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L.S.,

Per l maart 1965 zullen wij onze drukkerij, alsmede de uitgave van het
weekblad Contact, overdoen aan de heer L. G. WEEVERS, die al ruim een
jaar bij ons is om zich in te werken.
Wij zijn ervan overtuigd, dat de zaak bij hem in goede handen is en hopen
dat u hem hetzelfde vertrouwen wilt schenken, dat wij zo ruimschoots
genoten hebben.
Wij danken u hartelijk voor de prettige samenwerking die wq gedurende
vele jaren met u mochten hebben.

Met vriendelijke groeten,
D. WOLTERS
L. WOLTERS-SCHUPPERS

Vorden, februari 1965

In aansluiting aan bovenstaand bericht delen wij u mede dat wij per l maart
1965 de drukkerij en de uitgave van het weekblad Contact van de heer
D. WOLTERS hebben overgenomen.
Wij zullen de zaak voortzetten onder de firmanaam

DRUKKERIJ WEE VERS, v/h WOLTERS.
De vertrouwensbasis, die reeds jarenlang door de heer Wolters in het be-
drijf is gelegd, zullen wij trachten te continueren door het leveren van
kwaliteitswerk dat aan de modernste eisen zal zijn aangepast.
Voor de verzorging van uw drukwerk en advertenties houden wij ons
gaarne aanbevolen. Komt u eens praten, wij adviseren u geheel vrijblijvend.
Het telefoonnummer blijft 1404.

Hoogachtend,
L. G. WEEVERS
A. WEEVERS-OONK

Vorden, februari 1965
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I N G E Z O N D E N M E D E D E L I N G

Carnavalvierders „DE DEURDREAJEBS"
ALAAF ! ! !

Nog enkele dagen en het feest gaat weer begin-
nen. Het feest dat onze Carnavalsvereniging in de
verre omtrek tot het carnavalsfeest van de Ach-
terhoek heeft gemaakt.
Daar zijn wij trots op en dat mogen wij ook zijn.
Want hf>t zijn daverende dagen! Ook dit jaar be-
'^^ net weer goed te worden. Ons bestuur is al
ïïiaari3enla .g 'befïg, "dm~"dók flil cafnava,! weer
voor de v .Ie 100 procent te doen slagen. U weet:
het best' JLT huldigt het standpunt: „Wat beter
kan, d8 , beter moet".
Wij, rr jn Opperadjudanten en Raad van Elf zijn
al div ::rse keren bij elkaar geweest en ik kan u
zegg-n dat ook zij hun uiterste best doen om er
wef / een goed jaar van te maken.
D' Toneelgroep „De Deurdreajers" zal ongetwij-
fe ld zondagavond de lachspieren bij u allen in
werking stellen. Want stemming dat moet er we-
zen op een carnaval. Zelfs de kleuters denken nu
al aan de kinderoptocht.
Ja, zo groeien wij er langzaam maar zeker naar
toe. Ik hoop dan ook dat ieder die naar ons car-
naval komt, een carnavalsstemming meebrengt.
Dan ben ik er van overtuigd, dat wij dinsdag-
avonds weer de duim omhoog zullen steken en
elkaar wederom toe kunnen roepen: „Het was
weer zó ! ! !"
Rest mij nog u mede namens de beide Opper-
adjudanten en Raad van Elf een prettig maar
vooral waardig Carnaval 1965 toe te wensen.

ALAAF! ! !
Vorden-Kranenburg, febr. 1965

Prins CORNELIS DE EERSTE

GESPREKSAVOND J.B.T.B./M.B.A.

In zaal Schoenaker werd door de J.B.T.B. en
M.B.A. een gecombineerde gespreksavond gehou-
den, waarvoor een grote belangstelling bestond.
Pastoor Bodewes ofm hield vooraf een inleiding
over „Christelijk leven, vroeger en nu".
Vroeger werd het Christelijk leven meer opgevat
als een complex van wetten, voorschriften en be-
palingen, van bovenaf opgelegd door de wetten
van God en de Kerk, waarin vele mensen goed
en stichtend hebben geleefd, maar waardoor ve-
len met hun hartstochten en moeilijkheden, levend
onder de dwang van buitenaf, in angst en vrees
leefden en moedeloos werden.
Het Christelijk leven van nu wordt opgevat als
een ontmoeting van God en de mensen, in geloof
en liefde in Christus Jezus. 'Het wordt dus betrok-
ken in de persoonlijke sfeer en werkt van binnen
uit. Om tot een innige ontmoeting te komen heeft
God zichtbare tekens gegeven van samenzijn en
samen doorleven, waardoor de belevingsnormen
van de liefde hun uitdrukking vinden. Zoals man
en vrouw in het samenzijn, 't samen praten, in
een kus en een handdruk hun liefde beleven en
hun persoonlijke verhouding intenser en aktiever
maken, zo ook zijn de Sacramenten, in geloof en
liefde benaderd, de belevingsnormen van de liefde
tussen God en de mens.
Na deze inleiding werden een viertal gespreks-
groepen gevormd, van waaruit velerlei vragen
werden gesteld en uitvoerig beantwoord, bedis-
cussieerd en toegelicht; een zeer nuttige avond,
die vooral door de openheid van de gesprekken
vruchtbaar resultaat heeft opgeleverd.

KERKDIENSTEN ZONDAG 28 FEBRUARI

H e r v . K e r k
10.00 uur ds J. J. van Zorge
7.15 uur ds M. G. Sterringa van Zutphen

K a p e l W i l
10.00 uur Ds. J. H. Jans'

n b o r c h

G e r e f . K e r k
10 00 _uur en 3.00 uur Ds J. D. te Winkel.

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en lO.lSuur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om lÉ^uur H. Mis.

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 40 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60, -tot ƒ 70,—.

BURGERLIJKE STAND
van 17 februari t.m. 28 februari

Geboren : Mannes, z. van B. Bekman en G. H.
Koers.
Ondertrouwd : Geen
Gehuwd : W. J. Th. Veenhuis en M. R. H. Wolte-
ring; W. B. van Til en W. H. Wolferink.
Overleden : Reinder Kuiper, m. 89 jaar, wedn.
van D. van den Heuvel; M. G. Zandvoort, 75 jaar,
ongehuwd.

FILMAVOND GULF
Op uitnodiging van de V.A.M.C. „De Graafschap-
rijders" en de Afdeling Vorden voor Veilig Ver-
keer gaf de Benzinemij. Gulf in zaal Brandenbarg
een mooie filmavond.
De heer W. Bielderman sprak een kort welkomst-
woord, in het bijzonder tot de vertegenwoordigers
van de Gulf, de heren C. J. het Jonk uit Den
Haag en H. J. Schreurs uit Apeldoorn.
Na een reclamefilm werden twee komische films
vertoond, die zeer in de smaak vielen.
De heer Bielderman was dan ook de tolk van de
aanwezigen door genoemde heren hartelijk dank
te zeggen voor hun medewerking aan deze avond.

BIOSCOOP
„Huis voor ontspoorde meisjes" laat het leven
in een Amerikaanse vrouwen gevangenis zien,
waar de directeur de mislukking van zijn huwe-
lijk uitleeft in een onmenselijk harde behandeling
van zijn gevangenen. De vrouwen komen hier-
tegen in opstand en dan breekt de hel los.
Shirley Knight en Andrew Duggan zijn de hoofd-
figuren van deze film.

N.V.V. VERGADERDE
In Hotel „'t Wapen van Vorden" hield de Bestuur-
dersbond van het N.V.V. afd. Vorden een bijeen-
komst ter bespreking van het onderwerp „ver-
schuivingen in de beroepsbevolking en de gevol-
gen voor de Vakbeweging". De heer Brus leidde
het onderwerp in, waarna een diepgaande discus-
sie over de diverse rubrieken gehouden werd.
Na de pauze stelde de heer Voorhorst de nieuwe
Bijstandswet, welke l jan. 1.1. van kracht is ge-
worden, aan de orde. Het bleek hierbij wel, dat
het voor iedereen zeer nuttig is de strekking van
deze wet te kennen. Daarom zal het N.V.V. in
maart een bijeenkomst voor haar leden houden,
waar de districtsbestuurder, de heer Jansen uit
Almelo, deze nieuwe wet nauwkeurig zal toelich-
ten. De heer Koerselman bracht beide sprekers
dank.

WAT DOEN WIJ MET ONS
INTERIEUR ?

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de
Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal Eskes mevrouw
Smith-Goemans, binnenhuisarchitecte uit Renkum.
Na door de presidente, mevr. Van Zorge, te zijn
verwelkomd, gaf spreekster op humoristische
wijze wenken hoe wij het bestaande interieur het
beste kunnen verbeteren. Eerst kritisch bij onszelf
op visite gaan. Alles wat te veel is, opruimen,
van de theepot met gebroken tuit tot het kastje
wat er zo maar staat zonder enige dienst te doen.
Met vele voorbeelden toonde mevr. Smith aan,
dat een goed ingericht huis is aangepast aan de
mensen die er wonen, ook voor de kinderen. Over
onze manier van kopen en met enige praktische
wensen beëindigde spreekster haar leerzaam
betoog.
Zij werd door de presidente dankgebracht voor de
kostelijke manier waarop zij dit onderwerp naar
voren had gebracht.

JAARVERGADERING
BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN

In het „Wapen van Vorden" hield de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen, Afd. Vorden, o.l.v. haar
presidente, mej. Meinen, een goed bezochte jaar-
vergadering.
Na een kort welkomstwoord en het zingen van
het bondslied verkregen de secretaresse en de
penningmeesteresse gelegenheid de jaarverslagen
uit te brengen. Het afgelop^fctoar was een goed
jaar geweest waarin allerle^|^derwerpen waren
behandeld.
De kascommissie bracht haar goedkeuring uit
over het financieel beleid.
Bij de bestuursverkio^ing- warun aftredend n
M. Pardijs-Pardijs (niet herkiesbaar) en mevr. J.
Zweverink-Zweverink (wel herkiesbaar). Mevr.
Zweverink werd met algemj»^ stemmen herko-
zen, terwijl de plaats van ml|^Pardijs wordt in-
genomen door mevr. A. Abüïnk-Groot Roessink.
Tot leden van de kascommissie voor het nieuwe
jaar werden gekozen de dames G. Gotink-Vos-
kamp en G. Seesink-Klein Lebbink.
De presidente dankte mevr. Pardijs voor de wijze
waarop zij was opgekomen voor de belangen van
de afd. Vorden, speciaal het agrarisch gedeelte en
overhandigde haar 'n kleine blijk van waardering.
Na de pauze werden leuke spelen gedaan waar-
mee de leden zich zeer vermaakten.

EVEN EEN „TIP" VAN DE

VOORJAARSSLUIER

De vroege voorjaars-
japonnen en -pakjes
zijn in huis!

Komt u dat eens bewonderen,

Prachtig

Modehuis

5e NUTSAVOND
Woensdag 3 maart komt de Esso maatschappij
naar Vorden om op de 5e Nutsavond enkele films
te vertonen.
O.a. zal een film over de ruimtevaart van de Ame-
rikaan John Glenn worden vertoond.
's Middags is er een kindervoorstelling met een
film van Walt Disney en enkele tekenfilms.

LEDENVERGADERING
ORANJEVERENIGING

Onder leiding van haar voorzitter de heer G. J.
Wuestenenk werd in de eetzaal van hotel „Het
Wapen van Vorden" woensdagavond een leden-
vergadering gehouden ter bespreking van het
programma voor de komende feestdagen (30 april
en 5 mei).
Uit de bespreking bleek dat men algemeen van
oordeel was dat het zwaartepunt van de feeste-
lijkheden dit jaar naar de 5e mei diende te wor-
den verschoven, aangezien dit jaar het vierde
lustrum van onze bevrijding zal worden herdacht.
Zo zal op 30 aprü alleen des namiddags een
oriënteringsrit worden gehouden voor fietsen,
brommers, motoren en auto's, terwijl in de avond-
uren de Chr. Toneelver. V.O.P. uit Doetinchem in
Irene weer een toneelstuk zal opvoeren.
Het programma voor de 5e mei a.s. zal worden
ingezet met een aubade van de schoolkinderen van
alle scholen voor het gemeentehuis, daarna zullen
volksspelen o.a. vogelschieten plaats vinden, ter-
wijl in de namiddag en avond in een grote feest-
tent een bont programma zowel voor kinderen als
ouderen zal worden gegeven.
Tenslotte werd besloten om op 5 april a.s. weer
in vergadering bijeen te komen, ter vaststelling
van het definitieve programma.

2e Kamerlid E. J. Harmsen sprak voor talrijk publiek
Tijdens de donderdagavond gehouden vergadering
van de plaatselijke afdeling van de Boerenpartij
waarbij het Tweede Kamerlid de heer E. J. Harm-
sen als spreker optrad, was de zaal van hotel
Bakker overvol. Niet alleen uit Vorden maar ook
uit omliggende plaatsen waren belangstellenden
aanwezig om naar het betoog van de heer Harm-
sen te luisteren.
De voorzitter van de afd. Vorden, de heer M. Go-
tink, opende deze avond, waarbij hij zich dank-
baar toonde over de gunstige resultaten van het
afgelopen jaar. Ten opzichte van de pluimvee-
houderij liet hij negatieve geluiden horen. Hierna
verleende hij het woord aan de heer Harmsen die
sprak over het onderwerp „Bedreiging voor boer
en middenstander".
Velen zullen gedacht hebben, aldus de heer Harm-
sen, dat dit weer een overdreven leuze is van de
Boerenpartij. Dat dit niet zo is bewijst wel het
feit dat velen de laatste jaren hun bedrijven heb-
ben moeten verlaten. Ook zeer veel middenstan-
ders hebben hun bedrijven moeten prijsgeven. Dit
is het gevolg van het onjuist gevoerde beleid in
Den Haag en in Brussel, aldus de heer Harmsen.
Er bedreigen ons drie gevaren n.l. het socialisme;
de hoeveelheid overbodige lasten voor het bedrijf
en als derde punt het teveel aan ambtenaren.
Doordat men een socialistische politiek ging voe-
ren, „verzorging van de wieg tot het graf", raak-
ten de boeren en middenstanders in de verloren
hoek. Bij het akkoord van Wassenaar werd aan
de belastingverlaging een hoge prioriteit verleend.
De belastingverlaging waarvan de eerste zal in-
gaan op l juli is in feite geen belastingverlaging
aldus de heer Harmsen omdat men de lasten voor
boer en middenstander aanmerkelijk heeft ver-
hoogd.

Tegenover de belastingverlaging moest echter wat
anders komen, zo meende de regering. Dit ge-
beurde ook want de gemeentelijke lasten werden
met ca. 15% verhoogd, er kwam een verhoging
van de indirekte belasting (b.v. tabak en benzine)
verhoging premie A.O.W.; wegenbelasting en
bovendien de loonexplosie die heeft plaats gevon-

den en die nog plaats zal vinden in het komende
jaar.
Over de verhoging van de A.O.W.-premie zei de
heer Harmsen o.m. dat de oudere mensen hiermee
gebaat zijn, maar de jongeren niet. Deze laatste
categorie moet zoveel geld opbrengen dat men
het bedrijf zelf bijna niet meer aan het draaien
kan houden. Tegen de 75 miljoen gulden verho-
ging van de motorrijtuigenbelasting heeft de Boe-
renpartij ernstig geprotesteerd, omdat van dit
bedrag j/3 beschikbaar wordt gesteld ten behoeve
van het onderhoud en aanleg van wegen.
De loonexplosie 1964 is uitgegroeid tot een ver-
hoging van 13 è 14%. Het zelfstandig bedrijfsle-
ven wordt hiervan de dupe want de artikelen die
men nodig heeft op het bedrijf zijn eveneens ver-
hoogd. Het betekent hier een verhoging van 20%
van de inkomsten terwijl de belastingen voor boer
en middenstander met ca. 70% zijn verhoogd, zo
stelde de heer Harmsen.
Ten aanzien van de structuurverandering merkte
spreker o.m. op dat de ruilverkaveling voor de
boer nog geen vermeerdering van inkomsten heeft
betekend. Het tweede punt van de structuurver-
andering n.l. het ontwikkelings- en saneringsfonds
wil in wezen zeggen dat het bedrijf moet verdwij-
nen, omdat men, wanneer men 55 jaar of ouder
is, afstand kan doen van zijn bedrijf, waarvoor
men dan van rijkswege een premie krijgt.
Tegen het P.B.O.-stelsel had de heer Harmsen
grote bezwaren. Krijgen de boeren betere prijzen,
dan doen de „schappen" al het mogelijke om de
prijzen weer te drukken. De regering heeft nooit
gedacht hierin verbetering te brengen.
Ten aanzien van de pluimveehouderij wees de
heer Harmsen op de zware monopolieheffingen.
Na de pauze bestond er voor de aanwezigen ge-
legenheid tot het stellen van vragen, waarvan een
druk gebruik werd gemaakt. Enkele aanwezigen
waren van mening dat de Boerenpartij teveel kri-
tiek uit, maar dat de partij er beter aan zou doen
te gaan samenwerken met andere politieke partij-
en. Als oppositiepartij is het onze plicht de minis-
ter op zijn tekortkomingen te wijzen, aldus; de
heer Harmsen. Tegen samenwerking (indien mo-
gelijk) zijn we beslist niet.



DISTRICTSDAMKAMPIOENSCHAITUN
Tijdens de oostelijke districtskampioensch;:
leverde de Vordenaar P. van Ooyen een fraais
prestatie door zich in de voorronde in zijn groep
als eerste te klasseren, waardoor hij zich verze-
kerd zag van een plaats in de finale.
In groep B eindigde J. F. Geerken op de vierde
plaats.
In groep C liet de beslissing omtrent de bovenste
plaats nog op zich wachten doordat de ontmoeting
tussen H. Schmidt (ZDV) tegen H. van Til (DVD)
uitgesteld moest worden wegens ziekte van eerst-
genoemde.
De stand luidt in deze groep :
1 B. Nijenhuis (DCV Vorden) 4 gespeeld 5 punten;
2 en 3 H. Schmidt (ZDV Zutphen) en H. van Til
(DVD Doetinchem) 3—4; 4 H. Beltman (D & Z
Laren) 4—4; 5 G. Leyser (D & Z Dinxperlo) 4
gespeeld l punt.
Wanneer de ontmoeting tussen Schmidt en van
Til in remise eindigt dan plaatst de Vordenaar
Nijenhuis zich voor de finale; in het andere geval
do winnaar.
In groep A van de eerste klas werd vrijdagavond
in Vorden de partij tussen J. Wiersma (DCV) en
K. Jetten (WDV) gespeeld. Uitslag O—2. Zater-
dag werd in Doetinchem gespeeld : G. Lammers
(D & Z) J. Wiersma (DCV) 1—1; H. Walgemoet
(DCR) A. Nikkels (DVD) 1—1. Eindstand luidt :
l (volgens S.B. systeem) A. Nikkels (DVD Doe-
tinchem) 4 gespeeld 6 punten; 2 K. Jetten (WDV
Winterswijk) 4-6; 3 G. Lammers (D & Z Dinxper-
lo) 4-4; 4 J. Wiersma (DCV Vorden) 4-3; 5 H.
Walgemoet (DCR Ruurlo) 4-1.
In de eerste klas zijn de vier finalisten nu defini-
tief bekend. Het zijn behalve de finalist van vo-
rig jaar, de heer J. Weevers (ADC Aalten), de
Vordenaar B. Breuker; H. Heebink uit Winters-
wijk en A. Nikkels uit Doetinchem.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAPPEN
De beide vertegenwoordigers van district Oost
hebben zaterdagmiddag in Arnhem beide een
overwinning weten te behalen. Klein Kranenbarg
uit Wichmond behaalde een zege op Prins uit
Vaassen. Heuvink uit Warnsveld won reglemen-
tair van Schrijver uit Huissen.
Na 7 ronden luidt de stand : l t.m. 3 Th. Braam
(Haalderen), G. Geurts (Lent) en H. Haverkort
(Arnhem) 7 gespeeld 10 punten; 4 en 5 A. Boots-
ma (Rhenen) en J. de Groot (Apeldoorn) 6-7;
6 7 H. Klein Kranenbarg (Wichmond) en W. Heu-
vink (Warnsveld) 7-7; 8 t.m. 10 B. Achterstraat
(Bennekom), D. Schrijver (Huissen) en Willem-
sen (Tiel) 7-6; 11 en 12 R. Prins (Vaassen) en
W. Mechels (Huissen) 7 gespeeld 3 punten.

BILJARTEN „DE IJSSELKRING"

De Zon l behaalde in de A klasse een fantastische
9—O zege op de Zwaan l uit Steenderen terwijl
de derby tussen de Zon en de Kets met gering
verschil (4—5) door de Kets gewonnen werd.
Voorts behaalde de Kets in eigen home een over-
tuigende 9—O overwinning op nummer 2 van de
ranglijst, Ons Genoegen uit Baak. Kranenburg l
speelde met wisselend succes; men verloor uit van
Excelsior l Baak met 7—2, maar zegevierde met

) tegen koploper Excelsior 2 Baak, een voor-
treffelijke prestatie van het team van café Schoen-
aker.
In deze klasse staat de Kets l nog derde op de
ranglijst met 79 punten uit 16, de Zon l volgt
als nummer 6 met 67 punten uit 16 en Kranen-
burg l bezet de een na laatste plaats met 51 pun-
ten uit 17 wedstrijden.
In de B klasse won Kranenburg 2 met 5—4 van
Ons Genoegen 2 Baak, maar sneuvelde met dezelf-
de cijfers tegen Excelsior 3 Baak. De Zon 2 moest
op het nippertje de eer laten (5—4) aan Java 2
Vierakker. Kranenburg 2 blijft in de B afdeling
hekkesluiter met 48 punten uit 17; en de Zon-re-
serves handhaafden zich op de zevende plaats met
66 punten uit 16 ontmoetingen.

COÖP. VEE- EN VLEESAFZETVERENIGING
A.B.T.B.

In zaal Schoenaker hield de plaatselijke afdeling
van de Coöp. Vee. en Vleesafzetvereniging der
A.B.T.B. haar jaarvergadering onder presidium
van de heer B. G. Lichtenberg ,,Waarle". In zijn
inleiding- wees de voorzitter op het uitbetalings-
systeem naar kwaliteit. Spr. belichtte ook het be-
langrijke werk dat de varkenshouderijkernen ver-
richten door het geven van voorlichting t a.v. voe-
ding, huisvesting en verpleging der biggen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de heer
B. G. Lichtenberg herkozen. De heer Havekes
bracht verslag uit van de door hem bezochte alg.
vergadering te Borculo, hetgeen een zeer leerzame
dag was geweest. Als afgevaardigde naar de alg.
vergadering voor dit jaar werd benoemd de heer
J. Besselink, Zelle, met als plaatsvervanger de hr.
Joh. Wiggers, Brandenborch.
De heer J. Hulskotte, vertegenwoordiger van het
hoofdbestuur der COVECO uit Haaksbergen hield
hierna een inleiding, waarin hij ten eerste een
uiteenzetting gaf over de eind verleden jaar aan-
gegane fusie tussen SAVECO (Welling-Limco) en
dr Vleescentrale, waarin o.m. de G.O.S., Drentex
e.a. zijn ondergebracht. Door deze belangrijke
samenbundeling hebben deze gecombineerde orga-
nisaties thans in ons land een jaaromzet van 500
miljoen gulden met 36.000 leden of 25 pet. van het
aantal geleverde varkens en 30 pet. van het ge-

rde rundvee in ons land. Na nog een uiteen-
zetting te hebben gegeven over de vele voordelen
van deze fusie en de slechts geringe nadelen, be-
handelde spr. in vogelvlucht de vee. en vlees-
situatie over 1964 en gaf de prognose voor 1965.
Hij wees de leden vooral op de levering van kwa-
liteitsprodukten, daar Nederland alleen hierdoor
haar voorsprong op de wereldmarkt zal kunnen
behouden. Nadat nog diverse vragen waren be-
antwoord ontvingen allen enkele verrassingen in
de vorm van goederen in natura, terwijl een 7-tal
gelukkigen nog een extra verrassing kregen.
Door de afd. Vorden-Kranenburg werden in het
afgelopen boekjaar in totaal aan varkens en rund-
vee 909 stuks geleverd voor een bedrag van
ƒ 212.002,81, hetgeen een vooruitgang is bij het
voorgaande boekjaar.

GEZINSZORG VORDEN HAD
GOEDE DAG

In de B. en W.-kamer ten gemeentehuize vond
dinsdagavond een bijeenkomst plaats die Gezins-
zorg nog lang zal heugen.
Als vertegenwoordigers van Gezinszorg van ,,Het
Groene Kruis" waren aanwezig mevr. Rombach
en mej. D. Jansen, van de Stichting R K. Gezins-
zorg ,,De Graafschap en Omgeving" de heer
Scherpenzeel, van de Vordense Winkeliersvereni-
ging de heren A. Dölphijn en D. Boersma, en na-
mens 't gemeentebestuur burgemeester Van Arkel.
De burgemeester wees op het feit dat de Vordense
Winkeliersvereniging in het kader van de Sint-
Nicolaasactie 1964 een verloting had gehouden.
Door de deelnemende winkeliers werden bij aan-
koop gratis bonnen aan het publiek verstrekt.
Met deze bonnen kon men mededingen naar waar-
devolle reizen.
De netto-opbrengst van de voor de loterij bestem-
de enveloppen moest in overleg met mij, aldus de
burgemeester, worden aangewend voor een nader
te bepalen doel. B. en W. hebben gemeend de
opbrengst van de Sint-Nicolaasactie '64 ten goede
te moeten laten komen aan verenigingen, die zich
met de gezinszorg in Vorden belasten, n.l. Het
Groene Kruis, Afd. Vorden en de Stichting R.K.
Gezinszorg ,,De Graafschap en Omgeving".
De netto-opbrengst van de enveloppen heeft
ƒ 1007,15 bedragen.
Naar gelang van de intensiviteit der bemoeiingen
van deze verenigingen met de gezinszorg in Vor-
den, heeft het gemeentebestuur, in overleg met de
Vordense Winkeliersvereniging, besloten genoemd
bedrag als volgt te verdelen, t.w. aan „Het Groene
Kruis", Afd. Vorden ƒ 800,— en aan de Stichting
R.K. Gezinszorg „De Graafschap en Omgeving"
ƒ 207,15.
Het was spreker een genoegen deze gelden hierbij
aan de vertegenwoordigers van de beide vereni-
gingen te mogen overhandigen.
Mej. Jansen alsmede de heer Scherpenzeel dank-
ten de Vordense Winkeliersvereniging voor deze
zeer mooie geste en de burgemeester voor zijn
persoonlijke aanwezigheid en zijn gesproken
woorden.
De heer A. Dölphijn dankte namens de Vordense
Winkeliersvereniging het gemeentebestuur voor
deze intieme uitreiking en sprak de wens uit dat
in de toekomst weer een beroep op B. en W.
mocht worden gedaan zulks ten voordele van de
Vordense Winkeliersvereniging zowel als voor de
Vordense ingezetenen zelf.
Hierna bleef men nog enige ogenblikken gezellig
bijeen.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardfs Zenuwtabletter?

THE BEAXLE'S BIJ DE M.B.A.
De M.B.A. afd. J^^enburg-Vorden organiseerde
een goed bezochteT^jeenkomst in zaal Schoenaker
onder voorzitterschap van mej. A. Waenink. Deze
heette in haar openingswoord bijzonder welkom,
frater Bonnier van de Leo-Stichting te Bprculo.
In een zeer deskundige inleiding, vertelde de spr.,
die leraar in de moderne muziek is, aan de jeugd
over The Beatle's^My Fair Lady, etc.
Er zijn twee gro^^^ te onderscheiden in de mu-
ziek: a. de zgn. fflRelsmuziek (Beatle's) en b.
artistieke of kunstmuziek. Spr. vertelde hierna in
het kort, hoe de Beatle's in Engeland in korte tijd
beroemd werden via 'n zakelijk uitgekiende curve
van hun manager, die meer dan 3 miljoen be-
stredde voor reclame. Thans bezit deze beroemde
groep meer dan / 35 miljoen. Meer dan 150.000
Engelse jongeren hebben silhouetten van hun fa-
vorieten in arm- of beenhuid gebrand.
Ook ,,My fair Lady" en de artistieke muziek werd
onder de loupe genomen, waarbij spr. een en an-
der toelichtte aan de hand van grammofoonplaten.
In de pauze werd een wedstrijd gehouden in het
thuis brengen van verschillende geluiden, die via
de pick-up werden gefabriceerd. Mej. R. Greuters
werd winnares en mocht een mooie grammofoon-
plaat in ontvangst nemen.
Na de pauze werd er nog gezellig gediscussieerd
over verschillende soorten muziek.

„DE KNUPDUUKSKES"
De folkloristische dansgroep „De Knupduukskes"
ontving van de Groupe Folklorique de Domfort in
Normandië (Fr.) een uitnodiging om tijdens de
Pinksterdagen deel te nemen aan een aldaar te
houden dansfestival. Doordat de groep deze zomer
Sooq op aooA •Buiure.iSo.id jrnap aoaz uaa spoaa
heeft moest helaas deze uitnodiging worden af-
gewezen. Wel is de Franse groep uitgenodigd om
in de zomer van 1965 naar Vorden te komen, om
dan gezamenlijk bij enkele folkloristische mani-
festaties op te treden.
Ook werd de Vordense groep voor een week-end
in mei uitgenodigd door de Volkskunstvereniging
,,De Gilde van Sinte Barbelen" te Leuven (B.) om
deel te nemen aan een aldaar georganiseerde
folkloristische dag. Deze uitnodiging werd aan-
genomen.

&f indje verkouden
• m dan net als bii «^ m. *. m ***&*.dan net als bij
Vaderen Moeder

WERELDGEBEDSDAG VOOR VROUWEN
Vrijdag 5 maart wordt in de Gereformeerde kerk
weer een gebedsdienst voor vrouwen belegd.
Op de eerste vrijdag van de Lijdensweken komen in
de hele wereld de vrouwen bijeen om in gezamen-
lijk gebed de noden van deze tijd aan God op te
dragen.
ledere vrouw of meisje is van harte welkom. Het
comité Vorden hoopt dat ook nu weer velen zullen
deelnemen.

BEROEP ONTVANGEN
Ds J. D. te Winkel, Geref. predikant alhier, heeft
een beroep ontvangen naar de Geref. kerk van
Buitenpost (Fr.).

VOLLEYBAL (DAMES)

Kraanvogels l — BRIIVOC l Brummen l —2
Het dameszestal van de Kraanvogels speelde in
Zutphen een spannende wedstrijd tegen Bruvoc
uit Brummen, een ontmoeting met weinig krachts-
verschil.
In de eerste set kwam Bruvoc aan een 16—14
eindstand. De tweede set verliep eveneens span-
nend. Nu bleef het Vordense zestal de toon aan-
geven en wist 'steeds enkele punten voor te blij-
ven, waardoor deze set met 15—9 in het voordeel
van de geel-witten eindigde.
De derde partij moest de beslissing brengen. Nu
bleken de Kraanvogels aan kracht te hebben in-
geboet en moesten zij het initiatief aan Brummen
laten. Het slechte serveren van de Kraanvogels
was hen na een 8—4 achterstand noodlottig; de
tegenpartij wist, toen zij aan slag was, in no time
haar 15 punten vol te maken, terwijl de Vordense
dames op 8 bleven staan.

HERV. JEUGDVER. GAF UITVOERING
Voor een bijna geheel gevulde zaal van Irene gaf
de Herv. Jongens- en Meisjesvereniging onder
leiding van hun leiders en leidsters, een zeer goed
geslaagde uitvoering.
De heer H. J. Eggink opende met een kort woord
waarna de jongelui een tweetal korte schetsjes
opvoerden.
De clou van de avond was de opvoering van het
toneelstuk ,,De beker van Elzenrode". De rollen
waren goed ingestudeerd, zodat alles een vlotte
vertolking kreeg en de aanwezigen bijna 5 kwar-
tier in spanning werden gehouden hoe het wel met
de gestolen beker af zou lopen. Aan het eind
werd de dief ontmaskerd.
De medespelenden komt een woord van lof toe
voor de wijze waarop zij het stuk voor het voet-
licht hebben gebracht.
Het slotwoord werd gesproken door ds van Zorge,
nadat de leiders vooraf een enveloppe met inhoud
voor hun arbeid werd overhandigd en de leidsters
een boeket bloemen in ontvangst hadden genomen.

VOETBAL
Een slechts met 10 man spelend Vorden 3 is er
in Wichmond in geslaagd een 3—4 overwinning
te behalen op Socï 2.
De doelpunten werden gescoord door Buunk 2 x
en Stapper 2 x.
Vorden 4 speelde op eigen veld met l—l gelijk in
een wedstrijd tegen Baakse Boys 3 waarbij de
Vordenaren voortdurend in de aanval waren, doch
de schutters ontbraken deze middag. Eggink
maakte het Vordense doelpunt.
Vorden B won zaterdag met 6—O van Ratti A
Wilhelmina SSS A zegevierde met 8—2 over Vor-
den C, terwijl Vorden D met l—l gelijkspeelde
tegen Sp. Brummen E.
De seniorenelftallen hebben zondag vrijaf. Het
juniorenprogramma luidt : Sp. Brummen A -
Vorden A; Vorden tfbSp. Brummen F; Vorden
F - Socï B.

RATTI-NIEUWS
Ratti is er zondag niet in geslaagd om van Apel-
doorn enige winst mee huiswaarts te nemen; OBV
won met 4—1. Het was desondanks van Ratti-
zijde zeker geen slechte wedstrijd. Voor de rust
gaven de groen-witten grotendeels de toon aan.
Ratti telde twee invallers in haar gelederen. Beide
ploegen ondervonden nogal hinder van het harde
veld waardoor o.a. de balcontrole werd bemoeilijkt.
Het duurde-tot tien minuten voor de rust voor er
een doelpunt tot stand kwam. Wentink dribbelde
vanuit het middenveld plotseling naar voren en
gaf met een beheerst schot de OBV-doelman geen
schijn van kans (O 1). Met deze stand ging de
rust in. Enkele minuten na de hervatting kon de
thuisclub gelijk maken ( l l ), toen de linkbuiten,
na eerst tegen de lat te hebben geschoten, de te-
rugspringende bal van dichtbij kon inknallen. Het
initiatief werd nu teveel aan de gastheren gelaten;
een door de keper verkeerd beoordeelde bal be-
zorgde de groen-witten even later een 2—l ach-
terstand. OBV kwam nu opzetten en wist haar
meerderheid te demonstreren. Een kogel van de
linksbuiten van 20 meter afstand bleek te machtig
voor doelman Berendsen (3—1), waarna tien mi-
nuten voor het einde uit een schermutseling voor
het doel de eindstand op 4—1 werd gebracht.
Deze ontmoeting werd, daar de arbiter verstek
liet gaan, door een der aawezige OBV-supporters
op uitstekende wijze geleid.
De wedstrijden van het tweede en derde elftal
werden afgelast.

BILJARTEN
Het eerste team van KOT behaalde in de C l
klasse een 3—3 gelijkspel tegen de Pauw 2.
In klasse C 2 speelde KOT 2 gelijk tegen Voorst 2
met 4—4.
In klasse C 3 won KOT 3 met 6—2 van Caramb. 2
In klasse C 4 behaalde KOT 4 een gelijkspel te-
gen KLOK 3 met 4—4.

Huur de nieuwste Philips
wasautomaat voor ƒ 34,-
per maand, zonder voor-
uitbetaling, met recht van
koop. Vandaag besteld,
morgen thuis. Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds).

„<;<>ha" N.V. Vordrn

JAARL. AAN.
DEELHOUDEKS-
VERGADERING

Donderdag 9 maart 17
uur ten kantore B. Gal-
leéstraat 48, waar vanaf
heden de agenda ter in-
zage ligt.

De directie

Gedurende de verbou-
wing, vanaf dondcrd. 25
februari a.s., wordt onze
zaak

VERPLAATST
naar de voormalige win-
kel van ter Huerne
(naast Polman).

Wij hopen u daar tijdens
deze periode van dienst
te zijn.

Sigarenmagazijn

D. BOERSMQ
Vorden

NIEUW! pedi°förm

ingebouwd
voethed

op medische leest geschoeid!

Elk paar verpakt in leuke "kijkdoos"!

Wullink's schoenhandel

l Spar rookworst van 112 et voor 89 et - 9 et zegelvoordeel
l weekendworstje van 69 et v. 59 et - 6 et ,,
Bij 400 gram biscuits l zakje knikkers GRATIS
Bij l pak speculaas l zakje knikkers GRATIS

l zakje hoestmelange ]
l zakje tum-tum } 98 ct ' 10 ct zegclvoordoi-1

l pak sprits 86 ct - 17 ct
8 repen chocolade, melk of puur 100 ct - 20 ct ,,
7 hazelnoot chocoladerepen 100 ct - 20 ct ,,
l blik lunchworst 140 ct - 28 ct
l pak Spar thee 86 ct - 17 ct
l fles koffiemelk 106 ct - 21 ct
l pot pindakaas 105 ct - 21 ct
150 gram Pariser lunchworst 79 ct - 8ct ,,
150 gram kinnebakspek 66 ct - 7 ct „
150 gram leverworst 48 ct - 5 ct
l pak theezakjes 95 ct - 19 ct ,,
250 gram advocaatsterren 85 ct - 8 ct ,,
150 gram hazenkopjesschuim ... 45 ct - 4 ct „
150 gram paasroomfondant 69 ct - 7 ct

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
\S SPAREN BIJ DE KOOP

Zulphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

f7.65 per fles
KEUNE

Siemerink
Vorden



Twee gezinnen in één
huis : Mevrouw alleen en
een echtpaar met grote
kinderen, vragen wegens
huwelijk der tegenw. :

2 HUISHOUDE-
LIJKE HULPEN

(het zouden zusjes
of vriendinnen of
alleenstaande meis-
jes kunnen zijn).

Voor enige dagen, och-
tenden of middagen per
week, ingaande in mei
of in juni.

Melden : Huize Medler,
Vorden, tel. (05752) 6753

Gevraagd voor kantoor
en magazijn

BEDIENDE

van ± 15 tot 17 jaar
liefst kunnende ty-
pen of voor oplei-
ding.

Adres : G. Emsbroek
B. Galleéstraat 48

Biedt zich aan :

FLINKE JONGEN

16 jaar.
Inlicht, bureau Contact

Gevraagd :

EEN NET MEISJE
voor ons atelier
5 daagse werkweek

Aartsen, kleermakerij
voor dames & heren

Telefoon 1427

HUISORGEL
te koop.

H. K. van Gelreweg 2
Vorden

Vers gedorst
ROGGESTRO
te koop.

D. Pardijs
Kranenburg, D 129 a

Te koop z.g.a.n.
SPARTA
BROMFIETS
4000 km gelopen.

J. W. Greutink,
Kerkhofweg 9, Leesten

Te koop :
PAARDETUIG

bij gebr. Heuvelink,
Vierakker

Te koop :
VOEDERBIETEN

B. Bargeman, C 93

Te koop :
DE HELFT OF
VIERDELS VAN
EEN DIKKE KOE

J. Flamnia,
Delden, B 68

Te koop :
8 VIERDELS VAN
EEN VETTE KOE

H. Bosman,
bij het zwembad

Te koop :
NUCHTER
STIERKALF

G. Oortgiesen,
Medler, D 157

Te koop :
2 TOOM BIGGEN

H. J. Nijemeisland,
Leesten
Te koop :

4 TOMEN BIGGEN
400 JONGE
HENNEN
Reds, 8 weken oud,
ook bij gedeelten

A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden

JAN GERRIT SLEUBINK

GRADA JOHANNA JANSEN ^

n hebben de eer u, mede namens wederzijdse r(
X ouders, kennis te geven van hun voorgeno- X
W men huwelijk, waarvan de voltrekking zal V

plaats hebben op vrijdag 5 maart 1965 om
14.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Hengelo (O.), Twekkelerplein 13
Vorden, B 94

Februari 1965

Toekomstig adres : B 4, Vorden.

Receptie van 15.00 - 16.30 uur in zaal
Brandenbarg te Vorden.

Bejaardenkring
OP DONDERDAG 4 MAART A.S.

om 14.15 uur in het Nutsgebouw

Mevrouw Teenstra uit Laren zal vertellen

0. L. S. L l N D E

„De bruiloft van de kabouterkoning'
in café Eykelkamp, aanvang

7.30 uur, entree ƒ 1,25.

EMPO RIJWIELFABRIEK

H. B. Emsbroek n.v.
V O R D E N

Wij vragen voor spoedige in-
diensttreding

geschoold- en
ongeschoold
PERSONEEL
voor enkele van onze produk-
tieafdelingen o.a.

Frame-bouwerij
Galvanische afdeling

WIJ BIEDEN O.A. :
• goede sociale voorzieningen
• beloning volgen» C.A.O.

groot metaal.

Sollicitaties, zowel mondeling als schrifte-
lijk aan ons adres Enkweg 17, Vorden.

De heer J. W. Brummelman, H. van Bra-
merenstraat 7 te Vorden is 's avonds na 6
uur ook gaarne bereid alle gewenste in-
lichtingen te verstrekken.

WEEKEND AANBIEDING

mooie tricot nylon jongensoverhem-
den vanaf ƒ 6,95

met kleine stijging per maat

GRATIS EEN MOOI SPELDJE

A. J. A. HELMINK

SHOW- EN DANSAVOND
in

't Wapen van Vorden
te Vorden op

zaterdag 27 februari 7 uur.

VERZORGD DOOR

Freddy
and his
White Waves

A.S. ZATERDAG

géén dansles

Dansschool

M.J.KRONEMAN

WOENSDAG 3 MAART

Nutsavond

ESSO-FILMAVOND
over ruimtevaart en enkele in-
teressante documantaires.
Aanvang 8 uur.

Nutsleden vrije toegang evenals leerlingen
van Lycea, Ulo, Technische school, Huis-
houdschool, etc.

Niet-leden ƒ 1,25

'a Middags

Kindervoorstelling
met een film van Walt Disney
en enkele tekenfilms. Aanvang
half vier.

Te koop :
l TOOM BIGGEN

H. Brummelman,
„'t Alderkamp" B 61,
Vorden

Te koop :
BESTE BIGGEN

C. G. Vliem,
Wensinkhof, E 52

BIGGEN TE KOOP
H. J. Pardijs,
D 113, Mossel

Te koop :
BIGGEN

Joh. Wesselink,
Kranenburg, Vorden

Te koop :
2 TOMEN ZWARE
BIGGEN

H. W. Mullink,
D 155, Kranenburg

Te koop :
TOOM BIGGEN

A. Versteege, B 49,
Delden, Vorden

GEMS METAALWERKEN N.V.
Gevestigd
1830

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 7

heeft plaats voor:

Jongens
voor de onderhoudsdienst, bankwerk,

laswerk en koperslagershulpwerk-

zaamheden.

Aanmelden schriftelijk of persoonlijk

aan de fabriek, op bovengenoemd

adres.

GROTE PRIJZEHAFSLAG
Ant. Huninks SOEPBALLEN, deze week 2 blikjes voor 100
A.J.P. SOEPEN, keuze uit groente, tomaat, kip en

vermicelli, nu nog twee zakjes voor 89

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ! ! Haast u. . . haast u.
Krijenbroeks koekjes, 2 zakjes (ca. 500 gram)

voor 79 cent
Per klant niet meer dan 4 zakjes

DUBBELE SPERZIEBONEN, 2 litersblikken voor 118
VITELLA INSTANTPUDDING,

keuze uit diverse smaken, 3 pakjes 89

Litcrshlikken PERZIKEN OP SAP, koopje, slechts 119

DRUIVENSAP, rood of wit, grote fles nu voor 129
DE STUNT VAN DE WEEK

Bij elke kilo suiker ontvangt ü l pak pindakoeken
l pak koffiekoeken voor slechts 98

GOUDGELE SLAOLIE, nu per fles 119

200 gram LANGE VINGERS, koopje 79
VOOR DE JEUGD ! ! !

Zakjes snoep met gratis kleurboekjes

VOOR DE VERZAMELAARS
Zakjes snoep met gratis pracht speldje.

FIJNE BELEGEN KAAS, 500 gram
ZURE ZULT, 200 gram

198
65

GROTE STUKKEN BADZEEP — extra voordelig 2 stuk 98

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
ONTVANGT U l FLES VRUCHTENWIJN

VOOR 100 CENT

n
U

W

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

LAAT UW DRUKWERK
DOOR ONS VERZORGEN

Ook voor meerdere kleuren
Wij geven vrijblijvend alle inlichtingen.

DRUKKERIJ WOLTERS - Nieuwstad 12, Telefoon (05752) 1404

CARNAVAL 1P65
„OE DEURDREAJERS" Kranenburg
ZATERDAG 27 FEBRUARI 20.00 UUR

Gekostumeerd B A L
voor gehuwden.

ZONDAGMIDDAG 28 FEBRUARI 13.00 UUR

Groot Kindercarnaval
met optocht gekostumeerden. Aardige prijzen voor
de mooiste kostuums. Feestelijke intocht PRINS
CARNAVAL. Groot kinderfeest in zaal Schoen-
aker met o.a. kinderoperette en tractaties.

ZONDAGAVOND 28 FEBRUARI 20.00 UUR

Toneelavond
door ,,de Deurdreajers"
De dolle klucht „In de Vergulde Os" door Joh.
Blaaser, regie : C. Mense.

MAANDAG l EN DINSDAG 2 MAART

GROOT CARNAVALSBAL
o.l.v. Prins CORNELIS DE EERSTE m.m.v. op-
peradjudanten, Raad van Elf, Tanzmarikes e.a.
Van 19.00 uur tot ? ?
Prachtige prijzen voor de mooiste kostumering.
Muzikale medewerking, ook nu weer de onover-
troffen PRINSENKAPEL.

„NEETNEULEN,MOARDEURDREAJEN"



Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

OEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Het adres : tel. 1306

Zoekt u voor uw geld een

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

5%% rente
Inlichtingen en prospecti
bij:

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Telefoon 1217

en

H. Lijftogt, B.v. Hackf.w.31
HUUR PHDLIPS-
TELEVISIE
voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis l Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds)

ATTENTIE

RUIMT UW
KIPPEN OP !

Wij geven NU hoge
prijzen.

ROSSEL
telefoon 1283
ROBEERTSEN
telefoon 1214

Uw was strijk- of kurk-
droog met een
PHILDPS DROOG-
AUTOMAAT.
Betaal ƒ 24,— p. maand
zonder vooruitbetaling,
met recht van koop.
Vandaag besteld, morgen
in huis. Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds).

GEVRAAGD:

Een flinke ervaren

Tractormachinist
door de Coöp. Werktuigen-
vereniging

„DE MEDO" TE LINDE.

Bekend om met alle landbouw-
werktuigen, goed zelfstandig
kunnende werken, voor alle
werkdagen.

Gesloten briefjes in te leveren voor of op
zaterdag 27 februari 1965 's avonds 6 uur
bij de administrateur
F. H. Bouwmeester, E 101, Vorden

HOUDT U ZATERDAG 6 MAART VRIJ

dan hopen de Herv. Meisjes-

en Jongensclub hun jaarlijkse

UITVOERING
to geven.

Zij spelen voor u :

DE MODELSCHOOL
VELDLAPPER EN SCHOENW ACHTER
JONGETJE VERMIST

Aanvang 7.30 uur.

Makelaarskantoor

J. W. M. Gerritsen
Vorden

TE KOOP:

Stuk bouwgrond
in de kom van het dorp (ca.
477 m2).

TE HUUR GEVRAAGD :

Kantoorruimte j
liefst 2 vertrekken voor han*

delskantoor.

Telefoon 1485 - Het Hoge 52

V.A.M.C. „DE GRAAFSCHAPRIJDERS'1

VEILIG VERKEER VORDEN

De laatste gecombineerde

filmavond
van dit seizoen wordt gehouden
op

dinsdag 2 maart a.s. 's avonds 8 uur in
zaal Bakker. De CALTEX zal deze avond
verzorgen.

Geen toegang beneden de 16 j.

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

H.H. LANDBOUWERS

WOUDA'S kalverbrokjes
groot en klein formaat met
veel lijnmeel.
Samenstelling aan de zak.

Zeer geschikt voor jonge kalf-
jes. Beleefd aanbevelend

DENK en DONGERS
Vorden. telefoon 1327

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

bespaart u 21 gulden per kalf

Want dat is het prijsverschil tussen 200 1. melk en 200 l,
CalviMel-fok in het voordeel van CalviMel-fok. Nóg een voor-
deel : béter dan volle melk door de extra mineralen en vitaminen.
Schakel daarom over op CalviMel-fok de kalvermelk van UTD.

UT D voert tot winst!
VERKRIJGBAAR BIJ

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

Vorden -^B?(0575Z)1540

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING" *
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo ej^torden is plaats
voor geschoolde en ongeschooldl^

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrjjfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

Bewaar uw geld niet thuis
•

PROFITEER VAN ONZE VERHOOGDE

SPAARRENTE

Spaargelden : direct opvraagbaar 3.36%

1 jaar vast 4%

2 jaar vast 4 '4 ̂

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN"
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

Zondag 28 februari, 8 uur

HUIS VOOR
ONTSPOORDE MEISJES

met : Shirley Knight, Andrew Duggan.

Moet een kind boeten voor de schuld van

zijn moeder ?

TOEGANG 18 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram plokworst
200 gram boterhamworst
200 gram tongeworst
500 gram vet spek
200 gram ontbijtspejc

100 et
60 et
60 et

100 et
70 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Met T.V. geen gokje wagen
't Beste: Bredeveld gaan vragen

FOTO NO. 5

TEKST E : EIND-CONTROLE

Volle straten -j- vuile straten =
VUILE KLEDING ! Dus :

NU laten chemisch reinigen

C H E M I S C H E W A S S E R I J

Sinds 1890

Depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

Aan de ingezetenen van Vor-

den en omstreken wordt mede-

gedeeld, dat de

Vollere bij de Wehme
geschonken door ,,de Vogel-

vriend", is geplaatst.

Belangstellenden worden uitgenodigd om

deze a s. zondag van 15.00 - 16.00 uur te

bezichtigen op de Wehme.

Het bestuur van „de Vogelvriend"

l


