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VORDENS TONEEL
A.s. zaterdag 25 januari geeft Vordens Toneel haar
eerste uitvoering in dit winterseizoen. Het prachtige
toneelspel „Truuske" wordt in het Nutsgebouw voor
het voetlicht gebracht.
Vordens Toneel mag zich in een steeds groeiende be-
langstelling verheugen en we verwachten dan ook dat
het zaterdagavond weer druk zal zijn in het Nutsge-
bouw.
Het stuk speelt in een klein dorp op de boerderij van
boer de Miers en z'n zuster Mie. Deze twee offeren
alles en iedereen op aan hun geldhonger. Zelfs Truuske,
schoondochter van de Miers delft het onderspit als zij
tracht dit edele tweetal te bekeren. Haar huwelijk met
de zoon van de Miers was een waagstuk; zij heeft dit
denkelijk wel geweten, maar vermoedelijk heeft zij het
aangedurfd omdat er „geld zat" en zij vertrouwde op
Teun. Zij zou ook zeker geslaagd als...

BIOSCOOP
/ondagavond zijn Walter Rilla, Gert Frobe en Senta
Berger de hoofdrolspelers van de keiharde griezelfilm
„Het misdadig brein van Dr. Mabuse".
Als een ongrijpbare schaduw regeert Mabuse over de
wereld der misdaad; niemand heeft hem ooit gezien,
maar iedereen bespeurd zijn angstaanjagende nabij-
heid. Voor liefhebbers van dit soort films is er span-
ning te beleven van begin tot eind.

WAT GAAT ER ALLEMAAL IN ROOK OP?
Het zijn nog enorme bedragen, die er worden
uitgegeven aan het roken. Roken schijnt trots
alles „in trek" te blijven. Hoewel het accent meer
verlegd is naar de pijp. Maar uw idealen om in
rijwielen goed te slagen, gaan niet in rook op
bij Tragter. De moderne kollektie daar is altijd
in trek. (adv.)

MARIONETTEN-THEATER
Voor een lang niet gevuld Nutsgebouw trad in de derde
gehouden Nutsavond op het Marionetten-theater van
Henk Walters uit Arnhem. De uitvoering stond in het
teken van het circus en was een soort show waarin
verschillende artisten werden uitgebeeld o.a. een mu-
zikale clown, een rijwielacrobaat, een wonderbaarlijke
pianist, balanceerkust, ballet en een gewichtsheffer.
l en en ander werd op prachtige wijze weergegeven.
Vooral een diepzeeshow genoot een zeer gespannen
aandacht. Het was een avond van hoogstaande kunst.
Bij het begin werd het gezelschap door de voorzitter
de heer H. Wesselink welkom geheten, waarbij spreker
alle leden nog een voorspoedig nieuwjaar toewenste.
Spr. deelde verder mede dat de nieuwe cursus auto-
techniek op 22 januari zal starten met 16 leden. De
duur van de cursus is 6 avonden. De eerstvolgende
Nutsavond zal op 12 februari worden gehouden.
Bij de middagvoorstelling voor de leerlingen van alle
scholen in de gemeente uit de 3e klas en hoger was
het Nutsgebouw geheel gevuld. Dat de kinderen intens
meeleefden met de verrichtingen van de poppen be-
hoeft geen betoog.

VERKEERSONGEVAL
De 80-jarige oud-burgemeester van Vorden de heer
Arriëns reed met zijn „twintigkilometerwagentje" vanaf
„Het Selsham" de rijksweg op. De weg was ter plaatse
spiegelglad, zodat de auto's zonder meer naar de an-
dere zijde van de weg gleden.
Een auto bestuurd door de heer E. uit Apeldoorn raak-
te in een slip en gleed tegen het wagentje van de heer
Arriëns op en wel zodanig dat beide wagens zwaar
werden beschadigd. De heer Arriëns liep verwondin-
gen op aan hoofd en borst en werd op medisch advies
naar het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen vervoerd.

Dr. A. v. d. HOEVEN SPRAK TE VORDEN
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
bond sprak in het gebouw Irene Dr. A. v. d. Hoeven,
Ned. Herv. predikant, over zijn „Pastorale ervaringen
in Australië'.
Na zijn jeugd in de Domstand Utrecht te hebben door-
gebracht werd hij vervolgens predikant in Utrecht. Ook
diende hij de Herv. kerk in Warnsveld. Hierna vertrok
hij met elf andere predikanten in het jaar 1952 met
de „Johan van Oldenbarneveldt" naar Australië om al-
tlaar als emigrantenpredikant namens de Hollandse
Herv. Kerk werkzaam te zijn.
Dr. Verhoeven vertelde een groot aantal voorvallen uit
zijn ambtelijke loopbaan aldaar. Hij was er niet alleen
predikant doch ook moest hij als ambtenaar van de
burgerlijke stand dienst doen, aangezien in dat land
huwelijken door een predikant kunnen worden vol-
trokken.
De aanwezigen kregen een zeer goede indruk van zijn
pastorale arbeid. Na in 1958 met verlof in Holland te
zijn geweest keerde spr. weer terug om in 1962 voor
goed zijn arbeidsveld in Australië vaarwel te zeggen.
Hij vestigde zich te Barchem.
De presidente Mevr. Kieft-Begieneman dankte aan het
slot, nadat spr. nog een aantal vragen op duidelijke
wijze had beantwoord, de predikant voor de uiteen-
zettingen van zijn arbeid in dit grote werelddeel.
Verder werd medegedeeld dat de jaarvergadering van
de afdeling op 20 februari zal worden gehouden. Leden
die hiertoe iets willen bijdragen kunnen zich in verbin-
ding stellen met Mevr. v. d. Ven.
Op verzoek van de presidente ging Dr. v. d. Hoeven
voor in dankgebed.

KERKDIENSTEN zondag 26 januari.
Herv. Kerk

10 uur Ds. J.}. van Zorge. Hl. Avondmaal
7.15 uur Ds. M. G. Sterringa v. Zutphen

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur Ds. Starrenburg.
3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdfenst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur A. Harmsma, tel. 06752 (1277)

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Vrijdag waren 38 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was kalme handel; prijzen van
f80.— tot f 100.—.

Burgelijke stand van 15 t. m. 21 januari
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J. W^iÉoop, vr. 68 jr. wed. v.
Lammers; J. R. ÉBRnk, m. 78 jr. echtg. v.
B. M. Pastoors.

JAARVERGADERING A.R.
De A.R. Kiesvereniging „Nederland & Oranje" hield
in café Eskes een matig he/ochte jaarvergadering onder
leiding van de heer A. J. Lcnselink.
Na lezing van een gedeelte van het Math. Evangelie
en gebed sprak de heer Lenselink een kort openings-
woord. Hij vond de geringe belangstelling voor deze
vergadering betreurenswaardig. Christelijke politiek
betekent, aldus spreker, dat we op elk terrein des levens
een getuige van Christus zijn, ook op politiek terrein.
Uit diverse verslagen bleek dat de vereniging thans 94
leden telt. Er was een klein batig kassaldo. De voorzit-
ter wees erop dat het batig saldo mede te danken is aan
de verhoogde contributie waarvoor het bestuur de leden
zeer dankbaar is. Tot leden van de kascommissie wer-
den benoemd de heren Luimes en Kieft.
Het aftredende bestuurslid, de heer H. Ellenkamp, werd
herkozen. Inplaats van de heer H. J. Berenpas, die niet
herkiesbaar was, werd gekozen de heer J. Brummel-
man. De voorzitter bracht de heer Berenpas dank voor
hetgeen deze als secretaris voor de vereniging had ge-
daan.
Het verdere gedeelte van de avond werd gevuld met een
gedachtenwisseling over enige politieke%nderwerpen.

DAMKAMPIOENSCHAP DISTRICT OOST
In Doetinchem worden momenteel de dampampioen-
schappen District Oost gehouden welke onder leiding
staan van de heer J. F. Geerken uit Vorden.
De Vorderise damclub DCV is met een vijftal spelers
op deze kampioenswedstrijden vertegenwoordigd. In de
eerste ronde kwamen in de Hoofdklasse B. Nijenhuis
en P. van Ooyen tegen elkaar uit. Deze wedstrijd werd
door Nijenhuis gewonnen. Onze plaatsgenoot B. Breu-
ker, die in de eerste klasse uitkomt, won in de eerste
ronde van H. Bruggink uit Varsseveld.
In de tweede ronde kwam Nijenhuis remise overeen
met Th. Westendorp uit Ruurlo. In de tweede klas won
J. Wesselink van C. Ladesteyn uit Hengelo. Ook een
Vordenaar, doch lid van DCH uit Hengelo, nl. de heer
G. Dimmendaal komt uit in de tweede klas. Hij behaal-
de achtereenvolgens een j .̂ zege op H. J. de Lange,
waarna hij j.l. zaterdag J |̂usscr uit Doetinchem ver-
sloeg.
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Het Binnenhuis"

WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman - Dorpsstraat - VORDEN
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kiest komfortabele moderne meubelen

„HET BINNENHUIS", hét a d r e s v o o r b e t e r e w o n i n g i n r i c h t i n g

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.
Voor de onderlinge damcompetitie van DCV werden
vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden
gespeeld: Klein Brinke—Ter Beest O—2; C. van Ooyen
—A. van Ooyen afgebroken; Lammers—Hulshof 2—0;
Wesselink—Nijenhuis afgebroken; Esselink—Maat-
man l—1; P. van Ooyen—Breuker afgebroken.
Momenteel staat in deze competitie B. Nijenhuis met
22 punten uit 13 wedstrijden bovenaan, terwijl G. ter
Beest met 16 punten uit 13 wedstrijden de tweede plaats
bezet. De overige deelnemers aan deze competitie heb-
ben een achterstand van meerdere wedstrijden.
Vrijdagavond speelt het eerste tiental van DCV de laat-
ste competitiewedstrijd van dit seizoen. Dit zal dan zijn
tegen Denk & Zet I uit Dinxperlo.

BDV I (BRUMMEN)—DVC II (VORDEN) 11—9
Het tweede tiental van de damclub DCV heeft de com-
petitie besloten met een 11—9 nederlaag tegen BDV I
uit Brummen. Aan de eerste vier borden bleven de
Brummenaren ongeslagen, terwijl de spelers van DCV
juist deze keer aan de laatste 4 borden in goede vorm
bleken te zijn. Bord 9 en 10 waren reglementair remise.
De gedetailleerde uitslagen van deze interessante ont-
moeting waren als volgt: W. van Beusekom—B. Wen-
tink 1—1; J. F. Geerken—H. W. Esselink 2—0; H. L.
van der Beemst—C. van Ooyen 2—0; T. van der Lin-
den—G. Hulshof 2—0; R. Verbeek—E. Z. Stegeman
1—1; J. W. Pasman—H. Wesselink 1—1; J. Boven-
kerk—J, de Boer 0—2; M. Bruinsma—J. Norde O—2.

- Nog 18 dagen

BILJARTEN

[n het Biljartdislrict „Doetinchem & Omstreken" kwam
aan de sticcessenreeks van het eerste drietal van KOT
deze week Cen onverwachts einde. De moeilijke uitwed-
strijd tegen Martin I uit Didam ging met 5—2 voor de
Vuidenaren verloren.
KOT II legde in haar afdeling koploper Ons Genoe-
gen I uit Zelhem het vuur na aan de schenen. Met de
kleinst mogelijke overwinning (5—4) bleven de Zel-
hemse biljarters baas in eigen huis, doch niettemin
een goed resultaat van KOT.
Het derde team van KOT onderneemt in klasse C IV,
groep I ernstige pogingen om zich uit de onderste re-
gionen omhoog te werken. Het op de tweede plaats
vertoevende Velswijk IV kreeg in Vorden een grote
7—2 nederlaag te incasseren.
Werpen we in de diverse afdelingen een blik op de
ranglijst dan zien we dat in Klasse C I KOT I en Harry
I uit 's-Heerenbergen broederlijk de leiding hebben.
Beide ploegen hebben 42 punten uit 9 wedstrijden ver-
gaard. We moeten hier echter aan toevoegen dat de
nederlaag van KOT tegen Martin nog niet is verwerkt,
omdat de overige uitslagen ons momenteel nog niet be-
kend zijn. Piet van der Pol I bezet met 38 punten de
derde plaats. Het eerste team van Velswijk sluit de ry.
In Klasse C III, Groep I gaat Ons Genoegen I uit Zel-
hem bovenaan. Zij heeft 57 punten uit 9 wedstrijden.
Velswijk III bezet met 47 punten de tweede plaats,
terwijl 't Averenck IV met 46 punten (juist l punt
meer dan 't Averenck 3) op de derde plaats beslag legt.
KOT II staat met 34 punten op de zesde plaats. De rij
wordt gesloten door Eikenboom II.
In de afdeling van KOT III staat Eikenboom III uit
de Keyenburg bovenaan. Zij heeft 50 punten en wordt
op de voet gevolgd door Velswijk IV (48 punten). Slot
II uit Doetinchem neemt de derde plaats in. KOT UI
staat hier op de voorlaatste plaats, terwijl Ons Genoe-
gen III als rode lantaarndrager fungeert.
Deze week speelt KOT I thuis tegen Velswijk I. Het
tweede team speelt eveneens thuis en wel tegen Vels-
wijk III. KOT III heeft vrijaf.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" kwam De Zon I
deze keer uitstekend voor de dag door één van de kam-
pioenspretendentcn nl. Drempt I met liefst 6—2 te
kloppen. De Zon II verloor thuis met de cijfers 6—2
van het derde team van KOT uit Wichmond.
In Klasse A (waarin De Zon I uitkomt) heeft Ons Ge-
noegen I met 66 punten de leiding. Het team van de
Kets I uit Vorden neemt hier de tweede plaats in met
63 punten, terwijl Drempt I op de derde plaats ver-
toeft met 62 punten. De Zon I en De Engel I staan hier
met 44 punten onderaan de ranglijst.
In Klasse B staat Den Elter I met 71 punten bovenaan.
De derde uitgave van Drempt legt met 69 punten be-
slag op de tweede plaats, terwijl Ons Genoegen 2 met
66 punten de derde plaats inneemt. De Zon II staat met
48 punten op de tiende plaats. De Kranenbarg II sluit
hier de rij met 33 punten.
Deze week speelt De Zon I thuis tegen KOT I. Het
tweede team gaat op bezoek bij Den Elter I.

Interkerkelijke Gebedssamenkomst
in de week van Gebed voor de eenheid
der Christenen

op vrijdag 24 januari
in de HERV. KERK
om 7.30 uur 's avonds

Samenzang - Zang van de kinderen
van de R. Kath. School.

CONCERT

Voor zang- en muziekliefhebbers was het dinsdagavond
te Vorden in de Ned. Herv. kerk weer een ware knol-
lentuin.
Het Chr. Gemengd koor „Excelsior" te Vorden gaf in
samenwerking met het Chr. Gemengd koor „Soli Deo
Gloria" uit Zutphen met medewerking van het Zut-
phens Symphonie-Orkcst, alsmede met Mevr. N. Hy-
lai ides-Blok, sopraan, de heer Henk Kroes, bas, de heer
Rom Dijkstra, tenor, Hiekelien Hamelberg, cembalo
en Je heer Ben Veldkamp, orgel, een zangconcert.
Gladde wegen en mist hebben velen thuis gehouden,
wat zeer jammer te noemen is.
Werken van J. S. Bach, Buxtehude, Palestrina, J. H.
Schein, Mendelsohn, M. A. Brands-Buys, H. Schouw-
man en Dr. A. v. d. Horst wisselden elkaar af. De drie
geestelijke liederen van J. S. Bach gezongen door
sopraan en orgel alsmede 3 liederen met bas en orgel
werden op verdienstelijke wijze gezongen o.a. „Gott
Lebet noch" en „Het hemels Jeruzalem".
De clou van de avond vormde wel de Cantate met koor
en orkest „Nichts soli ufls scheiden von der Liebe Got-
tes" van Mendelsohn alsmede de Cantate van J. S.
Bach „Wachet auf, Ruft uns die Slimme".
Het was dan ook een avond van zanggenot.
De thuisblijvers hebben heel wat gemist.
Naar onze mening moesten dergelijke concerten veel
meer in ons dorp gehouden worden.



NOG 3 DAGEN
kunt u van onze OPRUIMING profiteren

Opnieuw verlaagde prijzen

Manchesterbroeken vanaf 7.95
Overhemden en blouses ,, . 2.98
Jongensjassen NU 9.95
Prima manchestervesten

van 39.95 voor 27.50
Schorten vanaf 0.98
Fianellen luiers van 1.60 NU 1.29
Jongensblouses Uitzoeken/ 3.98
Herenweekenders „ 6.95
Overalls vanaf 9.95

Restanten WOL tegen spotprijzen

Nieuws uit meubelafdeling

Complete eethoeken, tafel -f 4 gestoffeerde stoelen
vanaf 169.75

T.V.- en radidtafels NU 26.98
Interieurmatrassen, 80 br., 15 jr. garantie NU 49.95

120 breed 88.75
Grote sortering bankstellen vanf 298.—
Mooie dekens 13.98 - 17.95 - 21.50

Als klap op de vuurpijl!

Restanten STALEN slaapkamer-stoelen, -tafels en
nachtkastjes NU 12.98

Alle goederen buiten de opruiming
kunnen wij u nog aanbieden tegen
oude (niet verhoogde) prijzen.
Koopt nu uw HUWELIJKS-UITZET
Zie etalage's
en meubeltoonkamers Ie en 2e etage.

A.J .A .HELMINK
Compl. woninginrichting Manufacturen

Bij 4 pakjes margarine a 4O ct-10%

een rol eierbeschuit van 33 voor 15 ct-10 %

l pot
100 gram
100 gram
l zakje
l pot
1 pak
2 blik
l blik
l blik
l zak
l pak

Pindakaas
Leverkaas
Ontbijtspek
Winterdrups
Poederkoffle
Maccaroni
Tomatenpuree
Erwtensoep
Erwten-wortelen
Krakelingen (koekje)
Chocolaadjes

98
57
70
49

190
36
64

110
65
70
75

Bussink's koek van 79 voor 69

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

zegelvoordeel
20 et
11 et
H et
10 et
38 et
7 et

13 et
22 et
13 et
7 et

15 et

Volop cosmetica-artikelen
en Vinolia-artikelen

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

- Telefoon 1281

- Telefoon 1379

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Spécialités
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

naar uw D.A.drogist.
D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. G. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

VANDAAG EN MORGEN

wordt nog zitting gehouden voor

cont ro le en rentebi jschri jv ing
op SPAARBOEKJES
en wel van 9—12 en 2—5 uur

Degenen, die al eerder aan de beurt waren, maar om
de een of andere reden niet hebben kunnen komen,
worden verzocht de boekjes alsnog aan te bieden.

Fa. Hartens
Zutphenseweg Vorden

Prijsverlaging!!!
Voor de zelfkappende dames een

Y prettig bericht.

U kunt nu de prachtige

Philips haardrogers
tegen een verlaagde prijs aanschaffen.

HAND-HAARDROGER
met standaard en drooghoes
compleet van f54.- NU f49.75

HAARDROOGKAP
voor het feilloos drogen van de
meest ingewikkelde kapsels

NU van f69.- voor f59.75

Opvouwbare STANDAARD
voor de haardroogkap f 17.95

G. Emsbroek
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Houtverkoop
van div. percelen dennen (rikken, ruiter-
hout enz.) op

maandag 27 januari

's middags om 2 uur, in het bos van de
Weledele Heer Mijnhardt, gelegen aan de
Rijksweg Vorden-Ruurlo, afweg Wilden-
borchseweg.

Te bezichtigen één uur voor de verkoop.
Aanwijzingen en nadere inlichtingen:

Gebr. Kettelerij, Zutphenseweg, 54 Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Veilig Verkeer
afdeling Vorden

OPGAVE voor de

Verkeerssleutelcursus
(6 avonden) onder leiding van Wachtmeester
Verheul, gaarne zo spoedig mogelijk, uiter-
lijk 25 januari a.s. bij Wachtm. Verheul,
H. K. van Gelreweg 35; Politiebureau,
Raadhuisstraat 5; secr. Joh. J. van Dijk,
Julianalaan 2

Totale cursuskosten f 6.—.
Aanvang van de cursus maandag 3 febr.
in zaal Eskes om 20.— uur.

Laat ervaring U
leiden, neem

Telefunken
voor:

Radio en Televisie
:a. P. BREDEVELD t ZN.

reg naar Laren 56 - ZUTPHEN

Nutsspaarhank Vorden
Inleggers worden verzocht hun spaarboekjes

in verband met de rentebijschrijving

in te leveren
vóór l februari a.s.

Nutsgebouw™
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 januari, 8 uur

Het misdadige brein van
Dr. MflBUSE

Met: Gert Frobe - Walter Rilla -
Senta Berger

Mabuse: de duivelse super-misdadiger
toont nog éénmaal zijn enorme macht

Toegang 14 jaar

Entreeprijzen:
f 1.25 - f 1.50 - f 1.75 (bel. inbegr.)

IJsmenifling W1LUEHBORCH
Het bestuur van de ijsvereniging heeft het
plan om a.s. zondagmiddag een

TOURTOCHT
te organiseren bij ijs en weder dienende.

Siemerink
Vorden

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal

Gedurende deze maand
geven wij

20% korting op
Chem. reinigen, en Verven.
Profiteert van deze unieke

aanbieding.

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Eet nu KIP
f 1.30 per V2 kg

Poeliersbedrijf „ROVO"
tel. 1283 tel. 1241

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

f 7.65 per fles

KEUNE



Voor de vele blijken
van deelneming die
wij mochten ontvan-
gen bij het plotseling
overlijden van onze in-
niggeliefde man,
vader en zoon

Gerrit Hendrik
Wuestenenk

betuigen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank.

fam. Wuestenenk
Weideman C 41.
Vorden

Gevraagd een meisje
voor de huish, hele
dagen, liefst niet zo
jong. Slagerij Vlogman
Nieuwstad H.

Te koop z.g o.h, brom-
fiets, l jr. oud. sportm.
Te bevr. bij J. Gr. Was-
sink, Ruurloseweg D
17, Vorden.

Te koop diepvries,
-30<>C (500 1) J. G.
Bosman, C 81 Vorden.

Aangeb. net kosthuis
ook voor tijdelijk. Vrije
zit-slaapk. met stook-
gelegenheid. (oliekach.)
Br. onder nr. 5 aan
Bur. van dit blad.

Aangeboden 2 of 3
KAMERS gemeub. of
ongemeub. m. stromend
water, voor jdame of
bejaard echtpaar.
Brieven onder letter H
bur. Contact

Te koop jonge Schot-
se collies (Lassiehon-
den) met stamboom.
Th, J. Berendsen,
Veld wijk C 115.

Te koop de helft of
2 vierdels van een
schot. B. Wunderink
D. 126 Kranenburg,

Tel. 6735

Te koop een vette
koe. G. J. Mennink,

Hackfort, Vorden

Te koop een jonge
goed bevleesde KOE
B. te Kamp, Almen-
seweg C 86, Vorden.

BIGGEN te koop.
J. W. Wagenvoort,
achter Buitenzorg,

Tel. 06752-1378.

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14H

Heden overleed, zacht en kalm na een
langdurig geduldig gedragen lijden na
voorzien te zijn van de laatste H. Sa-
cramenten onze geliefde Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader

Jacobus Reinierus Eulink
in de ouderdom van 78 jaar

echtgenoot van Bertha Maria Pastoors.

Uit aller naam:
B. M. Eulink-Pastoors

Kinderen en Kleinkinderen

Vorden, 20 januari 1964.
B 60.

De H. Mis van Requiem zal plaats
hebben op donderdag 23 jan. om 10
uur in de St. Wilibrordus Kerk te
Vierakker.

r\ n
X V
.. Het comité van oud-leerlingen van de f
n Openbare Lagere Dorpsschool dankt t

alle oud-leerlingen, die een bijdrage X
hebben gegeven voor een cadeau, dat X
zal worden aangeboden bij de officiële W

heropening
Openbare Schoolvan

op woensdag 29 januari a. s.

De oud-leerlingen worden uitgenodigd
R de school te bezichtigen op:

WOENDAGAYOND
29 januari a.s. van 19.30 21.30 uur

of ZATERDAGMIDDAG
l febr. van 14.— tot 16.— uur

f Zij kunnen dan tevens het geschenk
X van de oud-leerlingen in ogenschouw

nemen.
W Het comité.

X

Door het gemeentebestuur van Vorden
is ons toegestaan, de geheel gemoder-
niseerde

Openbare Lagere School (dorp)
voor iedere belangstellende

ter bezichtiging open te
stellen
en wel woensdagavond 29
januari van 7.30—9,30 uur
en zaterdagmiddag l februari
van 2—4 uur,

Wij doen een beroep op de dames
bij het bezichtigen van de school
GEEN schoenen met NAALDHAK-
KEN te dragen, ter voorkoming van
beschadiging van de vloerbedekking.

Oudercommissie O.L.S. (dorp)

Profiteert nog
tot en met a.s. zaterdag

van onze

OPRUIMING

RAAOHUISSTR., VOROEN

Toneeluitvoering
te geven door de

TONEELVERENIGING

V O R D E N S T O N E E L

op zaterdag 25 januari a.s.

in het Nutsgebouw

•

Wij brengen u het prachtige
toneelspel

TRUUSKE
Aanvang der voorstelling 8 uur
Zaal open 7.30 uur

Kaarten in voorverkoop bij de
sig.magaz. Eijerkamp, Hassink,
Boerstna en bij de leden

Prijzen der plaatsen f 1.50 p p. (bel. inbegr.)

Chem. reinigen Verven

f „CORRECT" ""«
H. W.HENDRIKS

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-519Z

BIJ ONS

+ 1= 2

Bij inlevering van 3 kledingstukken
voor chemisch reinigen krijgt u hiervan

ÉÉN GRATIS BEHANDELD
(het laagst geprijsde)

Kijk nu uw kast na; er hangt vast
nog wel iets, wat 'n beurt nodig heeft.

Deze reklame geldt
van 27 januari t.e.m. 8 februari.

's Maandagsmorgens voor 9 uux bericht, en het
wordt dezelfde dag nog afgehaald en goederen

voor chem. reinigen
hebt u dezelfde week weer thuis bezorgd.
Alle goederen zijn voor 100 pet. verzekerd

tegen diefstal, transport en brand.

Stoppage Enz.

DE FLES MET
13 kg B U T A 6 A S

Inlichtingen en gasverkoop Hoofddepot:

G.EMSBROEK «Zn. c.v. • Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546

SUB-DEPOTHOUDERS:

H. G.Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

Volop koffie voor
de oude prijs

Sensationele koffie- en theereclame!

Wij kochten een enorme partij koffie
van een bekende fabriek tegen de oude prijs,
Slechts per pak 148 et.

Bovendien bij 2 pakken 'n pracht kop en schotel voor 25 et.
Profiteert hiervan, dit komt niet weer.

Hotel Goud thee per pak 79 et
Elke tweede 100 gram HET HALVE GELD

Leverpastei
Erwten met wortelen
Nootmuskaat
Chocolaadjes

NU 2 blikjes 98 et
2 blik voor 109 et

NU per grote bus 89 et
200 gram 89 et

Aan de kassa bij de boodschappen:
l pak tafelkoeken en l pak rondello's samen 98 et

Als extraatje voor de bowl!
l blikje fruitcocktail, l blikje abrikoosjes en
l blikje perziken samen slechts 169 et

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker
l jampot mooie kleine augurken van 80 voor 59 et

Twee extra koopjes.
Hero tonic per flesje 25 et, NU 5 flesjes voor 98 et
Extra mooie rozijnen 500 gram 69 et

Van Nelle theebuilen 8 stuks voor 39 et
Erwtensoepgroenten 2 zakjes voor 59 et
Bij elke fles SARANTO vermouth 5 eieren GRATIS
Volop Radion record 2 pak van 174 voor 134 et
Volop Omo 2 pak van 190 voor 160 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
» Drukkerij Wolters

Nieuwstad 12, Vorden

MET qroeikuiksVEtl <., OPFOK

M GROEIKUIKS, het volledige opfokvoeder van UTD,
garandeert U sterke, levendige kuikens en :•:•:•:
straks ... beste leghennen. •:•:•:;

*x* GROEIKUIKS is ook in meelvorm verkrijgbaar:

•i*:; GROEIMEEL (dezelfde uitgekiende samenstelling)

Een product van N.V. MENGVOEDER U.T-DÈLFIA

I
Ü

t £$

'l
•:•:•!•

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -*Q* (06752) 1540



Gevraagd, flink DAGMEISJE.
Verheul, Korte Beukerstraat 6, Zutphen.

TE KOOP: complete eethoek, bestaande
uit tafel, 6 stoelen en dressoir, alles blank
eiken, verder blank eikenhouten boekenkast,
wasketel, weckflesseB, traploper, vloerkleed
en salontafel.

A. J. Wopereis, Kerkstraat 3.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram boterhamworst 80 et
200 gram tongeworst 80 et
200 gram ontbijtspek 80 et
200 gram fijne snijworst 80 et
500 gram fijne rookworst 250 et
Erwtensoep per liter 120 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Ijsbaan „Kranenburg"
IJS EN WEDER DIENENDE

A.s. zaterdagmiddag 25 jan.

S C H A A T S W E D S T R I J D E N
om 2 uur, om het kampioenschap
van Vorden.

Opgave aan de kassa, vóór de wedstrijden.

BILJARTEN

Nog altijd blijkt het team van Kranenburg I in de A.
Klasse van de Biljartbond „De IJsselkring" in goede
vorm te zijn. In de laatste ontmoeting konden Schoena-
ker c.s., nog wel in de uitwedstrijd tegen Excelsior 2
(Baak) een 4—4 gelijkspel uit het vuur slepen, waar-
door zij nummer 5 op de ranglijst werden met 54 pun-
ten.
In de B. Klasse deden de reserves het minder goed en
sneuvelden nu in eigen home met 6—2 tegen KOT 2
uit Wichmond. Zij staan nu als 12de genoteerd met
33 punten.

LEDENVERGADERING N.C.B.O. AFD. VORDEN
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Bond van Over-
heidspersoneel hield onder leiding van haar voorzitter
de heer B. Bekman haar ledenvergadering in café Eskes.
Na o.m. een kort welkomstwoord te hebben gesproken
tot de heer J. Ploeg, districtsbestuurder, kreeg de pen-
ningmeester gelegenheid tot het uitbrengen van zijn
jaarverslag. Hieruit bleek dat de afdeling nog over een
ruim batig kassaldo beschikt.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende be-
stuursleden de heren B. Bekman en B. Oosterink her-
kozen, terwijl de heer D. Norde, secretaris, zich niet
meer herkiesbaar stelde. In diens plaats werd benoemd
de heer J. W. G. Derksen, die zijn benoeming aannam
en tevens als secretaris van de afdeling zal fungeren.
De voorzitter dankte de heer Norde, die vanaf 12 dec.
1940 onafgebroken het secretariaat op zeer goede wijze
had vervuld, voor zijn werk in dienst van de afdeling
verricht en bood hem namens de afdeling en leden een
fraaie vulpen en een rokertje aan. De heer Norde
dankte voor deze attentie.
Ook de heer Aalderink welke op l nov. 1963 met pen-
sioen de gemeentedienst had verlaten werd een rokertje
aangeboden voor zijn trouwe verenigingsbezoek gedu-
rende ruim 23 jaren.
Vervolgens werd een aantal gestelde vragen door de
heer Ploeg op duidelijke wijze beantwoord.

Boerenleenbank
Kranenburg D 127a-Vorden

Spaar-, voorschot- en Giro-instelling

VANAF HEDEN kunnen de spaarboekjes aangeboden
worden voor

bijschrijving der rente

Geopend: Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30—12.30 en
v. 14-16 uur, bovendien 's vrijdagsavonds v. 19-21 uur

Te koop aangeboden:

Enige wollen Smyrna
vloerkleden

door Groothandel in
modelkamers gebruikt;
f 150,— p. st. Grote
maten. Niet van nieuw
te onderscheiden. Evt.
thuis te bezichtigen.
Brieven nr. 6 bur. van
dit blad

ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
de liefhebbers

wel naar u toe!

'Jriumiih
I N T E R N A T I O N A L

W^

couture in
foundations

Als longline
in B, C en D cup,

v.a. 26.90

ELASTI CHIG

Luxueuze beha
in de nieuwe V-lijn.
Dubbele elastische
zij panden geven grote
be'wegingsvrijheid.

'n Droom van verfijnd
perlonkant!

In zwart en wit,
maten 4-11
in B en C cup

16.50

DE CJ.B.T.B. VERGADERDE
De C.J.B.T.B. afd. Vorden hield in café Eskes een ma-
tig bezochte ledenvergadering. Na opening door de
voorzitter, de heer A. J. Oltvoort, werd medegedeeld
dat op 29 januari te Utrecht de landelijke jaarverga-
dering zal worden gehouden.
In februari zal, uitgaande van de Ringkring Hengelo
(Gld) een excursiedag over vee- en varkenshouderij
worden georganiseerd, terwijl in maart een soortgelijke
dag over de mechanisatie zal worden gehouden. Voor
deelname kan men zich bij één der bestuursleden op-
geven.
Hierna vertoonde de heer H. Braakhekke van het
Land bouwinstituut enige films over de land- en tuin-
bouw, o.a. over bloemen aan de Rivièra en de olijven-
kwekerij in Italië. Benevens zagen de aanwezigen enige
beelden van de Geld. varkensselectiemesterijen en eni-
ge fokbedrijven. Hierbij zag men opnamen van de
„Berkelstroom" welke in 1952 te Lochem werd opge-
richt. Men kreeg een duidelijk beeld van.de verwerking
van melk tot poeder. Nadat de voorzitter de heer
Braakhekke dank had gebracht voor het gebodene werd
deze vergadering gesloten. •

OFFICIëLE OPENING VERBOUWDE
OX. SCHOOL

Op woensdag 29 januari a.s. zal de officiële opening
plaats hebben van de geheel gerestaureerde en ver-
bouwde openbare lagere school in het dorp.
Voor deze officiële opening heeft het gemeentebestuur
diverse personen en instanties die nauw by deze ver-
bouw zijn betrokken uitgenodigd.
Het gemeentebestuur verzoekt ons de aandacht er op
te vestigen, dat de dames van deze genodigden tevens
hartelijk welkom zijn.
In overleg met de oudercommissie en het hoofd van de
school zullen andere belangstellenden in de gelegenheid
worden gesteld de school te bezichtigen. Zie hiervoor
een advertentie elders in dit nummer.
Het gemeentebestuur doet een beroep op de dames om
bij het bezichtigen van de school geen schoenen met
naaldhakken te dragen ter voorkoming van beschadi-
ging van de vloerbedekking.

UW ADRES
voor 'n goede en

V A K K U N D I G E
R E P A R A T I E

Industrieweg - VORDEN - Tel. 1649

Dag en nacht KRAANWAGEN
BESCHIKBAAR.

Tevens verzorgen v^Éicht PLAAT*
en SPUITWERK.

GARAGE

KURZ

EEN ZOMERZOTHEID

Voor een geheel gevulde zaal van het gebouw Irene gaf
de Geref. Jeugdvereniging zaterdagavond een opvoe-
ring van het blijspel ,,'n Zomerzotheid" naar de roman
van Cissy van Marxveldt. De leiding was in goede han-
den bij de leiders Rouwenhorst en W. D. Jansen.
In de rol van „Ella" en „Jonkheer Padt van Heijen-
daal" (wat tot slot de chauffeur bleek te zijn van de
„Jonkheer") kwam duidelijk naar voren dat men met
het hunkeren naar rang en stand, eer en aanzien soms
beschaamd uitkomt.
Zo kwam ook in de rol van „Erica" en de chauff;ur
(die de Jonkheer eigenlijk zelf was) het ware liefdes-
gevoel en omgang op de voorgrond, al was dit eerst met
do rang en naamsvcrwisseling bedekt. Het geheel liet
zien dat men ook in de jeugdperiode wel eens te vaak
met zotheid (of jeugdige blindheid) bevangen is, waar-
van men dan later ontnuchterd wordt.
Elke rol werd zeer goed vertolkt zodat het geheel goed
tot zijn recht kwam.
De bewerking van dit stuk en de regie berustte bij de
heer W. D. Jansen.
Aan het slot werd door enkele dames van de vereniging
de leiders een blijk van waardering aangeboden.
Ds. J. D. te Winkel sprak een kort slotwoord en besloot
de avond met dankgebed.

en handen ruw?

ENORME DRUKTE OP KRANENBURGSE,
IJSBAAN

De ijsbaan op de Kranenburg heeft de laatste dagen in
aller belangstelling gestaan. Dank zij de grote activiteit
van het bestuur kon verleden week donderdag de baan
weer worden geopend en maakten velen reeds van de
gelegenheid gebruik om de gladde ijzers onder te bin-
den.
Alle Vordense Lagere Scholen kregen donderdagmid-
dag vrijaf en mochten gratis van de baan gebruik ma-
ken, een geste die bijzonder op prijs werd gesteld. Het
ijs is thans in goede conditie. Ook zaterdag- en zondag-
middag was de drukte enorm, zondagmiddag alleen
reeds meer dan 500. Jong en oud zwierde lustig over-
liet ijs, terwijl gezellige muziek de pret verhoogde.
Us en weder dienende zullen er dezer dagen ook
schoolwedstr'ijden worden gehouden voor de leerlin-
gen van de Lagere Scholen. De organisatie hiervan be-
rust in handen van de Plaatselijke Sportcommissie der
scholen.
Voorts heeft het ijsbaanbestuur het voornemen om a.s.
zaterdagmiddag 25 januari de traditionele schaatswed-
strijden om het kampioenschap van Vorden te orga-
niseren voor dames zowel als heren (bij voldoende
animo).

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven,
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed

Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden Telefoon 1404

het warmste vuur geeft

haardolïe
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47, Vorden, Telefoon 06752-1217

Flamazur, de haardolie van n.v. Purfina Nederland


