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Wat gebeurde er
in 1965 in Vorden?

% De belangrijkste gebeurtenis die het afgelopen
jaar in Vorden plaats vond is ongetwijfeld dat er
een begin is gemaakt met de bouw van de riool-
waterzuiveringsinstallatie. Wethouder G. J. Wues-
tenenk deelde ons hierover "desgevraagd mede dat
de werkzaamheden zodanig vlotten dat waar-
schijnlijk reeds in 1966 met de aansluiting van de
riolering kan worden begonnen.

t Met de woningbouw is men in Vorden op de
goede weg. Naar het zich laat aanzien zal de lijst
woningzoekenden het komende jaar drastisch kan
worden ingekort. Dit is voornamenlijk het gevolg
van de zgn. „stroombouw" waarbij de gemeenten
Vorden, Hengelo, Laren, Ruurlo en Borculo ge-
zamenlijk gaan bouwen. Voor onze gemeente be-
tekende dit dat er in plan Boonk 72 woningwet-
woningen worden gebouwd, waarvoor de funda-
menten reeds zijn gestort. Wanneer er geen kink
in de kabel komt, hoopt men deze huizen deze
zomer klaar te hebben.

% Nu we éénmaal het punt woningbouw hebben
aangesneden memoreren we dat er in 1965 in plan
Boonk 33 Bouwfondswoningen gereed zijn geko-
men. In het Molenplan 2 Bouwfonds- en in plan
Zuid 6 Bouwfondswoningen. Elf woningen kwa-
men gereed door partikulieren in de vrije sektor
en l partikuliere woning met premie.

% Behalve de reeds genoemde 72 „stroombouw-
woningen" zijn er in plan Boonk 12 bejaardenwo-
ningen en 18 woningwetwoningen in aanbouw. In
het Molenplan zijn 2 Bouwfondswoningen in aan-
bouw. Wanneer deze klaar zijn is het Molenplan
vrijwel volgebouwd. Voorts zijn er in Vorden in
aanbouw 2 vrijetijdswoningen, 7 door partikulie-
ren in de vrije sektor en 3 Bogaers-woningen. Bo-
vendien zijn voor 2 woningen in de vrije sektor en
7 Bogaers-woningen vergunningen afgekomen, zo-
dat met bouwen kan worden begonnen. In plan
Boonk werden het afgelopen jaar ook nog 10 au-
toboxen gebouwd.

% In 1965 is aan de diverse wegen in het dorp
en in de buitenwijken grote aandacht besteed, zo
vertelde ons de heer Wuestenenk. De Smidsstraat,
Schoolstraat, Insulindelaan, Emmaplein, Enkweg,
Kerkstraat en een stukje van Het Hoge zijn her-
straat of van een nieuw wegdek voorzien, terwijl
in deze straten tevens trottoirs werden aange-
bracht. Verschillende wegen in de buitenwijken
werden geteerd en van een nieuwe slijtlaag voor-
zien. Een noodbestrating werd aangelegd in de
Verlengde Staringstraat, De Haar, De Boonk en
't Wiemelink. Een stuk van de weg van het kerk-
hof in de richting van het zwembad werd met puin
verhard terwijl bovendien bij het kerkhof een
parkeerterrein met puin werd verhard.

% In ruilverkavelingsverband zullen 14 km we-
gen worden verhard. Overigens schieten de ver-
hardingswerkzaamheden goed op want er is al
10 km klaar, waarvan in 1965 reeds 4,2 km in
onderhoud aan de gemeente werd overgedragen.
Een tweetal klinkerwegen zijn nog in uitvoering
nl. de weg ten noorden om Vorden van „Karsen-
berg" langs Lettink tot het kerkhof en de weg van
Weustenenk (Weideman) tot dr. Westerhuis (v/h
Boers).
Bij de Ned. Herv. kerk is men momenteel bezig
met de voorbereidende werkzaamheden voor de
restauratie van de toren. Als de leien zijn afge-
nomen zal blijken of de spits geheel zal moeten
worden vernieuwd. Er werd dit jaar riolering ge-
legd in De Haar, De Boonk, 't Wiemelink, De
Stroet en de Staringstraat.

• In de Schoolstraat, de Smidsstraat, de Insu-
lindelaan, de Enkweg, de Almenseweg en een ge-
deelte van De Boonk werd de straatverlichting
verbeterd. De drinkwatervoorziening in onze ge-
meente nadert haar voltooiing. In 1965 werden 75
percelen op de W.O.G-leiding aangesloten. De nog
resterende percelen in het Galgengoor en het Del-
densebroek denkt men in 1966 aan te sluiten.
Rondom het Gemeentelijk Sportpark werd dit jaar
een nieuwe omheining geplaatst.

0 Voorts zijn er momenteel plannen in voorbe-
reiding i.z. uitbreiding van het industrieterrein.
Hierbij ligt het dan in de bedoeling de grond, wel-
ke aan de rechterzijde naast het industrieterrein
is gelegen eveneens t.b.v. de industrie beschikbaar
te stellen. Ten aanzien van de woningbouw op de
Kranenburg en Medlertol alsmede een klein in-
dustrieterrein op de Medlertol zijn eveneens plan-
nen in voorbereiding. De zojuist genoemde plan-
nen zijn reeds door de stedebouwkundige opge-
stuurd naar de vaste kommissie (plan. dienst).

• Voor wat betreft de overige gebeurtenissen
die het afgelopen jaar plaats vonden hebben we
kunnen konstateren dat de Vordense middenstand
de wind momenteel wel in de zeilen heeft. Niet
alleen verrezen er o.m. toonzalen en enkele win-
kels doch bovendien moesten verschillende winke-
liers hun zakenpanden uitbreiden of moderniseren.
In totaal betreft het hier plm. 10 zaken.

• Voorts werd op 7 januari het tweede lokaal
van de Prot. Chr. kleuterschool in gebruik geno-
men. Op 15 februari herdacht de motorclub ,,De
Graafschaprijders" op een feestelijke bijeenkomst
haar 15-jarig bestaan. De verschillende vertegen-
woordigers van de Gezinszorg kregen op 23 febr.
de netto-opbrengst van de loterij die in het kader
van de St. Nicolaasaktie 1964 door de Winkeliers-
vereniging was georganiseerd. Deze maand ver-
richtten de leerlingen van de Chr. school op Het
Hoge een nobele daad om d.m.v. een oud papier-
aktie ƒ 617,— bijeen te brengen welk bedrag ten
goede kwam aan een drietal gehandikapte kame-
raadjes van die school. Mej. v. d. Hel nam in fe-
bruari afscheid als onderwijzeres van de Chr.
school. Zij was 42 jaar als onderwijzeres werk-
zaam geweest waarvan 20 jaar in Vorden.

• Het bestuur en de bewoners van „De Wehme"
kregen op 27 februari van de Kanarievereniging
„De Vogelvriend" een volière aangeboden. In zaal

Bakker waren op 6 maart 80 dammers aanwezig
voor het spelen van de wedstrijd „De Graafschap"
— „De Achterhoek". De ouders van de R.K. school
op de Kranenburg richtten in maart in zaal Bak-
ker een oudervereniging op. De Vordense dam-
vereniging DCV herdacht op 23 april met een
druk bezochte receptie en feestavond haar 25-ja-
rig bestaan. Een uitvloeisel hiervan was het
„Achtkastelendamtoernooi" dat op 22 mei werd
gehouden en waaraan o.m. de nationale kampioen
Piet Rozenburg deelnam.
% Op l mei herdacht de Coöp. Landbouwvereni-
ging „De Endracht" met een druk bezochte re-
ceptie en twee achtereenvolgende feestavonden
haar 50-jarig bestaan. De bloemenshow die op
30 mei op „De Wiersse" werd gehouden trok meer
dan 10.000 bezoekers. In het kader van het stre-
ven der Christenen tot meer toenadering tot el-
kaar werd op 2 juni een Interkerkelijke Leken-
spelgroep opgericht welke groep in de Christus
Koningkerk voor 400 belangstellenden voor een
uitstekend debuut heeft gezorgd. Op 13 juni werd
het grote touwtrekkerstoernooi dat door T.T.V.
„Medler" was georganiseerd, in de A-klasse ge-
wonnen door Warken. Het door de v.v. „Vorden"
op 27 juni georganiseerde jeugdvoetbaltoernooi,
waaraan door elf ploegen werd deelgenomen,
werd gewonnen door „De Graafschap".
0 Op 3 juli nam de C.L.V. „Ons Belang" en de
Coöp. Verbruiksvereniging „Samenwerking" af-
scheid van direkteur D. Klein Bleumink, terwijl
de heer G. Bannink tot direkteur werd geïnstal-
leerd. In dezelfde maand hebben „De Knupduuks-
kes", op uitnodiging van de Ned. Federatie van
Folklore, Nederland vertegenwoordigt op enkele
dansfestivals in Portugal. Op zondag 11 juli werd
op het Ratti-terrein de sportdag gehouden van
kring „De Graafschap" der M.B.A. en J.B.T.B.
Het voetbalelftal van „Jong Gelre" werd deze
maand bedrijfskampioen van Vorden. Zaterdag-
middag 18 juli en zondag 19 juli hebben de pa-
rochianen van de Kranenburg op luisterrijke wijze
hun priesterzoon pater Antoon Mullink o.f.m. in-
gehaald en verwelkomd. Een dag eerder nl. op
vrijdagmiddag 16 juli werd afscheid genomen van
juffrouw Nipius die ruim 35 jaar het onderwijs
in onze gemeente heeft gediend.
• Op 8 augustus werd op het Gemeentelijk
Sportpark de jaarlijkse InterkrijMk sportdag van
de Gelderse J.B.T.B. en M.B.A.
• Onder grote belangstelling werd op dinsdag-
middag 7 september de rechtervleugel van de
Chr. Landbouwhuishoudschool in gebruik geno-
men. Zondag 12 september narr-^> T. D. te Win-
kel afscheid als predikant vam| p Geref. Kerk,
waarna enkele maanden later nl.^^zondag 12 de-
cember zijn opvolger ds. Th. P. van Belzen uit
Mariënberg zijn intrede maakte. Op vrijdag 24
september herdacht Nutsfloralia op waardige wij-
ze haar 40-jarig bestaan bij welke gelegenheid
mevr. M. C. van Mourik-Spoor gehuldigd werd
voor het feit dat zij 40 jaar bestuurslid was.
• In oktober besloten de Coöp. Landbouwver.
„De Eendracht" te Vorden, „Ons Belang" te Lin-
de en „De Volharding" te Hengelo (Gld.) tot meer
samenwerking in de varkenshouderij.
• Tot slot van dit beknopte jaaroverzicht me-
moreren we de oprichting van „De IJsbaanvereni-
ging Vorden" hetgeen op 20 oktober dankzij de
initiatieven van het Nutsbestuur kon geschieden.
De baan werd genoemd „IJsbaan Hackfort". Mo-
menteel telt de vereniging reeds meer dan 500
leden; wel een bewijs dat hier midden in de roos
is geschoten.

KERSTFEEST IN VORDEN
De bewoners van het bejaardencentrum „De Weh-
me" vierden vrijdagavond hun kerstfeest waaraan
medewerking werd verleend door de Nutsblok-
fluitclub o.l.v. de heer D. de Boer. Voor deze geste
toonden de bejaarden zich zeer dankbaar.
Er werd gezamenlijk gezongen terwijl de blok-
fluitclub o.m. nog de Nuts-potpourri ten gehore
bracht. De liturgie werd deze avond verzorgd
door de direktrioe van „De Wehme", t.w. zuster
Rouwenhorst en door ds. Jansen, terwijl laatst-
genoemde na de pauze een kerstverhaal voor-
droeg.
Behalve in „De Wehme" werd er op de diverse
scholen, kleuterscholen, verenigings- en kerkge-
bouwen het Kerstfeest gevierd. Het zou te ver
voeren deze bijeenkomsten allemaal apart te noe-
men. Wel memoreren wij het Kerstspel „De ster
van Bethlehem" van M. Nijhof dat tweemaal in
de Ned. Herv. kerk werd opgevoerd en waaraan
medewerking werd verleend door het R.K. kerk-
koor van de Kranenburg, de interkerkelijke le-
kenspelgroep, de alt Elly Boers-Leguyt uit Wich-
mond en de organist de heer D. Woutstra.
Beide malen was de kerk goed bezet, waarbij
pastoor Bodewes uit Kranenburg voor de inleiding
zorgde en ds. van Belzen het slotwoord sprak. De
vokale leiding berustte bij de heer K. Boekhout,
Kranenburg. De artistieke leiding en regie was in
handen van de heer W. Jansen.

BIOSCOOP
De film van deze week „Gevechtsklaar".
Het trotse heldendicht van de Stille Oceaan is
één van de prachtigste kleurenfilms, die van de
oorlog gemaakt werden.
Machtig opgezet en verfilmd met volledige mede-
werking van de Amerikaanse marine, die voor
deze film, waarin de hoofdrollen vertolkt worden
door Jeff Chandler, George Naden, Lex Barker,
Julie Adams, ruim 200 schepen en 15.000 man-
schappen beschikbaar stelde.
Een levendige, boeiende film, vol dramatische
hoogtepunten die u zal boeien door een ontroerend
en inspirerend verhaal van plichtsbesef en hei-
dendom.
„Gevechtsklaar" is een film, die u gezien moet
hebben en dan nooit meer zult vergeten.
Toegang 14 jaar.

KERKDIENSTEN VRIJDAG 31 DECEMBER
OUDEJAARSDAG

Herv . K e r k
3 uur ds. J. H. Jansen
7.30 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
7.30 uur ds. Th. P. van Belzen

KERKDIENSTEN ZATERDAG l JANUARI
NIEUWJAARSDAG

G e r e f . k e r k
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen

KERKDIENSTEN ZONDAG 2 JANUARI

Herv . K e r k
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
(bevestiging van Ambtsdragers)
7.15 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voorm. 10 en nam. 3 uur ds. Th. P. van Belzen

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R.K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van 31 december 5 uur tot 2 januari 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (telefoon 1209).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
vrijdag 31 dec. 's morgens van 8 uur tot zondag
2 januari 's middags 12 uur dienst Harmsma. Zon-
dag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur dienst
Wechgelaer

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

BURGELIJKE STAND
van 22 t/m 28 december 1

Geboren: Catharina Derkje, docht^Mvan J. A.
Bosch en H. W. Pongers; Tanna Ja^IRja, dochter
van H. J. Schut en T. J. de Bruijn'; Peter, zoon
van T. Nijenhuis en H. Lijftogt; Hermanus. zoon
van H. Peppelinkhausen en J. E. Oogjes.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

AUTORIJLES ?

V.Q.M1R.
erkend autorijschool

De Eendracht"9»
Telefoon 1619 of 1256

JUBILEUM BOERENLEENBANK VORDEN
Hoewel reeds eerder in dit blad een korte mede-
deling over het zestigjarig bestaan van onze
plaatselijke Coöp. Boerenleenbank verscheen,
waarin de royale gift gememoreerd werd, spreekt
het nu vanzelf dat de drie bevoorrechte vereni-
gingen nog gaarne nader op deze gebeurtenis te-
rug komen.
Woensdag 15 december jl. was dan ook voor de
afgevaardigden van de drie uitgenodigde vereni-
gingen wel een bijzonder prettige verrassing toen
zij, na in de sfeervolle bestuurskamer van de bank
door het bestuur waren begroet, bij monde van
de voorzitter, de heer H. Wesselink (Hakkerij)
mochten vernemen dat aan de Ver. Bedrijfsver-
zorging Vorden-Warnsveld, aan de Ver. Gezins-
verzorging en de Ver. Vordense IJsbaan elk 'n be-
drag van ƒ 2000,— werd toegezegd, dat met een
warm applaus werd ontvangen.
Deze bijzonder sympathieke toezegging van het
bestuur, die gemeend heeft dit jubileum op deze
te moeten gedenken en verder generlei feestelijk-
heid aan dit jubileum te verbinden, doet dubbel
prettig aan en verhoogt daarmede de waarde van
de gedane toezegging zeer. Het was dan ook voor
de heren W. Norde (voor Gezinszorg), A. G. D.
Mennink (voor Bedrijfsverzorging) en H. Wesse-
link (Vordense IJsbaan) een aangename taak om
de heren bestuursleden van de Coöp. Boerenleen-
bank Vorden heel hartelijk dank te brengen voor
deze buitengewoon royale giften, waarbij uiter-
aard de toezegging gedaan werd dat het een en
ander zo goed mogelijk zal worden besteed.
Dat bij het afscheid van deze prettige bijeenkomst
nogmaals hartelijk dank werd gebracht en het
bestuur der bank nog veel groei en bloei werd
toegewenst, spreekt vanzelf.

OMZETTEN C.L.V. „DE EENDRACHT"
STEGEN

Dezer dagen hield de C.L.V. „De Eendracht" in
de zaal van Hotel Smit haar algemene ledenver-
gadering. In zijn openingswoord toonde de voor-
zitter, de heer G. W. Winkel, zich tevreden over
de opkomst.
Het is weer een goed jaar geweest voor de ver-
eniging, de omzetten zijn gestegen en ondanks
de scherp gestelde prijzen is er na afschrijving
nog een behoorlijk overschot. De samenwerking
tussen bestuur, directie en de leden is goed. De
voorzitter deelde voorts mede dat de landbouw-
werktuigen zijn afgeschaft en dat het loonwerk
geheel is afgesloten. Met de graanoogst is het de
afgelopen zomer moeilijk geweest, de vergroting
van de droogcapaciteit kwam hier evenwel goed

van pas. De mechanisering van de maal en men-
gerij is inmiddels gereedgekomen waarmee een
belangrijke produktievergroting is bereikt. Er is
een begin gemaakt met de bouw van een brokjes-
en korrelpers.

De prijzen van varkens en eieren is gelukkig ver-
beterd, aldus vervorgde de heer Winkel. Nu de
prijzen van pluimvee weer goed zijn te noemen
is het jammer dat er zoveel kippen zijn „opge-
ruimd". De intrigatiegedachte vindt steeds meer
ingang en in dit verband hebben de drie Coöpe-
raties te Vorden, Linde en Hengelo gezamenlijk
een samenwerking tussen fokkers en mesters in
het leven geroepen.

Hierna behandelde de directeur, de heer H. Klein
Brinke, de balans- en resultatenrekening waarbij
de heer Klein Brinke een uitvoerige toelichting
gaf op de daaropvoorkomende posten. O.m. bleek
dat de balans per 30 juni 1965 een telling aangaf
van ƒ 2.296.211,75 en dat de resultatenrekening
sloot met een voordelig saldo van ƒ 117.787,83.

De vergadering ging vervolgens akkoord met het
voorstel van het bestuur en de Raad van Toezicht
om 2 pet. van het overschot op de ledenrekening
bij te schrijven en het resterende saldo aan de
reserve toe te voegen.

Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende lid
de heer G. W. Winkel met bijna algemene stem-
men herkozen. De aftredende commissarissen de
heren L. Gotink en H. J. Ruessink werden even-
eens herkozen, terwijl als nieuwe commissaris de
heer B. A. ten Have uit Vierakker werd gekozen.

Een voorstel van het bestuur tot aankoop van een
paar stukjes grond werd goedgekeurd, evenals 't
voorstel om van nieuwe leden geen entreegeld
meer te heffen. De heer Klein Brinke bracht de
voorzitter, de directie en het personeel dank voor
hetgeen zij voor de vereniging hebben gedaan
waarbij hij tevens de wens uitspreekt dat 1966
voor leden en vereniging een goed jaar mag wor-
den.

Uit het jaarverslag over het boekjaar l juli 1964
tot 30 juni 1965, dat deze avond door de voorzit-
ter nader werd toegelicht, bleek o.m. dat de ver-
eniging op 30 juni 405 leden telde. Op verzoek
van de besturen van de landbouwjongerenorgani-
saties besloot het bestuur van „De Eendracht" tot
het instellen van een jongercnadviesraad. Voorts
werd er op de verschillende onderdelen van de be-
drijfsvoering als ook op de administratie controle
uitgeoefend. De heren Klein Bramel en Branden-
burg waren het afgelopen jaar voor de vereniging
werkzaam als pluimvee- en veevoederdeskundi-
gen. Verder werd in het jaarverslag aandacht ge-
schonken aan 't 50-jarig jubileum dat op 28 april
met een druk bezochte receptie werd herdacht.

Uit het jaarverslag van de zakelijke aangelegen-
heden bleek dat het boekjaar 1964/'65 voor de
vereniging een redelijk goed jaar is geweest. De
omzet in kwantiteit steeg met ruim 870 ton en in

met ruim ƒ 815.000. Uit deze cijfers blijkt
dat er een belangrijke stijging in de prijzen van
de grondstoffen heeft gezeten. De totale omzet in
veevoeders steeg van 13.556 ton tot 14.779 ton.

De omzet in enkelvoudige produkten steeg met
560 ton. Bij de mengvoeders steeg het varkens-
voer met ruim 510 ton, de pluimveevoeders met
175 ton, terwijl de rundveevoeders een ton achter
bleven bij het vorige boekjaar.

In tegenstelling tot de laatste twee jaar is dit
jaar de omzet van de meststoffen wat terugge-
lopen. Stikstofmeststoffen liepen terug met 120
ton. Kalimeststoffen met 90 ton en slakkemeel
met ongev. 60 ton. De omzet in mengmeststoffen
daarentegen steeg met 40 ton.

Evenals het vorige jaar liep de omzet in vaste
brandstoffen terug en wel met 140 ton. In de af-
deling zaaizaad en pootgoed is de zaairogge die
door de leden wordt geleverd het grootste artikel.
Er werd 80 ton meer verkocht dan in het vorige
boekjaar, maar door het ruime aanbod was de
prijs beduidend lager. De verkoop van zaaigerst
nam met 40 pet. toe. De omzet in pootaardappe-
len loopt steeds verder terug. De winkelafdeling
heeft wederom een goed jaar achter de rug.
Hier steeg de omzet met ƒ 26.629,—. De hoe-
veelheid in opslag gegeven boerengraan was
bijna 218.000 kg groter dan in het vorige boek-
jaar.

Dankzij het goede zomerweer, waardoor het
vochtgehalte van de granen vrij gunstig was,
kon 1.833.000 kg graan gedroogd worden. Het
aantal ontvangen eieren is dit jaar opnieuw be-
langrijk gedaald. Er werden 4.556.835 st. eieren
in ontvangst genomen waarvan de gemiddelde
prijs 11,2 cent bedroeg. De bouw van 4 stalen
bunkers, elk van 100 m3, is in de loop van het
boekjaar klaargekomen. Er is een stortput bij-
gebouwd, zodat de granen gestort kunnen wor-
den. Naast de diverse reparatiewerkzaamheden
werd er in de eigen werkplaats nog een zware
aanhangwagen en een olietankwagentje ge-
bouwd.

Het bezorgen van de goederen bij de leden om
de 14 dagen bevalt goed en levert belangrijk
voordeel op. De roerende en onroerende goede-
ren zijn voor een totaalbedrag van ƒ 3.158.000,-
tegen brand verzekerd.

De verkopen over het boekjaar 1964/'65 bedroe-
gen resp.: 13.115.260 kg mengvoeders; 1.663.370
kg enkelvoudige produkten; 554.837 kg ruwvoe-
ders; 2.660.912 kg meststoffen; 688.588 kg
brandstoffen; 271.766 kg zaai- en pootgoed en
597.066 kg diversen. In totaal 19.551.799 kg.

Van de mengvoeders werd in eigen bedryf
11.119.107 kg gemengd. De totale geldelijke om-
zet bedroeg 't afgelopen boekjaar ƒ 7.098.200.55.

VRIJDAG 31 DECEMBER
(OUDEJAARSDAG) ZIJN
DE WINKELS OM

4 uur 's middags gesloten



IS GRASLAND NOG BELANGRIJK
VOOR DE BOER

In een gekombineerde vergadering in het kader
van het winterprogram van de plaatselijke afde-
lingen der A.B.T.B. en J.B.T.B. woensdagavond
in zaal Schoenaker op de Kranenburg gehouden,
sprak de heer H. Pardijs uit Vier akker, assistent
van de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst over „Is
grasland nog belangrijk voor de boer?"
A.B.T.B voorzitter de heer A. Zents, kon een be-
hoorlijk aantal leden verwelkomen in zijn ope-
ningswoord. Hy deelde mede, dat op 20 januari
a.s. in zaal Schoenaker een gekombineerde bij-
eenkomst zal worden gehouden van de plaatse-
lijke G.M.v.L., A.B.T.B. en C.B.T.B., waarop dr.
Verkerk, van „de Schothorst" te Amersfoort een
spreekbeurt zal houden over „Bodem, plant en
dier". Ook andere belangstellenden zullen hier
welkom zijn. Voorts zal er op 9 maart a.s. door
rektor Bless, Geestelijk Adviseur van de Aarts-
diocesane Boeren- en Tuindersbond, een inleiding
worden gehouden.
De heer Pardijs benadrukte in zijn inleiding aller-
eerst, dat het grasland nog wel een belangrijke
rol in het leven van de boer speelt. De arbeidsin-
komsten per ha verschillen echter beduidend. Zo
zijn er bedrijven waar dit ligt van ƒ 500,—
ƒ 600, per ha, maar ook van ƒ 2000,—
ƒ 2.400,— per ha.
Wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken? En
hoe kan dit worden verbeterd? Ten eerste, aldus
spreker is de ruilverkaveling een belangrijke fak-
tor in deze; hij adviseerde, degenen, waar geen
ruilverkaveling plaats vindt, dit zelf met buren o
in vrijwillig verband te doen.
Echter speelt de boer zelf ook een belangrijke rol
en zal hij alles moeten aanwenden om deze in-
komsten hoger te krijgen. Daarnaast vormen <
grondsoort en de voederwinning ook belangrij!
faktoren. Aan de grondsoort kan men zelf weinig
veranderen. T.a.v. de voederwinning attendeerde
spreker op de veevoederkern ter plaatse.
De Voorlichtingsdienst tracht te bereiken, dat
men per koe 8 a 10 liter melk krijgt. Het streven
moet er ook op gericht zijn, om 40 are grasland
te maaien per stuks grootvee (koe). Spreker wees
voorts nog op de produktiviteit van de veestapel
en de ontwatering. Hoewel de Waterschappen ge-
regeld de beken en sloten schoon houden, zullen
verschillende landbouwers zelf ook meer aandacht
aan deze ontwatering moeten besteden. Veelal kan
hierdoor een snelle afwatering van de percelen in
het natte jaargetijde hierdoor worden bevorderd.
Met betrekking tot de bemesting gaf spreker di-
verse nuttige wenken, omrent de hoeveelheid
meststoffen, die de percelen nodig hebben o.m.
fosforcuut, kali stikstof, kainiet, gier- en stal-
mest, mitrium, magnesium etc. Hij wees nog na-
drukkelijk op het strooien van landbouwzout, daar
waar blijkt dat 't vee de zgn. „zouthonger" heeft.
De organische mest kan men het best in novem-
ber of maart-april aanwenden, dit is de gunstigste
periode. Verse mest moet 's winters niet op het
land worden gedeponeerd; dit veroorzaakt dode
plekken. Het streven moet er op zijn gericht, dat
men vroeg maait en ook vroeg gaat weiden. Door
te laat maaien, gaat er veel grasland kapot.
Na nog gewezen te hebben op de bestrijding van
het onkruid o.a. de zgn. kweekgrassen (fraisen,
vlot ploegen en snijhaver zaaien, in augustus knol
len) en van paardebloem- en boterbloem (groei-
stofbespuiting), volgde er een vruchtbare gedach-
tenwisseling en werden er nog vele vragen gesteld
en naar genoegen beantwoord.
De heer Zents dankte de heer Pardijs voor deze
leerzame avond en overhandigde hem 'n rokertje.

GESLAAGD KERSTFEEST
VOOR BEJAARDEN

Evenals verleden jaar is het door de plaatselijke
afdeling der Katholieke Plattelandsvrouwen Or-
ganisatie genomen initiatief voor een Kerstfeest
viering voor bejaarden weer een groot succes
geworden.
Dinsdagavond werden de bejaarden per auto v
huis gehaald en naar zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg gereden, waar de presidente, mevr. T.
Schoenaker-Smit, in de sfeervol met kerststukjes,
takken en slingers versierde zaal, meer dan 150
belangstellenden kon verwelkomen. Ook waren
mede aanwezig pastoor Bodewes of m, rektor P.
Pans ofm van de Chr. Koningparochie dorp Vor-
den, gardiaan van het klooster de z.e. pater
Ridder ofm e.a. Zij was verheugd over deze animo.
Pastoor Bodewes bracht eerst een korte kerstg
dachte naar voren, waarna allen gezamenlijk
„Gans een volk, trok door de donk're dagen"
zongen.
Onder het genot van enkele konsumpties, koffie
met gebak etc. werd er gezellig gepraat en ge-
keuveld, terwijl tussen de bedrijven door diverse
dames voor het voetlicht traden met voordracht-
jes, deklamatie e.a. Er waren zeer goede stukjes
by, we noemen o.a. het geslaagde optreden van
mevr. Bluemink-Besselink, die zich als een ware
deklamatrice ontpopte en totaal geen planken-
koorts bezat. Mevr. Gerritsen-Koers bracht ,,Moe-
ders beste" (in dialekt), mevr. Bluemink-Mentink
en mej. Agnes Waenink kwamen met een ladder-
drama, als boerin en in een liedje over „voetver-
warming" zonder schroom op de planken, terwijl
mevr. Rouwen-Lucassen, ondanks haar hoge leef-
tyd, op vlotte wijze „Nette, was een boerendeer-
ne" vertolkte.
Grote hilariteit ontstond, toen de dames Bluemink-
Mentink en Hoebink-Bluemink hun wereldreu
naar Londen, Turkije en Japan „demonstreerden"
Mevr. Baakman (Zelle) had diverse succesnum-
mers op haar programma staan, dat door een
spontaan applaus werd beloond. Na een geslaag-
de verloting, waarvan de prijzen o.m. bestonden
uit door de leden der K.P.O. zelf vervaardigde
aardige kerststukjes, kwam het hoogtepunt van
de avond. Frater „Venantius" en zijn assistent
brachten op spontane wijze met gitaarbegeleiding
het melo-dramatische lied „Opoe, had haar hele
leven". Ook het „Wij zijn samen onderweg" en
„Toen ik nog een jungske was" ging er in als
koek. „Oh, moeder er zit een muis in huis" in-
spireerde de gehele zaal, vooral een groepje
„jongeren" zodanig, dat zij luid het refrein mee-
zongen en tussentijds ook nog hun instemming
betuigden door metershoge sprongen. Al met al
een zeer geslaagde avond, die geheel was geor-
ganiseerd door enkele jongere leden van de K.P.O.
Rektor P. Pans ofm, uit Vorden sprak een slot-
woord met een hartelijk dankwoord voor deze
prachtige avond. Hij wenste allen een gelukkig
Kerstfeest en hoopte dat het Kerstkind allen een
innerlijke vreugde en innerlijk geluk zou mogen
schenken.
Na het „Nu syt wellecome" met pianobegelei-
ding van Z.E. pater Von Holstein, O.F.M., gingen
allen huiswaarts met een prettige herinnering
aan een mooie Kerstviering.

KERSTFEESTVIERING PLATTELANDS-
VROUWEN EN BEJAARDENKRING

De Plattelandsvrouwen vierden dit jaar het kerst-
feest in Hotel „Het Wapen van Vorden". Het pro-
gramma bestond uit het voorlezen van het Kerst-

evangelie door mevr. Jansen, terwijl het Kerst-
verhaal werd verteld door mevr. Hazekamp.
Enige leden van het dameskoor voerden hierna
het kerstspel „Toen de engelen zwegen" op. Door
de dames Pelgrum en Tjoonk werd gedeclameerd,
terwijl het zangkoor van de Bond enige liederen
ten gehore bracht. De presidente mej. Meinen had
de algehele leiding.
De bejaarden uit onze gemeente vierden 't kerst-
feest eveneens in Hotel Smit. Ook hier las mevr.
Jansen het Kerstevangelie voor. Het Kerstverhaal
werd deze keer verteld door Da Barnhard. De da-
mes Pelgrum en Tjoonk alsmede het zangkoor
verleenden ook tydens dit kerstfeest hun mede-
werking, terwijl mej. Meinen weer de leiding had.
Beide keren was er een grote opkomst.

DAMESVOLLEYBALVERENIGING „DASH"
HIELD JAARVERGADERING

In het clubhuis „de Bezige Bij" op de Kranenburg
hield de damesvolleybalvereniging „Dash" een
zeer goed bezochte jaarvergadering, die onder
leiding stond van mej. G. Vreeman.
Na een hartelijk welkomstwoord van de voorzit-
ster volgden de notulen en een keurig jaarver-
slag van de sekretaresse mej. A. Lichtenberg.
Hieruit vermelden we dat de vereniging thans 15
leden telt en 6 sub-leden uit Vierakker, die alleen.
aan de training deelnemen. In de kompetitie 1964-
1965 der NEVOBO afd. Zutphen, eindigde het
Vordense zestal eervol op de vierde plaats i» de
Ie klas dames, waarin een achttal teams uit Zut-
phen en omgeving meespeelden. Men won 14 sets
en verloor er eveneens 14, in totaal werden 7
wedstrijden gespeeld.
De vereniging, die aanvankelijk „de Kraanvogels"
heette, werd in september jl. omgedoopt tot
„Dash". Evenals andere jaren wordt de training
dinsdagavonds gehouden in het gymnastieklokaal
te Vorden deze wordt steeds goed bezocht. Trai-
ner is de heer M. Boekhout.
Inmiddels zit de eerste helft van de nieuwe kom-
petitie 1965-1966 er weer op; ook nu komt het
Dash-zestal uit in de Ie klas dames afd. Zutphen.
In tegenstelling met verleden jaar worden alle
kompetitiewedstrijden nu niet meer gespeeld in de
zaal aan de Kattenhaven, doch in de beide sport-
zalen van het Stedelijk Lyceum aan de Isendoorn-
straat te Zutphen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de af-
tredende dames G. Vreeman, voorzitster, A. Lich-
tenberg, sekretaresse en H. Sessink, penningmees-
teresse herkozen. Als aanvullende bestuursleden
werden gekozen de dames A. Schoenaker (vice-
voorzitster), N. Besselink, 2e sekretaresse en M.
Koers, 2e penningmeesteresse.
Het financiële verslag van de penningmeesteresse
mej. H. Sessink, vermeldde een klein batig saldo.

DASH — WILHELMINA 2 0—2
De dames van Dash uit Vorden zy'n er in Zutphen
niet in geslaagd om het sterke Wilhelmina-team
de baas te blijven. Het werd een O—2 overwinning
voor de thuisclub. In de eerste set kon het Dash-
zestal, aanvankelijk gelijk opspelen (3—4), (5—6)
maar na enige doeltreffende serveerballen van de
tegenpartij, verloor Dash de aansluiting en kon-
den de Wilhelmina-reserves de overwinning grij-
pen (9—15).
Ook de tweede partij gaf geen duidelijk overwicht
van de Zutphense dames, daar Dash zich niet ge-
wonnen gaf. In de laatste fase van de strijd, kon
Wilhelmina de kleine voorsprong (8—11) vergro-
en en eindigde deze partij met een 10—15 stand.

*
UVOC l — DASH l 2—1
3lijk Lyceum te Zutphen (zaal 2)

kwam Dash uit tegen BRUVOC uit Brummen en
werd het na een felle strijd een 2—l zege voor
de Bruvoc-dames.
De eer^^feet kon de tegenpartij al direkt een
voorsprS Bfcemen door enkele zuivere smashes,
waartegewDash zich slechts licht verweerde. Het
werd 15—10 voor de Brummense dames.
In de tweede set waren de rollen omgekeerd. Nu
een fel op winst spelend Dash-team dat uitein-
delijk met ruime meerderheid deze party op haar
naam bracht (8—15).
De derde en beslissende set gaf de nodige span-
ning. Het ging gelijk op, dan weer konden de geel-
witten hun puntenaantal verhogen, dan weer
scoorden hun tegenstandsters. Het werd uitein-
delijk een benauwde 15—13 overwinning voor Bru-
voc, die hiermee de eerste kompetitiehelft met een
2—l overwinning afsloot.
Omstreeks half januari begint de tweede kompe
titiehelft.

dan noemt hij dat alles een lichte verdrukking,
die ras voorbijgaat (2 Cor. 4) en eigenlijk in het
geheel niet meetelt als men denkt aan de laatste
toekomst en de heerlijkheid ons hierin beloofd.
Ja, laat ons met goede moed de loopbaan lopen,
die in 1966 ons voorgesteld wordt.
Lezers en lezeressen, wij wensen u van harte een
rijk gezegend en gelukkig nieuwjaar !

OUD EN NIEUW

Wederom is een jaar voorbijgesneld en staan we
op de drempel van de overgang met een ernstig-
meewarige terugblik op al wat voorbijging en
een hoopvolle, enigszins blij gestemde blik vooruit
naar wat de toekomst zal brengen.
Waren de dingen die voorbijgingen moeilijk te
dragen en is de eindbalans over het in 1965 door-
leefde een zware last? Het spreekwoord zegt niet
ten onrechte: Ieder huisje heeft zijn kruisje. We
weten veel leed dat publiek werd en er is nog
meer leed, dat niet publiek werd. Er werden gra-
ven gesloten en in de huisgezinnen, waar een
dierbare heenging, lopen de gedachten allicht te-
rug naar die dagen van scheiding, nog zo kort
geleden. En ... de dood is niet het enige en zelfs
niet het grootste leed van deze aarde. Er is on-
noemlijk veel meer verdriet, verdriet ook, waarbij
het eind van het jaar niet het eind van het ver-
driet betekent. Goed, legt het alles in één schaal
van de weegschaal. Maar legt in de andere schaal
wat u aan goeds overkwam. Ge komt er niet
gauw mee klaar. Zou het tenslotte niet nog méér
zijn dan wat er in de eerste schaal ligt? Er moet
hoe langer hoe meer in die dankbaarheidsschaal.
Het mooie, wondervolle leven heeft vernieuwings-
bronnen, die méér dan menselijk maaksel zijn.
En hoopvol wendt de blik zich naar de nieuwe
toekomst. Gelukkig, we leven in een tijd van vre-
de en al is de wereld niet zonder dreigingen, het
ziet er op het ogenblik toch niet naar uit, dat
oorlogswolken de horizon verduisteren gaan.
Misschien hebben de vreselijke vernietigingswerk-
tuigen van de moderne tijd het onverwachte voor-
deel, dat iedereen dubbel bevreesd wordt, ermee
te beginnen. Moge het zo blijven; ons geslacht
had aan twee wereldoorlogen meer dan genoeg.
Ook welvaart heerst in onze landen. Er is geld, er
is werk, er is voedsel, er is luxe, er is van alles;
er is veel meer dan onze ouders en grootouders
in hun jeugd ook maar durfden dromen. Moge
het dankbaar genot van dit alles ons dankbaar
doen blijven. En als we bedenken, dat al dit
goede te verwerven moeilijk was, laat ons dan
ook bedenken, dat bewaren en behouden van al
dit goede nóg moeilijker is en in 1966 het onze
doen om plichts- en roepingsgetrouw te bouwen
aan onze gemeenschappelijke taak. De toekomst
is in Gods hand. Maar Hij heeft ze aan mensen
opgedragen.
In het geloof in God ligt een groot optimisme.
Met bewondering kan men lezen (in 2 Cor. 11):
als Paulus opsomt wat hem in zijn werk alles is
overkomen, een enorme waslijst van vervolgingen,

Feeststemmingen bloeien open,
Reevluge wensen springen elkaar
tegemoet,
Als dartele antilopen,
Nieuwe illusies, graag gevoed,
Stoten schonerverten open.

Lichtflitsend geknal
En het gierende gillen van
keukenmeiden
Bespringen ons trommelvlies,
Burgemeesters staan speechend pal,
In laaiende tumulten, die de stilte
ontwijden,
Niet op reageren ! is biykbaar hun
devies.
Klaterend applaus ! en mensen die
keren

Fa. J. W. Albers
WENST IEDEREEN

EEN GELUKKIG

EN

VOORSPOEDIG

1 9 6 6

Het bestuur van de muziekvereniging

„Concordia"
wenst haar dirigent, leden en

donateurs een voorspoedig 1966

Msaf CONTACT
van Contact

Hét blad van Vorden
Maak een GOED begin
in het NIEUWE Jaar !
Neem met onze lezers direct

c o n t a k t
op

door middel van een

advertentie in

CONTACT
HUN ALLER BLAD :

het blad dat de
Vordense zakenman
én de inwoners van Vorden

de meeste perspectieven biedt!

Heerlijke oliebollen
8 STUKS VOOR EEN GULDEN
BESTEL VANDAAG NOG.

TELEFOON 13 84

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en beken-
den een gelukkig
nieuwjaar

Wasserij
BRANDENBARG

wenst allen een
voorspoedig 1966
B. SIEBELINK

GEBR. VAN ASSELT
Linde

wensen u een
voorspoedig 1966

Wij wensen alle
clientèle een
voorspoedig 1966

VAN HAMOND'S
Oliehandel

H. J. REMMERS
Zutphenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij
B. G. VLOGMAN

v/h Kieskamp
wenst allen een
voorspoedig 1966

Wij wensen u allen
een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 1966
met goede eetlust.

I am. SCHURINK
B a k k e r i j

Firma G. J. BARINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

wy wensen vrienden
en klanten een
voorspoedig 1966

Garage A. G. TRAGTER
en personeel

Hoveniersbedrijf
Fa. Gebr. KETTELERIJ

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig en
voorspoedig 1966 toe

Café DE ZON

Clientèle, vrienden en
bekenden wensen wij
'n gelukkig nieuwjaar

Fa. G. Boerstoel & Zn.,
Insulindelaan 5

Autorijschool
„DE EENDRACHT"

wenst allen een
g e s l a a g d 1966

Wij wensen allen een
voorspoedig 1966
PH. J. SESSINK

Kranenburg

B. T. RONDEEL
Metsel- en Aann.bedrijf
Ruurloseweg D 24

Telefoon 1479
wenst u allen een
voorspoedig 1966

J. H. W I L T I N K
wenst clientèle en

bekenden 'n voorspoedig
en gezegend nieuwjaar.

We wensen onze
clientèle een gelukkig

nieuwjaar
G A R A G E K U R Z

Industrieweg 7

Wij wensen allen
veel heil en zegen

H. LUTH - Nieuwstad 4
Textiel en Confectie

FIRMA GOSSELINK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekenden een

voorspoedig 1966

A. J. LETTINK
S m ede r y

wenst allen een
gelukkig en voorspoedig

1966

G a r a g e

Drikus Groot Jebbink
en medewerkers
wenst allen een
voorspoedig 1966

Fa. G. W. Bielderman
& Zn.

Aannemersbedrijf
wenst clientèle en

bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

Sigarenmagazyn
Boek- en
Kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"
wenst allen een
voorspoedig 1966

Wij wensen alle clientèle,
vrienden en kennissen
een voorspoedig 1966.

Fam. Weustenenk

en personeel
Schildersbedrijf

't Hoge 31

Fa. L. Schoolderman

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar toe

Administratiekantoor

S. A. HUIZINGA

WENST ALLEN EEN
GELUKKIG 1966

B. F. LEBBINK
Pluimveebedrijf
Onstein E 47

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Bakkerij KERKHOVEN
wenst alle cliënten een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen clientèle,
vrienden en kennissen
een voorspoedig 1966

WED. TOLKAMP
Kranenburg

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en

bekenden een voorspoedig nieuwjaar toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
LOODGIETERS- EN ELEKTR.BEDRIJF

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Eeo voorspoedig 1966

wordt u toegewenst door

drukkerjjliweevers [

Chr. Gern. Zangver. „Excelsior"
wenst leden en donateurs
een voorspoedig 1966.

Maandag 3 januari begint de repetitie weer
om 8 uur in gebouw Irene.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het bestuur der

R.K.S.V. „R/mr
wenst leden, donateurs en
begunstigers een
ZALIG NIEUWJAAR

Het bestuur van de

VERENIGING VOOR

VEILIG VERKEER

wenst u allen



Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons dochtertje

CARLA

J. A. BOSCH
H. W. BOSCH-

PONGERS

Vorden, 22 dec. 1965
Van Heeckerenstraat 5

Mede namens onze kin-
deren zeggen wij u heel
hartelijk dank voor de
zeer grote belangstelling
en attenties die wij
mochten ontvangen by
ons 50-jarig huwelijk.

J. DERKSEN
G. DERKSEN-VOS

Verloren een rode das
met witte en zwarte
strepen by de Ned. Herv.
kerk te Vorden. Graag
terug te bezorgen bij
Anneke Arfman, D 77
Wildenborch

Door voortdurende
kostenstijging, zien wy
ons genoodzaakt om
vanaf heden alle door
ons gemaakte reparaties
CONTANT af te geven.

HORLOGERIE
SIEMERINK

Te koop: een divan en 'n
z.g.a.n. moderne jongens
tweed overjas, leeftijd 12
tot 13 jaar.
VAN HAMOND, C 157a

Te koop : vierdels van
een koe.
Besselink - 'Schutterije'

Timmerlieden
Wij vragen voor ons

timmer- en aannemers-
bedrijf per 2 januari een

FLINKE TIMMERMAN

R. de Graaf
Breegraven 77
WARNSVELD
Telefoon 3567

G e v r a a g d :

zo spoedig mogelijk een

M E I S J E
voor hulp in de huis-
houding. Voor dag of
dag en nacht.

FIRMA P O N G E R S
Nieuwstad

Te koop: roodbonte vers-
gekalfde koeien met
goede melklijsten en een
nuchter vaarskalf.
Veehandel VLOGMAN

Te koop: 'n zware stort-
kar op luchtbanden. Bij:
J. A. Woestenenk - Vor-
denseweg 23, Warnsveld

Begin het nieuwe jaar
met

VERSE HAANTJES

Vrijdag aan de markt.

Poeliersbedrijl ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Te koop : een nuchter
roodbont inaalkalf.
G. H. Wassink, B 29,
Delden.

«rx
X
X
x
x
x
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

HARMANUS BEREND ZWEVERINK

en

JOHANNA BERENDINA MEERBEEK

hebben de eer u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk waarvan de voltrek-
king zal plaats vinden D.V. op vrijdag
7 januari om 10.30 uur ten gemeente-
huize te Ruurlo.

Kerkeiy'ke inzegening in de Ned. Herv.
kerk te Ruurlo om 11.00 uur door ds.
mej. Th. Barnard.

A

X
K
X

• i
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Vorden, Hertog Karel van Gelreweg 15
Ruurlo, F 8
december 1965

Tydelijk adres: Hertog Karel van Gel-
reweg 15, Vorden.

Receptie van 16.00-17.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Heden overleed, nog geheel onverwacht,
onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

GARRITDINA JOHANNA VISSCHERS

weduwe van G. J. Haselberg

in de ouderdom van 76 jaren.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: A. Boers-Haselberg
Joh. Boers

Klein Dochteren: B. H. Haselberg
E. J. Haselberg-Leeftink

kleinkinderen en
achterkleinkind

Klein Dochteren, 26 december 1965

De teraardebestelling zal plaats vinden op
donderdag 30 december des namiddags om
l uur op de Nieuwe Begraafplaats te
Lochem.

B o e r e n l e e n b a n k
KRANENBURG D 1 27 a
VORDEN

IN VERBAND MET HET AFSLUITEN
DER BOEKEN OP OUDEJAARSDAG
31 DECEMBER A.S., IS HET KANTOOR
DER BANK

na de middag
gesloten

U gelieve hiervan goede nota te nemen !

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

NIEUWJMRSWENSEN
Vee- en Varkenshandel

D. J. JANSSEN
en medewerkers
wensen allen een
voorspoedig 1966

G. Weulen Kranenbarg
Brandstof f enhandel

wenst allen een gelukkig
en voorspoedig 1966

G. BEERNING
wenst alle clientèle
en bekenden een
voorspoedig 1966

Fa. B. A. Borgonjen
Naaimachinehandel

Kerkstraat 13 - Vorden
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

wy wensen u een
'gelukkig nieuwjaar

Familie G. REMMERS

LUNCHROOM - RESTAURANT

De Rotonde
N. H. A. v. GOETHEM

WENST ALLEN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

DE ALLERBESTE WENSEN

U TOEGEWENST VOOR 1966

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

Café Bloemendaal
Stationsweg

wenst allen een gelukkig nieuwjaar.
„Zowel voor gezonden als voor cranken,
koopt men hier goede dranken"

V O R D E N

Konfektie en Manufakturen

WENST AL ZIJN CLIENTÈLE

EEN GELUKKIG 1966 TOE

A. F. WIGGERS
LINDE

VOOR WASMACHINES,
CENTRD7UGES, WASAUTO-
MATEN, HAARDEN olie of
kolen, l- en 2-persoons ELEK-
TRISCHE DEKENS,
SCHAATSEN, VUURWERK

WIJ WENSEN U ALLEN
EEN ZALIG NIEUWJAAR

Theo Harlman - Super Cleaning
Burg. Galléestraat 44

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

Fam. R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

ASSURANTIEKANTOOR

J. van Zeeburg
wenst allen een gelukkig 1966

EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG '66

wenst u

Fa. Hartens
WAPEN, en SPORTHANDEL

Zutphenseweg

R. HEUVELINK
kranenburg — Depot Wessanen

wenst alle afnemers, vrienden
en kennissen een Zalig en
Voorspoedig Nieuwjaar

De Kath. Volkspartij
afdeling Vorden-Kranenburg

wenst haar leden, nieuwe leden,

toekomstige leden en kiezers

een Gelukzalig Nieuwjaar, en

een juiste keuze in 1966

WIJ WENSEN U ALLEN

EEN VOORSPOEDIG 1966

Fa. G. ten Have
Machinefabriek voor

Molenbouw
Stationsweg 2 — Vorden

Het bestuur van de N K V .
wenst geestelijk adviseur en leden

EEN ZALIG NIEUWJAAR

VOOR ALLEN

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

VOOGSGEERD, Dorpsstraat

Wij wensen u en de uwen

VOORSPOEDIG 1966.

Joh. H. Donderwinkel
Postbus 3 - V O R D E N

Garage KUYPERS
en PERSONEEL

wenst allen oen gelukkig nieuwjaar

T R A N S P O R T B E D R I J F

Fa. J. J. Woltering & Zn.
aan allen een voorspoedig 1966 toegewenst

Hotel Bakker
Telefoon 1312 V O R D E N

SPECIAAL AANBEVOLEN SCHOTELS
VOOR OUDEJAARSAVOND

Verse kreeft
Hors d'oeuvre
Russische eieren
Huzarensla
Rode zalm-mayonaise
Bitterballen
Vleescroquetten
Vleespasteitjes
Borrelgarnituur, enz.

Gaarne vroegtijdig bestellen!
Binnen- en buitenlandse likeu-

ren, wijnen en gedistilleerd.

Prachtige zaal beschikbaar

voor bruiloften en partyen.

WIJ WENSEN U EEN

VOORSPOEDIG 1966

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburg's Belang
wenst u allen een
GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG 1966

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
wenst allen een voorspoedig 1966

Het bestuur van de

voetbalvereniging „VORDEN'
wenst haar leden en donateurs
EEN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Gelukkig Nieuwjaar
wensen u bestuur en
administratie

Winge Brandwaarborg Mij „Vorden"
Kantoor:

J. H. TE PASKE
Almenseweg 27, telefoon 1597

WIJ WENSEN U ALLEN
EEN VOORSPOEDIG 1966

H E I W A P E N V A N V O R D E N
F. P. SMIT

D. Beek • 't Hoge 61

WIJ WENSEN U ALLEN EEN

ZALIG NIEUWJAAR

en in 1966 staan ook wy weer voor u klaar.

SPUIT- EN SCHILDERSBEDRIJF

BENRIE - Zelhem
WIJ WENSEN U EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

ROVO Poeliersbedrijf
Wij wensen al onze clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1966

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Café UENK
wenst allen een gelukkig 1966

EEN HEEL JAAR LANG,

DE ALLERBESTE WENSEN

VOOR ALLE MENSEN

DOOR FRANS : U WEET WEL

FRANS KRUIP

Wij wensen allen 'n
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

Slagerij M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en beken-
den een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij

M. G. JANSEN
Telefoon 1451

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en be-
kenden een
voorspoedig 1966

J. H. W. LUBBERS
Timmerbedry'f
Burg. Galléestr. 57

Een gelukkig 1966
voor u allen wordt
u toegewenst door

Smederij H. VAN ARK

Drogisterij
DE OLDE MEULLE
J. M. v. d. Wal & Zn.
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
voorspoedig 1966

Een gelukkig 1966
wordt u toegewenst
door het bestuur en
leden van

„DE VOGELVRIEND"

Bakkerij SCHUPPERS
Dorpsstraat 11

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen 'n
voorspoedig 1966 toe

FAM. W. PARDIJS

A. JANSEN
Schoenhandel en
pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden
en bekenden een
voorspoedig 1966 toe

Levensmiddelenbedrijf
HILFERINK
't Hoge 3

Café LETTINK

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze geachte
clientèle, vrienden en
kennissen een alleszins
gelukkig nieuwjaar

SMIT
Zutphenseweg

J. WENTINK
Horlogerie

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

BERVO en personeel
wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Aan al onze vrien-
den en klanten een
gelukkig nieuwjaar

Fa. HIETBRINK
P. DEKKER

Wij wensen allen
een voorspoedig
nieuwjaar

Sigarenmagazijn
'T CENTRUM
G. W. Eijerkamp

J. REINTJES
Alle verzekeringen

wenst allen een
voorspoedig 1966

DINY WOLSING
Algeh. voetbehandeling

wenst allen een
voorspoedig 1966

H. VISSER
Schoenmaker

wenst allen een
gelukkig en
voorspoedig 1966

wy wensen u een
voorspoedig en
gelukkig 1966 toe

Horlogerie SIEMERINK



vLUG
EILIO
OORDELIG

ERKENDE AUTORIJSCHOOL,

JAN SCHUPPERS
wenst leerlingen, vrienden en bekenden een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR.

Ook voor het volgend jaar het vertrouwde
adres voor het halen van uw rijbewijs.
Voor opgave:

Dorpsstraat 11, telefoon 05752-1373

ook voor theorieavonden.

FOTO GELRE
Nu ook in Vorden

KO ZEYLEMAKER

VOOR AL UW FOTOWERK

BEUKERSTRAAT 60-62 — ZUTPHEN — Tel. (05750) 6178

DORPSSTRAAT 15 — VORDEN

Profiteert hiervan

EFFEN PASTELKLEUREN

WOLLEN DEKENS
100 % SCHEERWOL MET VELOUR-

CHIFFONRAND AFGESTIKT

150 x 220 nu

180 x 220 nu

39.50
49.50

GEWAÏÏEERDE DEKENS
WITTE WATTEN
CRETONNE BOVENKANT

TRICOT ONDERKANT NU SLECHTS

160 x 210 .

180 x 215

25.50
28.50

ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR.. VORDEN

1966
EEN NIEUW JAAR

warm slapen
u begint het jaar goed met een
heerlijk warm bed.

GÉÉN KOU

GÉÉN VOCHT

GÉÉN KOUDE
VOETEN

houden u wakker.

ONDER OF OP UW

ELEKTRISCHE DEKEN
SLAAPT U ALTIJD GOED.

Er is al een echte Erres-deken
voor ƒ 69,50

ERRES-, PHILIPS-, INVENTUMDEKENS
kunt u zien en zelf uitkiezen bij

6. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

VRAAG EENS AAN
DIEGENE DIE ZO'N
HEERLIJKE

HEEFT GEHAD MET DE
KERST HOE FANTASTISCH
DAT WAS ! ! !

Bel dan vroegtijdig 1519
WIJ BEZORGEN U GRAAG
OUDEJAARS- OF
NIEUWJAARSDAG OP
IEDER GEWENST TIJDSTIP
IETS HEERLIJKS

LUNCHROOM

DE ROTONDE

huidverzorging
en make-up

parfums

LANCÖME
DEPOSITAIRE:

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

Wintertijd Wasmachinetijd!
Fabrieksagent heeft aan te bieden rechtstreeks
van fabriek, vanwege fabrieksverbouwing:
Ca. 40 stuks LANGZAAMWASSERS met ver-
warming, van ƒ 325,— voor ƒ 290,—
(onbeschadigd);
ca. 25 stuks CENTRD7UGES groot model (4 kg)
met grote droogkapaciteit van ƒ 225,—
voor ƒ 185,—.
Nederlands Fabrikaat met 5 Jaar garantie op het
oliebad-drijfwerk, overige delen l jaar garantie.
Ook zün leverbaar WASAUTOMATEN EN
HALF-AUTOMATISCHE WASKOMBINATIES
tegen aantrekkelijke prezen. Eigen servlcedienst.
Vele tevreden gebruikers.

PROFITEER VAN DIT SPECIALE AANBOD, DOOR
HEDEN NOG NADERE INLICHTINGEN TE VRAGEN BIJ:

Joh. H. Donderwinkel
Koekoekstraat 6, Vierakker, Brief adres: Postbus 3, Vorden

Zoutjes en kaaskoekjes

Saucyzebroodje»

Pastei t j es

Ragoubroodjeg

Chipolatapudding

Appelgebak enz. enz.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

B. B. WIEKART

wenst eenieder een

VOORSPOEDIG 1966

DOE HET z e l f
VOOR AL UW

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

Siemerink
Vorden

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

A U T O - V t R H U U R
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
Neem
obligaties van de N.V
Bouwfonds Ned. Gem,
Stukken è ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospectl
by :

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

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

f7.65 per fles

KEUNE

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema — DevenUr

ZONDAG 2 JANUARI, 8 UUR:

6 E V E C H T S K L A A R
met: Jeff Chandler, Lex Barker, Juli«
Adams.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Café Leltink gesloten
OUDEJAARSAVOND OM

6 UUR EN NIEUWJAARS-

DAG DE GEHELE DAG.

WIJ BAKKEN VOOR U:

OLIEBOLLEN

APPELBEIGNETS

APPELBOLLEN

APPELFLAPPEN

APPELCARRE'S

SAUCIJSEBROODJES ENZ.

Schuppers
bakkerij

„Graag vroegtydig bestellen"

200 gram lunchworst 60
200 gram hoofdkaas 60

200 gram plokworst 100
200 gram ontbijtspek 80
200 gram kalfspathé 100

250 gram fijne rookworst 100
500 gram vet spek 100

Volop Karbonade . Verse Worst - Bief stuk
Vet Spek voorradig

Dorpsstraat

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke ge-
wenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

COOP. BOERENL ENBAKK
RAIFFEiSENBANK
VORDEN
J* spaarbank met volledig* benk»»rvle«

Ruurloseweg 21

Oudejaarsdag
tot 12 uur

geopend

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Vanaf 1 januari 1966

WORDT DE VUILNIS VAN
DE BEATRIXLAAN EN
MARGRIETLAAN OOK AAN
HUIS AFGEHAALD.


