
Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden CONTACT
VERSCHIJNT EENMAAL, PER WEEK

donderdag 27 januari 1966
27e Jaargang no. 44

HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR — ADVERTENTIEPRIJS 6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEE VERS v/h Wolters - VORDEN — TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

BRAND BIJ DE FA. NIEUWVELD
In de haarkammenfabriek van de fa. Nieuwveld
is dezer dagen brand uitgebroken. Vermoedelijk
doordat een vonk in het afval is terechtgekomen,
ontstond er brand in de afzuiginstallatie.
De brandweer, die spoedig aanwezig was, doofde
de vlammen. De schade voor de firma beloopt
enkele duizenden guldens.

TONEELUITVOERING IN KRANENBURG
Zondag 6 februari a.s. om 8 uur zal er in zaal
Schoenaker te Kranenburg, evenals vorig jaar,
door Missiekring St. Willibrord van het oplei-
dingscentrum voor de latere roeping, Huize Mi-
chaël te Warnsveld, een toneeluitvoering gegeven
worden.
Ditmaal brengen zij „Napoleon IV" een klucht in
drie bedrijven onder regie van pater Ed. van Gis-
bergen s.c. j.
De baten van deze avond, verzorgd door de stu-
denten, zijn bestemd voor de noodlijdenden in de
ontwikkelingslanden.

BIOSCOOP
De film „Het zwaard van Zorro" die a.s. zondag
30 januari in het Nutsgebouw draait, biedt u een
avond met een maximum aan spanning, avontu-
ren en romantiek, een romantiek die u doet
denken aan de Franse revolutie met de Ende
Pimpernel.
Het verhaal speelt zich af in Spanje waar een in
het zwart geklede en gemaskerde ridder als een
legendarische figuur telkens verschijnt om het
onrecht te bestraffen. Evens Simon Templar
laat hij dan steeds een met zijn degen geschreven
merkteken Z achter waardoor hem de bevolking
de bijnaam van Zorro geeft.
Na een aantal ongelooflijke avonturen eindigt
deze aantrekkelijke film met de zegeviering van
het recht en een happy end dat elke kijker zal
bevredigen. Toegang 14 jaar.

EERSTE BIJZONDERE NUTSAVOND
De eerste bijzondere Nutsavond in 1966 stond in
het teken van de „Kleine Opera". Tal van Nuts-
leden woonden deze opvoering bij, welke gegeven
werd door het Opera Gezelschap „Forum" uit
Enschede.
Nadat de voorzitter, de heer Wesselink, alle aan-
wezigen, waaronder burgemeester en mevrouw
van Arkel, wethouder Wuestenenk en de gemeen-
tesekretaris met hun dames en diverse leden uit
de nabuurgemeenten alsmede de Forumleden een
hartelijk welkom had toegeroepen, werden staan-
de een vijftal Nutsleden die in het afgelopen jaar
door de dood werden weggenomen t.w. wijlen de
heren v. d. Berg, Beeftink, G. Emsbroek sr., J. v.
d. Wal en Wijmer herdacht. Verder wenste de
voorzitter alle leden een voorspoedig 1966 toe.
Medegedeeld werd dat op 2 februari a.s. de
„Daf-tocht" zal worden gehouden.
Alvorens tot de daadwerkelijke opvoering van
het balletprogramma te geraken gaf de heer A.
v. d. Lende, lid van de dansgroep, een duidelijke
uiteenzetting van datgene wat de aanwezigen te
zien zouden krijgen. Daarna volgde de uitvoering
van de „Dans op aarde voor negen engelen" uit
„Die Davidsbündlertanze" van R. Schumann en
gebracht door 8 dames en 2 heren. Reeds dadelijk
was te zien dat men hier te maken had met be-
roepsmensen. Deze dans verkreeg dan ook een
prachtige vertolking. Ook „Repetitie Studio" uit-
gevoerd door een dame en 2 heren genoot aller
waardering.
Het applaus was na afloop dan ook zeer verdiend.
De pianobegeleiding van Jan van Drjk was op de
geluidsband opgenomen.
Na de pauze volgde opvoering van de opera in
één bedrijf van Enrico Golisciani met muziek van
Ermanno Wolf-Ferrari gespeeld door de heer
Max. van Doorn, welke laatste allereerst een kor-
te toelichting op dit stuk gaf, getiteld „Het Rook-
verbod". De heer Max van Weegberg als „Graaf
Gil" en Mia Kroes als „Susanna" zijn jonge vrouw
toonden zich waardige kunstenaars op de planken
met als bediende in dit jonge gezin Johan van
Haagen als „Santé".
De heer Wesselink was dan ook de tolk van de
aanwezigen om de spelers (speelsters) hartelijk
te danken voor deze kunstzinnige avond waar-
voor ook het gemeentebestuur zijn medewerking
ten volle had willen verlenen, zodat deze avond
in Vorden doorgang had kunnen vinden.
Spontaan werd besloten om de spelers van Forum
in „eigen nest" te Enschede op te zoeken. Opga-
ven hiervoor kunnen bij het Nutsbestuur worden
ingediend.
Zeer voldaan ging iedereen huiswaarts.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer R. Eggink, slaagde te
Zutphen voor het Praktijkdiploma boekhouden.

NU OOK IN VORDEN DE
BEKENDE HISTOR
LAKKEN EN VERVEN

I listor, dat is de verf die u zoekt !
Verf van topkwaliteit !
Blijft jaren mooi, binnen zowel als buiten !

Schilder zelf !

Schilder met Histor !

Vraag de gratis kleurstalen.

KERKDIENSTEN ZONDAG 30 JANUARI

H e r v. K e r k

10.00 uur ds. J. J. van Zorge
7.15 uur ds. van der Vange van Zutphen

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voorm. 10 en nam. 7 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 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.

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

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).

BUBGELIJKE STAND
van 19 t/m 25 januari 1966

Geboren: Grietje, dochter van W. ter Haar en J.
Naaijer; Henrica Johanna, dochter van H. Neer-
hof en J. Schreurs; Caecilia Maria Bernardina,
dochter van G. H. Vreeman en W. M. B. Kox;
Frederikus Theodorus Antonius, zoon van V. H.
A. Eijkelkamp en H. J. P. Bokstart.
Ondertrouwd: H. J. Vink en J. Groot Roessink.
Gehuwd: B. G. Reintjes en J. M. H. Waarle.
Overleden: Geen.

AUTORIJLES ?

VlM.O.t
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256 4lk

OPBRENGST KOLLEKTE
Naar ons werd medegedeeld heeft de kollekte
voor de kankerbestrijding, die onlangs in onze ge-
meente werd gehouden ƒ 810,80 opgebracht.

NED. CHR. VROUWENBOND
Dezer dagen kreeg de Ned. Chr. Vrouwenbond,
afdeling Vorden, bezoek van de heer van Roekei
uit Zelhem, die de dames aan de hand van dia's
het één en ander vertelde van zijn reis naar De-
nemarken, Zweden en Noorwegen. Verschillende
bekende en onbekende dingen passeerden de revue.
Na enkele mededelingen en het voorstellen van
enige nieuwe leden bracht de presidente van de
afdeling, mevr. van Zorge, de heer van Roekei
dank voor de interessante avond.

BOEKBESPREKING JONG GELRE
De afdeling Vorden van Jong Gelre hield in hotel
„'t Wapen van Vorden" een gekombineerde le-
denvergadering. Na de opening door de voorzitter
de heer Joh. Pardijs, hield de heer K. Hoeve uit
Harfsen een boekbespreking.
Spreker behandelde het zeer spannende en tevens
geestige boek „Gevaarlijke wittebroodsdagen".
De aanwezigen hebben met zeer veel aandacht
naar dit boeiende en aangrijpende verhaal geluis-
terd.
Hierna werd medegedeeld dat er op donderdag
27 januari een kulturele avond zal worden belegd
voor de Bond van Plattelandsvrouwen, de Geld.
Mij. van Landbouw en Jong Gelre. De heer van
Leersum uit Blaricum zal dan spreken over zijn
reiservaringen in Rusland. Op 31 januari staat
er voor de herenafdeling van Jong Gelre een
sport- en spelavond op het programma. Op 5 fe-
bruari is er een Ringmiddag en -avond, welke in
café „De Exelse Molen" te Exel zal worden ge-
houden en die verzorgd zal worden door de af d.
Laren. O.m. staat er dan de film „Waarom staan
wij machteloos" op het programma waarover o.l.
v. ds. Steege zal worden gediscussieerd, 's Avonds
wordt het blijspel „Romance rond art. 17" opge-
voerd, waarna de Ringbijeenkomst wordt beslo-
ten met een gezellig bal. Op 14 februari houdt
Jong Gelre 'n gekombineerde sport- en spelavond.
Aan het slot van deze avond bracht de presidente,
mej. T. Pardijs, de heer Hoeve uit Harfsen dank
voor zijn lezing.

Ds. Jansen
25 jaar

predikant in
Vorden

l FEBRUARI 1941
2 FEBRUARI 1966

Er is een dominee geweest, die eens
een heel nauwkeurige statistiek heeft
gemaakt van al de uren, die hij be-
steed had aan pastorale arbeid. Die
statistiek gaf precies aan, hoeveel
kerkdiensten hij had geleid, hoeveel
huwelijken ingezegend, hoeveel kin-
deren gedoopt, hoeveel bezoeken hij
had afgelegd, bij zieken, bij ouden
van dagen, in gezinnen bij vreugde
of droefheid, hoeveel catechisatieles
hij had gegeven of wijkavonden of
bijbelkringen, hoeveel vergaderingen
hij had geleid of moeten bijwonen,
hoeveel begrafenissen hij had gehad
en nog tal van andere werkzaamhe-
den, die hij had verricht.
Ds. Jansen heeft geen statistiek bij-
gehouden. Hij is er de man niet naar.
Maar als hij het gedaan had en als
wij dan uit die statistiek hier de ge-
gevens zouden overnemen dan zou
dat een respektabel aantal uren ver-
melden van „het pastoraal bezig zijn"
en waarschijnlijk menigeen doen zeg-
gen: Wij hadden er niet het minste
idee van dat een dominee zo veel tijd
nodig heeft om zijn werk te doen.
Maar zo'n statistiek is toch eigenlijk
weinig of nietszeggend en raakt het
werk van de dominee alleen maar
aan de buitenkant.
Willen wij daarom in dit korte stuk-
jt' iets werkelijk zinvols schrijven
over het werk van ds. Jansen in Vor-
den dan zouden wij die allen aan het
moeten laten, die hem dankbaar zijn
voor een woord van bemoediging en
vertroosting, voor een stuk begelei-
ding in en van hun geloofsleven, voor
ontvangen onderwijs en daardoor wat
meer blik op die wonderlijke Bood-
schap van de Bijbel, voor een stuk
vorming van geestelijk leven, voor
veel hartelijk medeleven en voor nog
veel andere dingen, maar allemaal
dingen waarover men toch ook weer
niet publiekelijk schrijft. Men geeft
er misschien uiting aan in een per-
soonlijk gesprek, in een woord van
dank of soms alleen maar door een
warme handdruk of soms ook hele-
maal niet, omdat het zich niet zo
gemakkelijk laat zeggen of uiten.
Wij willen hier uiting geven aan de
dank van velen, velen van de Her-
vormde Gemeente maar ook velen
daarbuiten, van velen uit alle lagen
van onze dorpsbevolking voor de wij-
ze waarop ds. Jansen met zijn vrouw
en kinderen temidden van ons ge-
woond en gewerkt en verkeerd heb-
ben.
Wij wensen ds. Jansen met zijn vrouw
en kinderen op woensdag 2 februari
een reuze fijne gedenkdag en hopen
hem nog heel wat jaren als „onze
dominee" in ons midden te hebben.
En voor een keer mogen wij het hier
wel eens openlijk zeggen met de
woorden, die ik dezer dagen meer
dan eens hoorde: Ds. Jansen vinden
wij een fijne dominee.
Ds. Jansen heel hartelijk geluk ge-
wenst met uw 25 jaar bij ons in
Vorden zijn en nog vele goede en
gezegende jaren, bij ons in Vorden.

VERYEN ALTIJD GOED
De hobbywinkel

hout, alle soorten board, triplex
klein ijzerwaren (

Schoolstraat 6 — Vorden

CONTACT VOLGENDE WEEK
HUIS AAN HUIS IN WICHMOND

Op veler verzoek zal ons weekblad
CONTACT volgende week huis aan
huis in Wichmond verschijnen.
Weer een mooie gelegenheid voor
onze adverteerders om aandacht op
hun zaak te vestigen.

GEZAMENLIJKE STANDSORGANISATIES

In zaal Schoenaker op de Kranenburg werd door
de gezamenlijke plaatselijke standsorganisaties,
A.B.T.B., G.M.v.L. en A.B.T.B. een bijeenkomst
belegd, waarop dr. van der Kerk, wetenschappe-
lijk medewerker van het proefbedrijf „de Schot-
horst" te Amersfoort een belangrijke inleiding
hield over „bodem, plant en dier".
Namens de gez. standsorganisaties sprak de heer
A. R. J. Zents, voorzitter der A.B.T.B. een wel-
komstwoord tot de aanwezigen, waarna hij een
korte inleiding vooraf gaf. „Het is vooral dr.
Grashuis van „de Schothorst", aldus spreker, die
zich verdiept heeft in ene bodem-plant-dier-studie,
door onderzoekingen te Woudenberg, Hoogland
en Borculo. Deze onderzoekingen zullen worden
voortgezet o.l.v. dr. v. d. Kerk.
Wat is eigenlijk bodem-plant-dier-onderzoek ? Het
oudste beroep dat de mensheid kent is land-
bouwer, want immers in het verre verleden pro-
beerde eenieder voor zichzelf voldoende voedsel
te winnen. Dit is in de loop der jaren sterk ver-
anderd. Nu produceert ca. 10 procent van de be-
volking voedsel voor de gehele gemeenschap.
Vooral in deze eeuw voltrok zich deze verande-
ring zeer snel. Het percentage van de bevolking
in de landbouw, neemt gelijdelijk af, maar
de totale produktie neemt toe. Dus, per werker
in de landbouw wordt er meer geproduceert. Er
moet veel veranderen om dit te bereiken. Aller-
eerst de mechanisatie om de arbeid te verlichten
en de kunstmest (in welke vorm dan ook) om de
produktie te verhogen. Mineralen en vitaminen,
antibiotica, voorbehoedende entingen en andere
ziektebestrijdingsmiddelen werden aangewend om
de veestapel gezonder en produktiever te maken.
Dit werd dan ook nagestreefd door een doelbe-
wuste selektie en fokkerij van plant en dier. Nu
vragen wij ons echter af: Wat is een goede bo-
dem? Wat is het beste plantenbestand ? En aan
welk dier moet de voorkeur worden gegeven?
Welk bestand bestaat er tussen bodem plant en
dier? De „bodem", waarin het levende organisme
leeft, heeft voor de groei en instandhouding, een
groot aantal elementen nodig. Voor de „plant"
zijn dat de zouten die de plant uit de bodem op-
neemt. Voor het „dier" zijn naast deze anorga-
nische verbindingen ook organische stoffen nodig,
die voor de groei noodzakelijk zijn.
Door dr. Grashuis zijn reeds vele onderzoekingen
gedaan, waarin hij zijn grote ervaringen op het
gebied van de praktische voeding van het dier
heeft beschreven en een duidelijk beeld geeft van
de samengesteldheid van het problem.

Dr. v. d. Kerk gaf hierna een gedegen inleiding
over „bodem, plant en dier", waarin hij de grote
problemen t.a.v. een intensieve bedrijfsvoering
uiteenzette.

Een grote rol bij een intensieve bedrijfsvoering
spelen de drie elementen natrium, magnesium en
koper. Vele bedrijven hebben een groot tekort
aan natrium in de grond; de dieren likken overal
aan, eten zelfs modder en hun konditie en de pro-
duktie gaan sterk achteruit, ze hebben een slech-
te vruchtbaarheid etc. Men kan dit verhelpen
door plm. 50 gram zout over het hooi of in het
voorjaar zout in de zgn. pekelbak.
Het magnesium speelt een grote rol bij de zgn.
kopziekte. Maatregelen om dit te voorkomen zijn
o.m. toedienen van 2 kg droge pulp per koe, de
pekelbak, kopziektekoekjes, 's nachts opstallen
etc.
Kopergebrek kan ontstaan door sulfaten of zink
in het gras, terwijl ook de waterhuishouding een
oorzaak kan zijn. De verschijnselen ten aanzien
van kopergebrek zijn o.a. de hoornvorming bij de
jonge dieren blijft achter, etc. Spreker beklem-
toonde dat het thans hard nodig wordt, dat de
hoofdbesturen der Nederlandse fokkerij mer aan-
dacht schenkt aan hoornvorming, de hardheid van
de hoorn en hoorn- en klauwverzorglng.
Na de pauze gaf dr. v. d. Kerk aan de hand van
kleurendia's en diverse schema's een deskundige
uiteenzetting over verschillende ziekten, o.a. de
leverbotziekte, de zgn. maagdarmworm en het
zinkgebrek.
Spreker gaf ook zeer nuttige wenken en adviezen
ter bestrijding van deze gevaarlijke ziekten. Het
gaat er om dat wij, aldus spreker, tot een steeds
betere bedrijfsvoering komen. Hij bracht aan het
slot een ere-saluut aan dr. Grashuis van „de
Schothorst", die verleden week 70 jaar is gewor-
den en die voor agrarisch Nederland zoveel heeft
gepresteerd, dat dit praktisch door niemand is
geëvenaard.
Hierna werden vele vragen gesteld en volgde er
en aangename en leerzame discussie.
Voorzitter, de heer Zents, bracht hartelijk dank
aan dr. v. d. Kerk, voor deze bijzondere en leer-
zame avond en deelde mede, dat t.z.t. opgave zal
worden gevraagd voor een plaatselijk bodem-
plant-dier-onderzoek. Een en ander gaat in nauwe
samenwerking van de drie gezamenlijke stands-
organisaties en de coöp. landbouwvereniging „Ons
Belang" te Linde, waarbij laatstgenoemde het
uitvoerend orgaan zal zijn. Mededelingen hierover
zullen binnenkort aan de leden worden verstrekt.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor uw blijken van
deelneming, ondervon-
den na het overlijden
van onze lieve vader, be-
huwd- en grootvader

REINT WESSELINK

weduwnaar van

\ \ i l l i c l i u i i i u Hendrika
Klein Geltink

eerder van
Gerritjen Beeftink

FAM. WESSELINK

Vorden, januari 1966
Hoogkamp C 3

Te koop: Rijzadel.
G. Hoetink, Hackfort
Vorden, telefoon 1513

Te koop gevraagd: Kin-
derstoel. Schepers, Insu-
lindelaan 30

Gevraagd: Een flinke
loonwerkersknecht.
H. Korenblik, Dennen-
dijk 6, Warnsveld

Wie heeft bij vergissing
mijn nylon jack geruild
op de ijsbaan te Vorden ?
Gaarne inlichtingen bij
R. J. Kornegoor, Koe-
koekstraat Vierakker
telefoon 05754-318

Te koop: Een nuchter
r.b. niaalkalf.
G. J. Voskamp, C 117
Vorden

Te koop: Een vlot r.b.
neurende vaars.
H. M. A. Helmink, E 79
Vorden

Te koop: Roodbont dra-
gende maal aan de tel-
ling 3 februari, ook rui-
len voor pink.
B. Rouwenhorst, C 22
Vorden

Te koop: 3 of 4 biggen.
Joh. Wesselink, Kranen-
burg

Te koop: Zware biggen,
2 x ingeënt tegen mond-
en klauwzeer.
Th. Leising, Vierakker

Wij zijn vrijdag a.s.
weer aanwezig op
de markt met onze

VERSE

HAANTJES

Posliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

f7.65 per fles

KEUNE

predikant
H
X
X DS. JANSEN

H

A.s. woensdag 2 februari hoopt onze W

H
X
Kde dag te herdenken dat hij 25 Jaren
tm

verbonden is aan onze gemeente.

Om dit heuglijke feit te vieren wordt \/L

een receptie aangeboden in de zaal V

van hotel Bakker, van 15.30-18.00 \L

uur, waar u de gelegenheid hebt om W

ds. Jansen en zijn familie met deze V

dag geluk te wensen.

De kerkeraad van de
Herv. Gemeente Vorden.

X
X
X
X

LAAT UW AUTO OP TIJD

tectyleren
HET IS NU DE HOOGSTE
TIJD.

NU IS ER REGEN, MODDER,
PEKEL.

MAAK EEN AFSPRAAK
HIERVOOR BIJ

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

X Voor meerdere gegevens betreffende dit ju- X
V bileum, zie het kerkblaadje van januari jl. X

zsc >c>c 3?c>c 3§c x: "ac >c 5§c>c>c siooc :x\

BEJAARDENKRING
op donderdag 3 februari om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.

Voor een gezellige middag.

In het Kruis zal 'k eeuwig roemen.

Op Zijn tijd heeft de Here, na een lang-
durige ziekte, on^e lieve schoonzoon en
zwager

ABIE JORIS VAN HOLST

thuisgehaald, op de leeftijd van 37 jaar.

FAM. J. A. BERENPAS
Zutphenseweg 45, Vorden

Kampen, 23 januari 1966

Heden is in vrede van ons heengegaan onze
geliefde schoonzuster en tante

AALTJE GROOT OBBINK
weduwe van

Hendrik Jan Oortgiesen

in de ouderdom van 79 jaar.

Fam. M. Bargeman
Fam. G. J. Haverkamp
Fam. A. Bargeman
Fam. G. Oortgiesen

Vorden, 19 januari 1966

WIJ VRAGEN VOOR
DIREKT, VOOR LICHT
WERK, ENKELE

gepensioneerden of thuiswerkers
KEUNE
Nijverheidsweg 4 — Telefoon 1736

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 60
100 gram lever 70
100 gram hoofdkaas 40
100 gram hamkaas 50
500 gram fijne rookworst 200

De hele week
500 gram spek 75
l kilo snert 150

M. Krijt Dorpsstraat

Siemerink
Vorden

RAI

flutotentoonstelling
Voor degenen die de autoten-
toonstelling willen bezoeken

per G.T.W.-Autobussen op
zaterdag 5 februari

zijn nog kaarten beschikbaar.
Opgave voor woensdag 3 febr.
aan het kantoor der GTW te
Vorden of by de heer J. L. Har-
ren te Voorst, tel. 05758-334

Prijs ƒ 8,50 toegangsbewijzen
inbegrepen.

Vertrek 8 uur 's morgens vanaf
het GTW-kantoor te Vorden.

Om teleurstelling te voorkomen spoedige
opgave gewenst.

Rijwielreparatie
VLUG EN BILLIJK

RIJWIELBEDRLJF

Tragter

PROFITEER DEZE WEEK
NOG VAN ONZE

10 procent korting

A.J.A.rD Utf IN K

Tegen beloning terug te bezorgen:

gouden hanger met munt
verloren op de Kruisdijk of de
verharde weg langs de Voeke.

E. W. Norde
Wenneker D 31, Vorden

DEZE WEEK

daverende
koopjes
In ALBERS' Zelfbediening

2 blikken SOEPBALLEN

2 blikken ANANAS

Litersblikken APPELMOES

Litersblikken DOPERWTEN EXTRA

Litersblikken SPERZIEBONEN

Grote potten RODE BIETEN

109
98
79
99
89
59

NESTLÊ SLAGROOM, deze week per blikje

500 gram SULTANA'S ROZIJNEN

500 gram KRENTEN

ZOUTE PINDA'S, 300 gram

89
98
98
79

GRATIS TANDENBORSTELHOUDER
bij l gezinstube PRODENT TANDPASTA 98

SNIJWORST POPULAIR, 200 gram

BOERENMETWORST, 200 gram

BIJ ELKE ZAK ZUURKOOL,
250 gram ROOKWORST

98
98

98
BIJ ELKE FLES WIJN (vrije k«>u/<>)

l fles LIMONADESIROOP voor
25

JAFFA VRUCHTENLIMONADE, deze week
2 flessen voor

REKLAME THEE, 2 pakjes voor

CHOCOLADEHAGEL, 2 pakjes (400 gram)

98
100
119

DE STUNT VAN DE WEEK
BIJ AANKOOP VAN ELKE KILO SUIKER
l PRACHT KOP EN SCHOTEL VOOR

2 blikjes ABRIKOZEN

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

19 februari

Grote Carnavalsoptocht
door Vorden

VOOR DE MOOISTE WAGEN

IS EEN HOOFDPRIJS

BESCHIKBAAR VAN ƒ 100,—

PLUS EEN WISSELBEKER,

DIE DOOR DE WINKE-

LIERSVERENIGING IS

AANGEBODEN.

Voor deelname kan men zich opgeven tot
7 februari telefoon 1478.

Voor de mooiste groepen of enkelingen
worden eveneens mooie geldprijzen
beschikbaar gesteld.

Hiervoor is geen opgave vereist.

VOOR KINDEREN ZIJN

SPECIALE PRIJZEN.

89
98

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.HLBERS
Nieuwstad 5 Vorden

ZUTPHENSEWEG

SPECIALE AANBIEDING:

1 Simca 1000
kleur donkerblauw

5000 km gereden, bij

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

DAMESKOOR
WEGENS BESPREKING
GAARNE ALLE LEDEN
l FEBRUARI AANWEZIG

DRUKWERK
VAN A TOT Z

wordt modern uitgevoerd
door

drukkeri
V.H. WOLTERS

AANPLAKBILJETTEN
BRIEFPAPIER - BRIEFKAARTEN
CONVOCATIES . CIRCULAIRES
DANKBETUIGINGEN
ENVELOPPEN
FOLDERS
GETUIGSCHRIFTEN
HUWELIJKSCIRCULAIRES
INSTEEKFOLDERS
JAARVERSLAGEN
KAARTSYSTEMEN
LOONZAKJES
MENU'S
NOTA'S
OBLIGATIES
PICARDBRIEFKAARTEN
QUITANTIES
ROUWBRIEVEN
SCHIETKAARTEN
TABELWERK
UITNODIGINGSKAARTEN
VERLOVINGS- EN
VISITEKAARTEN
WIKKELS
X-STRAALENVELOPPEN
YSKAARTEN
ZAKAGENDA'S



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor uw blijken van
deelneming, ondervon-
den na het overlijden
van onze lieve vader, be-
huwd- en grootvader

BEINT WESSELINK

weduwnaar van
Wilhelmina Hendrika

Klein Geltink
eerder van

Gerritjen Beeftink

FAM. WESSELINK

Vorden, januari 1966
Hoogkamp C 3

Te koop: Rijzadel.
G. Hoetink, Hackfort
Vorden, telefoon 1513

Te koop gevraagd: Kin-
derstoel. Schepers, Insu-
lindelaan 30

Gevraagd: Een flinke
loonwerkersknecht.
H. Korenblik, Dennen-
dijk 6, Warnsveld

Wie heeft bij vergissing
mijn nylon jack geruild
op de ijsbaan te Vorden?
Gaarne inlichtingen bij
R. J. Kornegoor, Koe-
koekstraat Vierakker
telefoon 05754-318

Te koop: Een nuchter
r.b. maalkalf.
G. J. Voskamp, C 117
Vorden

Te koop: Een vlot r.b.
neurende vaars.
H. M. A. Helmink, E 79
Vorden

Te koop: Roodbont dra-
gende maal aan de tel-
ling 3 februari, ook rui-
len voor pink.
B. Rouwenhorst, C 22
Vorden

Te koop: 3 of 4 biggen.
Joh. Wesselink, Kranen-
burg

Te koop: Zware biggen,
2 x ingeënt tegen mond-
en klauwzeer.
Th. Leising, Vierakker

Wij zijn vrijdag a.s.
weer aanwezig op
de markt rnet onze

VERSE

HAANTJES

Posüersbedrijf ROVO

f\

tel. 1283 tel. 1214

PASFOTO'S

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Siemerink
Vorden

f7.65 pei fles

KEUNE

X
X
X DS.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A.s. woensdag 2 februari hoopt onze W

predikant W

K

K
X
K

JANSEN

de dag te herdenken dat hij 25 jaren
verbonden is aan onze gemeente.

Om dit heuglijke feit te vieren wordt W
een receptie aangeboden in de zaal M
van hotel Bakker, van 15.30-18.00 ^
uur, waar u de gelegenheid hebt om V
ds. Jansen en zijn familie met deze V
dag geluk te wensen. V

De kerkeraad van de
Herv. Gemeente Vorden.

i t

X
X

X Voor meerdere gegevens betreffende dit ju- X
X bileum, zie het kerkblaadje van januari jl. ^

In het Kruis zal 'k eeuwig roemen.

Op Zijn tijd heeft de Here, na een lang-
durige ziekte, onze lieve schoonzoon en
zwager

ARIE JORIS VAN HOLST

thuisgehaald, op de leeftijd van 37 jaar.

FAM. J. A. BERENPAS
Zutphenseweg 45, Vorden

Kampen, 23 januari 1966

Heden is in vrede van ons heengegaan onze
geliefde schoonzuster en tante

AALTJE GROOT OBBINK
weduwe van

Hendrik Jan Oortgiesen

in de ouderdom van 79 jaar.

Fam. M. Bargeman
Fam. G. J. Haverkamp
Fam. A. Bargeman
Fam. G. Oortgiesen

Vorden, 19 januari 1966

WIJ VRAGEN VOOR
DIREKT, VOOR LICHT
WERK, ENKELE

gepensioneerden of thuiswerkers
KEUNE
Nijverheidsweg 4 — Telefoon 1736

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 60
100 gram lever 70
100 gram hoofdkaas 40
100 gram hamkaas 50
500 gram fijne rookworst 200

De hele week
500 gram spek 75
l kilo snert 150

M. Krijt Dorpsstraat

RAI

Autotentoonstelling
Voor degenen die de autoten-
toonstelling willen bezoeken

per G.T.W.-Autobussen op
zaterdag 5 februari

zijn nog kaarten beschikbaar.
Opgave voor woensdag 3 febr.
aan het kantoor der GTW te
Vorden of bij de heer J. L. Har-
ren te Voorst, tel. 05758-334

Prijs ƒ 8,50 toegangsbewijzen
inbegrepen.

Vertrek 8 uur 's morgens vanaf
het GTW-kantoor te Vorden.

Om teleurstelling te voorkomen spoedige
opgave gewenst.

Rijwielreparatie
VLUG EN BILLIJK

RIJWIELBEDRLJF

Tragter
ZUTPHENSEWEG

LAAT UW AUTO OP TIJD

tectyleren
HET IS NU DE HOOGSTE
TIJD.

NU IS ER REGEN, MODDER,
PEKEL.

MAAK EEN AFSPRAAK
HIERVOOR BIJ

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

BEJAARDENKRING
op donderdag 3 februari om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.
Voor een gezellige middag.

PROFITEER DEZE WEEK

NOG VAN ONZE

10 procent korting

A.J.A.H i L M ï M BC

Tegen beloning terug te bezorgen:

gouden hanger met munt
verloren op de Kruisdijk of de
verharde weg langs de Voeke.

E. W. Norde
Wenneker D 31, Vorden

BOL

DEZE WEEK

daverende
koopjes
In ALBERS' Zelfbediening

2 blikken SOEPBALLEN

2 blikken ANANAS

Litersblikken APPELMOES

Litersblikken DOPERWTEN EXTRA

Litersblikken SPERZIEBONEN

Grote potten RODE BIETEN

109
98
79
99
89
59

NESTLÉ SLAGROOM, deze week per blikje

500 gram SULTANA'S ROZIJNEN

500 gram KRENTEN

ZOUTE PINDA'S, 300 gram

89
98
98
79

l
GRATIS TANDENBORSTELHOUDER

bij l gezinstube PRODENT TANDPASTA 98

SNIJWORST POPULAIR, 200 gram

BOERENMETWORST, 200 gram

BIJ ELKE ZAK ZUURKOOL,
250 gram ROOKWORST

98
98

98

BIJ ELKE FLES WIJN (vrije keuze)
l fles LIMONADESIROOP voor

25

JAFFA VRUCHTENLIMONADE, deze week
2 flessen voor

REKLAME THEE, 2 pakjes voor

CHOCOLADEHAGEL, 2 pakjes (400 gram)

98
10O
119

DE STUNT VAN DE WEEK
BIJ AANKOOP VAN ELKE KILO SUIKER
l PRACHT KOP EN SCHOTEL VOOR

2 blikjes ABRIKOZEN

voor
kleine mcnicnx

met sportieve wensen

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

19 februari

Grote Carnavalsoptocht
door Vorden

VOOR DE MOOISTE WAGEN

IS EEN HOOFDPRIJS

BESCHIKBAAR VAN ƒ 100,—

PLUS EEN WISSELBEKER,

DIE DOOR DE WINKE-

LIERSVERENIGING IS

AANGEBODEN.

Voor deelname kan men zich opgeven tot
7 februari telefoon 1478.

Voor de mooiste groepen of enkelingen
worden eveneens mooie geldprijzen
beschikbaar gesteld.

Hiervoor is geen opgave vereist.

VOOR KINDEREN ZIJN

SPECIALE PRIJZEN.

89

98

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W . A L B E R S
Nieuwstad 5 Vorden

SPECIALE AANBIEDING:

1 Simca 1000
kleur donkerblauw
5000 km gereden, bij

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

DAMESKOOR
WEGENS BESPREKING
GAARNE ALLE LEDEN
l FEBRUARI AANWEZIG

VAN A TOT Z

wordt modern uitgevoerd
door

drukkerjLweevers
V.H. WOLTERS

A A N PLAKBILJETTEN
BRIEFPAPIER - BRIEFKAARTEN
CONVOCATIES - CIRCULAIRES
DANKBETUIGINGEN
ENVELOPPEN
FOLDERS
GETUIGSCHRIFTEN
HUWELIJKSCIRCULAIRES
INSTEEKFOLDERS
JAARVERSLAGEN
KAARTSYSTEMEN
LOONZAKJES
MENU'S
NOTA'S
OBLIGATIES
PICARDBRIEFKAARTEN
QUITANTIES
ROUWBRIEVEN
SCHIETKAARTEN
TABELWERK
UITNODIGINGSKAARTEN
VERLOVINGS- EN
VISITEKAARTEN
WIKKELS
X-STRAALENVELOPPEN
YSKAARTEN
ZAKAGENDA'S



NU hebben wij
een nieuwe
economische

wasautomaat
voor

Alle goed is „goed" voor de

ECOMATIC
• 5 kg wasautomaat met 6 programma's en nog 4 varianten. • unieke 2 kg-knop
voor kleine tussendoorwasjes. • constante soptemperatuur. • deksel- en droog-
kookbeveiliging • gemakkelijk verplaatsbaar (wieltjes). • formaat 60x48x81 cm.
en bij ons de bekende service!
Kom hem bewonderen, vandaag nog. Of zaterdag met Uw man.

J3EMS;

VOOR VAKKUNDIGE
INSTALLATIE VAN UW

WONING

HET ADRES

, M D

PRIMA SERVICE

VOORDELIGE PRIJZEN

We zijn er weer!
DE STUDENTEN VAN
HUIZE MICHAËL TE
WARNSVELD

Napoleon IV
komedie in 3 bedrijven.

Op zondag 6 februari in zaal
Schoenaker te Kranenburg om
20.00 uur.

Entree ƒ 1,50 (bel. inbegrepen).
Kaarten aan de zaal.

Empo
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

Op onze afdeling Boek-
houding hebben wij
plaats voor een flinke

MEDEWERKER OF
MEDEWERKSTER

Mulo of 3-jarige Han-
delsavondschool is
vereist.
Leeftijd niet beneden
17 jaar.
Voor een accurate
kracht zijn wij bereid
een zeer goed salaris
te betalen.

Sollicitaties mondelijk of schriftelijk
aan ons adres, Enkweg 17, Vorden.

De heer D. Luichies, de Boonk 13 te
Vorden is ook gaarne bereid na kan-
toortijd alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

EMPO

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

DOE HET z e l f
VOOR AL UW

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

GEVRAAGD:

flink
meisje
voor de winkel.

Liefst boven de 18 jaar.

Fa. J. vf Albers

HERSTELLINGSOORD

„De Decanije"
Vraagt voor spoedige indienst-
treding een

jonge tuinman
(leeftijd 20-22 jaar).

Aanmelden by de tuinbaas
L. Velhorst.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Prima

dames-ter lenkarokken
DEZE WEEK VOOR f 14.95

GEVRAAGD VOOR ONZE
AFDELING RIJWIELEN,
EEN AANKOMEND

rijwielhersteller
LIEFST IN BEZIT VAN
RIJBEWIJS.

Fa. B R E D E V E L D
Weg naar Laren 56 — Zutphen

Keune
METAALWARENFABRIEK

Vraagt:

handige jongens
voor werkplaats en
benzinepomp.

Aanmelden: Nyverheidsweg 4, Vorden

huidverzorging
e» make-up

parfums

LANCÖME
flKOnaHHIBHr^BHHBISSQG

DEPOSITAIRE:
DROGISTERIJ

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

'"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 30 JANUARI, 8 UUR:

Het zwaard van Zerro
Met de sluwheid van een vos en de vecht-
lust van een tijger weerstond hij zijn tegen-
standers.

l TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

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.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lüftogt,
B. van Hackfortweg 31

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEND

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

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
al uw ̂ ^voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bij :

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

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

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's'
ROOKGEREI

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

KTR SCH KOKI-N
VEILIG, VOORDELIG EN SNEL

DRII MAANDEN LANG
EEN NIEUW ELEKTRISCH FORNUIS
NAAR KEUZE - KOMPLEET MET
PANNEN EN KOOKBOEK

GRATIS OP PROEF!

Extra attraktie
voor elke pan die u erbij koopt, krijgt u

vier gulden
terug voor een ingeleverde oude pan tot
maximaal 6 pannen.

Wij gaan gaarne - geheel vrijblijvend - met u naar de toonzaal

PONGI RS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

Zoekt u een woning ?
Komt u dan eens met ons praten.

Wij hebben thans in aanbouw aan de Korenbloemstraat
te Hengelo (Gld.) een dubbele woning.
Per woning bevattende een hall, w.c., keuken, woonka-
mer, 3 slaapkamers, douchecel en vrijstaande berging
De oppervlakte van de grond behorende bij de woning
bedraagt ca 350 m2.
De totale koopprijs bedraagt ƒ 34.500,— kosten koper.
Onze inlichtingen zijn gratis en verplichten u tot niets.
Wilt u die schriftelijk? U ontvangt onze uitvoerige
brochure. Wilt u mondeling voorgelicht worden? Wij
komen bij u !

Hier ligt uw kans voor bezitsvorming

H.V. Mij. Eigen woningbezit .Gelderland'
Dieren, Spoorstraat 42 a, tel. 08330-4053, b.g.g. 05756-1411

4 stukken Spar toiletzeep van 115 et voor . . . 99 et — 10 %
Elk 2e pakje Spar thee van 86 et voor 59 et — 10 %
Elke 2e zak droogkokende rust van 55 et voor 89 et — 10 %

Zegelkorting
l zak knabbelkoeken 80 et - 16 et „
200 gram sinassticks 99 et - 20 et „
l blikje fancy pinkzalm 165 et - 33 et „
l rol eierbeschuit 37 et - 7 et „
l blikje leverpastei (klein) 46 et - 9 et „
l blik leverpastei (groot) 65 et - 13 et „
l ontbijtkoek (middel) 65 et - 13 et „
l out bijt koek (groot) 86 et - 17 et „

l zak mokka taartjes 85 et - 8 et „

100 gram bacon van 87 et voor 65 et — 10 %

l blik lunchworst van 142 et voor 99 et — 10 %

VERS VLEES — 10 % ZEGELKORTING ! ! !

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9


