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SCHOORSTEENBRAND

Zaterdagavond tegen 8 uur werd de Vordense
brandweer gealarmeerd voor een felle schoor-
steenbrand bij de landbouwer L. in de buurtschap
't Onstein. Een der bewoners ontdekte de brand,
toen zij juist buiten was. Men trachtte eerst nog
met behulp van buurtbewoners de brand te blus-
sen, maar er was geen houden aan. De brand-
weer die snel ter plaatse was, moest de schoor-
steen, waarvan het bovenste gedeelte uit een
asbesten pijp bestond, gedeeltelijk slopen, daar de
vuurhaard zich in het midden bevond. Tegen 9
uur was het gevaar geweken.

C.B.T.B.-A VONDEN
De C B.T.B, in deze gemeente verzorgde in de af-
gelopen weken een serie bijeenkomsten voor haar
leden met hun echtgenotes. De laatste van deze
cursus „Gezin en bedrijf" stond in het teken van
de gezinsbestedingen. Mej. G. Feenstra, huishoud-
consulente van de C.BT.B. te Vorden gaf in haar
inleiding te kennen dat in de agrarische gezinnen
vaak meer aandacht wordt besteed aan de ver-
werving van het inkomen, dan aan de wijze waar-
op het wordt uitgegeven. Juist in het boerengezin
met het wisselende inkomen dient dit uitgeven de
volle aandacht te hebben, vooral gezien de ver-
anderde levensgewoonten van de laatste jaren ook
op het platteland.
Aan de hand van duidelijke voorbeelden werd aan-
geduid waarmede rekening moet worden gehou-
den en wat de mogelijkheden zijn. Zo kreeg een
aantal agrarische gezinnen, dat steeds bijeen is
geweest in de „boerenkeuken" van één van de
deelnemers een afronding van deze cursus, waar-
bij eerder al door de heren J. W. Maalderink en
G. Mulder, voorlichters van de C.BT.B., gesproken
was over het inzicht verkrijgen in de financiële
kant van het landbouwbedrijf en de spanning en
harmonie tussen bedrijf en gezin.

DE JACHT ONDER WATER

Vanavond (11 febr.)belooft het een zeer interes-
sante Nutsavond te worden, waar men kennis
kan maken met het diepzeeduiken. Vaak hoort
men beweren dat de zeebodem vol geheimen is en
daarom zullen velen dankbaar zijn dat ze dit nu
door middel van kleurendia's zelf ook kunnen zien.
De oudere scholieren hebben deze keer gratis toe-
gang. Laten ze er volop gebruik van maken!

houdt„ _ de.huid
smetteloos zuiver

TONEELUITVOERING IN KRANENBURG
Zondag 14 februari a.s. om 19.30 uur, zal er in
zaal Schoenaker te Kranenburg een uitvoering
gegeven worden van het bekende spel van Jaap
de Lange: „Het monster van High Castle", een
met humor gekruide thriller in vier bedrijven. Dit
spel wordt onder regie van pater Ed. van Gisber-
gen S.C.J. ten tonele gevoerd door leden van Mis-
siekring „St.-Willibrord" van Huize Michaël' het
opleidingscentrum voor late roepingen in Warns-
veld.
De baten van deze avond, die geheel verzorgd
wordt door de studenten, komen ten goede aan de
grote noden in de vaak zeer hulpbehoevende ont-
wikkelingsgebieden overal in de wereld.

GEBOORTEREGELING
Op maandag a.s. houdt de afd. Zutphen van de
Ned. Ver. voor Sex. Hervorming in zaal 't Wapen
van Vorden voor haar leden en andere belangstel-
lenden een voorlichtingsavond.
Dr. van Dommelen, schoolarts te Winterswijk en
medisch leider N.v.S.H.-bureau te Enschede, zal
dan een uiteenzetting geven over ,,de pil", waar-
van het gebruik de laatste tijd zo'n enorme vlucht
genomen heeft .
Gezien de vele berichten en discussies over de pil
als geboorteregeling, via krant, radio en televisie
zijn wij ervan overtuigd, dat vele belanghebben-
den en geïnteresseerden hier een leerzame avond
geboden wordt, door een op dit gebied gespecia-
liseerd en ervaren arts.

BIOSCOOP
Zondagavond zien we Eddie Constantine, omgeven
door zware jongens en lichte meisjes in een dy-
namische actieflm.
„Geen woorden, maar daden" is niet alleen een
film waarin elk moment iets gebeurt, maar bo-
vendien is hij vol zwierigheid, humor en verras-
sing. Het gaat over een juwelendiefstal en er val-
len rake klappen. Maar steeds is er één kampioen:
Eddie Constantine.

STIMA-ONDERZOEK

De stichting tot bevordering van het massa-
onderzoek ten behoeve der tuberculosebestrijding
in Gelderland, de „Stima", heeft rapport uitge-
bracht betreffende het derde bevolkingsonderzoek
op longtuberculose in de gemeente Vorden, dat
gehouden is van 13 t.e.m. 16 oktober 1964.
Het onderzoek werd verricht in twee opstelplaat-
sen, waar in totaal 25-% uur werd gefotografeerd.
Gefotografeerd werden 3308 personen.
Van de 3308 gefotografeerden werden 65 personen
(2 pet.) voor nader onderzoek opgeroepen op het
Consultatiebureau. Aan deze oproep werd door
alle personen gehoor gegeven. 3269 personen ver-
toonden geen afwijkingen. Geen enkel persoon
had actieve tbc.
De uitslag van het onderzoek wat betreft het vin-
den van gevallen van a c t i e v e tuberculose mag
dus zeer gunstig worden genoemd; wel werd bij
9 personen een i n a c t i e v e l ongtuberculose
vastgesteld; hier is echter geen behandeling, wel
periodieke controle op het Consultatiebureau no-
dig. Op het terrein van de niet-tuberculeuze long-
aandoeningen werden bij 13 personen afwijkingen
gezien, merendeels lichte longontstekingen.
De opkomst is zeer goed geweest; het weigerings-
percentage van 6,5 ligt ruim onder het Gelderse
gemiddelde dat in 1963: 9 pet. bedroeg.
Ten aanzien van de kosten van het onderzoek
(/ 1,25 per persoon) kan worden vermeld, dat
door de bevolking ƒ 4.185,— werd bijgedragen,
hetgeen betekent dat 40 personen wel tevoren de
kosten van de foto betaalden, maar niet aan het
onderzoek deelnamen.

KERKDIENSTEN ZONDAG 14 FEBRUARI

Her v. Kerk
10.00 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

K a p e l W i l d e n b o r c h
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

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

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 93 biggen
aangevoerd. Er was vlugge handel. Prijzen van
ƒ 60, tot ƒ 70,— .

BURGERLIJKE STAND VAN
3 FEBR. t.e.m. 9 FEBR.

G<>hor<>n: d. v. C. W. Eijkelkamp en M. E. Stapel-
broek; z. v. B. M. Besselink en P. W. Geurts; d.
v. E. J. H. Bos en J. W. Burghout; d. v. D. J.
Tiessink en D. H. Eelderink; d. v. H. Lijftogt en
E. Vos; d. v. H. B. Rutgers en A. W. M. Boer-
kamp; d. v. T. Stinissen en J. J. M. Jansen.
Gehuwd: G. Dimmendaal en G. Wolsink.
Ondertrouwd: T. G. H. Sueters en B. H. M. Pel-
grom; J. C. van Ooijen en D. B. J. Vister.
Overleden: C. A. Wuestenenk, vr., 86 jr., wed. v.
E. J. Harmelink.

MAKELAAR-TAXATEUR
De heer J. W. M Ge^feen zal heden donderdag
11 febr. voor de Arrondissementsrechtbank te
Zutphen beëdigd worden als Makelaar-Taxateur
in onroerende goederen, nadat hij in Amsterdam
het Federatie-diploma behaalde.

COLLECTE VOOR ZONNESTRAAL
Ten behoeve van het JW.V. tbc-fonds Zonnestraal
wordt volgende week^ph collecte gehouden. Het
bestuur van de Vordense afdeling hoopt weer op
uw gulle medewerking.

DE DISTRICTS-DAMKAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdagmiddag werd in café-rest. Koek te Doe-
tinchem de derde ronde gespeeld om het persoon-
lijk damkampioenschap district Oost der K.N.D.B.
De uitslagen in de Hoofdklasse Groep A waren:
J. Lansink (DVD)—Th. Westendorp (DCR) l—1;
A. Holterman (DVD)—P. van Ooyen (DVC) l—1.
De stand is hier: 1. P. van Ooyen (DCV, Vorden)
3 gesp. 4 pt.; 2. J. Lansink (DVD, Doetinchem)
3 gesp. 3 pt.; 3. en 4. Th. Westendorp (DCR,
Ruurlo) en Th. Mijnen (DSO, Sinderen) 2 gesp.
2 p.; 5. A. Holterman (DVD, D'chem) 2 gesp., lp.
In groep B waren de uitslagen: H. de Vries, DVD
—H. Penterman (DVD) l—1; J. F. Geerken
(DCV)—R. Holterman D. & Z.) O—2. J. F. Geer-
ken (DCV, Vorden) staat hier op de 5e plaats.
In groep C waren de uitslagen: H. Schmidt (ZDV)
— H. Beltman D. & Z.) l—1; H. van Til (DVD)
—B. Nijenhuis (DCV) 1—1. B. Nijenhuis (DCV,
Vorden) staat in deze groep op de eerste plaats.
In groep C van Ie klas waren de uitslagen: J.
Heijink (DCH)—G. Norde (DCR) l—1; A. Ger-
ritsen (DVT)—B. Breuker (DCV) 0—2. De eind-
stand is hier: 1. en 2. B. Breuker (DCV, Vorden)
en G. Norde (DCR, Ruurlo); 3. en 4. J. Heijink
(DCH, Hengelo) en A. Gerritsen (DVT, Terborg).
In deze groep zal 'n beslissingswedstrijd gespeeld
moeten worden tussen Breuker en Norde om uit
te maken wie finalist zal worden.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN
GELDERLAND

De vertegenwoordigers van district Oost bij de
strijd om het jeugddamkampioenschap van Gel-
derland hebben het er zaterdag beiden goed afge-
bracht. Klein Kranenbarg uit Wichmond versloeg
Mechels uit Huissen. Heuvink uit Warnsveld won
van Prins uit Vaassen.

Uitreiking Landsteinerpenningen

OPNIEUW ZEGE VOOR
EERSTE DRIETAL K.O.T.

In de biljartcompetitie district Zutphen & Omstre-
ken behaalde KOT l in klasse C l een 4—2 over-
winning op Pelikaan 1. Tesamen met Berkelbrug
l en Poorte l bezet KOT l met 35 pt. uit 9 wed-
strijden de Ie plaats in deze afdeling.
In klasse C II leed KOT 2 een grote 6—2 neder-
laag tegen Berkelbrug 2. KOT 2 staat in haar af-
deling op de 3e plaats van onder met 32 punten
uit 9 wedstrijden.
KOT 3 behaalde in klasse C III een 4—4 gelijkspel

u Atlanta 3 en vertoeft met 40 pt. uit 10 wed-
strijden in het midden van de ranglijst.
KOT 4 verloor in klasse C IV met 6—2 van Peli-
kaan 3 en staat met 25 pt. uit 10 wedstrijden
onderaan.

Het was voor de voorzitter en de overige be-
stuursleden van het Comité „Bloedplasma" alhier
maandagavond een blijde bijeenkomst in zaal
Bakker. Niet minder dan 56 donors kwamen in
aanmerking voor het in ontvangstnemen van de
Landsteinerpenning wegens het tot 5 maal toe
hun bloed te hebben gegeven ten behoeve van hun
medemensen.
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer
H. Folmer, de donors op hun mooie daad waar-
door de naastenliefde zeer sterk op de voorgrond
treedt en wenste hun geluk met deze welverdien-
de onderscheiding. In het bijzonder werd een wel-
komstwoord gericht tot de heren W. Bogers en
J. Reesinck uit Zutphen, welke met films en dia's
aan deze avond hun medewerking zouden ver-
lenen.
De voorzitter, in hart en nieren „Roode Kruis-
man", besloot zijn rede met het bekende spreek-
woord „Wie goed doet, goed ontmoet".
Hierna vond de uitreiking plaats van de boven-
genoemde penningen aan:
de h e r e n : A. Bargeman, H. J. Gotink, H. W.
Esselink, J. W. Brummelman, B. Bloemendaal, J.
W. Golstein, J. Uenk, G. H. Vreeman, H. G. Stap-
per, G. Beeftink, B. Bekman, J. J. van der Lin-
den, J. W. Maalderink, L. J. Bosch, Th. Eulink,
F. J. Wolsink, C. G. Lakerveld, J. J. v. d. Zande,
J. L. Smit, A. Grotenhuis, H. J. Meerbeek, J. E.
Bos, H. Winkelman, M. A. Helmink, A. W. Uenk,
D. Bargeman, H. J. Brinkerink, B. Th. Rondeel,
D. J. Pardijs, H. J. Pardijs, H. Heuvelink, H. J. P.
Sessink, A. R. Heuvelink, J. A. Koning, G. G. v.
Asselt, P. G. H. van Asselt, H. M. A. Helmink,
H. J. A. Eijkelkamp, L. Th. Eijkelkamp en G. J.
H. Kappert.

De d a m e s : T. R. Schipper-Mulder, M. van
Ark-De Vries, G. Zweverink-Boesveld, A. Bello-
Polman, A. Hogendoorn, R. H. Weustenenk-Klein
Haneveld, G. Groene-Blom, H. Aartsen-Bijenhof,
A. D. W. C. Arriëns, H. A. Oplaat-Bruil, M. B. J.
Koers, W. A. M. Koers-Gerritsen, A. B. Wiggers-
Kok, E. Bouwmeester-Harmsen, J. A. Arfman-
Geltink en G. Gotink-Voskamp.
Vervolgens vertoonden de heren Bogers en Ree-
sinck een film waarin de aanwezigen een duide-
lijk beeld kregen van de verwerking van het ge-
geven bloed tot bloedplasma, alsmede de film
„Een week vakantie aan invaliden in het Henri
Dunantziekenhuis te Zeist".
Na de pauze volgde een grote serie dia's met mu-
zikale begeleiding van de reis van twee maanden
welke de heer Reesinck naar Zuid-Afrika heeft
gemaakt. Dit viel geweldig in de smaak van de
aanwezigen, vooral het bezoek aan het Krüger-
reservaat, welke een oppervlakte zo groot als ons
land beslaat, en waar de dieren nog in hun oor-
spronkelijke staat kunnen leven. De opnamen wa-
ren van uitstekende gehalte, wat vooral bleek uit
de dia's van Kaapstad en Durban bij nacht, waar-
in de feestelijke verlichting van deze steden bui-
tengewoon werd weergegeven.

De voorzitter was dan ook de tolk van de aan-
wezigen door genoemde heren hartelijk te bedan-
ken voor de spontane medewerking aan deze
avond en sprak de hoop uit dat in het komende
najaar zich weer zeer veel personen zouden aan-
melden om hun bloed aan hun zieke en gewonde
medemensen te geven.

MOTORCLUB HERDACHT
15-JARIG BESTAAN

De jaarlijkse feestavond van de Vordense Auto- en
Motorclub ,,De Graafschaprijders" had deze keer
nog een extra feestelijk tintje doordat tevens het
15-jarig bestaan werd herdacht.
De feestcommissie o.l.v. de heer W. Bielderman
had voor deze gelegenheid de zaal van hotel Bak-
ker prachtig versierd. Aan de wand waren diverse
tekeningen bevestigd, waarop verschillende Vor-
dense motorcracks al dan niet hun kunnen ten
beste gaven.
Toen de voorzitter van de club, de heer B. Pardijs,
officieel het feest opende zat de stemming er al
goed in. Hij sprak een speciaal woord van welkom
tot het hoofdbestuurslid van de K.N.M.V. de heer
Van Dongen uit Zutphen. Verder werden o.m. de
heer en mevrouw Gotink welkom geheten, waarbij
hun dank werd gebrachj^oor het beschikbaar

h > n van het cross-te^^.. De voorzitter deel-
de vervolgens mede dat de heren Kurz en Trag-
ter, garagehouders te Vorden, elk de vereniging

beker hebben aangeboden. Het bestuur zal
nog nader uitmaken voor welke rit of kampioen-
schap deze bekers beschikbaar gesteld zullen
worden. Tot slot deelde de heer Pardijs mede dat
het clubblad binnenkort éjjk uilkomen.
Later op de avond werU» de kampioenen van
het afgelopen jaar gehuldigd. Het team bestaan-
de uit de heren J. Lenselink, D. Pardijs en P.
Bergsma behaalde in de categorie crossen voor
motoren in de Overijsselrit 1964 een eerste prijs.
Het team P. Bergsma, J. Lenselink en H. 't Jo-
tink behaalde eveneens in de afdeling crossen
voor motoren een tweede prijs in de Oost-Gelder-
landrit 1964 en een eerste prijs in de Veluwerit
1964.
De heer Bats uit Zutphen werd bij de auto's het
afgelopen jaar kampioen van Gelderland. Het
autoteam van de „Graafschaprijders" werd in
1964 kampioen van Gelderland. P.C.C, clubkam-
pioen bij de brommers werd de heer KI. Winkel
Bij de motoren H. KI. Brinke en bij de auto's de
heer W. Rouwenhorst. De kampioenen kregen
allen bekers aangeboden.
Het hoofdbestuurslid van de K.N.M.V. de heer
Van Dongen complimenteerde het bestuur van de
„Graafschaprijders" met hun 15-jarig bestaan.
Hij roemde de teamgeest in de vereniging. Het
clubblad dat binnenkort zal verschijnen zal de
banden nog hechter aanhalen, meende hij. Hij
overhandigde voorzitter Pardijs t.g.l. van het
jubileum een bos bloemen. Een plaquette krijgt
u nog, aldus de heer Van Dongen.
Onder de muzikale tonen van het dansorkest „De
Zwervers" werd het feest hierna tot diep in de
nacht voortgezet.

VOETBAL

VORDEN 2—DIER. BOYS 2—5
Het valt voor Vorden altijd moeilijk om tegen
Zelhem tot een goed resultaat te komen. De wed-
strijden die de laatste jaren tussen beide ploegen
zijn gespeeld eindigden alle in een Zelhemse over-
winning.
Ook deze keer ging de thuisclub weer met de
puntjes strijken. Vrijwel de gehele wedstrijd wa-
ren de geelzwarten in de meerderheid doch een-
maal voor het Zelhem-doel gekomen wilde het niet
lukken. De uitvallen van Zelhem waren veel ge-
vaarlijker.
Halverwege de eerste helft nam de thuisclub een
l—O voorsprong toen de linksbinnen vanaf de
rand van het strafschopgebied keihard inschoot.
De Vordense r.buiten Hengeveld (invaller voor
Teerink) schoot hierna tegen de paal. Vlak voor
de rust werd de stand 2—O toen de r.buiten met
een vleugelschot de roos trof.
In de tweede helft speelde Vorden met de wind
in de rug en hadden de geelzwarten opnieuw een
veldmeerderheid. De Zelhemse verdediging bleef
goed gesloten, terwijl de juiste richting bij de
Vordenaren zoek bleef.. Doelman Golstein haalde
tweemaal achtereen op prachtige wijze een inge-
schoten bal uit zijn doel. Circa 20 min. voor tijd
moest hij wel capituleren toen de Zelhemse mid-
voor van missers in de Vordense defensie handig
gebruikt maakte: 3—0. De Vordenaren kregen
hierna nog enkele goede kansen doch gescoord
werd er niet.
Door het volkomen falen van de Vordense doel-
man leed Vorden 2 tegen koploper Dierense Boys
een geflatteerde 2—5 nederlaag. Bij de rust had-
den de geelzwarten zelfs nog een 2—l voorsprong.
In de tweede helft was de thuisclub in het veld
goed tegen de Boys opgewassen, doch doelman
Wesselink had een volkomen off-day en ging bij
geen der vier doelpunten vrijuit.

Vorden 3 behaalde in Zutphen een l—l gelijkspel
tegen BoQuick 4.
Vorden a won met 9—O van Harfsen a. Vorden b
verloor met 6—2 van De Hoven a. Het e-elftal
versloeg AZC f met 4—0.

Het programma voor a.s. zondag luidt: Warnsv.
Boys 2—Vorden 3; Hercules 2—Vorden 4; Be-
Quick a—Vorden a; Vorden c—Warnsv. Boys A;
Zutphen b—Vorden d.

RATTI-NIEUWS
Hoewel het zondag ideaal voetbalweer was, waren
de prestaties in de ontmoeting Ratti—Socii niet
evenredig aan het prachtige weer; het werd een
kleine en benauwde l—2 overwinning voor de be-
zoekers uit Wichmond. Gezien de verhouding in
het veld, was een gelijkspel een duidelijker uitslag
geweest. In ht begin speelde men in tamelijk vlot
tempo, maar, hoewel er verschillende aanvallen
werden opgebouwd, ontbrak het aan de juiste af-
werking. Behalve een verrassend schot van de
Ratti-rechtsbuiten en enkele gevaarlijke aanvallen
over de Socii linkervleugel, waren er in de eerste
helft weinig spectaculaire momenten. Ook de bei-
de doelverdedigers waren in goede vorm, zodat de
rust met een dubbelblanke stand inging (O—0).
Direct na de aftrap kwam er enige opleving. De
Socii middenvoor A. Taken kreeg de bal prachtig
aangegeven van zijn midhalf en wist, gebruik
makend van een weifeling in de Ratti-defensie,
keeper Berendsen voor de eerste maal te passe-
ren (O—1). Dit verrassende doelpunt was voor de
thuisclub aanleiding er een schepje bovenop te
doen en het was Borgonjen die bij een tegenaan-
val uit een keurige voorzet van rechts, precies
langs de paal en de uitvallende doelman, inknalde
(l—1). Het spel wisselde nu gedurig, maar aan
weerszijden waren er weinig goede combinaties.
Na een half uur toen Socii geregeld in de aanval
was, mistte Taken een dot van een kans, vrij voor
doef staande. Direct hierop werd 't toch nog l—2
toen de snelle Socii-linksbinnen R. Hissink een
vliegend schot afvuurde, onhoudbaar voor de
Ratti-goalie. Ratti kreeg nog voor het eindsignaal
van de goed leidende scheidsrechter Hofman een
mooie kans om-gelijk te maken, maar er zat geen
winst meer in.
De reserves deden het thuis uitstekend door het
bezoekende Warnsveldse Boys met liefst 7—O te
kloppen. Borgonjen (3 x) en Zieverink (uit een
penalty) zorgden met rust voor een 4—O voor-
sprong, terwijl na de thee de stand successievelijk
tot 7—O werd opgevoerd. Het 3e elftal was vrij.
Komende zondag is het eerste vrij. Ratti 2 speelt
in eigen home tegen Socii 3, waarbij de puntjes
thuis kunnen blijven. Ratti 3 gaat naar Cupa 3
(Busloo). Het junioren a4eam speelt de uitwed-
strijd in Zutphen tegen Be Quick b.

CONTACTAVOND R.-K. SCHOOL

Op drie achtereenvolgende avonden werden in de
r.-k. Lagere School op de Kranenburg de jaarlijk-
se contact-avonden gehouden voor de ouders der
leerlingen. Vele ouders maakten van deze gele-
genheid gebruik; in elk lokaal konden zij de door
hun kinderen vervaardigde werkstukken, tekenin-
gen, cahiers, etc. bekijken, welke op overzichte-
lijke wijze waren tentoongesteld. In persoonlijke
gesprekken met de klasse-onderwijzer(es) konden
zij zich tevens laten voorlichten omtrent de ge-
dragingen, vorderingen, etc. van de kinderen.
Het waren een paar nuttige avonden, daar het
contact tussen de ouders en het onderwijzend per-
soneel altijd een der voornaamste factoren is om
tot het gestelde doel te komen: een juiste en ver-
antwoorde opvoeding van het kind.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.

Voor de onderlinge damcompetitie van D.C.V.
werden in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld: Geerken— S. Wiersma 2—0; Wansink—
Lammers afgebr.; Esselink—Oukes O—2; Nijen-
huis— Hulstein 2 - 0 ; Hulshof—Stegeman 2—0;
Ter Beest—Mennink 2—0; Norde—Hesselink 0-2;
Van Ooyen—Roozendaal 2—0; Janssen—Lende-
rink l—1; Wentink—Ter Beest 2—0.
Voor de jeugdafdeling werden gespeeld: Bennink
—Mokkink 2—0; Leunk—M. Dijkman 2—0; Klein
Ikkink—F. Keune 2—0; Bannink—W. Bos 2—0;
J. Dijkman—A. Bos 2—0; Zweverink—W. Was-
sink 2—0; Bannink—Mokkink 2—0; Heersink—
Bargeman l—1; C. Borgonjen—J. Borgonjen 1-1;
Bennink—W. Bos 2—0; J. Borgonjen—W. Bos
2—0; Zweverink—F. Keune 2—0; C. Borgonjen
—A. Bos l—1; Geerken—Rietman 2—0.



TE KOOP:

BOUWGROND

TE BEVRAGEN :

P. M. van Eijkeren
Ruurloseweg D 128 - tel. 6660

V.A.M.C. „De Graafschaprijders"
Veilig Verkeer Vorden

Speciale filmavond
verzorgd door benzinemij.
„GULF"

op dinsdag 16 februari a.s.
's avonds 8 uur in zaal „Het
Wapen van Vorden" (F. Smit)

Geen toegang beneden de 16 jaar

OPENBARE
VERGADERING

Spreker :

op donderdag 18 februari 1965

's avonds 7.30 uur (half acht)
in zaal Bakker te Vorden.

de heer E. J. HARMSEN

lid van de 2e Kamer der Sta-
ten Generaal.

Onderwerp :

Bedreiging voor
boer en
middenstander

Tevens gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Het bestuur afd. Vorden

Boerenpartij

MEVROUW,
Wij leveren u gaarne

VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN,
MEUBELEN, ENZ.

Alles om uw kamers zo gezel-
lig mogelijk te maken.
U belt en wij komen

Fa. B. Lammers - Telefoon 1421

G E R S T E B R O O D
Heerlijk vers uit de oven.

BAKKERIJ

BAKT HET DAGELIJKS VOOR U

Telefoon 1384

Nutscursus Autotechniek
De cursus autotechniek start
donderdag 18 februari a.s. in

de koffiekamer van het Nuts-
gebouw.Aanvang half acht.

Zijn er belangstellenden die zich nog niet
opgaven, dan kan dit alsnog donderdag
18 februari bij aanvang der cursus.

L

CHR. MUZIEKVERENIGING

Sursum Corda
VORDEN

UITVOERING
op zaterdag 13 februari 1965 in
gebouw Irene, aanvang 7.30 u.

Na de pauze opvoering van het toneelstuk

Gebr. Pompernikkel
in Zuidvruchten
kluchtig spel in drie bedrijven

door David Ie Feber.

Ent ren ƒ 1,50.

Donateurs één vrjje toegang.

OCCASSIONS

l V.W. Luxe
l Opel Rekord
l -V.W. Kleinbus
l DAF 600

1964

1958

1961

1960

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOESVELD - VORDEN

H.H. VEEHOUDERS

Het tepelbetrappingsspook uitgebannen
Zelfs uit Canada kregen we
aanvrage. Wel een bewijs dat
ze goed zijn.

Fa. G. W. Luimes
Telefoon 1421

Nutsspaarbank - Vorden
de inleggers worden verzocht

hun boekjes zo spoedig moge-

lijk in te leveren voor bijschrij-

ving der rente

Concordia Hengelo-G.
ZATERDAG 13 FEBRUARI A.S.

n
ORKEST „THE 1WHOONS"

(weer in originele samenstelling)

Acht kastelenkoek
Heerlijke sfWak

Leuke verpakking

Echt iets om mee op visite te
nemen.

IETS VORDENS EN HELEMAAL NIET
DUUR

Schurink
BAKT ZE DAGELIJKS VOOR U

Telefoon 1384

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

ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG

Op zondag 14 februari
aanvang 7.30 uur.

TONEEL-
UITVOERING

door de missieclub van huize
Michaël, Warnsveld.

Zij brengen u :

HET MONSTER
VAN
HIGH CASTLE
komische thriller in 4 bedr.

Entree / 1,50 (bel. inbegrepen).

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.

I N G E Z O N D E N M E D E D E L I N G

DE PAPIERACTIE

Het gaat goed met de inzameling van oud papier.
Wij willen nog graag een poosje doorgaan, want
we hebben ons doel nog niet bereikt.
Wilt u het voor ons bewaren, dan komen we het
volgende week vrijdag 19 of zaterdag 20 februari
halen. - Hartelijk dank!

DE SCHOOLJEUGD VAN HET HOGE

Gevraagd per l maart 1965 een

monsternemer
voor de buurtschap Linde-
Hengeloseweg.

Zich aan te melden ten kantore van de

ZUIVELFABRIEK VORDEN

TE KOOP:

Opel Rekord 1963
2 Opol Rekords 1962
l Opel Rekord 1700 stationscar 1961
l Ford 12 M 1961
l DAF 1959

Garage Kuypers
Telefoon 1393

l pot frambozen-bessenjam
Liitersblik doperwten (fijn) voor
Blik haring in tomatensaus voor

Bij ƒ 5,— aan boodschappen
een litersfles koffiemelk voor
l blik appelmoes
tweede blik voor
1 blik gepelde tomaten voor
2 blik koeken voor
150 gram chocolaadjes voor
2 pakjes cacao voor

0,69
0,85
0,79

1,25
0,69
0,49
0,48
0,79
0,89

1,08

Levensmiddelenbedrijf

Wed. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a - Telefoon 1415

Fina

de haardolie
van

Nederland N.V.

Verkoopadressen:

Brandstoifenhandel G. Weulen Kranenbarg
Vordcn - Ruurloseweg 47 - Telefoon 05752-1217

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

111 I il il

Hie _
ï svntraoiet
l» l B R A N D S C H O N E WA

®

J
R M T E

** Rijk vuur, schoon en stofvrij!
** Voordelig-Nu uit voorraad leverbaar door: %

G. Weulen Kwunbarg
rloseweg 45-47 —^Telefoon 1217Ruurloseweg

//f i il 1U \\\

Te koop goed onderh.
walnotendressoir en 2
rook-fauteuils
Brieven letter B bur.
Contact

Te koop :
4 g.o.h. clubs -}- bank
en kloostertafel, dressoir
theekastje -f- * stoelen,
v. Bramerenstraat 12

Te koop :
l buffet, l ronde tafel -f
4 stoelen, l theemeubel.
Schoenaker, Ruurlose-
weg 41

Te koop : Z.g.a.n.
accordeon, 80 bassen,
pianoklavicr, met mu-
ziekstukken.
SmidsstraatS, Vorden

J. Ordelman & Zn n.v.
BEDRIJFSKLEDINGFABRIEK - KUIPERSTRAAT 20-22
ZUTPHEN

vraagt voor spoedige indiensttreding:

Jonge vrl. KANTOORBEDIENDE
voor de factureerafdeling, in het bezit van type-
diploma.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan bovenstaand adres.

1 pak theebuiltjes van 95 et nu 79 et - 8 et zegelvoordeel
200 gr. boterham w. van 60 et nu 49 et - 5 et

100 gr. ontbijtspek van 62 et nu 49 et - 5 et
2 bl. appelmoes van 130 et nu 110 et - 11 et
l p. herensokken van 195 et nu 169 et
l pak Spar margarine 45 et - 9 et

l pak speculaas 105 et - 21 et ,,

l blik soepballetjes 75 et - 15 et „
1 zakje melange (snoepje) ... 69 et - 14 et

2 pakjes dessertpudding 72 et - 14 et ,,
l pot chocoladepasta 98 et - 20 et
8 rollen closetpapier nu 115 et - 11 et
100 gram rumbonen
100 gram chocolaadjes
l rol Sparbeschu.it
l Spar ontbijtkoek
l zak anijshagel
l zak vruchtenhagel
l flacon afwasmiddel

98 et - 10 et

79 et - 8 et

89 et - 9 et

l flacon bleekwater l 95 et - 9 et

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
fKÖPEN BU DE SPA*

/utphcnseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Koop nu zonder vooruit-
betaling voor ƒ 24,—
per maand een Philips

WASDROOGAUTO-
MAAT

Vandaag besteld, mor-
gen thuis. Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds)

Iliggcn te koop
bij erven Groot Jebbink
Linde E 55
tel. (05753) 7253

Te koop :
g.o.h. Sparta bromfiets
benzinemotor ,,Ber-
nard" geschikt voor
melkmachine, en
Phil ips autoradio

D. J. Pardijs, D 39 a

iii't K Piiiijps-
TELEVISIE

voor ƒ 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis ? Bel dan
08300-50087
(ook 's avonds)

ROL-

voor
kleine mensen ^
met sportieve wensen

fa. Hartens
wapen- en sporthand



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij U
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

Dirkje Hendrika
(Henna)

D. J. Tiessink
D. H. Tiessink-

Eelderink

VORDEN, 8 februari 1965
B 32

Tijd.: Algem. Ziekenhuis
Zutphen

Voor de zeer vele blijken
van belangstelling, ontvan-
gen van familie, buren,
vrienden en kennissen, ter
gelegenheid van ons gou-
den huwelijksfeest, zeggen
wij heel hartelijk dank. Het
was voor ons allen een
mooie en onvergetelijke dag.

W. A. Derksen
H. J. Derksen-ter Bogt
fam. J. B. Vreman

VORDEN. Linde E 35

Voor de vele blijken van
belangstelling, betoond bij
ons huweli jk , zeggen wij u
mede namens onze ouders,
hartelijk dank.

J. W. Buunk
J. B. Buunk-

Nieuwenhuis

VORDEN, februari 1965

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ons betoond
bij de ziekte en na het over-
lijden van onze geliefde
man en vader

de heer J. B. Scholten

zeg ik u, mede namens de
kinderen hartelijk dank.

A. Scholten-Nijhuis

VORDEN, Het Hoge 22

N. J. EDENS
TANDARTS

AFWEZIG
Donderdag 11 februari

Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. van Dijke
Hengelo-G. Spreekuur
dagelijks v a n 9 — 1 0 uur.

Tel. 05753 - 1370

WOENSDAG 17 FEBR.
de gehele dag
wegens familiefeest

gesloten
Ph. J. SESSINK
Kranenburg

Te koop :
3 r.b. neurende koeien
G. Vlogman,
veehandel

Te koop :
Sticrkalf en de helft
of vierdels van een koe
B. Wunderink,
D 126, telefoon 6735

A
onzeW Op donderdag 18 februari a.s. hoopt

U oudste firmant

ft de heer H. S. J. Albers

A zijn 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
n Wij stellen onze klanten gaarne in de ge-

n legenheid hem en zijn echtgenote geluk te
A wensen van 3-5, uur in de zaal van hotel

X Bakker

n

r i

X
ft Vorden, februari 1965

Firma J. W. Albers

Op donderdag 18 februari a.s. hopen onze
ouders en grootouders

H. S. J. Albers

en

A. Albers-Wyers

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

C. G. Bogchelman-Albers ft

H. A. Bogchelman X

E. J. W. de Grip-Albers X

M. L. de Grip

J. W. Albers

J. A. Albers-Huiser

en kleinkinderen

Vorden, februari 1965
,,Casa Mia"

Receptie van 3-5 uur in hotel Bakker.

Heden overleed zacht en kalm in het zie-
kenhuis te Zutphen onze lieve moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

CHRISTNA ALBERDINA
WUESTENENK

weduwe van

E. J. Harmelink

in de ouderdom van bijna 87 jaar.

Vorden :
D. J. Harmelink
J. Harmelink-Klein Tiessink

Voorschoten :
G. J. Harmelink
D. Harmelink-de Weerd

Voorst :

G. A. Bouwmeester-Harmelink
J. A. Bouwmeester

Gorssel :

A. Hekkelman-Harmelink
G. Hekkelman
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 6 februari 1965
C 64

Do teraardebestellimg zal plaats hebben op
donderdag 11 februari om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

GEVRAAGD:

Een flinke ervaren

Tractormachinist
door de Coöp. Werktuigen-
vereniging
„DE MEDO" TE LINDE.

Bekend om met alle landbouw-
werktuigen, goed zelfstandig
kunnende werken, voor drie
dagen per week.

Gesloten briefjes in te leveren voor of op
zaterdag 13 februari 1965 's avonds 6 uur
bij de administrateur
F. H. Bouwmeester, E 101, Vorden

Bejaardenkring
OP DONDERDAG 18 FEBRUARI A.S.

om 14.15, uur in het Nutsgebouw

Een gezellige middag niet mevr. Jansen

H.H. GRAANMAAIERS

Reparatie Binderdoeken
Wi
m

fa G. W.

Wilt u deze uiterlijk deze
maand brengen s.v.p.

Vorden

f 69,50
Voor een warme en veilige
éénpersoons ERRES

ELEKTR. ONDERDEKEN
formaat 85 x 180. Ook te ge-
bruiken als bovendeken.

Tweepersoons uitvoering
135 x 180 ƒ 99,50

Tweepersoons met persoon-
lijke warmteregeling ƒ 119,50

Erres bovendekens
met autQmatische warmtere-
geling

éénpersoons 150 x 200 ƒ 125,-
tweepers. 180 x 200 ƒ 139,-

U kunt ook kiezen uit de serie van
PHILIPS, INVENTUM EN THOMSON

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

WEER EEN GROTE AFSLAG
NOG EEN WEEK: Twee grote flessen appelsap 124

Alcoholvrye likeur, de kinderen zijn er dol op, nu per grote fles

Bij 5 gulden aan boodschappen, pracht porseleinen kop en

schotel slechts 125

Grote fles Jus d' Orange nu voor 139
Bij 3 flessen Exota limonadegazeuse l BALLON GRATIS
2 blikjes soepballen 98

Flink blik ananas 79

8 repen chocolade nu voor 1OO

2 zakjes drop van 100 et voor T9

3 stuk Lux toiletzeep 105
HET VIERDE STUK GRATIS

PRACHTIGE GESCHENKEN GRATIS
o.a. porseleinen theeservies, elektrische koffiemolen enz. op

CLIMAX KOFFIE, vraagt folders.
Vraagt voordeelbonnen, op slechts 3 voordeelbonnen ontvangt

u l pracht rolveger van ƒ 12,5,0 voor/ 7,50

IJscups, pindarotsjes en hazelnootbonbons 200 gram voor 98

DE STUNT VAN DE WEEK
bij elke kilo suiker, l zak met koekjes van 65 et voor 49

2 pak Amerikaanse patentbloem

500 gram boterballetjes

6 spekken voor

Rode bieten 2 literspotten voor

Meikersen op sap grote pot voor

Litersblik doperwten

79
79
25
119
129
79

500 gram volvette kaas

500 gram volvette belegen kaas

Haagse leverworst 200 gram

Nierkaas 150 gram

Boerenmetworst 150 gram

179
189
59
69
79

f\

X
X
X
X

WAARDEBON
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

ONTVANGT U 8 LITERSBLIKKEN APPELMOES VOOR

98 et

• i

X
X
N
X
X

=H

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

LEDENVERGADERING
van de Oranjevereniging te
Vorden, op woensdag 17 febr.
u.s. 's avonds 7.45 uur in hotel
Brandenbarg.

AGENDA:
1. Opening.
2. Bestuurs ver kiezing.

Aftr. J. A. Berenpas, herk.

3. Bespreking a.s. f eest-
viering.

4. Rondvraag.
5. Sluiting.

Trouwe opkomst dringend gewenst.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst
200 gram ontbijtspek
200 gram tongworst

500 gram rookworst
500 gram vet spek

60 et
80 et
60 et

200 et
100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
T.B.C, FONDS ZONNESTRAAL
VAN HET N.V.V.

De kollekte wordt dit jaar
gehouden in het tijdvak van

15 20 FEBRUARI

Mogen wij op een goede bijdrage van u
allen rekenen ?

Het bestuur afd. Vorden

Allen, die willen meewerken
aan een cadeau van ouders,
oud-leerlingen en belangstel-
lenden voor

ME J. G. V. D. HEL
bij haar afscheid op 25 febru-
ari a.s. gelieven hun bijdrage
(in gesloten enveloppe) mee
te geven aan de schooljeugd of
te bezorgen aan school,
Het Hoge 42. Liefst voor
19 februari.

Het bestuur

Wouda's Baby biggenmeel
Een gezond zakje voer, l icht
verteerbaar en rijk aan vitaminen

A. W. UENK
Zutphenj.eweg C 60
Telefoon 1327

N.V.S.H. afd. Zutphen
Maandag 15 februari a.s. 's ar
vonds 8 uur in „'t Wapen van

11 (F. Smit)

VOORLICHTINGSAVOND
door dr van Dommelen met
als onderwerp :

BEANTWOORDT „DE PIL" IN ALLE
OPZICHTEN AAN DE VERWACH-
TINGEN ?

Belangstellenden hartelijk
welkom, doch geen toegang
beneden de 18 jaar.

DENKT U AAN DE

Nutsavond
VAN HEDENAVOND

waar de heer en mevrouw
Kruysen een interessant pro-
gramma komen brengen over

Het diepzeeduiken
Gaarne willen we eventuele
toekomstige leden hierbij uit-
nodigen deze avond gratis
onze gast te zijn ter kennis-
making.

Willen zij zich wel even mel-
den bij de kassa evenals de
leerlingen van Lycea, Ulo,
Technische school, Huishoud-
school, etc. die eveneens gra-
tis toegang hebben.

Verdere gegevens zie Nutsblaadje van
vorige week.

B R A N D S T O F
Tijdelijke aanbieding

IMPORT ANTHRACIET

ƒ 8,50 per hl.

G. Weulen Kranenbary
Ruurloseweg 45 - 47 tel. 1217

Feestavonden O.L.S. Dorp
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari a.s.
's avonds 7 uur (precies) in het Nutsge-
bouw.

OPGEVOERD WORDT

Het Rozenprinsesje
Willen ouders en leden van Volksonderwijs
die uiterlijk a.s. zaterdag 13 februari, per
abuis, geen uitnodiging hebben ontvangen,
dit even melden aan de school ?

Adverteren doet verkopen

GEVRAAGD:

Leerlingen
BIJENHOF's
FIJNIIOÏJTBEWERKING N.V.

D 7 d Vorden.

Aanmelden dagelijks tot 6 uur

aan de fabriek of
's avonds Hengeloseweg 17 a

telefoon 1617



GEVRAAGD

voor zo spoedig mogelijk

net meisje
voor winkel en-of

huishouding

liefst boven 18 jaar

G. R. van Neck
Noordink, Hengelo-G.

Zoekt u voor uw geld een

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

5 H % rente
Inlichtingen en prospecti
bij :

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbary
Ruurloseweg 45

Telefoon 1217

en

H. Uitlogt, B. v. Hackl.w 31

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS

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

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Het adres : tel. 1306

Bestel vroegtijdig
uw

H A A N T J E S
ƒ 1,60 per i/2 kg

K I P P E N
ƒ 1,30 per i/2 kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
tel. 1283 tel. 1214

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.

BOERS'

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

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.

Oldenzaal
Wegens enorm succes ge-

ven wij ook gedurende
deze maand nog

20% korting op
Chem. reinigen, en Verven.

Tevens uw adres voor:
Onz. Stoppen en Plisseren,

Overhemdenreparaties
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

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

TflRVOBROOD - MOUÏBROOD
• Bijzonder smakelijk

• Blijft lang vers

• Is licht verteerbaar

TARVO-BKOOD, RIJK AAN VITAMINEN

BAKKERIJ

BAKT HET DAGELIJKS VOOR U

Telefoon 1384

OVER TASSEN GESPROKEN,

koopt ze bij ons, keuze enorm.

Tevens koffers, portemonees, portefeuilles,

rybewijsetui's, kindertuigjes, enz. enz.

Koopt ze bij de man, die ze
ook repareren kan.

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

DOE DICHT
uw deuren en ramen. Maak

uw huis tochtvrij met

tochtlatten en dorpelstrips
• Gemakkelijk aan te brengen.

• Géén warmteverlies

• Géén koude voeten.

Doe het vandaag nog !

Verkrijgbaar bij :

Gereedschap- en Ijzerwaren handel

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

Controle en
rentebijschrijving

Het bestuur der bank zal
voor het laatst zitting
houden voor controle en
rentebijschrijving op
spaarboekjes op

dinsdag 16 februari 1965 en
wel van 9-12 en van 2-5 uur

Men wordt beleefd ver-
zocht op deze zitting alle
boekjes aan te bieden
waarop nog geen rente-
bijschrijving heeft plaats
gehad.

Propaganda Feestavond
JONG GELRE"
Afd. Warnsveld.

OP ZATERDAG 13 FEBRUARI IN
„DE PAUW" TE WARNSVELD.

Opvoering van het toneelspel

Het eenzame huis
Aanvang 7.30 uur.

NA AFLOOP
BAL
Entree ƒ 2,—

JUISTE VOEDING
LEVERT EXTRA

cc

OP

Een juiste voeding van Uw pas afgekalfde koeien kan U het hele
jaar extra melk(geld) opleveren! Zorg, dat het voederrantsoen
voldoende eiwit en zetmeelwaarde bevat voor het aantal liters
melk, dat Uw pas afgekalfde koeien dagelijks produceren. Dan
voert U goed. Goed voeren is: Uw ruwvoeder aangevuld met het
beste krachtvoeder. UTD koek en biks

voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

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

Vorden - Q (05752) 1540

Belangrijke
openbare verkoping
Op zaterdag 13 februari a.s.

zal H. Roza, gerechtsdeurwaarder te Zutp-

hen, ten verzoeke van zijn opdrachtgever,

bij opbod a contant (11% opgeld) in de zaal

van

Hotel „'t Wapen van Vorden"

(F. Smit) aan de Dorpsstraat 10 te Vorden,

tot verkoping overgaan van een grote partij

gebruikte goederen, als :

Radio's
Wasmachines

en wat verder ten verkoop zal worden aan-

geboden.

Aanvang der veiling 16.OO uur

Kijken vanaf 15.00 uur.

IEDER APPARAAT ZAL WORDEN GEDEMONSTREERD !

NIEUW! pedi=form
..op medische leest geschoeid!

Elk paar verpakt in leuke "kijkdoos"!

invgoee,°bedd Wullink's schoenhandel

Nutsgebouw"1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

ZONDAG 14 FEBRUARI, 8 UUR :

Geen woorden, maar daden
MET EDDIE CONSTANTINE

De avonturen van Eddie zijn weer als van-

ouds : hard, raak en aan de lopende band.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

GEVRAAGD:

Net meisje
voor de huishouding.

Voor enkele dagen of gehele
week, nader overeen te komen

L. SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat 15 - Vorden

Hiermede hebben wij het ge-

noegen u te berichten, dat wij

naast ons BOEKHOUDBU-
REAU thans tevens uw adres
zijn voor :

Makelaardij in
onroerende goederen

Wij hopen ook hier uw ver-

trouwen te mogen winnen.

J. W. M. Gerritsen
Het Hoge 52, Vorden, telefoon 05752-1485

FOTO NO. 3

TEKST C : PERSEN.

Vuile straten -j- natte straten
VUILE KLEDING !

Dus :
NU LATEN CHEMISCH
REINIGEN.

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

„COUP-SAFE" KWALITEIT

SINDS 1890
Depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

GEVRAAGD EEN

VERKOOPSTER
(leeftijd minimum 18 jaar)

HARTENS
Zutphenseweg
Wapen- en Sporthandel


