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OUDERAVOND O.L. SCHOOL*
Onder leiding van de voorzitter van de Oudercommissie de heer H. Pelgrum hield de openbare
lagere school in Linde een goed bezochte ouderavond. In zy'n openingswoord werden extra welkom geheten de heer Zy'lstra, directeur van de
Technische school te Lochem alsmede de assistentdirecteur.
Het hoofd der school de heer G. W. Hazekamp
deelde mee dat er op 18 december voor leerlingen
van de 6e klas gelegenheid is per bus de beroepententoonstelling te Lochem te bezoeken. Spr.
spoorde de ouders aan hiertoe hun kinderen toestemming te geven. De kinderpostzegelaktie 1963
had ƒ 158.— opgebracht.
De heer Zy'lstra sprak vervolgens over het onderwerp: „Beroep of beroepskeuze". Spr. weer er op
dat er by' elke ouder vanaf de geboorte van een
kind de begeerte is en moet zy'n dat kind een bevredigend beroep en gelukkig maatschappelijk
leven te bezorgen. Verder behandelde de heer Zijlstra het doel en werkwyze van de technische
school en de beroepsmogelijkheden welke daar geboden worden. Op school wordt gelegenheid geboden zich te bekwamen voor auto-monteur, electro techniek, houtbewerker e.d. Ook op het gebied
van landbouwmechanisatiekennis o.a. tractoren.
Het A.V.O. neemt op deze school een ruime plaats
in. Laat uw kind zelf de keuze doen welk beroep
hy wil leren zo eindigde spr. zy'n causerie. Het
gesprokene werd door dia's verduidelykt.
DE VEEVOEDING
In café Eskes werd een voorlichtingsavond gehouden van de veevoedings- en varkenskern, Vorden—Warnsveld.
Ir. Bool uit Zutphen hield een inleiding over de
verschillende methoden van voederwinning op het
grasland, waarby' tevens het belang van verschillende mineralen in de veevoeding werd besproken,
o.a. calcium, magnesium, chloor en de kalk-fosfor
verhouding.
Over de gehalten van de ruwvoeder (1963) werd
door de heer Oortgiesen van het veeteeltconsulentschap het een en ander verteld. In het algemeen kan gezegd worden dat de eiwitgehalten
wat hoger zy'n dan vorig jaar. Met de zetmeelwaarde is dit echter niet het geval.
De heer Pardij s van de landbouwvoorlichtingsdienst vertelde in het kort over de voederwinning
van bouwlandgronden, n.l. over voederbieten, snyhaver, snijmais en suikerbieten.
KLAVERJASWEDSTRIJDEN.
In Lunchroom „De Rotonde" werden twee achtereenvolgende avonden klaverjaswedstrijden gehouden. De eerste avond werd dit toernooi georganiseerd door de eigenaar de heer N. van
Goethem, terwijl vrijdagavond de voetbalvereniging „Vorden" voor haar leden en donateurs een
avond had georganiseerd. Beide malen trad de
heer A. Wentink op als wedstrijdleider.
De uitslagen op de eerste avond luidden: 1. G.
Zuurveld en H. Zieverink, 6909 punten; 2. T. Hartman en H. Kappert, 6867 punten; 3. Meyerink en
Dijkman, 6786 punten; 4. Koch en Vruggink, 6765
punten; 5. A. Jansen en G. Massen, 6265 punten.
Bij de voetbalvereniging werden de prijzen als
volgt behaald: 1. J. Koster en W. Stokkink, 7434
punten; 2. G. Meyer en G. Bruggink, 7127 punten;
3. J. Westerveld en J. Bosch, 7121 punten; 4. G.
Schumacher en A. Koch, 7085 punten en 5. L.
Visschers en N. van Goethem, 6327 punten.
LEDENVERGADERING A.N.A.B.
In zaal Bloemendaal hield de afdeling Vorden van
de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrij i'sbond uitsluitend voor leden werkzaam in de landbouw een ledenvergadering.
De voorzitter kon in zijn openingswoord een groot
aantal leden begroeten wat spr. zeer op prijs
stelde. Een bijzonder woord van welkom gold de
heer Van der Meulen, districtsbestuurder uit Arnhem.
Na enige zakelijke mededelingen verkreeg de heer
Van der Meulen het woord die sprak over het
loonbeleid zoals de situatie zich voordoet in de
Achterhoek. Vooral op de landgoederen, aldus spr.,
waren vele werknemers die een te laag loon ontvingen. Spr. wees vervolgens op het feit dat er
nog vele werknemers zijn die bij ziekte zich niet
of te laat by de B.V.A.V. melden. Verder besprak de heer v. d. Meulen de wensen van de
A.N.A.B. die thans in bespreking zy'n bij de diverse bonden en zette duidelijk uiteen wat de
A.N.A.B. voor de leden doet.

2e Nutsavond
op woensdag 11 dec. Aanvang 8 uur.
Inleiding tot het Kerstfeest
door mej. Da. Th. Barnard uit Ruurlo.
Toegang: Leden gratis (2 pers.)
Niet-leden f 1.25 per pers

KERKDIENSTEN zondag 8 december.
Herv. Kerk
9.50 uur Ds.Muurling, Heerde. Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
10 uur 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.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. De Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Vrijdag waren 51 biggen op de markt aangevoerd. Er was rustige handel; prijzen van
f75.- tot 85.-.

Burgelijke stand van 27 nov. t./m. 3 dec.
Geboren: d.v. H.G. Harmsen en J.W.Norde.
Ondertrouwd: F. Meijerman en A.Jansen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J.Poortman, vr, 46 jr., echtgen.
van E. J. Vriezekolk ; W. D. Palsenbarg, m.,
72 jaar.
MINISTER WIL DRAADOMROEP OPHEFFEN.
Men kan niet steeds doorgaan met dit altijd verlies opleverende onderdeel van de PTT. Zo was ook het
oordeel van de Tweede Kamer. Zo neemt Tragter de
draad weer op om d^roep, die uitgaat van onze
fantastische rijwielenk^^Ktie nog eens extra te benadrukken. Laat men in ar^r huiskamers er maar eens uit
ervaring over praten.
(adv.)
INGESCHREVEN IN HET N.R.S.
Door Inspecteur Nieuwenhuis zy'n van de navolgende eigenaren koeien van het M.R.IJ. veeslag in het Ned. Rundveestamboek ingeschreven
t.w. van:
B. Rossel, Alie met b—77 pnt.; A. J. Vruggink,
Bontje met b—77 pnt.; G. H. Kornegoor, Elsbert
met b—77 pnt. en Fenna met bc+ 75 pnt.; L.
Groot Bramel, Mina 101 met b—77 pnt.; G. Ruiterkamp, Dina met b—77 pnt.; W. A. J. Wissink,
Aneke met b—78 pnt.; L. Ny'endyk, Frieda met
b—77 pnt; B. H. Norde, Rieta met b—77 pnt.,
Grietje met b—79 pnt. en Leida 2 met b—77 pnt.
en L. Gotink, Jumby met bc + 76 pnt.
GEMEENTEAVOND HERV. GEMEENTE.
Vorige week dinsdagavond werd de tweede gemeenteavond van de Hervormde Gemeente in zaal
Brandenbarg gehouden. Zy werd geopend door
Ds. Jansen, voorzitter van de kerkeraad, en deze
heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom,
alsmede de spreker van deze avond Ds. Bregmun,
vormingsleider van de classis Zutphen.
De kerkeraad heeft onlangs besloten het aantal
ouderlingen en diakenen ieder met twee uit te
breiden. De verkiezingen hiervoor hadden het volgende resultaat. Tot ouderling werden gekozen
mej. A. Aartsen en de heer A. J. Bargeman en tot
diaken mevr. G. Koning—Tjoonk en de heer M. J.
Wuestenenk. Alle gekozen ambtsdragers namen
hun benoeming aan. Zy zullen in een dienst begin
januari bevestigd worden.
Op de eerste gemeenteavond van dit winterseizoen
heeft Ds. Jimmink gesproken over het onderwerp:
„Wat betekent het geloof in ons gezin"; deze
avond was het de taak van Ds. Bregman om te
spreken over „Geloven buiten de kerk".
Geloven buiten de kerk gebeurt niet heimelijk ter
wille van iets anders, maar eerlijk ter wille van
de ander. Het gebeurt vooral buiten organiseerbare aktiviteiten om, in persoonlyk en in de regel
ongezocht kontakt.
Geloven buiten de kerk zal meestal onopvallend
zy'n, niet door praten of discussieëren, maar zich
voltrekken in de wijze waarop men werkt en omgaat met mensen en dingen, opgewekt, behulpzaam, ijverig, begrijpend. Er moeten mensen zy'n
die in en voor da kerk werken. Stille getuigen.
Er moeten ook mensen zy'n die buiten en niet
direkt voor de kerk werken.
Na deze inleiding van Ds. Bregman werden de
aanwezigen in discussiegroepen verdeeld om de
drie discussievragen te beantwoorden.
De avond werd door Ds. van Zorge gesloten.

JAARVERGADERING M.V.K.
Dinsdagavond werd in zaal Eskes de jaarvergadering gehouden van de Imkersvereniging „De
Macht van het Kleine", welke wegens afwezigheid
van de voorzitter, de heer J. W. Kuenen, onder
leiding stond van de heer P. de Ry'k. In verband
met de strenge winter 1962/63 was het voor de
imkers een nadelig jaar, aldus spr. De zomerhoning was bevredigend terwy'l de heidehoning
daarentegen slecht moet worden genoemd.
Uit het verslag van de secretaris-penningmeester,
de heer W. Kamperman, bleek dat het ledental
momenteel 33 bedroeg. Het afgelopen boekjaar
mocht met een klein batig saldo worden afgesloten.
De heer A. Weenink bracht verslag uit van de op
23 november j.l. te Apeldoorn gehouden bondsvergadering. De aftredende bestuursleden de heren
H. J. Groot Jebbink en W. Kamperman werden
herkozen. Besloten werd de contributie te verhogen van ƒ2,50 op ƒ3,50. Als afgevaardigden
naar de bondsvergadering in 1964 te Apeldoorn
werden benoemd de heren P. Potman, A. Weenink
en als reserve de heer P. de Ry'k.
DAMMEN.
Het Vordense DCV is er niet in geslaagd de ontmoeting tegen ZDV uit Zutphen in winst om te
zetten. Zelfs hebben de bezoekers een 10—8 voorsprong, doch de afgebroken partij tussen G. J.
Hulshof en H. Samberg levert vry'wel zeker een
overwinning op voor de Vordenaar, zodat de uitslag 10—10 het meest waarschy'nlyk is.

A.s. zondag 8 december

1

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. Muurling, Heerde.

Aanvang samenzang j>m 9.50 uur.

RATTI-N1EUWS.
Het eerste elftal boekte zondag een verdienstelijke l—O overwinning ^Aket bezoekende Warnsveldse Boys I, waardooi^Rtti nu met Socii gelijk
is gekomen en beiden als nummer 2 staan geklasseerd op de ranglijst met 11 punten. Het was een
bijzonder spannende wedsti-yd, waarin het schieten echter veel te wensen overliet. Ratti had voor
Takkenkamp een invaller opgesteld, die goed voldeed. Rutgers kon in de 13e minuut een fraai
voorgezette bal, met een uitstekend schot juist in
de rechterbenedenhoek deponeren. Dit was naar
later bleek ook het enigste en winnende doelpunt
d—O).
Het antwoord van de gasten was een kort en
hevig tegenoffensief, waaruit zy' o.a. een indirecte
vrije trap kregen te nemen vanaf 10 meter van
de Ratti-goal. De bal stuitte gelukkig af op het
bekende muurtje van spelers. Men kon nu weer
ruimer ademhalen en het viel op dat vooral het
samenspel b^j de thuisclub beter verzorgd was.
Het juiste schot in de richting van het doel ontbrak echter, zodat de rust met een kleine l—O
voorsprong aanbrak.
Na de thee paste Ratti een verdedigende taktiek
toe, maar dit belette hen toch niet om ook geregeld in de aanval te gaan. De operaties voor
het Warnsveldse doel waren zeker niet ongevaarlijk en als de uitstekende Boys-doelman niet zo
prima in vorm was geweest was de score ongetwijfeld hoger geweest.
De reserves hadden deze week vry.. Ratti III leed
op eigen veld een 3—5 nederlaag tegen het sterke
Be Quick V uit Zutphen.
Het B-elftal had een produktieve bui tegen Be
Quick G en wist in deze uitwedstrijd door een
9—O overwinning de puntjes mee huiswaarts te
nemen.
A.s. zondag is het eerste vrij. Ratti II krijgt bezoek van Angerlo Vooruit I en kan misschien een
kleine overwinning behalen.
Ratti III heeft een zware uitwedstrijd voor de
boeg tegen Steenderen III. Van de junioren speelt
alleen het B-team een uitwedstrijd tegen Vorden E.

ATTENTIE

De BLOEDPLASxMA-AVOND
is uitgesteld tot
MAANDAGAVOND 16 december

Onmisbare donoren tot ziens!
Oproepkaart volgt nog l

Uw huis

een gezellig huis!
• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
• Vitrages
• Matrassen

Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
15-JARIG BESTAAN VAN
„ST. MICHAELSGROEP".
In zaal Schoenaker op de Kranenburg heeft Akela
mej. Seesing na ruim 15 jaar de leiding te hebben
gehad van de welpen van de „St. Michaelsgroep"
;ifd. Vorden—Kranenburg, officieel afscheid genomen. Dit gebeurde zondagmiddag ty'dens de byzondere oudermiddag, uitgaande van de R.K.
Jeugdbeweging, waarby tevens het 15-jarig bestaan feestelijk werd herdacht.
£Iamens het Groepscomité sprak de heer G. Bekker, hoofd der R.K. School het openingswoord,
waarin hij naar voren bracht hoe deze middag een
bijzonder karakter droeg i.v.m. het afscheid van
Akela Seesing.
Na een geslaagd openings- en welkomstlied, gaf
een der welpen een goede vertolking van „het
gebed van de neger". De welpen kwamen hierna
voor het voetlicht met een byzonder oiïgineel
nummer, waarin door elke welp in dichtvorm het
wel en wee gedurende de afgelopen 15 jaar werd
naar voren gebracht. Na een demonstratie hoe
een 2de ster-welp in geval van nood kan verbinden, volgden nog het leuk gebrachte stukje
„de pastoor zy'n koe", het optreden van een sneltekenaar en zongen de kabouters van de „Maria
Gorettigroep" tot besluit van het eerste gedeelte
va*n deze middag enkele vrolyke liederen.
Na de pauze volgde het optreden van de „drie
schuintamboers", „de Chinees" en enkele korte
flitsen uit de kampvuuravonden, waarbij vooral de
prachtig gezongen canons de sfeer van het geheel
beïnvloedden. Uitstekend gebracht werd ook de
„ochtendgymnastiek".
Hierna volgde het officiële gedeelte, waarbij als
eerste spreker aalmoezenier kapelaan Wienk zy'n
grote waardering uitsprak voor de grote belangstelling. Spr. memoreerde hierna de afgelopen 15
jaar en zeide, dat er in deze periode door de St.
Michaelsgroep enorm veel is gedaan voor de vorming der jeugd. Deze middag was ook vooral bedoeld om de ouders eens kennis te laten maken
met het werk van de Jeugdbeweging.
De aalmoezenier richtte zich hierna speciaal tot
de scheidende Akela mej. L. Seesing, die nooit
gesteld is geweest op publiciteit, maar steeds als
keiharde werkster achter de schennen de leidende
figuur was. Hij wilde haar vandaag in het zoniretje zetten, zij die vanaf 1948 een leidende functie uitoefende met enorme activiteit en energie.
Spr. dankte haar namens de ouders, namens het
groepscomité en leidsters van welpen en kabouters en bood haar een stoffely'k blyk van waardering aan.
Districtscommissaris de heer Abelmann, van het
district „Veluwe en IJssel", sprak zijn grote waardering uit voor het werk van de „St. Michaelsgroep". Dat heeft Akela Seesing bewerkt en spr.
betreurde het dat zij ons gaat verlaten. Spr. bood
hierna een boekenbon aan als blijk van waardering, waarna 5 welpen uit Hengelo (G.) dit
deden met bloemen en een prachtige yell; namens
de overigen overhandigde een der oudste welpen
een cadeau.
Hopman L. Rouwenhorst sprak namens de padvinders van de „David I Alfordgroep" alhier en
memoreerde in het bijzonder de lange jaren van
prettige verstandhouding met Akela Seesing en
haar welpen.
In haar dankwoord riohtte de scheidende leidster
zich tot de leidsters met wie zij 15 jaar had samengewerkt en die haar trouw hadden bijgestaan,
tot de aalmoezeniers voor hun mooie werk, tot
het Groepscomité, dat hulp bood, wanneer de leidsters hiertoe financieel niet in staat waren. Zij
hoopte dat ook haar opvolgsters deze prachtige
medewerking zouden krijgen.
Vervolgens werd mej. N. Jansen door de districtscommissaris tot nieuwe akela geïnstalleerd en
volgde hierop een daverend „Proficiat" van de
welpen.

LEDENVERGADERING
H.H. Konijnenfokkers!
Neem eens proef met ons
KONIJNENVOER
Wetenschappelijk samengesteld.
Per kilo 49 et

Siemerink

Fa. J. W. ALBERS

en
8-weekse hennen
Ook Hyline kuikens
en hennen.

A. BLIKMAN

TE KOOP AANGEBODEN:
l OPEL Record 1958
l OPEL Record 1959
l OPEL Record 1961

Willen degenen, die de rente per giro betalen, dit
even vóór de Kerstdagen in orde te maken. Betalingen
na de feestdagen bereiken ons eerst in 't nieuwe jaar.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Gemeente Vorden

meer
raap

Vlees is duur!
Eet nu VERSE

jonge haantjes
W. Rossel, Tel, 1283

door betere legvoedcrs

dank zij uw elektrisch verwarmde
deken.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Zo'n deken verwarmt uw bed voor.

AUTO-VERHUUR

En de prijs?

AUTO VERHUUR
m.en zonder chauffeur

George

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 8 december» 7*30 uur

Sodom en Gomorra

U.T-DELFIA

Wat gebeurde er
in Sodom en Gomorra?

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

(0675 2) 1540

Extra echte voordeeltjes

Er zijn veel mogelijkheden.
U hebt al een verwarmingsdeken
voor f 57.—.

G. EMSBROEK&Zn.c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 N.V.C.
1
Netterden
Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
250
200

gram
gram
gram
gram
gram

boterhamworst 80 et
plockworst
100 et
ontbijtspek
90 et
rookworst fijn 110 et
kalfspathé
100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

C

Toegang 14 jaar

In verband met de grote lengte der film:
f3.- - f2.50 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag.

Blaupunkt
Philips

Is volkomen VEILIG.

Vraagt inlichtingen.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Nutsgebouw""

Houdt u 's nachts warm.

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

VORDEN

De nieuwe pluimveevoeders

VERKRIJGBAAR BIJ

Toch kunt u in een warm
bed stappen

Weulen Kranenbarg

Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

met: Stewart Granger - Pier Angeli
Stanley Baker

Het kan best gebeuren, dat het
deze winter weer 20° vriest. M

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Kom eerst eens kijken in de showroom
van de
Empo Rijwielfabriek.

EMPO RIJWIELFABRIEK N.V.

. verbeterde ei-kwaliteit
• zwaardere eieren
• mooiere dooierkleur

Het gas voor iedereen

een fiets

Levering via Uw handelaar.

In de week van 16 t.e.m. 21 december a.s,
zal de jaarlijkse kostenloze rattenbestrijding
van gemeentewege worden uitgevoerd.
Degenen, die hiervoor in aanmerking wensen
te komen, dienen dit vóór 13 december a.s.
op te geven op het bureau Gemeentewerken.

Bupro-gas

Kies niet zo maar

FIETS op EMPO!

van U.T-Delfia geven

H. Robbertsen
Tel. 12H

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Het Bestuur.

Stap 'op een kwaliteitsprodiikt!

RATTENBESTRIJDING

20° vorst

Verhoging Ledengeld

Onder het genot van een kop koffie kunt
U alles op Uw gemak bekijken en Uw
keus maken.

EEN PRODUCT VAN N.V. MENGVOEDER

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

Bestuursverkiezing
Inning Ledengeld

GEOPEND: Iedere dag 8-12 uur en
13 — 17.30 uur behalve zaterdags.

Garage Boesveld, Vorden

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

KEUNE

In verband met de te verwachten drukte in de laatste
dagen van het jaar verzoeken wij onze voorschotnemers

Alles in zeer goede staat.

Telefoon 1329 en 1743

op a.s. maandag 9 december
's avond» 7.30 uur in de Kapel

Ruurloseweg 21

RENTE EN AFLOSSING TIJDIG TE VOLDOEN

Warnsveld
Telef. 06750 - 4765

f 7.65 per fles

Raiffeisenbank

Nieuwstad 5 - Vorden

Vorden

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"
Op bestelling wekelijks
leverbaar:
eendaags kuikens

IJsvereniging „Wildenborch"

Coup. Boerenleenbank „VORDEN"

die u niet laat lopen.

zegelvoordeel

Bij aankoop van l fles Jus d'Orange
198 et
l zakje gezouten pinda's van 25 et GRATIS
l pak
griesmeel samen met l flesje bessensap
slechts 119 et
100 gram boterhamworst samen met
100 gr. Haagse leversworst
59 et
100 gram schouderham samen met
100 gram preskop
109 et

20 et

55
49
80
'SS
120
92
'
59

et
et
et
et
et
et
et
et

12 et

Neem nu TELEVISIE.

Telefoon 1253

6 et
11 et

11 et
10 et
16 et
17 et
24 et
18 et
22 et
12 et

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

Geniet meer van de lange winteravonden en blijf op de hoogte van
het wereldgebeuren.

Elektro Technisch Installatiebureau

Thee en Theebuiltjes dubbelzegelvoordeel
Groene erwten en spliterwten dubbelzegelvoordeel
l rol
Marie
l zak
droptoffee's
l zak
chocoladehagel puur
1 zak
chocoladehagel melk
2 pak
siamrijst extra
l blik
sperziebonen
Gelderse rookworst
150 gram gebraden gehakt

T.V. en RADIO

- Telefoon 1379

H.H. Varkensmesters!
Om het marktprijsrisico van het varkens mesten bij de huidige biggenprijzen
zoveel mogelijk veilig te stellen, zijn
wij in de gelegenheid

termijn-overeenkomsten
voor de levering van slachtvarkens
aan te gaan, tegen een

vooraf vastgestelde afnameprijs
Financiering van deze varkensmesterij is ook mogelijk tot een
maximum bedrag van f 25000.—
per bedrijf.
Inlichtingen ten kantore van

Fa. J. W. Albers

VERLOOFD:
Marijke E. Th.
von Pickartz
Zwolseweg 54,
; Deventer
en

Henk Foltner
„Akkeroord" Vorden.
15 december 1963.
Hierdoor betuigen wij
U, mede namens wederzijdse ouders, onze
hartelijke dank voor
Uw blijk van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden.
W. J. Sarink
G. A. Sarinkvan Til
Vorden, dec. 1963.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de belangstelling
bij ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden.

Albertus Reinier Wagenvoort
en
Gerda Johanna Memelink
geven U namens wederzijdse familie,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
V waarvan de voltrekking D. V. zal plaats
j hebben op zaterdag 7 december om
11 uur ten Gemeentehuize te Vorden.
j Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in
] de Herv. Kerk te Vorden, door de
j Weleerw, Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, november 1963
Hackfort C 14
\ Julianalaan 16
Toek adres: Julianalaan 16, Vorden.
Receptie van 3.30 tot 5 uur in Hotel
Bakker, Vorden.

op de leeftijd van 46 jaar.
E. J. Vriezekolk
Jannie en Jan
Ria
Annie
H. Vriezekolk
Vorden, l december 1963
Berend van Hackfortweg 8
De teraardebestelling heeft plaats gehad op woensdag 4 december op de
Algemene begraafplaats te Vorden.

met dezelfde of zelfs hogere produktle
vraag dan Inlichtingen bij:

Waardebon

A. R. HEUVEUNK
-

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
20 van Nelle theebuilen voor 69 et

KRANENBURG

W.L.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Gemeente Vorden

zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouden
op dinsdag H januari 1964, des namiddag
van half acht tot half negen.

Fa. J. W. Albers

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
Donkere dagen vóór en na
kerstmis worden verkort bij
uw eigen huisbioscoop, de
T.V.
U kijkt mee naar de speciale feestuitzendingen.
U hebt HET nieuws van de
wereld binnen uw bereik.
U hebt keus uit drie programma's.

de Burgemeester,
van Arkel
de Secretaris,
J. V. Plas

Zutpheneweg 5
Telefoon 1546

Toom biggen te koop,
lOst, H.}, Zemmelink,
Noordink, E 52,
Hengelo G.

CHR.

MUZIEKVERENIGING

Zonder pantograaf
Ook

afwijkende
figuren.

Uit de pers:
De dames stonden
perplex.
Benut deze 2 avonden

Uitvoering
VRIJ! !

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Wegens ziekte kunnen wij momenteel
in Vorden geen stoomgoed aannemen.
Wilt u bellen:
kengetal 06735 no. 593 of 496
en het wordt bij u afgehaald en ook

terugbezorgd.
Gedurende de maand december krijgt
ieder een aardige verrassing.

Th. Hartman

KNIPDEMONSTRATIE
Het grote succes van Lochem en Zutphen. Moderex voor alle modebladen!
Geen pantograaf meer nodig, maar zelf precies naar maat alle knippatronen.
(Elke dame die ons systeem benut ontvangt 100 extra kinderpatronen).
Geen tientallen guldens. Ideaal voor zwaardere dames- Iedereen die een
naaimachine heeft, naaien kan en NIET KAN PATROONTEKENEN is
welkom en kan nu direkt zelf zonder les alle patronen knippen. Ook voor
uw familie en kinderen. Wegens verbintenis elders 2 dagen in Vorden.
Met dit ultra-moderne rekenwonder tekent U binnen een enkel ogenblik
alle modellen voor het eigen figuur en hele gezin volledig naar maat. Geen
enkele les. Geen cursus. Niets te rekenen of te raderen. Laatste gelegenheid
wegens verbintenis in Almelo en Hengelo. Ideaal voor alle modebladen.
Geen liniaal of pantograaf. Ook voor zwaardere dames.
Geef deze uitnodiging door als U er geen gebruik van maakt.

SYSTEEM „UW EIGEN MATEN"
MODEREX

Na de pauze optreden van de bekende
GOOCHELAAR

de heer Grashuis

A. G. Tragter

Super Cleaning

Op veelvuldig verzoek geven wij in het NUTSGEBOUW (grote zaal) op
maandag 9 en dinsdag 10 december a.s., aanvang 's avonds kwart voor
acht (19.45 uur) een

„Sursum Corda''

op zaterdag 14 december
in Irene. Aanvang 7.30 u.

zonder chauffeur
Garage

Mode in Vorden
Naaikneepjes!

6. EMSBROEK t Zn C.V.

Auto's te huur

Uitknippen en bewaren

Televisie - Radio

Te koop 2 tomen biggen. A. J. Vruggink,
„Riethüis", Delden

Nieuwstad 5. Vorden

Telefoon 1256

Vorden, 3 december 1963.

Te koop 2 tomen biggen. H. J. Decanije,
Galgengoor

T.V. voor f 25,95 per
maand, zonder vooruitbetaling. Morgen al
bij u thuis? Bel dan
08300-50087, óók's av.

MÉÉR VET IN DE MELK!

geen zitting voor woningzoekenden

Gevaagd g.o.h. herenfiets (2e hands) Adr.
te bevr. bur. Contact.

Toom BIGGEN te
koop. B.J.Schoemaker
Dennend.9 Warnsveld

023%
Eikenlaan D 138e

strekt

Zilveruien
grote pot 98 et
Lucifers
deze week 2 pakken voor 39 et
Bij 2 tuben Prodent tandpasta
l Prodent tandenborstel GRATIS
Koopje!
3 jampotten appelmoes 79 et
150 gram 45 et
Zure zult
Leverworst
150 gram 45 et
Bloedworst
150 gram 45 et

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag
10 december a.s.

Te koop afbraak:
eiken gebinten, raamkozijnen, dakramen en
-pannen, stenen en 'n
linnenkast, half lig en
half hang, z.g.a.n.
D. Eskes C 71.

Te koop toom biggen
12 st. bij H. J. Ruesink, Noordink E 54,
Hengelo-G. tel 1547.

Lavendel toiletzeep
4 stuk voor 128 et
Hierbij GRATIS l pracht washandje
Hotel koffie per pak 156 et
Hierbij l Friese Kruidkoek 49 et
Bruintje Beer Biscuits
250 gram 39 et
Gevulde ijsbonbons. Bij elke 200 gr l speldje GRATIS
Vitella instantpudding
3 pakjes 99 et
Supertoffee's
250 gram 79 et

Joltje Vriezekolk-Poortman

Te koop boerengeriefhouten timmerhout. Het Kiefskamp.
Aanw. P. de Rijk.

Biggen te koop bij
H. J. Tiessink, B 53,
Delden, Vorden

De stunt van de week.
Bij elke kilo suiker:
.250 gram strooigoed of 6 speculaaspoppen
49 et

Adventsmiddag met Da. Th. Barnard

Heden overleed, in haar Heer en Heiland, na een langdurig geduldig gedragen lijden mijn lieve vrouw, onze
lieve moeder en schoondochter

Te koop een kinderledikant, een lange
leren JAS en een bromfiets SOLEX. H. Gr.
Obbink, Linde, E 57,
telef. 06753-7265.

Te koop zware biggen
Joh. Wesselink,
Kranenburg.

geeft uw geld u meer plezier!

donderdag 12 december 1963
om 2.15 uur in café Eskes

Voor de laatste maal, zolang de voorraad
pondspak speculaas 89 et

Warnsveld, dec. 1963.
Dennendijk 4, „Blek"

Verloren, een rode
dames handschoen
in de Mosselse Enk.
Gaarne bericht aan
H. J. Eggink, Mossel,
D 107.

Met ALBERS als uw kruidenier

Bijeenkomst volgende week

«

G. J. Rossel
G. RosselWesselink

Flinke WERKSTER
gevraagd, zo sp. mog.
Fr. Kruip, 't Hoge 58.

Bejaardenkring

Nog voor de winter knipt U alles zelf naar maat!
april/juni 1963

Firma M. v.d. Bosch Til burg-Am sterdam

Telefunken

Telefunken

GROTE SHOW
op 11 en 12 december in zaal Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden, zaal open: half acht.

van de nieuwste:
_

RADIO'S

Platenspelers

Toegang vrij

TELEVISIE'S

Platenwisselaars

Toegang vrij

Bandrecorders

Telefunken werelduermaard sinds mensenheugenis!!!
Bovendien op 10 december uitvoerige demonstratie met Telefunken bandrecorders
speciale aandacht zal worden besteed aan: STEREO-WEERGAVE
Stereo is het nieuwste snufje van geluidsweergave, U waant zich temidden van de musici welke concerteren.
Dit moet U zelf horen en beoordelen, wij zullen het op prijs stellen U persoonlijk op onze show te mogen begroeten.
Alleenverkoop Zutphen en omgeving:

Telefunken
Het wordt de hoogste
Wij leveren alle
tijd
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
te bestellen.
Rheumadruppels
Zenuwster ke nde Het is zo weer Nieuwdruppels
jaar
en dan hebt u er
naar uw D.A.drogist.
veel nodig.
D.A. Drogisterij en

visitekaartjes

Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5
KIPPEN en
JONGE HANEN
gevraagd tegen de
hoogste prijs.
W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertscn,
Tel, 1214

Als u ze nu opgeeft,
kunnen wij ons werk
beter indelen en u zit
straks niet verlegen!

Drukkerij
WOLTERS
Nieuwstad 12
VORDEN

FEESTELIJKE OUDERAVOND
CHR. SCHOOL DORP
Onder grote belangstelling werd donderdagavond
in het gebouw Irene een feestelijke ouderavond
gehouden van de bijzondere lagere school in het
dorp.
Ds. J. H. Jansen sprak een kort openingswoord
waarna hy de verdere leiding van deze avond aan
het hoofd der school de heer J. W. Zeevalkink gaf.
Onder leiding van de onderwijzers Eadstake en
Berenpas zongen de kinderen van de hoogste klassen enige liederen die zeer in de smaak vielen.
Ook aan de volksdansjes was veel werk besteed
vooral aan de kostuums die de kinderen droegen.
Onder leiding van het hoofd der school werd aan
een aantal kinderen vragen gesteld inzake de herdenking van het 150 jarig bestaan van ons
Koninkrijk op 30 november. Deze leerlingen bleken goed in deze materie te zitten vanaf de
Franse tijd tot op heden.
De clou van de avond was de opvoering van het
toneelstuk „De dubbele Sultan". Ook in dit mooie
spel lieten zich de medespelenden van hun beste
zijde zien, zodat het stuk zeer goed tot zijn recht
kwam.

FA. BREDEVELD
ir Laren 56 - Zutphen - TelefoonRsiS

Voor alle

DRANKEN
voor de a.s. feestdagen
naar

Gafé Qettinb
Almenseweg - Vorden

Wij kunnen op korte termijn
plaatsen:

Een MEDEWERKER
Bedrijfsbureau
± 1 6 jaar
Liefst met Mulo B (of L T.S.
maar dan goed kunnende rekenen)

Gems Metaalwerken N.V.
VORDEN

-

POSTBUS 2

BIOSCOOP.
Zondagavond draait er een zeer bijzondere film
en wel Sodom en Gomorra, gemaakt naar het
Bijbelse verhaal van deze twee steden, die verwoest werden om de zonden van hun inwoners.
Hoofdrolspelers zijn Stewart Granger, Pier Angeli en Stanley Baker. Vanwege zijn lange duur
begint de film al om half acht en zijn de entreeprijzen wat verhoogd.

Telefunken

fOOI NAM EEN
VOETBAL.
Vorden I heeft de vry'e zondag gebruikt met het
AANVANG
Dinsdagavond 26 november werd een begin ge- spelen van een vriendschappelijke wedstryd tegen
maakt met het bedrijfsdamtoernooi dat jaarlijks het tweede elftal van Markelo dat ook in de eerste
door de Vordense damvereniging D.C.V. wordt ge- klas uitkomt en in haar afdeling weliswaar op de
derde plaats vertoeft doch de minste verliespunten
organiseerd.
De voorzitter van deze vereniging, de heer Hesse- heeft.
link, opende dit 7e toernooi, waarby hy de wens Het was een nuttige oef en wedstryd die verdiend,
uitsprak dat het weer een sportief evenement echter wel geflatteerd met 4—l, door de geelmocht worden. Wy missen hier vanavond helaas zwarten werd gewonnen. Middenvoor Nijenhuis
enkele dammers die ons in het afgelopen jaar zijn was deze morgen byzonder op schot en nam alle
ontvallen n.l. de heer Emsbroek die alle zes voor- vier doelpunten voor zy'n rekening. Het eerste
gaande toernooien in de Empo-ploeg heeft .mee- ontstond na ruim twintig minuten toen de snelle
gespeeld en verder D. Sloetjes die verschillende linksbuiten Janssen een scherpe voorzet losliet,
keren bij de B.O.G. heeft meegespeeld, aldus spr. welke door Nyenhuis van dichtby in het doel werd
Ter hunner nagedachtenis werd l minuut stilte geschoven.
Markelo kreeg meer kansen dan de bezoekers
in acht genomen.
Een grote teleurstelling was wel op het laatste doch de Twentenaren toonden een ontstellend gemoment dat de bekerhouder Zuivel II geen team brek aan schutters. In de tiende minuut van de
kon samenstellen en zich zodoende moest terug- tweede helft bracht Nyenhuis de stand op O—2.
trekken. Gelukkig was de B.O.G. bereid en in Aan de andere kant schoot de middenvoor van de
staat een tweede ploeg in het strydperk te bren- thuisclub van dichtby tegen de lat. Van ca. 25
gen zodat toch nog met een even aantal ploegen meter scoorde Nyenhuis zijn derde doelpunt,
waarby de keeper van Markelo volkomen vergestart kon worden.
keerd stond opgesteld. Het vierde doelpunt van
In de eerste ronde kwam de Zuivel I al dadelijk Nyenhuis was een getrouwe copy van het derde
met een 8—O overwinning op de proppen. Het en ook nu weer ging de Markelo-doelman niet
slachtoffer was de benjamin B.O.G. II.
vry'uit. Inmiddels had r.buiten Schepers de eer
De onderwijzers boekten een 6—2 zege op de voor de thuisclub gered door een fraai doelpunt
Looyer.
te scoren.
De Empo I had ook al niet veel moeite met de
Vorden
II deed het weer uitstekend door in Neede
B.O.G. I en won gemakkelijk met 6—2.
De spannendste strijd op deze avond was de ont- met 4—l te winnen van Sp. Neede IV. Besselink
moeting in de tweede ronde tussen Zuivel I en boezemde vriend en vy'and ontzag in door een
Empo I, welke in een gely'ke stand 4—4 eindigde. vry'e schop vanaf de rand van het strafschopgeDit gelijke spel was een kolfje naar de hand van bied ontstellend hard in te schieten. Met de rust
de O.L.S. dat zelf gemakkelyk met 7—l de baas was de stand O—1.
Op het spekgladde veld van Zutphen kon Vorden
bleef over B.O.G. II.
De ontmoeting tussen Looyer en B.O.G. I eindig- IV niet uit de voeten komen en moest dan ook
genoegen nemen met een 5—l nederlaag.
de in een 5—3 zege voor eerstgenoemde.
Dinsdag j.l. werd de tweede ronde gespee'ld. Met Vorden A behaalde zaterdag een 6—l overwinning
nog één wedstrijd te spelen is de ploeg van de op Zutphen A. Vorden C speelde met 1—1 gely'k
O.L.S. reeds zeker van het kampioenschap. De tegen Cupa A. Het D-elftal verloor met 3—l van
ontmoeting tegen de Zuivel werd nl. met 6—2 ge- A.Z.C. G, terwy'l Vorden E met 8—l het loodje
wonnen, terwijl na een zeer spannende strijd het moest leggen tegen Steenderen B.
eerste viertal van de B.O.G. eveneens het loodje Voor Vorden I begint zondag de tweede helft met
de ontmoeting N.V.C.—Vorden. Daar NVC nog
moest leggen (5—3).
De Empo-ploeg verloor met 7—l van de Looyer en steeds niet over een eigen veld kan beschikken
won met 5—3 van de B.O.G. II. De Zuivel I be- wordt deze wedstrijd in Vorden gespeeld.
haalde een gemakkelyke 7—l zege op de Looyer. Vorden II wacht zondagmorgen de zware uitwedDe B.O.G. I bleef met 6—2 de baas over B.O.G. strijd tegen Sp. Lochem III. Vorden III speelt in
Wichmond tegen Soci III. De vierde uitgave van
II. De stand na 2 ronden luidt als volgt:
1. O.L.S., 8 punten; 2. en 3. Zuivel I en Empo I, Vorden speelt zondagmorgen thuis tegen Voorst
5 punten; 4. Looyer, 4 punten; 5. B.O.G. I, 2 pun- VI.
By de junioren wordt gespeeld Zutphania B—
ten en 6. B.O.G. II, O punten.
Vorden A en Vorden E—Ratti B.
Dinsdag a.s. wordt de laatste ronde gespeeld.

