
Donderdag H) januari 1967
28e jaargang no. 43

Uitgave drukkerij Weever*
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 /Uu,'

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

ZONDAG 22 JANUARI

Herv. Kerk
9.00 uur ds. J. Geers van Haarlo

10.30 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Doop

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. M. S. J. de Jong van Lochem

G e r e f . k e r k
's Morgens 10 uur ds. Th. .P. van Belzen
's Middags 3 uur ds. R. de Vries van Neede

R.K. k e r k D o r i>
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.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
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
zuster J. E. v. d. Schoot (telefoon 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 zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
7 uur en de komende week van 's avonds 7 uur
tot 's ochtends 7 u. J. Wechgelaer, tel. 05752-1566

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 vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN : no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Jaqueline Johanna Maria, dochter van
T. A. Eulink en J. A. M. Hooman; Marcelinus
Bernardus Henricus, zoon van B. J. T. Rouwen-
horst en H. J. M. Mullink; Gerard, zoon van J.
Weenk en T. C. Rouwenhorst; Elisabeth, dochter
van G. W. Groot Enzerink en J. T. Seesink.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Arendina Bouwhuis, ongehuwd, 41 j.

T.m. a.s. zaterdag nog
10 procent korting

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

TONEELUITVOERING „LEKTON"
Zaterdag a.s. zal de toneelvereniging „Lekton" het
toneelspel „Pinky een blank negermeisje" van
F. Drost opvoeren.
De opbrengst van deze toneelavond is bestemd
voor het jeugdwerk in Vorden.
Voor verder nieuws zie de advertentie in dit num-
mer.

NUTSAVOND
Donderdag 19 januari zal de heer Zeeman uit
Eibergen een lezing over Wenen houden, geïllus-
treerd met prachtige kleurendia's.
Hierbij zal ten gehore gebracht worden de mooie
muziek van bekende Weense componisten.
Bij de vorige Nutsavonden liet de temperatuur in
de zaal te wensen over. Er zullen maatregelen
getroffen worden dat het er nu goed warm zal
zijn.

FERDINANT DE EERSTE PRINS DER
„DEURDREAJERS"

Het regeringsloze tijdperk van „De Deurdreajers"
de carnavalsvereniging te Vorden-Kranenburg, is
ten einde. Met groot machtsvertoon is op zater-
dagavond tijdens het in zaal Schoenaker ghou-
den prinsenbal Ferdinant de Eerste geïnstalleerd
als opvolger van de meer dan acht jaar regerende
prins Cornelis de Eerste.
De entree van de nieuwe prins was bijzonder ori-
gineel; om 11 minuten over acht toen vele honder-
den narren en narinnen reikhalzend uitkeken naar
de komst van hun toen nog onbekende heerser,
gebeurde het onverwachte. De Raad van Elf en
de Dansmarietjes verschenen op het podium,
waarna tot aller verrassing de prins plotseling
uit een groot televisietoestel sprong begeleid door
zijn trouwe opperadjudanten. Met luide toejui-
chingen werd hij door zijn Deurdreajers begroet,
maar allereerst verwelkomde voorzitter, de heer
J. Hartman, de nieuwe prins (de heer D. Weenk
uit Ruurlo), die als lid van de carnavalsvereni-
ging bij velen bekend was. De voorzitter hoopte
in zijn toespraak dat de prins die bij zijn doop de
naam Ferdinant de Eerste ontving, het carnavals-
feest met vaste hand zou weten te leiden evenals
zijn roemrijke voorganger. Hij installeerde hem
hierna door hem de eretekenen om te hangen en
te overhandigen, waarna Ferdinant de Eerste in
zijn maidenspeech dank bracht aan zijn onderda-
nen, voor de ze£r hartelijke ontvangst. Hij hoopte
in goede haraA^e met hem te kunnen samen-
werken om heWprinsenbal, maar ook de komende
vier carnavalsdagen waardig en gezellig te laten
verlopen zonder wanklank. Hierna schonk hij de
scheidende prins uit waardering voor zijn ruim
acht jaar durende bewind, dat succesvol was ver-
lopen, een pnfcig ereteken met medaljon.

Attentie Attentie
Wegens onvoorziene omstandigheden is de
cursusavond van donderdag 19 januari a.s.
verschoven naar

MAANDAG 23 JANUARI A.S. 20.00 UUR.

ERKENDE AUTORIJSCHOOL

„Jan Schuppers Telefoon 1373

GESLAAGD
Me j. A. S. C. Nipius slaagde aan de Rijkskweek-
school te Deventer voor de hoofdakte .

Onze plaatsgenoot de heer A. W. Meenink, behaal-
de te Amersfoort het diploma keurmeester van
kleurkanaries en postuurvogels van de Alg. Ned.
Bond van kanarieteelt en vogelbescherming.

UITSTEKEND GESLAAGDE NUTSAVOND
De Nutsavond met als spreker de Weleerw. Heer
pastoor Alfons Seesing is uitstekend geslaagd. In
zijn openingswoord toonde de Nutsvoorzitter, de
heer H. Wesselink, zich uitermate verheugd over
de goede opkomst. Spreker hoopte dat de animo
op de eerstvolgende Nutsavond op 19 januari net
zo groot zou zijn.
Pastoor Seesing die meer dan 20 jaar als missio-
naris in Indonesië werkzaam is, met name in de
binnenlanden van Borneo, waar hij pastoor is met
als hoofdstatie Ketapan, is momenteel met verlof
in zijn geboorteland. Hij stamt uit een gezin waar
ook 3 broers van hem priester werden.
Spreker vertelde op prettige wijze over zijn mis-
siegebied dat veel van de mensen vergt. Als pries-
ter werkt men in de eerste plaats aan de zielzorg
maar daarnaast is een missionaris een manusje
van alles. Hij is tegelijkertijd dokter, metselaar,
timmerman enz. Het leven onder de Dajakkers
is niet gemakkelijk. Men moet soms uren lopen
om op de plaats van bestemming te komen. Op
hygiënisch gebied heersen er nog erbarmelijke
toestanden, aldus pastoor Seesing. Degenen die in
het kader van de ontwikkelingshulp hier willen
werken zullen dit moeten doen met de volledige
inzet van hun persoonlijkheid. Voordat men de
taal van de inboorlingen eigen is heeft men zeker
2 jaar nodig aldus besoot pastoor Seesing zijn
causerie.
Na de pauze vertoonde de heer Seesing door hem
zelf gemaakte kleurendia's over het missiegebied.
Ten bate van dit gebied verzocht spreker gebruik-
te kleding, textiel, kinderkleding, gebruiksvoor-
werpen enz. die men bij de heer van Goethem,
lunchroom „De Rotonde" in kan leveren of belt
u 1519 dan wordt het gehaald.
Voor de Borneose missie werd deze avond een kol-
lekte gehouden. Pastoor Seesing die na Pasen
weer naar Indonesië zal vertrekken, werd na af-
loop hartelijk door de heer Wesselink dank ge-
bracht voor het gebodene.

EMPO RIJWIELFABRIEK ONTSLAAT 15 MAN
De verslechterde ekonomische situatie in ons land
waardoor overal werknemers worden ontslagen,
heeft nu ook in Vorden de eerste slachtoffers ge-
eist. Na overleg met de vakbonden heeft de Empo
Rijwielenfabriek vrijdagavond nl. 15 personen ont-
slagen. Het betreft hier 9 arbeiders van de mon-
tageafdeling, l man van de slijperij en 5 personen
van het kantoor. Hoewel de direktie geen nadere
mededelingen wilde doen, moet volgens insiders
de oorzaak van deze ontslagen gezien worden in
het feit dat de binnenkomende orders op fietsen
de laatste tijd te wensen overlaat. Met de ontsla-
gen personeelsleden is een bevredigende finan-
ciële regeling getroffen.

RESTAURATIE GEMEENTETOREN
De restauratie van de gemeentetoren begint nu
zijn einde te naderen nadat nu reeds ruim een
jaar hieraan gewerkt is. De torenspits is nu bijna
geheel van een nieuw leiendak voorzien terwijl
ook het kruis waarop de vergulden bal met de
haan zal worden geplaatst reeds aangebracht is.
Geheel nieuwe vergulde wijzerplaten worden mo-
menteel gemaakt waarvan de wijzers en uurcij-
fers elektrisch zullen worden verlicht.

LEDENVERGADERING
CHR. BESTURENBOND

In zaal Eskes kwamen de leden van de Chr. Be-
sturenbond van de af d. Vorden-Hengelo (Gd.)
onder leiding van de heer B. Bekman in verga-
dering bijeen.
Na een kort welkomstwoord waarbij inzonderheid
werd welkom geheten de heer de Pous, distrikts-
bestuurder van het CNV, kwam allereerst het
vraagstuk van het t.b.c.-fonds „Draagt elkanders
lasten" aan de orde. Besloten werd dat de wensen
die hiervoor bestaan ter sprake zullen worden ge-
bracht op de donderdag a.s. te Zutphen te houden
vergadering.
Langdurig werd van gedachten gewisseld over het
al of niet houden van een voorlichtings- of pro-
paganda-avond in het a.s. najaar.
Het bestuur zal trachten het daarheen te leiden
dat een en ander zal worden verwezenlijkt.
De heer de Pous sprak vervolgens enige tijd over
de dreigende werkloosheid in ons land en sprak
daarbij de wens uit dat het aantal werklozen tot
een minimum zal blijven beperkt.
Een en ander w^fcianleiding tot het stellen van
enige vragen w^A op duidelijke wijze werden
beantwoord.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer de
Pous voor in dankgebed.

VERGADERING AFD. VORDEN
NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN

De afd. Vorden fl^ de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen hiewl haar ledenvergadering in de
zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" in het
pasbegonnen jaar.
De presidente, mej. Meinen, opende deze avond
met te zeggen dat er al weer zoveel was gebeurd
in dit nog jonge jaar. Veel blijde maar ook droeve
gebeurtenissen. Ook in dit jaar zullen voor de
afdeling wel enige daarvan plaatsvinden. Het be-
stuur wenste dan ook alle leden veel sterkte toe
in 1967, tevens alle plaatselijke, provinciale, lan-
delijke en wereldlijke organisaties.
Vervolgens werd hartelijk begroet mej. G. Mun-
tinga, die deze avond voorlichting gaf over vloer-
bedekking. Mej. Muntinga, die waarnemend huis-
houdconsulente is bij de streekverbetering Warns-
veld, zei, dat voorlichting aangepast moest zijn
aan de praktijk en rekening moet houden met de
omstandigheden van het gezin.
Zij toonde de dames verschillende gladde- en stof-
fen vloerbedekkingen en vertelde waarvoor deze
het meest geschikt waren. Tevens kregen de le-
den enige waardevolle raadgevingen mee.
Mej. Meinen dankte de spreekster voor deze bij-
zonder goede voorlichtingsavond en bood haar een
kleine attentie aan.

J. WENTINK KAMPIOEN VAN GELDERLAND
De heer J. Wentink die in de dojo van de heer
D. Schilder deelnam aan de judowedstrijden om
het kampioenschap van Gelderland heeft een uit-
stekende indruk achtergelaten en wist in de
zwaargewichtklasse kampioen van Gelderland te
worden. Op de tweede plaats eindigde de heer P.
Ketelaar Ie dan.
In de middengewichtklasse werd de Ie kyu Nij-
enhuis kampioen. De heer Smit 2e kyu legde be-
slag op de tweede plaats. De 2e dan J. Eilers werd
kampioen in de lichtgewichtklasse. De tweede
plaats werd hier ingenomen door de Ie dan F.
Hogendoorn.

VORDEN 2 — ZELHEM 2 2—8
De reserves van Vorden hebben uit de gedwongen
rustperiode van 2 maanden niet de inspiratie kun-
nen putten om het de bezoekers lastig te maken.
Daarvoor toonde Zelhem 2 over een te homogene
ploeg te beschikken, die bovendien sneller de bal
speelden. Bij de thuisclub trad bij verschillende
spelers een duidelijk tekort aan konditie aan het
licht terwijl enkele spelers zich niet voor 100%
inzetten.
Na ca tien minuten was de stand reeds O—3. De
thuisclub kreeg in deze periode één geheide kans
die door Broekgaarden om zeep werd gebracht.
De bezoekers bleven gevaarlijk en door doelpunten
van de midvoor en de rechtsbuiten werd het nog
voor de rust O—5. In de tweede helft ging de
strijd vrijwel gelijk op. Nadat een fout in de Vor-
dense achterhoede tot O—6 had geleid, verkleinde
Dostal de achterstand tot l—6. Direkt daarop
werd het l—7 waarna opnieuw Dostal de stand
op 2—7 bracht. In de laatste minuut scoorden de
bezoekers nogmaals via hun linksbinnen waar-
door de eindstand 2—8 werd bereikt.

Agenda
19 januari
21 januari

Nutsavond over Wenen
Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton
in het Nutsgebouw

24 januari Openbare vergadering CHU
in zaal Eskes te Vorden

26 januari Culturele avond Jong Gelre,
Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL

27 januari Jaarfeest CJV dorp
28 januari Jaarfeest CJV dorp
31 januari Ledenvergadering Jong

Gelre (dames) in hotel
„'t Wapen van Vorden"

l februari Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton
voor besloten gezelschap

3 februari Ledenvergadering Jong
Gelre af d. heren

4 februari Carnaval „De Deurdraejers"
bij café Schoenaker

5 februari Carnaval
6 februari Carnaval
7 februari Carnaval
7 februari Vergadering Ver. voor Chr.

Belangen in hotel „'t Wapen
van Vorden"

8 februari Exc. prof. mr I. A. Diepen-
horst komt spreken voor de
ARP in hotel „'t Wapen
van Vorden"

18 februari Herv. jeugdclubs uitvoering
in het Nutsgebouw

11 februari Ringmiddag en -avond Jong
Gelre Ring Berkelstreek

16 februari Nutsavond
18 maart Nutsavond
l april Uitvoering gymnastiekver.

Sparta
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.

LAATSTE KOMPETITIEWEDSTRIJD DCV
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV
heeft de kompetitie uitstekend besloten door de
uitwedstrijd tegen Denk & Zet uit Dinxperlo met
12 — 8 te winnen. Er werd in deze ontmoeting fel
om de punten gestreden, hetgeen wel blijkt uit
het feit dat er tegen kwart voor twaalf nog drie
partijen beslist moesten worden. Bij Vorden leed
alleen 9e bordspeler Hulshof een nederlaag.
De individuele uitslagen waren:
Joh. Heezen — B. Nijenhuis l — 1; G. Lenkhof — J.
Oukes O — 2; J. Lammers — A. Smeenk l — 1; B.
Heersink — J. F. Geerken l — 1; H. Luymes — G.
ter Beest l — 1; A. Plucker — B. Breuker O — 2; J.
Geven — H. Klein Kranenbarg l — 1; J. Eikelkamp
—S. Wiersma 0—2; K. Walter— G. Hulshof 2—0;
J. Rexwinkel — W. Wassink l — 1.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den vrijdagavond de volgende wedstrijden ge-
speeld:

A. D. Smeenk — J. J. van Dijk O — 2; J. F. Geerken
—H. W. Esselink 1—1; J. Oukes— B. Breuker 2 —
0; P. Roozendaal — J. Leunk 0—2; Offereins — W.
Wassink 1—1.

Jeugdafdeling:
H. Eggink — H. Mokkink 2 — 0; C. Borgonje — B.
Rietman O — 2; H. Teunissen — J. Stoffels O — 2; G.
Ellenkamp— H. Kreunen 2 — 0; H. Bekker — S.
Mombarg l — 1; H. Kreunen — R. Bos O — 2.

C.J.V.F. C.J.M.V.
Op vrydag 27 en zaterdag 28
januari houdt de CJVF en
CJMV haar

jaarfeest
in het Nutsgebouw te Vorden.

Aanvang 7.45 uur. Entree ƒ 1,50

Opvoering van het blijspel
„ZWARTE KUNST OP DE
DAGERAAD"
in Achterhoeks dialekt.

Voorverkoop vanaf maandag 23 januari bij
sigarenmagazijn Eyerkamp en Hassink



1942 — 1967

Met grote dank aan God,
hopen wij met onze ouders:

Louis G. Ch. v. d. Nol
Pauline v. d. Nol-

Muller
D.V. 24 januari a.s. te ge-
denken, dat zij 25 jaar ge-
leden in het huwelijk traden

Namens de kinderen,
H. Tonkes-v. d. Nol
K. Tonkes
Chr. Goos-v, d. Nol
A. Goos

Rotterdam 7
Busken-Huetstraat 113 a

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje

GERARD

Joh. Weenk
T. C. Weenk.

Rouwenhorst
Hans

Vorden, 16 januari 1967
C 143

Met blijdschap en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje

JACOB GEERT
(Geert)

G. W. Rutgers
J. G. Rutgers.

van Zonge
Oegstgeest, 17 januari 1967
Tijdelijk:
Ruurloseweg 19, Vorden

Aan allen mijn oprechte
dank tijdens de ziekte en
het overlijden van mijn lieve
man en vader

GEORGE SEESING

G. Seesing-Huinink

Vorden, Januari 1967
Burg. Galléestraat 14

Te koop: Plastic jerrycans,
inhoud 20 liter voor alle
doeleinden. De Steege 5,
Vorden, telefoon 1843

Te koop: Z.g.a.n. korte le-
ren jas bij B. Hulleman
Hanekamp 3, Vorden

Gevraagd: Zelfstandige
hulp bij voorkeur woens-
dag- en donderdagmorgen.
H. W. Bijenhof-Scholten,
Hengeloseweg 17 a, tel. 1617

Verloren: Nieuwe zwarte
glacéhandschoenen.
Terug te bezorgen Insulin-
delaan 38, Vorden

Te koop: Spaanse gitaar m.
hoes; twee paar voetbal-
schoenen maat 38 en 40;
kinderwagen en een biezen
kinderzitje, 's Avonds na 6
uur Stationsweg 21

Te koop gevraagd: Breima-
chine in goede staat.
Opgave bureau Contact

Te koop: Goede ramen,
kompl. met glas, maat kan
genomen worden en 2 kom-
plete seredeuren met glas.
B. J. Bosman Het Hoge 50

Te koop: Stalen ledikant m.
matras. H. G. Oltvoort,
Almenseweg 13

Te koop gevraagd: Een
transportfiets. B. G. Rein-
tjes, D 106, Vorden

Te koop: Roodbonte dragen-
de vaars a. d. telling 24 jan.
G. Kreunen, D 114, Vorden

Te koop: Jonge hennen.
W. Rietman, Zutphense-
weg 78

Te koop: 5 beste biggen en
een roodbont vaarskalf
A. Poorterman, Buitenzorg,
Warnsveld

VOOR UW RIJBEWIJS
„V.A.M.O.R
RIJSCHOOL
GARAGE
GROOT JEBBINK"

G. Bultman
Vorden tel. 1753 b.g.g. 1794

PETROLEUM
per tank
SPECIALE PRIJS

KEUNE Telefoon 1736

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

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

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

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

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien hebben
wij

TEPELBESCHERMERS
THANS ƒ 39,—

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

FA G. W. LUIMES
Telefoon 1421

Januari - Februari - Maart
Véél lange winteravonden staan u
nog te wachten.

Juist in deze tijd brengt uw televisie
de beste programma's.

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

Televisie - Radio - Platenspelers
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Emsbroek i Zn cv

Hotel „De Konijnenbult'
VORDEN

vraagt voor direkt

een werkmeisje
boven 21 jaar

VOORVERPAKKINGSCENTRALE
VERS VLEES VAN DE

Coueco
TE VORDEN

vraagt voor spoedige inoBHsttreding

enige vrouwelijke
administratieve medewerksters

voor diverse kantoorwerkzaamheden.

Leeftijd 18 t/m 20 jaar.
Mulo-diploma strekt tot aanbeveling.

Salaris naar bekwaamheid.

Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten
aan ons kantoor Burg. Galléestraat 65

Als u het werkelijk
goed bekijkt...
DAN ZEGT U EVENALS HONDERDEN ANDERE
ZUINIGE EN PRAKTISCHE HUISVROUWEN

ik word ook klant
bij Albers, dat scheelt mij
toch te veel!

geen 165 et maar

nu per literblik

slechts

deze week groot blik

slechts

DOPERWTEN ZEER FIJN

VERSE CAPUCIJNERS

LITERBLIK SNIJBONEN

HONGAAARSE GOULASH

GEZINSTUBE MAYONAISE

LITERSBLIK KOEN VISSER NASI GORENG

ZWARTE BESSENSAP JOHANNES BEER nu per fles

DE ECHTE ITALIAANSE VERMOUTH mu per fles

VITELLA PUDDING 3 pakjes voor

ZOUTE PINDA'S zak met 300 gram

VANILLESUIKER 10 zakjes voor

HOLLANDSE BRUINE BONEN 500 gram voor

139
99
98

129
115
149
129
295
99
79
39
79

KWAK ZEEPPOEDER koffers met 3 kilo voor 49 O

Geschikt voor alle wasmachines

BIJ ELKE KILO SUIKER

2 PAK KOEKEN voor 98

TUC ZOUTJES

CHOCOiLAADJES

IJSCUPS

JAN HAGEL, lekker koekje

deze week 2 pakjes voor 79

200 gram 98

200 gram 98

per zak nu ©9

DEZE WEEK

250 gram ROOKWORST en 500 gram ZUURKOOL

samen voor 119

PRACHT SCHOUDERHAM 150 gram 98

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST 150 gram 79

PLEDGE WAS VAN DE T.V.-REKLAME

voor onderhoud en glans, tijdelijk

70 CENT KORTING PER BUS

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD WINKELPARADIJS

PONDERDAG 19 JANUARI

Nutsavond over WENEN
zie Nutskrantje

AANVANG 8 UUR

Nog drie dagen
KUNT U PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMING.

Grijpt uw voordeel en...
10 procent korting

op alle goederen buiten de
opruiming.

Alle goederen worden door ons des-
gewenst gratis opgeslagen.

Bestel nu uw vloerbedekking
t,

voor het komend voorjaar. Het is in
uw eigen belang.

Uw zaak voor woninginrichting en textiel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Trek nu profijt
uit de hoge spaarrente!

WIJ VERGOEDEN VOOR:

Direkt opvraagbaar spaargeld 3.75%

Spaargeld met 6 maand opzegging 4.75%

Spaargeld met 12 maand opzegging 5.50%

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroartK en alle bankzaken

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

Wordt van uw werk wel de meester; nooit de slaaf!

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Onze
restanten opruiming
duurt nog tot en met 28 januari!

10 procent korting
t.m. zaterdag 21 januari

A. JANSEN

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

BRENG UW
STOOMGOED
NAAR

Stomerij
B. VISSER
v/h Hartman
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

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

OEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof -
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

HUISBRANDOLIE
per tank
SPECIALE PRIJS

KEUNE Telefoon 1736

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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
Nijverheidsweg telefon 1736

Zoekt u voor uw geld een

't Schoenenhuis - Vorden

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

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

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij

20% KORTING
op chem. reinigen en
verven

Tevens uw adres voor
onz. stoppen, plisse-
ren en overhemden-
reparatie

Profiteer van deze unieke
aanbieding. Voor Vorden
FA LUTH
kledingmagazijn

OVERHEMDEN-
REPARATEE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman.Vorden
VERSE

Wees er als de kippen bij !
Vrijdag aan de markt
en aan huis

Poeliersbedrijl ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214
EXTRA AANBIEDING

L



Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Wilt u uw advertenties op tijd bezorgen ?

Nog t.m. zaterdag

reuzen
kwaliteitskoopjes!

ZWARE BADLAKENS nu nog ƒ 6,50
ZWABE BADDOEKEN nu ƒ 1,50 - ƒ 2,95
PRIMA FLANELLEN LAKENS

180 breed ƒ 6,95
150 breed ƒ 5,95

THEEDOEKEN ƒ 0,98
WINTERDAMESBLOESES ƒ 9,75
DUSTERS SATIN FEUTRE ƒ 12,75
OVERGORDIJNSTOF per meter ƒ 3,75
TERLENKA MYSTERE

195 hoog per meter ƒ 4,95

Restanten wol voor spotprijzen!
Deze week nog 10 procent
op alle artikelen

H.LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

Doorsmeren
Olieverversen
Controle koelsysteem

„SHElTAntivries

Banden service

Voor het bekleden
van uw trap

UW ADRES

Helmink
DE PRIJS . .
BESLIST MEE

? VALT U

Aufo- Motor- en Bromfïefsbedn/ven She/f Tonksfaf/ons

Kuypers Tragter
Vorden

2 blikjes Spar leverpastei van
Elke tweede zak droogkokende rijst ... van

Elk tweede pak Spar koffie 50 et goedkoper — 10%
B« 4 zware Sparrepen DE 5e REEP GRATIS ! ! !

l pot Spar pindakaas van 122 et voor 112 et — 10%
100 gram gekookte ham van 82 et voor 69 et — 10%
150 gram gebraden gehakt van 78 et voor 73 et — 10%
150 gram pekelvlees van 123 et voor 102 et —l 0%

20% ZEGELKORTING op 2 rollen Spar eierbeschuit
20% ZEGELKORTING op l pak rijst in kookbuiltjes
20% ZEGELKORTING op l blikje tomatenpuree

150 gram walnootbonbons van 98 et voor 89 et — 10%
l zak koffiekoekjes van 75 et voor 65 et — 10%
l pak vanille frou frou van 72 et voor 65 et — 10%

ALLEEN IN DE Z.B.:
BIJ 2 TUBES PRODENT TANDPASTA EEN TANDENBORSTEL
GRATIS ! ! !

Hier komt
iets nieuws!

Een
nieuwe
handige
aansluiting

Sleutels overbodig, dankzij de
nieuwe aansluiting voor de

butagasfles!

NEEM DAAROM NU MET DE LEGE SHELL BUTA-
GASFLES DE DRUKREGELAAR + SLANG MEE ! !

Niet vergeten!

HOOFDDEPOT:

DRUKREGELAAR + SLANG MEENEMEN WAN-
NEER U NU GAS HAALT BIJ EEN VAN
ONDERSTAANDE DEPOTS.

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

Telefoon }546
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

90 et voor
62 et voor

81 et — 10%
52 et — 10%

•

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

JERRYCANS MET 20 LIT.
PETROLEUM ƒ 4,85
KEUNE Telefoon 1736

TROUW «n
VIRIOVINGS-

Siemerink
Zutphenseweg

EEN GEZELLIGE AVOND HEBT U ZATERDAG
A.S. ALS U DE OPVOERING BIJWOONT VAN

„PINKT"
een blank negermeisje

naar het boek van Cid Rickett Summer door F. Drost,
opgevoerd door:

„Lekton"
ROLVERDELING:

Pinky
Dicey Johnson, haar grootmoeder
Jake Waters
Rozelia, zijn vrouw
Dokter Joe
Rechter Walker
Miss Em
Miss Melba Wooley, nicht van Miss Em
Torn, vriend van Pinky
Shorty, agent van politie

Souffleuse
Kap- en grimeerwerk
Belichtingseffekten
Decors
Muziek- en geluidseffekten
Regie

me j. P. A. Jacobi
mevr. E. Boers-Legijk

de heer T. Dolphijn
me j. R. van Reenen

de heer W. Klein Bramel
de heer H. Graaskamp

mevr. A. van Diest-Kuypers
mevr. T. Haverkamp-Nicolay

de heer J. W. de Gruyter
de heer R. Huizinga

mevr. A. D. Ottens-Veenstra
Fa Boltjes, Almen

Fa A.D., Vorden
Fa G. B. J. Lukkes, Voorst

P. Hartendorf, IJmuiden
Wim D. Jansen

AANVANG: 7.30 UUR IN DE ZAAL VAN HET NUT.

Toegangsprijs ƒ 1,75. Voorverkoop sigarenmagazijn Eyerkamp, Vorden

De opbrengst is ten bate van het Jeugdwerk ui Vorden

FEUILLETON no. 14

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

Toen mevrouw Wilson Brenda naar haar kamer
had gebracht en de lunch ging verzorgen, liep het
meisje langzaam de kamer rond terwijl haar ogen
nieuwsgierig alles in zich opnamen. Ze had dik-
wijls gelezen over het Zuiden, over de sierlijke,
oude huizen die je er vond, en ze had het altijd
zelf willen zien . . . Toen ze besloten had Mid-
den Amerika te verlaten, was dat een van de re-
denen waarom ze hierheen was gekomen.

Ze trok haar zwarte pakje uit en haalde uit haar
koffer een dun lila jurkje met bijpassende sanda-
len te voorschijn.
Een lauwe en daarna ijskoude douche, en ze zou
zich veel beter voelen.

Ze bleef uit het raam kijken. Het zag er zo vredig
uit. Het gras was pas gemaaid en ze hield van
de geur van gras dat in de zon lag te drogen. Ze
keek naar het exotische huis waar volgens Dr.
Glenn de rijkste man van de stad woonde; hij had
verder gezegd dat de Simpsons een dochter van
haar leeftijd hadden. Ze kon het zwembassin on-
derscheiden met de vrolijke parasols. Het zou
leuk zijn om een vriendin te hebben die in zo'n
huis woonde; ze had nog nooit een echte vriendin

gehad.
Ze was vastbesloten niet te gaan zitten piekeren;
het verleden was een gesloten boek dat ze niet
meer zou opnemen. Had ze een fout gemaakt door
naar deze stille plaats te komen?
Ze moest zich dwingen een nieuw leven te leven;
moest belangstelling tonen voor nieuwe dingen,
nieuwe mensen.
Ze vroeg zich af hoe oom John zou zijn. Ze her-
innerde zich alleen dat ze hem graag mocht en
dat hij aardig voor haar geweest was. In haar
herinnering was hij toen al oud en dat was wel
tien jaar geleden. Hij moest nu wel een heel oude
man zijn, maar wel aktief, anders zou hij niet aan
het hoofd van een ziekenhuis staan.
Ze dacht aan Dr. Peter Glenn. Hij had gezegd dat
hij er voor zou zorgen dat ze zich niet eenzaam
zou voelen. Dat gaf een prettig gevoel, want hij
was aardig en ze mocht hem wel. Dr. John zou
hem niet gevraagd hebben haar af te halen als hij
hem zélf niet mocht. Ze vroeg zich af of hij een
meisje had. Misschien was hij wel getrouwd. Mis-
schien doelde hij wel op zijn vrouw toen hij zei:
„We zullen ervoor zorgen dat je je niet eenzaam
voelt." Niet dat het er iets toe deed. Ze zou gaan
dansen of zwemmen of paardrijden; van alles om
haar gedachten af te leiden en het deed er niet
toe of haar metgezel lang of klein, blond of don-
ker, knap of ge woont j es was; als hij maar de-
zelfde dingen wilde doen als zij.
Nieuws verspreidt zich snel in een klein stadje.
Even na de lunch kwam Dr. Glenn bij het postkan-
toor om zijn post op te halen en ontmoette daar
Bul Taylor.
Bill zei lachend: ,Wie was dat knappe wezentje

waar je vanmorgen mee rondreed? Ik hoop dat je
niet langs het huis van Shirley reed.'
Peter lachte. ,Dat heb je nu als je vaste verke-
ring hebt. Je blijft die aantrekkelijke meisjes ont-
moeten. Dit was Brenda Lane, het nichtje van Dr.
John. Hij had het t edruk en vroeg mij haar van
het vliegveld af te halen en naar zijn huis te
brengen. Ze is alleraardigst, Bill. Misschien is ze
wel iets voor jou; je bent volkomen vrij!'
,De eerste stap is: hoe ontmoet ik haar. Waarom
kreeg ik die opdracht niet?'
,Ik was nu eenmaal in de buurt. Ik geloof dat Dr.
John dol op dat meisje is. Hij krijgt daardoor
weer een nieuw doel in zijn leven.'
,Als je je niet zo snel verloofd had, zou je nu je
grote kans hebben gekregen.'
Peters ogen trokken zich iets samen. ,Wat bedoel
je?'

Bill bleef doodkalm. ,Het gaat zo wel eens. Je
krijgt belangstelling voor het nichtje, waardoor
je benoeming tot direkteur zeker wordt gesteld.'
,Zo wil ik het niet,' zei Peter, die probeerde de
gedachte die al bij hemzelf was opgekomen, naar
de achtergrond te dringen. ,Ik heb een meisje dat
ik voor niemand ter wereld zou willen missen,
onder welke omstandigheden dan ook.'
,Daar heb je gelijk in. Iedereen is dol op Shirley.'
Diezelfde avond vertelde Peter aan Shirley van
zijn ontmoeting met Brenda Lane en ze antwoord-
de doodkalm: ,O . . . dus jij reed vanochtend met
haar rond.'
.Iedereen weet hier toch alles direkt. Hoe wist jij
het?'
,Ik ontmoette Jeanie,' zei Shirley glimlachend. ,Ze
vroeg zich af of het Dr. Johns nichtje was. Ze zei

dat Dr. John het zo jammer vond dat hij niet zelf
haar kon gaan halen.
Hoe is ze, Peter?'
Hij aarzelde even. ,Om je de waarheid te zeggen,
Shirley, het is moeilijk haar te beschrijven. Een
brunette met grijs-groene ogen; ongeveer vijf voet
lang zou ik zeggen, slank, beweegt zich goed en
loopt kaarsrecht. Ze heeft een licht accent en ze
lijkt een beetje vaag alsof haar gedachten niet
helemaal bij het gesprek zijn.'
Shirley dacht: Voor iemand die volgens jou moei-
lijk te beschrijven is, heb je het niet kwaad ge-
daan. Het meisje moet grote indruk op je ge-
maakt hebben . . . ,Vond je haar aardig?'
Peter keek haar even aan en liet toen zijn arm
die op de rand van de krakende oude schommel
lag, rond haar schouders glijden. ,Ze is aardig. Ik
zou niet kunnen zeggen of ik haar nu graag mag
of niet. Ik geloof dat het een vriendelijk gebaar
zou zijn als jij en Sally Simpson, of een paar an-
dere meisjes, haar binnenkort eens opzochten. Dr.
John zou dat erg op prijs stellen.'
Shirley zei dat ze het graag zou doen en pro-
beerde er niet aan te denken of Peters bezorgd-
heid voor de vreemdelinge in zijn eigen belang
was.
,Heb je al over een huwelijksdatum nagedacht?'
Shirley moest snel haar gedachten ordenen. ,Ik
heb er met moeder over gepraat. Ze heeft liever
dat we nog een paar maanden wachten, maar
verder laat ze het natuurlijk aan ons over. Juni
is nogal vlug, Peter; en daarna wordt het zo
warm. De herfst zou goed geschikt zijn. Een hu-
welijk in oktober vond ik altijd het mooist.'

(Wordt vervolgd)



Petroleum 15 et per liter
(bezorgd)

sleutels overbodig

dank zij de NIEUWE aansluiting
voor de SHELL B UT AG A S fles!
Klik-Klak-Vast! Dat is nieuw, modern en handig! Nu is
er een flesaansluiting voor de SHELL BUTAGAS-fles
met bijzonder snelle bevestiging. U hebt geen sleutels
meer nodig! U hoeft niet meer te wachten tot uw man
thuiskomt! Profiteer van deze plezierige vernieuwing.
Ga praten met de SHELL BUTAGAS-Ieverancier in uw
omgeving. Hij demonstreert u de nieuwe flesaan-
sluiting. Hij geeft u alle inlichtingen over het veelzijdig
comfort van SHELL BUTAGAS!

Hebt u van uw SHELL BUTAGAS-Ieverancier nog niets gehoord van
de nieuwe SHELL BUTAGAS-flesaansluiting? Dan valt u waarschijn-
lijk in een gebied waar de nieuwe flesaansluiting bMenkort wordt
geïntroduceerd. Komen doet ie!

BUTAGAS
ALTIJD MODERNER/

SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ N.V., WASSENAARSEWEG 80, POSTBUS 69,'s-GRAVENHAGE.
HBG 1-67

in een rare wereld. De ouders staan
teuen de kinderen <>/> en de ylazen-
loassers leaen de hui-en.

Er zijn mensen die rekenen en er
zijn mensen die niet willen.

Maar iedereen die aoed nul en goed
rekent bestelt z'n olie bij Nico Keune

By 1000 liter of meer speciale pryzen

Keune
Industrieterrein — Telefoon 1736

Per fles, per kist, per doos, per krat
O, als u toch Frans Smit niet had!

Nutsgebouw
VOBDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 22 JANUARI, 8 UUR:

REEPERBAHN
BIJ NACHT

TOEGANG 18 JAAR

Marktvereniging Vorden
SUBSIDIE-AANVRAGEN
uit de verloting 1966 dienen vóór
l februari as. bij de sekretaris,
J. J. VAN DER PEUL
Zutphenseweg 81 te worden
ingediend.

De Marktkommissie

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONZE

meubeltoonzalen
IN ONS NIEUWE EN OUDE PAND

Helmink

Over wassen gesproken
Wij bieden u een echte 5 kg volautomaat

met 10 automatische wasprogramma's en

ingebouwde zuinigheid, want met één knop
regelt u de washoeveelheid van 5 kg naar
4, 3 of 2 kg.

DIT SPAART U TELKENS STROOM,
WATER, WASPOEDER EN

geld!
NOG MEER GELD SPAART U DOOR

NU GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE

AANBIEDING

DEZE MARIJNEN WASVOLAUTOMAAT

INRUD1, VOOR UW OUD WASAPPARAAT

EEN WERKELIJKE VOLAUTOMAAT VOOR

ƒ 1198,—

ƒ 350,—

ff 848,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen of demon-

stratie over deze nog tijdeijke aanbieding

6. Emsbroek t Zn. c.v,
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Nu nog
de kans om een paar goedkope
schoenen te bemachtigen in onze

opruiming
ZIE ETALAGE

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Profiteer nu nog
(t.m. zaterdag 21 januari a.s.)

van onze

opruiming
en 10 procent korting!

l Ui «m M
VH A.G.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

Nulsspaarbank Vorden
INLEGGERS WORDEN VERZOCHT
HUN SPAARBANKBOEKJES VOOR

RENTEBIJSCHRIJVNG IN TE

LEVEREN

Hervormde Gemeente Vorden
ZITTINGEN TOT INNING DER
KERKELIJKE BIJDRAGE

worden gehouden op

VRIJDAG 20 JANUARI van 9 tot 11 uur en
ZATERDAG 21 JANUARI van 2 tot 3.30 uur

in het nieuwe catechisatielokaal
achter de kosterswoning

Openbare vergadering
van de C.H.U.

op dinsdag 24 januari a.s. n.in. 7.45
uur in zaal Eskes te Vorden.

SPREKER:

de heer J. T. Mellema
lid 2e kamer voor de CHU

Een ieder die interesse heeft wordt
hierbij uitgenodigd.

Er is gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Het bestuur

Vrijdag en zaterdag

Krijt

500 gram balkenbry
500 gram fjjne rookworst
200 gram tongeworst
200 gram hoofdkaas
200 gram botermamworst

Dorpsstraat

70
175
100
80
70


