967

TRANSPORTBEDRIJF

Fa J. J. Woltering £ Zn
aan allen een

VOORSPOEDIG 1967 TOEGE-
WENST

G. Weulen Kranenbarg
en personeel

Boerenleenbank Kranenburg
D 127 a — VORDEN

In verband met de afsluiting der
boeken is het kantoor op

VRIJDAG 30 DECEMBER NA
12.30 UUR

gesloten
De avondzitting komt hiermede ook
te vervallen en is nu op

donderdagavond 29 dec.
van 19-21 uur.
U gelieve hiervan goede nota te
nemen.

Boerenleenbank Kranenburg
D 127 a — VORDEN

V O R D E N

Konfektie en Manufakturen

WENST AL ZIJN CLIENTÈLE

EEN GELUKKIG 1967 TOE

Café Bloemendaal
Stationsweg

WENST ALLEN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

„Zowel voor gezonden als voor cranken,
koopt men hier goede dranken".

D. Beek - 't Hoge 61
wenst allen een GELUKKIG 1967

A. R. Heuvelink
Kranenburg — Depot Wessanen

ZALIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

wenst alle afnemers, vrienden en
kennissen een

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburg's Belang
wenst u allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
1967

WIJ BAKKEN VOOR U:

OLIEBOLLEN

APPELBEIGNETS

APPELBOLLEN

APPELFLAPPEN

APPELCARRE'S

SAUCIJZEBROODJES ENZ

Schuppers & Zn
bakkerij

Bestellen tot vrijdagmiddag 12 uur

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA

wenst allen een
gelukkig 1967

Wij wensen clientèle,
vrienden en kennis-
sen een
voorspoedig 1967

WED. TOLKAMP
Kranenburg

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden

een gelukkig nieuwjaar

Wasserij
BRANDENBARG

wenst allen een
voorspoedig 1967

B. Siebelink

GEBR. VAN ASSELT
Linde

wensen u een
voorspoedig 1967

Wij wensen alle
clientèle een
voorspoedig 1967

VAN HAMOND'S
Oliehandel

H. J. REMMERS
Zutphenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen vrienden
en klanten een
voorspoedig 1967

Garage A. G. TRAGTER
en personeel

Hoveniersbedrijf
l a <j«»br. KETTELERIJ

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig en voor-
spoed i j> 1967 t (M«.

Café DE ZON

Autorijschool
„DE EENDRACHT"

geslaagd 1967
wenst allen een

Wij wensen allen een
voorspoedig 1967

PH. J. SESSINK
Kranenburg

B. T. RONDEEL
Metsel- en aannemersbedr.
Ruurloseweg D 24
Telefoon 1479

wenst u allen een
voorspoedig 1967

J. H. WILTINK
wenst clientèle en be-
kenden een
voorspoedig en gry.o-
gend nieuwjaar

Wij wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE Kil UZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat 48

Slagerij
B. G. VLOGMAN
v/h Kieskamp

wenst allen een
voorspoedig 1967

Wij wensen u allen
een goede jaarwisse-
ling en een voorspoe-
dig 1967 met goede
eetlust.

Fam. SCHURINK
Bakkerij

Firma G. J. BARINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen
veel heil en zegen

H. LUTH, Nieuwstad 4
Textiel en konfektie

FIRMA GOSSELINK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig 1967

A. J. LETTINK
smederij

wenst allen een
gelukkig en
voorspoedig 1967

Garage
Driki i s Groot Jebbink
en medewerkers

wensen allen een
voorspoedig 1967

Fa G. W. Bielderman & Zn
Aannemersbedrijf

wenst clientèle en
bekenden een

voorspoedig nieuwjaar

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboek-
handel
„JAN HASSINK"

wenst allen een
voorspoedig 1967

Wij wensen alle
clientèle, vrienden en
kennissen een
voorspoedig 1967

FAM. WEUSTENENK
en personeel
schildersbedrijf 't Hoge 31

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

SMIT
Zutphenseweg



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje
HARMINA ALBEKDINA

(José)
A. J. Boers
J. W. Boers-Hissink
Hansje

Vorden, 27 december 1966
't Wiemelink 29

Voor de blijken van belang-
stelling welke wij bij ons
huwelijk mochten ont-
vangen, zeggen wij hartelijk
dank.

D. Nijenhuis
G. Nijenhuis-

Groct Roessink
Vorden, december 1966
E 7

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 25-jarig
huwelijksfeest ondervonden,
betuigen wij allen onze har-
telijke dank.

K. Spiegelenberg
D. Spiegelenberg.

Nijhuis

Vorden, december 1966
Nieuwstad 17

GESLOTEN
OUDEJAARSAVOND OM
6 UUR EN NIEUWJAARS-
DAG DE GEHELE DAG.

Café LETTINK

Te koop: Jaarsnia kolencon-
vector, 13000 kcal/h. en
plastic jerrycans, inh. 20 lit.
l maal gebruikt.
De Steege 5, telefoon 1843

Te huur: Flinke kantoor-
ruimte. Ook geschikt voor
magazijn. D. Luichies,
Het Hoge 52, Vorden

Gevraagd: Een in redelijke
staat verkerende fornuispot
ca 200 liter. Havo borstel-
fabriek

Aangeboden: Gem. of on-
gem. kamers met gebruik
van keuken voor juffrouw
of echtpaar zonder kinderen
Brieven onder letter M
bureau van dit blad

Jonge man 24 jaar zoekt:
Kosthuis, alleen voor ontbijt
en slapen. In Vorden.
Brieven onder no. 40-1
bureau van dit blad

Te koop: A.M.I. 6 bouwjaar
1963, benzine 1-18 km 100%
ook wel ruilen met Volks-
wagen, bouwjaar '62-'63,
Keuring toegestaan.
A. Penninkhof, Molenw. 14
Vorden

Te koop: 6 roodbonte nieuw-
melkte koeien, 20-25 liter
melk per dag. Veehandel
Vlogman

TROUW en
VIBIOVINGS

Siemerink
Zutphenseweg

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien hebben
wij

TEPELBESCHERMERS
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan. Zeer ideaal.

FA G. W. LUIMES
Telefoon 1421

Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken a ƒ 1000,—

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

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelve-
zels koopt u het voordeligst
bij:

FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

Heden overleed in de gezegende ouderdom van
95 jaar onze lieve moeder en oma

M. E. VAN ANDEL

B. Kuijs-van Andel
L. Kuijs
LUC en Janine
Fleur

Vorden, 24 december 1966
„de Wehme"

De begrafenis heeft woensdag 28 december op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaats gevon-
den.

OLIEBOLLEN
8 stuks voor f l,-
Bestellingen gaarne uiteriyk donder
dagmiddag 2 uur.

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

Televisie

Alleen Philips televisie
voor f 599,- met inruil!
Vraag demonstratie bij u thuis, dan
kunt u pas rustig uw keus maken.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Einsbroek i Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Voor 't nieuwe jaar een goed begin?
Wel, schenk dan van Frans Smit iets in!

DEZE WEEK NOG BIJ AANKOOP
VAN EEN BANKSTEL

een passende

salontafel gratis!
BANKSTELLEN REEDS VANAF

f 395,- 4

Voor uw

nieuwjaarsviering
Alle soorten

GLAZEN, COCKTAILPRIKKERS,
NIEUWJAARSROLLEN EN
WAFELIJZERS, BAKBLIKKEN,
APPELBOREN ENZ.

Koersolman

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

—»x Vrijdag en zaterdag

200 gram boterhamworst
200 gram kalfspatee
500 gram fijne rookworst
200 gram oiitbijtspek
200 gram hoofdkaas

Dorpsstraat

60
100
175
100
60

Vergeet niet zo'n
heerlijke salade te bestellen!

EN ALS TOETJE EEN LEKKERE
IJSTAART ! ! !

1/2 haan
Biefstuk
Karbonade
Slaatje
Frites
enz. enz. enz.

ƒ 2,50
„ 2,50
„ 1,75
,. l,—

40 cent per persoon

LUNCHROOM RESTAURANT

„de Rotonde"
Telefoon 1519 — Vorden

W i j yjju oud- en nieuwjaarsdag
geopend. W\j bezorgen oudejaars-
avond tot 10 uur, maar bestelt u wel
even vroegtijdig ?

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1967

Angst
is een slechte raadgever. Luister
naar krakers moet u nooit doe
deze hebben nooit geen eerlijke be-
doelingen. Vaak hebben deze zelf
wat te verbergen.

Als wij u petroleum of haardolie
aanbieden voor 13 cent per liter,
dan is dat een eerlijk en zuiver
produkt. Hot hoeft niet verder ge-
kraakt te worden.

Petroleum of olie 13 cent per liter

N. J. Keune
Industrieterrein —• Vorden — Telefoon 1736

Garage Kuypers

wenst allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR

ASSURANTIEKANTOOR

Janssen
Heeft speciale

auto-premie
voor beperkt gebruik
(tot 10.000 km) en geeft

40 procent korting
na 4 jaar schadevrij rijden.

WIJ WENSEN U EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG 1967

SIGARENMAGAZIJN

D. Boersma
Dorpsstraat 6

SCHILDERSBEDRIJF

T. M. Uiterweerd
wenst allen een

VOORSPOEDIG 1967

Hotel Bakker
Telefoon 1312 — Vorden

SPECIAAL AANBEVOLEN SCHOTELS
VOOR OUDEJAARSAVOND

Verse kreeft
Hors d'oeuvre
Russische eieren
Huzarensla
Rode zalmmayonaise
Bitterballen
Vleescroquetten
Vleespasteitjes
Borrelgarnituur enz.

Gaarne vroegtijdig bestellen
Binnen- en buitenlandse likeuren,
wijnen en gedistilleerd.
Prachtige zaal beschikbaar voor
bruiloften en partyen

WIJ WENSEN U EEN
VOORSPOEDIG 1967

Het bestuur van de

voetbalvereniging „Vorden
wenst haar leden en donateurs een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

A. F. Wiggers
LINDE

VOOR WASMACHINES, CENTRI-
FUGES, WASAUTOMATEN,
HAARDEN, olie of kolen, l- en 2-
persoons ELEKTRISCHE DEKENS,
SCHAATSEN, VUURWERK

WIJ WENSEN U ALLEN

EEN ZALIG NIEUWJAAR

DE LAATSTE DAG VAN HET
JAAR NATUURLIJK SMULLEN
VAN ZO'N

heerlijke schotel
VAN

„'I Wapen van Vorden
De gezamenlijke
Vordense bakkers

delen u mede dat er a.s. maandag
2 januari

geen brood
wordt gebakken
er wordt dus ook niet bezorgd.
De winkels zijn open tot 's middags
l uur

Het bestuur

F. P. SMIT
Telefoon 1391

S.V.P. VROEGTIJDIG BESTELLEN

WIJ WENSEN U ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1967

ELEKTRISCHE OUBLIE IJZERS
ELEKTRISCHE WAFELIJZERS
BITTERGLAASJES
PORT- EN WIJNGLAZEN

Bij het begin van het nieuwe jaar wensen wij
clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig
nieuwjaar

wenst allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Aan al onze vrienden
en klanten een
gelukkig nieuwjaar

FA HIETBRINK
P. DEKKER

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuw-
jaar

Sigarenmagazijn
'T CENTRUM
G. W. Eijerkamp

J. HEINTJES
Alle verzekeringen

wenst vrienden en
clientèle een
voorspoedig 1967

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
voorspoedig 1967

Wij wensen u een
voorspoedig en
gelukkig 1967 toe

Horlogerie SIEMERINK

Wilt u het nieuwe jaar
goed inzetten?

Begin dan met
VERSE HAANTJES
van

ROVO
POELIERSBEDRIJF

Tevens wensen wij u
een voorspoedig 1967
toe

Varkenshandel
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1967 toe

Fam. W. H. RUITERKAMP
Dorpsplein 26, Ingen

wenst vrienden en
bekenden een
voorspoedig 1967

JOH. BOERS & ZN
Vee- en varkenshandel

wensen vrienden en
cliënten een
voorspoedig 1967

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

wenst vrienden en
haar clientèle een
voorspoedig 1967

Wij wensen allen een
prettige jaarwisseling
en alle goeds voor '67

P. B. H. SCHOENAKER
Kranenburg

Wij wensen allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

A. J. EIJKELKAMP café
(zaterdag oudejaarsdag na
6 uur gesloten)

A. MEENINK
Biggen, en varkenshandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Uw VIVO kruidenier
A. MEMELINK

wenst u allen een
voorspoedig 1967

Vee. en varkenshandel
D. J. JANSSEN
en medewerkers

wensen allen een
voorspoedig 1967

FAM. BEERNING
wenst alle clientèle
en bekenden een
voorspoedig 1967

FA B. A. BORGONJEN
naaimachinehandel
Kerkstraat 13 - Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u een
gelukkig nieuwjaar

FAM. G. REMMERS

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig nieuw-
jaar

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij
M. G. JANSEN
Telefoon 145,1

Een gelukkig 1967
voor u allen wordt u
toegewenst door

Smederij H. VAN ARK

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

wenst allen een
voorspoedig 1967

Een gelukkig 1967
wordt u toegewenst
door het bestuur en
leden van

„DE VOGELVRIEND"

J. WENTINK
Horlogerie

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar



Nieuwjaarskaarten - Vuurwerk
K O E R S E L1VIA N Burg. Galléestraat - Vorden

N u ts gebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG l JANUARI, 8 UUR:

Laurel en Hardy
als struikrovers

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

BIJ RIJSCHOOL

IN DE LEER ! ! !

Telefoon 1373 of 1329

WIJ WENSEN U EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Voor feestelijke dagen...
Met de feestdagen geurt het heerlijker in huis dan ooit.
Juist cfón komt het volle aroma van lekkere koffie tot zijn recht.
En lekkere koffie: dat is Douwe Egberts Koffie, het fijnste
van de plantages, op speciale manier gebrand... en, door de
grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar.

IDOUWE EGBERTS

s
K 214

250 g 2.14

Bejaardenkring
op donderdag 5 januari a.s. om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

Met mevrouw Pasma

de jaarwisseling
hoort een lekker glaasje

COGNAC
CITROEN
JENEVER
BRANDEWIJN OF WIJN LIKEUR
ENZ. ENZ. VAN

P. B. H. Schoenaker
KRANENBURG

DE BESTE KWALITEITEN
STEEDS VOORRADIG

Bij een fles spaanse wijn en een
halve liter abrikozen op sap

Fles jus d'orange cadeau

Wintersportief
zijn onze

Franse, Noorse en Italiaanse truien
vesten en pullovers in prachtige des-
sins.

Helanca damespantalons en wollen
heuppantalons.

Knickerbockers, corduroy voor
dames en heren.

Nylon jacks, isothermyl gevoerd.

Sportieve warme sjaals, wol en zijde,
nieuwste kleuren.

Nylon en suède skiwanten, water- en
winddicht, warm gevoerd.

Wollen schaats- en scootermutsen,
duivelcaps.

„JANUS" de echte Noorse sokken,
kousen en want.en

Martens
Wapen- en Sporthandel

Nog één week
kunt u profiteren van onze
grandioze openingsaanbieding!

VOOR ELKE ƒ 10,— BIJ ONS BESTEED ONTVANGT

U TOT A.S. ZATERDAG

f 1,50 aan waardebonnen
DIE U GEHEEL VRIJ NA EIGEN KEUS KUNT
BESTEDEN.

(De uitgegeven bonnen blijven geldig.)

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

RAIFFELSENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 Telefoon O 57 52 - 12 52 Postgiro 86 29 23

•
In verband met de afsluiting der boeken is het kantoor
der bank in het tijdvak van

30 december 1966 t.m.
13 januari 1967
uitsluitend geopend des morgens van 8.30 - 12.30 uur.

Overigens staan wy ook in 1967 geheel tot uw dienst

Hier komt
iets nieuws!

In het nieuwe
jaar 'n nieuwe
handige
aansluiting

Sleutels overbodig, dankzij de
nieuwe aansluiting voor de

butagasfles!

NEEM DAAROM NA 2 JANUARI VOORAL MET DE
LEGE SHELL BUTAGASFLES DE DRUKREGE-
LAAR + SLANG MEE

Niet vergeten!

HOOFDDEPOT:

NA 2 JANUARI WANNER U GAS HAALT BIJ EEN
VAN ONDERSTAANDE DEPOTS

6. Emsbroek l Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

TH. NIJENHUIS, DE HAAR l (PLAN BOONK)
A. A. SCHUURMAN, JULIANALAAN 6
H. BREUKER, „HET ENZERINCK"
A. J. EYKELKAMP, MEDLER E 109
A. F. WIGGERS, LINDE E 27 a
J. OLDENHAVE, DELDEN


