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INGEZONDEN MEDEDELING
ALAAF KARNAVALSVIERDERS!!!!!!

Iedereen maakt zich weer gereed voor het komende
Karnaval , het feest van ZOTTEN en DWAZEN.
De voorbereidingen voor dit elk jaar terugkerende
N ARREN FEEST zijn reeds op volle gang.
Ook wij, de Prins met zijn vaste Raad van Elf, zijn al
maanden bezig om de NARREN en NARRINNEN
weer een paar onvergetelijke dagen te bezorgen.
En ik kan U reeds nu zeggen, het wordt weer een
grandioos feest. Over het programma wil ik niet uit-
wijden. Dat is het werk van ons onvermoeibaar Kar-
navalsbestuur. Wel wil ik gaarne op het volgende
wijzen.
Tracht de GOODWILL, die wij in enkele jaren op de
Kranenburg bereikt hebben juist in deze dagen nog
eens extra te vermeerderen.
Carnavalsvierders, lid of geen lid van de DEUR-
DREJERS (dit kunt U natuurlijk altijd nog worden)
en allen die dit feest meemaken, laten wij allen met de
zelfde leuze optrekken naar de Kranenburg, n.l.

Dit feest ZAL zoals ieder jaar slagen,
Wij willen die onvergetelijke dagen.

Wanneer U dit allen meeneemt in het narrenhoofd,
ben ik er van overtuigd, dat ons aller wens vervuld
wordt.
Dan wens ik U met mijn Raad van Elf, drie leutige
dagen onder het motto:

De PRINSENKAPEL zorgt voor muziek
wij allen weten dat is uniek,

wij zingen mee, niemand uitgezonderd,
Zo hard. . . dat het in Keulen dondert.

Voor de Keulenaren spijt mij dat ten zeerste.
Deurdrèjers, ik wens jullie veel leut,

Prins Cornelis de Eerste.

KARNAVALSVIERDERS
Als Pastoor van de parochie heb ik gemeend U ook
uit te nodigen tot de feestelijkheden op de Kranenburg.
Feest verkwikt, geeft nieuwe energie en haalt ons voor
een ogenblik uit de dagelijkse sleur.
Moge ik U in alle vriendschap op het hart drukken:
viert blij, loyaal en royaal feest, maar .. . viert het
stijdvol. Daarom: kent U zelf en respecteert Uzelf. Dan
/al de nak lank van deze dagen ook blij en welluidend
zijn.

De Pastoor.

VORDENS DAMESKOOR
Donderdag hield het Vordens Dameskoor haar
jaarvergadering, waarop byna alle leden aan-
wezig waren. De voorzitster, mevr. Klein Brinke,
was verheugd over deze grote belangstelling. We-
gens verhindering van de secretaresse gaf zij ook
een jaaroverzicht, waar de belangrijkste gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar de revue passeer-
den, o.a. de goedgeslaagde uitvoering, het pret-
tige reisje en de grote aktiviteit die de dames
ontplooid hadden by' de oliebollenverkoop, de grub-
belmand en de glazen-aktie. Dank zij al deze in-
spanningen was de financiële positie weer be-
vredigend.
Bij de bestuursverkiezing waren de dames Klein
Brinke en Besselink aan de beurt van aftreden;
met bijna algemene stemmen werden zij herkozen.
Bovendien waren er twee vacatures. Hierin werd
voorzien door de benoeming van mevr. Groot Ob-
bink en mevr. Jurriëns.
Hierna kwam het reisje aan de orde. Unaniem
waren de dames er voor om gezamenlijk weer een
halve dag per bus er op uit te trekken, wat waar-
schijnlijk in het laatst van mei zal gebeuren.
Tot slot had de voorzitster een minder prettige
mededeling, n.l. dat de Buma (het bureau voor
muziekauteursrecht) de kosten voor de vereni-
gingen in de toekomst drastisch gaat verhogen.
Zou deze heffing (tot ƒ5.— per lid) werkelijk
zijn beslag kr i jgen , dan zullen de verenigingen in
zeer grote financiële moeilijkheden geraken en
waarschijnlijk het hoofd niet l>oven water kunnen
houden. En daar is toch ook niemand mee ge-
diend. Vermoedelijk zal er op landelyk niveau
wel tegen op gekomen worden en men besloot
daai'om, zich nog niet dadelijk aan te melden,
doch even af te wachten.
Daarna volgde sluiting van de zeer geanimeerde
vergadering.

Attentie De herdenking van het
eerste lustrum van het

Comité Bloedplasma
zal plaats hebben op
woensdag 19 februari

Willen de leden, alsook de nieuw op te
geven donoren, deze avond reserveren?
Uitreiking Landsteinerpenningen.

RATTI-NIEUWS
In verband met de gesteldheid der terreinen werden
verleden week alle wedstrijden voor de Ratti-ploegen,
zowel voor junioren als senioren, afgelast.
Ook komende zondag zal er niet gespeeld worden en
zijn de aanvankelijk voor de Ratti-senioren vastgestel-
de wedstrijden, in verband met de Carnavalsfeesten,
door de Bond uitgesteld.
De junioren spelen zaterdag wel; Ratti A speelt haar

.eerste wedstrijd van 1964 in Zutphen tegen AZC B en
moet terdege oppassen. Ook het B-team speelt een uit-
wedstrijd en wel tegen plaatsgenoot Vorden D.

BIOSCOOP
De film van zondagavond brengt u naar het
Italië van omstreeks 1500 waar de ijzeren hertog,
Caesar Borgia, op het toppunt van zijn roem
staat.
Natuurlyk heeft hij ook veel vijanden die af-
gunstig zrjn op zijn macht en zij zoeken een mid-
del om hem te doden. Zij weten dat hij maar één
zwak had: mooie vrouwen. En hiervan maken zij
handig gebruik om hun plannen uit te voeren,
maar de ijzeren hertog is onoverwinnelijk.

KERKDIENSTEN zondag 9 februari.

Heru. Kerk
10 en 7.15 uur uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
10 en 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.

Zondagsdienst 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.

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

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 29 jan. t./m. 4 febr.
Geboren: d.v. A. J. Olthaar en H. J.Tuitert;
z. van G. Bijenhof en H. W. Scholten.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: G. M. E. Weenink, m., 83 jaar,
echtgen. van G- E. Bensink.

WIJ GAAN PAS IN 1970 NAAR DE MAAN.

Dit meldt een Amerikaans Ruimtevaartburau. Dat
heeft John Glenn natuurlijk te lang geduurd van-
daar zijn mededinging naar een senaatzetel. Hij
koos eieren voor zijn geld. En Nederland zoekt
wegen om geld voor eieren te krijgen. Anders
gaat de Pluimvee-eierenexport eerder naar de
maan. En Tragter heeft nu goede aanbiedingen.
In rijwielen. Wees daar als de kippen bij Verdere
aan „maning" overbodig. Adv.

t G. M. v. LANDBOUW
Onder leiding van de heer A. G. Mennink hield de
Afd. Vorden van de Geld. Mij. van Landbouw in
hotel „Het Wapen van Vorden" een goed bezochte
jaarvergadering.
De vereniging telt than^fc}36 leden. De propa-
gandafeestavond was damr zij de medewerking
van de B.O.L.H., de B.O.G. en de Bond van Plat-
telandsvrouwen goed geslaagd. Uit het verslag
van het Rundveefonds ble^Bat het boekjaar 1963
sloot met een batig kassarero. Over het jaar 1963
waren door het fonds 10 runderen overgenomen.
Hiervoor werd uitbetaald ƒ 6200.—. Bij de schat-
ting in de maand juli 1963 waren by' het fonds
verzekerd 878 runderen van 160 eigenaren. By'
de laatste schatting bedroeg de gezamenlijk ver-
zekerde waarde ƒ 520.000.—. Per 16 januari 1964
was de verzekerde waarde vastgesteld op ten
hoogste ƒ700.— per dier. Verder werd medege-
deeld dat op 2 maart a.s. te Arnhem in Musis
Sacrum de algemene bondsjaarvergadering zal
worden gehouden. In verband met het aftreden
van de heer v. d. Ley (zulks wegens het bereiken
van de 65-jarige leeftijd) werd besloten hem dan
een blijk van waardering aan te bieden.
Voor deelname aan deze bondsvergadering kan
men zich tot 15 februari a.s. opgeven bij de secre-
taris de heer G. J. Wuestenenk in verband met
de aanvraag van toegangskaarten.
Op 3 maart a.s. zal naar het bedryf van de heer
Heemskerk te Herwynen in de Tielerwaard een
winterexcursie worden gemaakt, waarbij de land-
bouwvoorlichtingsdienst enige toelichting zal
geven. Tevens zal door het hoofdbestuur een ex-
cursie naar Frankry'k worden georganiseerd.
Voor deelname aan deze beide laatste excursies
gaarne spoedige opgave by de secretaris.
Verder zullen weer een aantal gespreksavonden
worden belegd.
Het aftredend bestuurslid de heer A. J. Vruggink
werd herkozen. Tot lid en plaatsvervangend lid
van de ledenraad werden benoemd de heren A. G.
Mennink en E. J. Knoef.

BIGGENOPFOK
Na ejn kort welkomstwoord door de heer A. G.
Mennink hield de -heer Wechgelaer, dierenarts
alhier, voor de leden van de G. M. van Landbouw
een causerie over de opfok en ziekten van en by
biggen.
By het fokken van biggen is een eerste vereiste
te zorgen voor gezond materiaal. Hier wordt nog
steeds te weinig aandacht aan geschonken. Zo
ook de huisvesting, voeding, enz. By kou is het
gebruik van een tomador lamp of een grote
kachel aan te bevelen. De biggen mogen beslist
niet koud zijn. Bij de aankoop van fokzeugjes
moet men weten wat men koopt en daarom is een
certificaat van de gezondheidsdienst van grote
waarde. Er is nog steeds te geringe kans goed
fokmateriaal aan te kopen.
Bij pas gekochte biggen is het van groot belang
direct niet te veel voeder te geven, aangezien te
veel voeder darmmoeheid veroorzaakt, met het ge-
volg een slechte voedervertering. Ook is het aan
te bevelen dat steeds dezelfde persoon met het
voederen is belast. Ook moet men de zeug voor de
geboorte van de biggen niet te dik voer geven,
het moet licht verteerbaar zy'n. Vooral moet men
waken voor doorlating van tocht in de hokken.
Er dient echter wel een goede doelmatige venti-
latie te zy'n, zodat er niet een wazige damp in het
hok is. De huisvesting van de biggen moet droog
zy'n.
Na behandeling van enkele ziekten bij biggen, o.a.
hoest, werden door spreker enige vragen op duide-
lijke wy'ze beantwoord waarna de voorzitter hem

dank bracht voor zijn leerzame voordracht.

VOETBAL
Het was voor het eerste elftal van de voetbalvereniging
Vorden zondag een tragische dag. Niet alleen dat de
wedstrijd tegen Steenderen met 4—l werd verloren,
maar bovendien moest aanvoerder Lindenschot ca. 10
minuten voor de rust geblesseerd het veld verlaten.
Bij een poging de bal te spelen raakte hij uit balans en
kwam te vallen waarbij hem de knieschijf uit de kom
schoot. Naar het zich laat aanzien zal Lindenschot
voor de rest van dit seizoen niet meer kunnen spelen
en dat terwijl het degradatiespook de Vordenaren steeds
vriendelijker gaat toelachen.
De wedstrijd tegen Steenderen ging het eerste kwartier
gelijk op, waarbij in die peridoe de zenuwen een voor-
name rol speelden. De bezoekers gingen hierna steeds
beter spelen, doch Lindenschot en de zijnen slaagden
er steeds in naderd onheil te voorkomen. Bovendien was
doelman Wissink deze middag in een fantastische vorm
en voorkwam hij in de eerste helft een drietal zeker
schijnende doelpunten.
Steenderen bleef doorgaan en na ca. 25 minuten dach-
ten we Meutstege te zien doelpunten maar zijn van
20 meter afgevuurd schot werd met een katachtige
sprong door Wissels over de lat gestompt. Even later
was hij echter wel kansloos toen Teerink een hoge
voorzet van Kruif half raakte, waarna r.-buiten Huls-
hof de bal ongehinderd inkopte O—1. Even later vond
het hierboven omschreven ongeval met Lindenschot
plaats. Hij werd vervangen door Maalderink die 1.-
binnen ging spelen, terwijl R. Eggink de spilplaats in-
nam.
In de tweede helft was het al spoedig te zien dat de
bezoekers een ruime overwinning gingen behalen. Na*
tuurlijk had het uitvallen van Lindenschot een domper
op de ploeg gezet. Hier kwam bij dat sommige spelers
van Vorden in een slechte conditie verkeerden.
Steenderen speelde ook niet bepaald fraai doch wel
efficiënt voetbal en vooral de beide vleugelspelers
stichtten nogal eens verwarring. Bij Vorden duurde het
allemaal veel te lang, terwijl de snelle l.-buiten Jansen
te weinig in het spel werd betrokken. Kreeg hij de bal,
zoals tegen het einde van de wedstrijd een paar maal
gebeurde, dan werd het meteen gevaarlijk voor het
Steenderen-doel.
Tien minuten na de rust bracht Harmsen de stand met
een fraaie kopbal op O—2. Doelman Wissels raakte
hierna geblesseerd en werd vervangen door Zweverink.
L.-buiten Kruif schoot hierna nummer drie tegen de
touwen. Een kwartier voor tijd speelde Hulshof zich
keurig vrij en dat betekende O—4. Steenderen geloofde
het nu wel en kon Vorden een paar tegenaanvallen
ondernemen. Dit resulteerde vlak voor tijd in l—4
toen E. Eggink een terugspeelbal van Harmsen onder-
schepte en dit resoluut afstrafte.
Vorden III behaalde zondag ec^W—2 overwinning op
Zutphania III, terwijl Vorden I^Tiet tegen Sp. Brum-
men VI tot een 3—3 gelijkspel bracht.
Zondag a.s. gaat Vorden I op bezoek bij N.V.C, te
Netterden. Het tweede team a^L op bezoek bij Sp.
Lochem III. Vorden IV is de gl^Jeer van Voorst VI.
Bij de junioren worden gespeeld: De Hoven C—
Vorden C; Vorden D —Ratti B en Vorden E—
Baakse Boys B. De wedstrijd AZC C—Vorden B
is door de bond uitgesteld.

MODEHUIS

BILJARTEN
In het Biljartdistrict „Doetinchem & Omstreken" werd
alleen, wat betreft de Vordense teams, de ontmoeting
Ons Genoegen III—KOT I I I gespeeld. Deze wedstrijd
eindigde in een 5—4 overwinning voor de thuisclub.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" behaalde De Zon
I een 6—2 overwinning op Engel I. Het tweede team
kreeg met 6—2 de kous op de kop van Excelsior III.

4e Nutsavond
op woensdag 12 februari, 8 uur

De Deltawerken
worden besproken door
de heer Lingsma
•

3.45 uur Kindermiddag
Voor bijzonderheden

zie inliggend Nutsblaadje.

Officiële opening O.L. Dorpsschool
Woensdagmiddag vond in het Nutsgebouw de officiële
opening plaats van de geheel gerestaureerde en ver-
bouwde openbare lagere dorpsschool. Burgemeester
Van Arkel kon hier tal van genodigden begroeten,
waaronder praktisch alle raadsleden, de inspecteur van
het l.o., de heer Verburg, de oud-inspecteur, de heer
Wansink, en vertegenwoordigers van diverse onderwijs-
organisaties.
In zijn openingsrede wees de voorzitter op de nood-
zakelijke restauratie van de uit 1900 daterende school.
De school vertoonde allerlei gebreken. De toenmalige
inspecteur van het l.o., de heer Wansink, stelde het
gemeentebestuur in december 1960 voor te besluiten
tot verbetering van de school, waarna er een urgentie-
verklaring van het ministerie van O. K. en W. kon
worden afgegeven. Het gemeentebestuur gaf in eerste
instantie echter de voorkeur aan een geheel nieuwe
school. Hiervoor kon echter geen urgentieverklaring
worden afgegeven omdat de school bouwtechnisch nog
in goede staat verkeerde. Op grond van een verklaring
van de staats-secretaris van O. K. en W. dat de kansen
voor een nieuwe school zeer gering waren en na nader
overleg met de inspecteur besloot de gemeenteraad op
voorstel van B. en W. over te gaan tot algehele restau-
ratie van de school. De Burgemeester schetste vervol-
gens uitvoerig de daarop volgende gang van zaken, o.a.
de onderbrenging van de school over diverse gebou-
wen in de gemeente. Alle daarvoor in aanmerking ko-
mende instanties werd dank gebracht voor hun mede-
werking bij de tot standkoming van de restauratie,
waarbij vooral de gemeentelijke technische dienst on-
der aanvoering van de heer van de Broek en zijn naaste
medewerker, de heer Bekman, een zeer belangrijke rol
speelden.
Het gemeentebestuur zorgde tenslotte voor een fraaie
tuin voor de school, een nieuwe verlichting en een
parkeerhaven. Na nog op de aan de schoolkinderen
aangeboden feestdag te hebben gewezen, als voorloper
van deze officiële opening, verklaarde de heer Van
Arkel de school voor geopend.
Nadat alle aanwezigen een verversing was aangeboden,
richtte de inspecteur van 't lager onderwijs de heer Ver-
burg waarderende woorden tot allen die hadden mede-
gewerkt aan deze restauratie. Spr. die veel in Vorden
komt heeft met belangstelling de vordering gadegeslagen.
De heer Brinkman, aldus spr., heeft zich erg uitgesloofd
voor deze verbouwing. Verbouwing van de school was
de enige mogelijkheid. Hij zou wellicht allang met pen-
sioen zijn als er een urgentieverklaring kwam voor een
nieuwe school. Het krediet voor de verbouwing is in
de loop van de bouw ongeveer verdubbeld. Spr. was
het gemeentebestuur erkentelijk voor het feit, dat het
zoveel voor de jeugd heeft gedaan. Aan vrijwel alles
is voldaan.
De heer Meijerman uit Doetinchem sprak namens het
hoofdbestuur van Volksonderwijs gelukwensen onder
aanbieding van een asbak met inscriptie voor de spreek-
kamer. Spr. hoopte dat zijn oud-leerling Brinkman in
deze school nog een zeer prettige tijd zou hebben. De

oud-inspecteur, de heer Wansink, schetste in het kort
de situatie in de oude school. Ook hij was verheugd
dat de gemeenteraad destijds besloot tot restauratie
van de school. Spr. hoopte dat de sfeer van intimiteit
en goede samenwerking in de school zou blijven en de
kinderen zou beïnvloeden.
Namens de afd. Vordcn-Linde van Volksonderwijs
sprak de voorzitter de heer J. J. van der Peijl. Het
hoofd van de school heeft nogal wat administratie te
voeren en heeft de beschikking over een niet al te beste
schrijfmachine. Volksonderwijs heeft gemeend, dat dit
moest veranderen. In een moderne school hoort geen
museumstuk thuis maar een moderne machine. Namens
Volksonderwijs bood de heer Van der Peijl daarop een
kofferschrijfmachine aan.
De heer J. Harmsen bood namens de oud-leerlingen
van de school een stencilmachine met toebehoren aan.
De voorzitter van de oude-commissie, de heer G. J.
Pelgrum merkte op, dat de oude school al aardig op
weg was een voorwerp voor monumentenzorg te wor-
den. De ouder-commissie was ook eerst niet erg inge-
nomen met de plannen tot restauratie. Zij heeft niet
durven hopen op de resultaten die thans bereikt zijn.
Het is in een woord af. Namens de oudercommissie
bood spr. een medaillekast en een bureaulamp aan.
Namens de aannemers bood de heer Kormelink een
elektrische klok aan. De heer H. Pelgrum sprak namens
de oudercommissie uit Linde. Hij noemde het een pijn-
lijk moment, toen ook hij een medaillekast aanbood.
Maar de sport op school wordt veel beoefend, aldus de
heer Pelgrum, en ook deze tweede kast zal dus over
niet al te lange tijd wel een vulling krijgen.
Aan de hand van een plattegrond gaf de gemeente-
architect, de heer van de Broek, vervolgens een uiteen-
zetting over de indeling van de school.
Het hoofd van de bijzondere school op het Hoge sprak
mede namens zijn collega's van de andere bijzondere
scholen in Vorden, de heren Bekker en de Leeuw, en
bood een plant aan.
Ds. van Zorge sprak mede namens Ds. Jansen zijn ge-
lukwensen uit. Ook wij behoren tot het onderwijzend
personeel, al is het dan „onbezoldigd" aldus de
dominee.
Tot slot sprak de heer Brinkman, het hoofd der school,
een dankwoord, waarin hij naast de aannemers, de
heren van de Broek en Bekman van gemeentewerken
veel lof toezwaaide.
De leerlingen vinden de nieuwe schooj in een woord
„fantastisch".
Burgemeester Van Arkel dank de diverse sprekers af-
zonderlijk. Het gebouw werd daarna door de geno-
digden bezichtigd.
Van de gelegenheid om de school woensdagavond en
zaterdagmiddag te bezichtigen werd een druk gebruik
gemaakt. Het onderwijzend personeel en de leden van
de oudercommissie zorgden voor explicatie. Alle be-
zoekers ontvingen van het comité oud-leerlingen een
kleine attentie, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.



Voor bromfietsrijders
hebben wij

leren en
kunstieren

VESTEN
Zeer sportief.

fa. G. W. Luimes -
B. Lammers

Wij leveren alle
HOMOEOPAÏISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenu ws te rke n de •
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Voor

rubberlaarzen
hét adres

fa. G. W. Luimes
B. Lammers

ZES
PRACHTIGE GLAZEN

VOOR: 175
20 verrassingszegels +

Iets voor ü, mevrouw. Zes prachtige, gedecoreerde, Hollandse
souvenir-glazen spaart u nu snel en gemakkelijk met de speciale
rode Remia verrassingszegels, die tijdelijk op alle pakjes 100%
gepasteuriseerde margarine staan, 'n Extra Remia verrassing!

Vlug Remia bestellen! Bestel vandaag
nog van die heerlijke, 100% gepasteuri-
seerde Remia margarine. Met het spe-
ciale rode Remia verrassingszegel én
een Pasteur garantiemerk, dat tevens
gratis spaarmerk is.

Remia
MARGARINEFABRIEKEN N.V. - DEN DOLDER

1924

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN
Vorden Telefoon 1314

1964

Plastic op vilttapijt.

JL elpillCX is warm. Geluiddempend vilttapijt, met een
bovenlaag van nagenoeg onverslijtbaar,
lichtecht en vuilafstotend plastic.
Geen onderhoud. Even een natte dweil
er over en het is weer als nieuw.

voor uw keuken, slaapkamer, trap, gang

DÉ vloerbedekking voor uw woning I

DAN NAAR . . „HET BINNENHUIS"
Hét adres voor betere woninginrichting,

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram boterhamworst
200 gram zure zult
200 gram ontbijtspek
200 gram fijne snijworst
500 gram fijne rookworst
Erwtensoep per liter

80 et
80 et
80 et
80 et

250 et
120 et

Door vergroting van onze

DIEPVRIES
zijn we weer in staat nieuwe klanten
aan te nemen. Geef u spoedig op.

M. Krijt, Dorpsstraat

Ook dit jaar geeft de Spar weer

miljoenen gratis zegels!!

l p. Koffie roodmerk
l p. Bruine Bonen
l bl. Appelmoes
l bl. Knakworst

Zegelvoordeel
168 et 34 et

23 et
16 et

114 et
79 et

149 et 30 et

Alle soorten SPAR JAM met dubbel zegels!

l z. Zachte Caramels 49 et 10 et
l p Café Noir 70 et 14 et
250 gr. Pareloesters (koekje) 68 et 7 et
100 gr. boerenmetworst 68 et 14 et

Deze week 20% zegelkorting op alle soorten Spar soep!

l fl. Licht Bier 50 et 10 et
l fl. Donker Bier 45 et 9 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

Ook al aan de pijp?
PROBEER HET OOK EENS!

Pijp roken:
• Gezonder roken
• Het is goedkoop
• Het staat sportief
• Is sympathiek

Nu nog ruime

voorraad in

diverse modellen

P IJ P E N

wL , ¥£

SIG.MAG.

D. Boersma
Dorpsstraat 6 Tel. 1553

GEVRAAGD

aankomende lassers

H E K O Stalen Meubelfabriek

Vorden Telefoon 1309

Aanmelding na 7 uur
Wilhelminalaan 9, Vorden

LEDENVERGADERING van de

Oranjevereniging Vorden
op vrijdag 14 februari 1964 in café Eskes

Aanvang 8 uur.
•

Bestuursverkiezing. Aftredend:
de heer G. J. Wuestenenk (her-
jr i pc DA3r l

Bespreking ORANJEFEEST.

Nieuwe ideeën hartelijk welkom.

l Kranenburg Vorden

Zondagmiddag 9 februari

Groot KINDERKARNAVAL
m.m.v. „Concordia"

13.11 u. Bijeenkomst van alle gekostu-
meerden in de feestzaal.
Keuring van kostuums.
Aardige prijzen voor de mooi-
ste kostuums.

14.00 u. Feestelijke intocht van
PRINS KARNAVAL.

14.11 u. Optocht.
14.30 u. Goochelen door Pierre Duro.

Zondagavond
19 30u. Aanvang TONEELAVOND.

Opvoering „De rare familie".
Kostelijk blijspel.
Een kolderstuk van de boven-
ste plank.

Maandag 10 en dinsdag 11 febr.
GROOT KARNAVAL
(gekostumeerd bal)
o.l.v. Prins Cornelis de Eerste.
Aanvang 19.00 uur.

De gekostumeerden, die in aanmerking
willen komen voor een prijs, betalen
vóór de keuring f 1.— per persoon.
Er worden prachtige prijzen beschik-
baar gesteld.

Muzikale medewerking van de
onovertroffen PRINSENKA-
PEL „The Rhythm Stars".

„NEET HEULEN, MAOR DEURDREJEN"

Siemerink
Vorden

H.H. Veehouders

Voor
kapbroeken

pootriemen
klauwbeschermers
afleveringshalters

la. G. W. Lu i me s-Vorden

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Eet nu KIP
f 1.30 per V2 kg

Poeliersbedrijf „ROVO"
tel. 1283 - tel. 1241

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

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenburg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Onze voorraad

weekendtassen
boodschaptassen

schooltassen
dames-visitetassen

dames* en heren»
portemonnaies

is enorm.

Te kust en te keur.
Uitzoeken maar.

fa. G. W. Luimes
B. Lammers

f7.65 per fles

KEUNE



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele bewijzen
van deelneming, on-
dervonden na het over-
lijden van onze gelief-
de man, vader, be-
huwd- en grootvader

Berend Wentink

Uit aller naam :
B.Wentink-v. d. Feer

Vorden, febr. 1964.
Zutphenseweg 9.

Gevraagd in moderne
drogisterij flinke VER-
KOOPSTER. Drogis-
terij Steenhuisen,
Winkelgalerij.
Troelstralaan.Zutphen

Gevraagd flink meis-
je, van 8 — 12 uur.
Mevr. Slotemaker, „'t
„Schapenmeer",C 165,
Vorden, Tel. 1355.

Wij vragen 'n meisje
v. huishouding en win-
kel, liefst zo spoedig
mogelijk.
Kruip, 't Hoge 58.

Te koop 4 z.g.a.n.
huiskamerstoelen,
wegens overcompleet,
wol moyette bekleding
Inl. Bureau Contact.

HUUR PHILIPS-
TELEVISIE

voor f 25.95 p. mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis? Bel dan 08300-
50087 (óók 's avonds)

Te koop versgedorst
ROGGESTRO en 'n
l jar. r. b. PINK.
D. Pardijs, Kranenburg
D 129a.

Peppelenpoten
te koop bij
G. J. Regelink, Koe-
koekstraat 7, Vierakker

Te koop M.R.IJ. dr.
VAARS a. d. telling
10 febr. m. beste melk-
lijsten. Erven Groot
Jebbink. 't Haller
Linde Tel. 06753-7253

Te koop de helft of
gedeelten van een
SCHOT. T- W. Wes-
selink, .t Elshoff.

BIGGEN te koop.
Joh. Wesselink,

Kranenburg

accuraat is
gek op
elke vlek..!
Wij houden er van vlek-
ken uit uw kleding te
halen. En u kunt er op
rekenen dat ze er dan
ook uit zijn. Daarvoor
staat onze persoonlijke
zorg voor elk kledingstuk
borg. Chemisch laten
reinigen door Accuraat
betekent vernieuwing,
verjonging van uw kleding.
En... geen vlek ontspringt
de dans!

Voordelig reinigen:
deze maand 20% kor-
ting op chemisch reinigen
en verven.

ACCURAAT
VQQI
Retexturingsbedr. "Accuraaf'N.V.
Tel. 05410-2091 Oldenzaal

LUTH, Kledingmagazijn

Nieuwstad Vorden

X Ky Op maandag 10 februari hopen onze v
• > li«»\7«> rMirl^rc PT\ nrr»r»^r»nrlorc • »lieve ouders en grootouders

\JL. li'alyemoet
en

. Walgemoet-Wol

W hun 25-jarige echtvereniging te her- w
u denken.

W Dat zij nog lang voor elkaar en voor V
V ons gespaard mogen blijven is de wens M
u van hun dankbare kinderen en klein- \j

kinderen.
Ab en Gerry en Harry
Gerhard en Riky en Anja
Miny-Benny
Drikus
Benny-Gerry
Henk
Tonny

X

5
K
Xu

t VORDEN, Veldwijk C 124. U

DAMES EN HEREN. Voor al uw kleding
kunt u bij ons terecht om het vakkundig te
laten behandelen. Ook voor: Stoppage,
witwas, plisseren, en ook om overhemden
van een nieuwe boord te voorzien!
Onze winkel is weer normaal geopend.

Beleefd aanbevelend, l HtU HAK l MAN

Burg. Galléestraat 44 - Vorden - Tel. 1670

Gemeente Vorden

TE KOOP
een varkensschuur/wagenloods met perssilo,
staande bij boerderij ,,de Boonk", alhier.
Voorwaarden voor inschrijving, met in-
schrijfformulieren, verkrijgbaar op bureau
gemeentewerken.
Ingevulde formulieren in gesloten enveloppe,
gericht aan de Burgemeester van Vorden,
in te leveren vóór maandag 17 februari as. ,
10 uur v.m.

Vorden, 6 februari 1964.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester.i

van Arkel
de Secretaris

J. V. Plas

Tot ziens op het

CARNAVflLSBAL
a.s. zaterdag 8 februari in

HOTEL 6 R A H D E N B A R G

Toegang 18 jaar.

Kaarten in voorverkoop.

V o o r d e l i g e aanb ied ing !
6 prachtige porceleinen
kop en schotels

voor T.5O

Hierbij gratis
l plastic afdruiprek
of l plastic wasbak
winkelwaarde 2.95

Handwerk
kop en schotels
N U 1.50 en 1.75

Ruime sortering

K E U K E N U I T Z E Ï T E N

Fa. PONGERS & Co.
Nieuwstad 10 - Vorden

Hangkettingen - Hangnylons

Gegalvaniseerde gruproosters
met spijlen van torstaai, voor mengmest-
stallen. NU nog oude prijzen.

A. R. WAGENVOORT
Tel. 1259, b.g.g. 1798

Een BED kopen
is een zaak van vertrouwen!

Onze naam waarborgt U
kwaliteit. Als steeds hebben
wij de nieuwste modellen
en soorten in voorraad.

Uw oude bedden maken wij weer
als nieuw.

Van verenbedden maken wij
celmatrassen.

fl. J. A. HELMINK
Complete woninginrichting

Manufacturen

A.s. zaterdag 8 januari

de grote DERBY van het jaar!

De ROTONDE Boys

De 6EMS Boys

aanvang 2 uur, op het Ratti-terrein.

met internationale TOPSPELERS f
Onder deskundige leiding.

Na afloop PRIJSUITREIKING
in ,.DE ROTONDE"

G.M.V.L - B.O.G. - B.O.LH.
afdeling Hengelo Gld

Gezien het grote succes
en mede op veler verzoek

op vrijdag 14 febr.
in zaal Concordia, Hengelo Gld

heropvoering van

„Klokken luiden voor Annie"
dramatisch spel in 3 bedrijven
Regie H. Norde
Deelname prov. toneelwedstrijd

met vooraf ons gevarieerd programma

Aanvang 730 uur. Entree f 1.20.
Kaarten in voorverkoop aan de zaal.

INDIANA Rubberstalmatten
met weinig of zonder duur stro.
Voorkomt vroegtijdig slijtage aan het
beenwerk van uw koeien.
Ook onmisbaar in de zeugkooi, kraam-
hokken, zeugenboxen.
Duizenden tevreden gebruikers.

Levering direct uit voorraad.

A. R. Wagenvoort
STAL1NRICHTING - Vorden

Tel. 1259, b.g g. 1798

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 februari, 8 uur

CAESAR BORGIA
de ijzeren hertog

met: Cameron Mitchell-Gloria Milland

Hij versloeg de sterkste mannen, maar
bezweek voor zwakke vrouwen.

Toegang 14 jaar

Entree: 125 - 1.50 - 1.75

Duurder • . .
Neen, goedkoper
GROTE

AFSLAG

VERMICELLI
SPERCIEBONEN
Slasaus
Slaolie
Aardbeienjam
Haring in tomatensaus

500 gram krul vermicelli middel NU 89 et
Literblikken sperciebonen (Hero-product) 69 et
Roomzachte slasaus grote fles 59 et
Goudgele slaolie per fles 98 et
Aardbeienjam (zonder appel) per pot 79 et
Haring in tomatensaus NU per groot ovaal blik 79 et

Litersflessen tonic per fles 65 et
Chocoladekoeken per pak 75 et
Pak lange vingers (200 gram) 98 et
Soepballen NU per 2 blik 98 et
Augurken per jampot 69 et

De STUNT van

Bij elke kilo suiker:

Bij elk pak koffie:

de

1

8

week!

pak vruchtengries
voor

theebuilen voor

33 et

33 et

K ASSA-koopje:

3 blik vruchten, abrikoosjes, perziken, fruitcocktail
SAMEN voor 169 et

Bij elke kilo peulvruchten
l rookworst (250 gram) voor 98 et

Onze koffie- en theereclame!
Hotel thee p. 100 gr. 79 et, elk 2e pakje HALF GELD
Zolang de voorraad strekt
D.E. koffie in luxe trommel voor 248 et

Appelmoes, van goudreinetten,
litersblik 69 et elk 2e blik 55 et

Wij geven deze week op elke literfles Saranto
vruchtenvermouth 50 et REDUCTIE

KOOPJE: Rode bieten NU per grote pot 49 et
Varkensvlees blik 425 gram 149 et

Crgr leun . . •
Compote schaaltjes appelstroop 69 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Chr. Meisjesvereniging en
Jongeliedenclub

J A A R F E E S T
zaterdag 15 februari, om
7.45 uur in gebouw ,,Irene"

Entree f 1.25.

Opgevoerd wordt de klucht:

„In de Mallemolen"
ZANG VERLOTING

Geen woorden maar daden
Een volle zaal, het ideaal

Te koop 4 biggen en
een r.b. maalka l f .
H. J. Pardijs, D 113.

Te koop vierdels van
een vette KOE,
R. Rouwenhorst C 120.

Voor op reis,

zowel voor binnen-

als buitenland

ALLE SOORTEN

ers

la. G. W. Luimes
B. Lammers

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

Dus: hoge reklamewaarde ~~ Lage regelprijs

Vogel lief hebbers, opgelet!
Zangzaad p. kilo 80 et, bij 2% kilo of meer 75 et p. kilo

Milet p. kilo 42 et, bij 2% kilo of meer 38 et p. kilo
Parkietenzaad p. kilo 50 et, bij 2% kilo of meer 45 et p. kilo

Trop. vogelzaad p. kilo 65 et, bij 2V2 kilo of meer 60 et p. kilo
Volièrezaad p. kilo 70 et, bij 2 % kilo of meer 65 et p. kilo

Alles extra geschoond.

Ie soort DUIVENZAAD per kilo 50 et
bij 25 kilo of meer 48 et per kilo

fa. J. W. Albers



Te koop g.o.h. 2 pers. KAPOKMATRAS
en een eiken THEEKAST.

Inlichtingen bureau Contact.

Wat gezellig,
zo'n modern

bankstel
of mooie

losse clubjes
in twee kleuren,

met bijpassende tafels,
dressoirs of bergmeu-
bel.

Altijd iets aparts.

Steeds in diverse prijsklassen
voorradig.

Een bezoek aan onze zaak
is beslist de moeite waatd.

A.J.A.HELMINK
Zutphenseweg H

Kunt U ons door omstandigheden

niet bezoeken, dan halen wij U gaarne

geheel vrijblijvend.

Speciaal adres voor trouw-
lustigen en gelukkige bezitters
van nieuwbouwwoningen.

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . . .

RADIO
TELEVISIETELEFUNKEN

Televisie-narigheid

met „Bredeveld" afdoende kwijt!

Fa. P. Bredeveld & Zn
ZUTPHEN-Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

Fa. Bredeveld
ook het adres voor

AEG volautomatische

WASMACHINES

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en

demonstratie.
Ma 1410 k

MEVROUW,
Het voorjaar
nadert
en dan straks ook
de schoonmaak.

Dan moet er natuurlijk wat
VERNIEUWD worden.

Komt eens met ons praten.
Wij staan voor u klaar.

tel. 1421
ra* B* Lammers vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Mooi, modern
en glanzend sterk

SUPERHARD

ALUMINIUM
Deukvrij, krasvast, met bakeliet oren, die uw
vingers afdoend beschermen.

G. Emsbroek
Zutphenseweg 5 Vorden

GEMEENTE VORDEN
Herijk van maten en gewichten
Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend dat de herijk van maten en
gewichten zal plaats hebben in het Nutsge-
bouw, op de navolgende dagen en uren:
27 febr. '64 van 10-12 en 13-16 uur.
28 febr. '64 van 9%-12 en 13-14 ft uur.
Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst
van het IJkwezen zo veel als mogelijk is
oproepingen worden uitgereikt, vermelden-
de het tijdstip, waarop de maten, gewichten
en meetwerktuigen ter herkeuring kunnen
worden aangeboden.
Men houde zich, in zijn eigen belang aan
dit tijdstip. Er wordt uitdrukkelijk op ge-
wezen, dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ont-
vangen. Voor nadere bijzonderheden betref-
fende het aanbieden der maten en gewich-
ten wordt verwezen naar bet gemeentelijk
publicatiebord.

^[orden, 6 februari 1964

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

^^ de Burgemeester

9 VAN ARKEL

de Secretaris
J. V. PLAS

Marklvereniginp Vorden
LEDENVERGADERING

op donderdag 13 februari aanst.
n.m. 8 uur in Hotel

„'t Wapen van Vorden"

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslagen
4. Bestuursverkiezing
5. SUBSIDIE-TOEWIJZING

uit de verloting van 1963
6. Rondvraag
7. Sluiting

Na afloop der vergadering verkoop
van enkele niet afgehaalde prijzen,
waarna de subsidies zullen worden uit-
gekeerd.

De /Ylarktcommissie

N.B. De commissie-leden worden ver-
zocht om 7 uur aanwezig te
willen zijn.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

JAARVERGADERING BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield in
zaal Schoenaker een druk bezochte jaarvergade-
ring onder voorzitterschap van mevrouw T r.
Schoenaker—Smit, die in haar openingswoord
speciaal de geestelijk adviseur pastoor A. Bodewes
of m en mevr. Tasma verwelkomde.
Mevr. Tasma, vertegenwoordigster van de V I i •
line-fabrieken, hield een interessante inleiding
over „Mode en Vlieseline". Zij gaf h ierna aan-
wijzingen voor de verwerking van Vlieseline in
verschillende onderdelen als in dunne bovenstof-
fen, dikke bovenstoffen, in knoopsgaten, in e r in
tuurs, blouses, japonnen, avondkleding, k imlc r
kleding, etc. Ook voor l i t - t i n t e r i eu r kan men dit
prachtig gebruiken o.a. bij gordijnen, toilettafels,
bahywiegen etc. Spreekster vertoonde hierna lei-
verduidelijking van het geheel enkele aardige
filmpjes over dit onderwerp, waarna nog verschil-
lende vragen door haai- werden beantwoord.
In de pauze werd koffie geserveerd, waarna de
jaarvergadering volgde met o.a. het jaarverslag
van de secretaresse mevr. Haverkamp—Hollink,
waaruit o.m. bleek, dat het ledental groeiende
was en er weer verschillende activiteiten waren
geweest. De geestelijk adviseur sprak nog cru
kort opwekkend woord i.v.m. de binnenkort te
houden parochie-bijeenkomsten aan de pastorie.
Hij verwachtte hier velen om op deze byeen-
komsten te spreken over dringende parochiele
aangelegenheden.
Vervolgens kwam het jaarlijkse uitstapje aan de
orde. Er kwam een suggestie om naar de Huis-
houdbeurs in Amsterdam te gaan, welk voorstel
door het bestuur nader zal worden bekeken. Het
uitstapje zal in ieder geval in de eerste helf t van
mei plaatsvinden, mits er voldoende animo is. Bij
de bcstuursverkiezing werd de aftredende pen-
ningmeesteresse Mej. R. Wissink bij acclamatie
herkozen.
In verband met de steeds hoger wordende kosten
werd met algemene stemmen besloten om de jaar
lijkse contributie te verhogen van ƒ 3.50 op ƒ 5.—
per lid. Over de gehouden kledingactie ten bate
van de missie van Pater Dijkstra in Portugal
kon de presidente mededelen, dat in totaal 140 kg
was verzameld. Een gehouden kollekte voor deze
missie bracht de mooie som van ƒ 64.— op.

CONTACT-A VONDEN R.K. SCHOOL

In de St. Antoniusschool op de Kranenburg werden de-
/er dagen de jaarlijkse contact- en kijkavonden gehou-
den voor de ouders der leerlingen.
Van 's avonds 7—9 uur werden de ouders in de gele-
genheid gesteld om het werk van hun kinderen, dat
overzichtelijk in de klassen was geëxposeerd, te be-
/ichtigcn, terwijl er ook ruime gelegenheid was om
contact met het onderwijzend personeel op te nemen,
hetgeen vaak een aangename gedachtenwisseling tot
gevolg had. Door velen werd hiervan gebruik gemaakt.
Naar we vernemen zal de jaarlijkse Ouderavond van
de school worden gehouden op woensdag 19 februari
in zaal Schoenaker.

DE FLES MET

13 kg B U T A G A S

Inlichtingen en gasverkoop Hoofddepot:

G. EMSBROEK S Ze. 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

VIERDE NUTSAVOND
Het inliggc'iul NutsMa.-ui.jr geeft u alle inlichtin-
gen over de K' / . i i i t f welke do hoer Lin^smu hoopt
te houden over de gigantische De l tawerken , die
momenteel hij de eilanden van Z.W. Nederland
worden uitgevoerd.
Voor de oudste leerlingen van de lagere scholen
zal de heer Lingsma woensdagmiddag over dit

leerzame onderwerp komen praten.
Verder vraagt het Nutsbestuur de bere idheid van
alle Vordense verenigingen op het gebied van mu-
ziek, zang en toneel om in de eerstkomende ja ren
aan een Nutsavond mee te werken. Ook hierover
{•veft het Nutsblaadje verdere i n l i ch t ingen . De
verenigingen die mee wi l l en doen kunnen zich bij
het. bestuur opgeven, waarna t.z.t. op een ver
gadering gezamenl i jk de mogelijkheden worden
besproken en de p l a n n e n nader worden uitge-
werkt . Wie voelt er wat voor?

Huidverzorging
zacht- zuiver- gezond

RUROL
Puistjes drogen in met Purolpoeder

„MOSSELS BELANG"'
In café Schoenaker, Kranenburg, hield de fok- en con-
ti olevereniging „Mossels Belang" haar algemene leden-
\vii;adering, die goed bezocht werd en onder leiding
stond van de heer A. J. Oltvoort.
Uit het jaarverslag van secretaris dhr. G. Ruiterkamp
melden we, dat de controlevereniging thans 27 leden
telt en de stierenvereniging 15 leden met 135 melk-
koeien. Er werden in het afgelopen jaar 144 runderen
gedekt.
In oktober werd een nieuwe verenigingsstier aange-
kocht „Boris", zoon van „Coba's Boris" fokker D. J.
Nijenhuis uit Halle (Gld.). Er werden 103 kalveren
geschetst.
Het financieel verslag van penningmeester, de heer W.
A. J. Wissink, vermeldde een batig saldo.
Bij gehouden besUmisvei kiezing werden de aftredende
leden de heren W. A. J. Wissink „Giesenkamp", G. van
Ark en Ci. Dijkman herkozen.
De vereniging heeft thans 2 monsternemers in dienst.
Besloten werd om de omslag per koe met 10% te ver-
hogen wegens de stijging der loonkosten. Het dekgeld
voor 1964 bleef onveranderd t.w. f 8,50 voor niet-
volbloed dieren en f l>,5() voor stamboekkoeien.
In verband met een nieuwe methode voor het kalver-
schetsen zullen alle leden van de controle-vereniging
een klapper ontvangen, speciaal bedoeld voor het be-
waren van de schetsen.

OPBRENGST KOLLEKTE
l i c in dc/.c ^ v i n c c n t c gehouden k o l l c k t c t en hut.r
van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de
Kankei-lu'slrijding heeft ƒ571.— opgebracht.

SLECHTE DAG VOOR VORDENSE
DAMMERS

De Vordense deelnemers aan het damkampioenschap
van het District Oost, dat momenteel in café-restaurant
Koek te Doetinchem wordt gehouden, hebben zater-
dagmiddag tijdens de vierde ronde over het algemeen
teleurstellende resultaten geboekt.
In de hoofdklasse, groep I werd Nijenhuis vrijwel voor
de eerste plaats uitgeschakeld door van A. Holterman
(Doetinchem) te verliezen. P. van Ooycn deed het in
deze groep beter door van Th. Westendorp uit Ruurlo
te winnen.
In groep II van de hoofdklasse verloor A. van Ooyen
van J. Heyink uit Hengelo.
In de eerste klas groep III verloor onze plaatsgenoot
B. Breuker van J. Wevers uit Aalten.
In de tweede klas, groep I won Wesselink van H. Wal-
gemoct uit Ruurlo.
In groep II, slaagde de Vordenaar G. Dimmendaal (lid
van IXII Hengelo) erin van G. Lebbink uit Winters-
wijk te winnen.

neus, keel en borst van vastzittend slrjm

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

het warmste vuur geeft

haardolie
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

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

Flamazur, de haardolie van Fina Nederland n.v.

J. Ordelman & Zonen N.V.
Kuiperstiaat 20-22 ZUTPHEN

vraagt voor spoedige indiensttreding:

FLINKE KRACHT
voor de af d. loonadministratie, mnl.of vrl., leeft. 20-25 jaar.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, aan bovenstaand adres.

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden


