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BAAD VERGADERDE VIJF MINUTEN
Ter afhandeling van één agendapunt t.w. het ne-
men van een besluit tot het aangaan van een
onderhandse 30-jarige geldlening met de Alge-
mene Friesche Levensverzekering Maatschappij
te Leeuwarden, groot ƒ 280.000,—, kwam de
Raad dezer gemeente in openbare vergadering
bijeen. Hierbij was de heer Meijer afwezig.
Na opening stelde de voorzitter genoemd punt
aan de orde. Zonder hoofdelijke stemming nam de
raad het voorstel van Burgemeester en Wethou-
ders aan en besloot tot het aangaan van boven-
genoemde lening berekend naar 6^4 % rente per
Jaar, halfjaarlijks in twee gelijke termijnen te
voldoen. De aflossing zal in 30 jaar, gelijkmatig
plaats vinden.
De openbare vergadering duurde slechts vijf mi-
nuten.

NAJAARSVERGADERING
STIERENVERENIGING

De stierenvereniging Delden hield in café ,,'t
Zwaantje" 'n matig bezochte najaarsvergadering,
onder leiding van de heer J. Eggink.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd het aftre-
dende bestuurslid, de heer B. Rossel herkozen.
Als leden van de kaskommissie werden gekozen
de heren A. Verstege en H. Scheffer.
Voor het boekjaar 1966 werd de stier gestatio-
neerd bij de heer H. Scheffer tegen een vergoe-
ding van ƒ 4,50 per dag.
Het verschuldigde dekgeld voor koeien van niet-
leden werd vastgesteld op ƒ 10,— per dekking.
En dat voor koeien van KlVO-leden op ƒ 25,—.
Bij deze laatste moet tevens een verklaring van de
veearts overlegd worden voor toelating bij de
stier van de vereniging. Het drachtigheidsper-
centage van de door de stier gedekte koeien, als-
mede de nakomelingen stemde tot volle tevreden-
heid van de leden.

VOOR EEN PASSEND
GESCHENK UIT ONZE

kunstnijverheidafdeling
NAAR

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

BIOSCOOP
Zondagavond 5 december draait in het Nutsge-
bouw te Vorden de film: „Zo'n soort meisje", met
Margaret Rose Keil en David Western.
Zy was 18 jaar, knap, blond en verleidelijk
maar zy liet zich verleiden ! Toegang 18 jaar.

PROPAGANDA FEESTAVONDEN
De Bond van Plattelandsvrouwen, de Geld. Mij.
van Landbouw en Jong Gelre, alle afdelingen te
Vorden, hielden gezamenlijk twee achtereenvol-
gende propaganda-feestavonden voor een goed
bezette Nutszaal.
De eerste avond stond onder leiding van de heer
A. G. Mennink, voorzitter van de G.M.v.L. In zijn
openingswoord wees spreker er op dat de boer
en de zeevarenden het nauwst met de natuur ver-
bonden zijn. Dit is in de zomer 1965 weer duidelijk
naar voren gekomen. Wij mogen echter dankbaar
zijn voor alles wat wy nog in het afgelopen sei-
zoen mochten ontvangen. De ontwikkeling van
deze tijd doet ook een aanval op onze standsor-
ganisaties waarbij het moeilijk zal zijn de kwali-
teit van de afdelingen te behouden. Hierbij speel-
de, volgens spreker, de teruggang van het aantal
bedrijven een grote rol. Wat de afdeling van de
Plattelandsvrouwen betreft, deze heeft haar leden-
tal behouden. Maar ook doet deze tijd van ont-
wikkeling een aanval op Jong Gelre want ook
veel jongens en meisjes kiezen een geheel ander
beroep. Hulde aan die meisjes en jongens welke
de boerin en boer opvolgen en bewoners blijven
van het mooie platteland.
Vervolgens werd door leden van de Plattelands-
vrouwen de luimige eenakter ,,De taart van tante
Charlotte" voor het voetlicht gebracht dat door de
aanwezigen met een daverend applaus werd be-
loond. In de pauze werd ten bate van de viering
van het bejaardenkerstfeest, een verloting gehou-
den.
De clou van de «avonden was de opvoering door
leden van Jong Gelre van het toneelstuk bestaan-
de uit zes taferelen „Verbroken banden" door
Torn Dekker, in welk stuk duidelijk naar voren
kwam dat er vaak een te grote geslotenheid in
het leven tegenover elkaar is. De medespelenden
hebben op uitstekende wijze dit ernstige stuk
(een familiedrama) voor het voetlicht gebracht.
Me j. Meinen, presidente van de Plattelandsvrouw-
en, bracht de spelers (speelsters) dank voor het
gebodene. Tevens deelde zy mede dat op 27 janu-
ari a.s. een gekombineerde vergadering in samen-
werking met de G.M.v.L. zal worden belegd.
Voor de medewerking aan deze avonden door de
heren E. Klumper en W. Koop en mevr. Eckhardt
werd een ieder een blijk van waardering over-
handigd.
Rest ons nog te melden dat de tweede avond werd
geopend door de heer J. Pardijs, terwijl de leiding
van de avond verder berustte by mej. T. Pardijs.
De gezamenlijke afdelingen kunnen op een paar
zeer geslaagde feestavonden terugzien.

ZOJUIST ONTVANGEN

JAPANSE MUILTJES
met bloemmotief en sterke
zool.

EEN LEUKE VERRASSING

VOOR SLECHTS ƒ 2,95

W u l I J n k ' s S c n o e n n a n d e l
Onbetwist, de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN ZONDAG 5 DECEMBER

Her v. Kerk
10.00 uur ds. J. Muurling Jzn. uit Heerde
7.15 uur ds. J. J. van Zorge

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voormiddags 10 uur en namiddags 3 uur:
Ds. E. J. Wassink van Zwolle.

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

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

ZONDAGSDEENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKEND-DD3NST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (telefoon 1209).

ZONDAGSDEENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
By geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rykspolitie).

WEEKMABKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 22 bigen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Handel kalm.

HERV. KERK

A.s. zondag

JEUGDD1ENST
Voorganger :

ds. J. Muurling Jzn. uit Heerde

Onderwerp:
„Dat had ik nooit kunnen denken0.
Aanvang samenz^B om 9.50 uur

BURGELIJKE STAND
van 24 t. m .30 november 1965

Geboren: Anita Johanna Maria, dochter van B. G.
J. Lichtenberg en J. C. Scholte van der Mast;
Arendina Marieke, dochter van A. J. Hissink en
H. E .Meenink; Mettinus Johannes, zoon van M. J.
van Dijk en J. H. Zweverink; Arend Jan, zoon
van E. H. Elkink en E. Zieverink.
Ondertrouwd: Gerrit Willem Hulshof en Wilhel-
mina Engelina Maria Reintjes; Gerrit Roosink
en Willemtje Abbring.
Gehuwd: Albert Walgemoet en Helena Blom; Jo-
hannes Gerardus Gerritsen en Hendrika Maria
Warnshuis; Gerardus Hendrikus Woltering en
Janna Hendrika Woestenenk.
Overleden: Geen.

AUTORIJLES?

Y.A.M.O.R.
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256

GLADHEIDSBESTRIJDING

De overheidsdiensten zijn de afgelopen weken
weer druk geweest met het strooien van zand en
zout om de wegen zoveel mogeiyk begaanbaar te
houden.
Het zou prettig zijn, 'als ook de trottoirs sneeuw-
en ijsvrij worden gehouden en ieder daaraan mee-
werkt door vóór zijn perceel de sneeuw weg te
scheppen en/of zand en zout te strooien, zoals
overigens ook in de Algemene politieverordening
verplicht is gesteld. Hierbij de sneeuw op de rand
van het trottoir te deponeren, niet op de straat
daar dan bij dooi de waterafvoer belemmerd
wordt.
Bij het zandstrooien en vooral by het sneeuwploe-
gen wordt vaak hinder ondervonden van gepar-
keerde auto's, waardoor doelmatig werken moei-
lijk wordt. Waar daartoe de gelegenheid bestaat,
wordt daarom verzocht bij kans op gladheid en
sneeuwval auto's op parkeerplaatsen, open terrei-
nen e.d. te plaatsen en de wegen vrij te houden.
Door ieders medewerking kan de hinder van de
gladheid veel worden beperkt; laat ieder daartoe
vrijwillig bijdragen.

DCV 2 WON
DCV 2 heeft op 22 november de kompetitiewed-
strijd tegen Actief l uit ZutphMi met 14—6 ge-
wonnen, 2 partijen remise en ^•rtij ging verlo-
ren. Borden 9 en 10 werden re^rementair remise.

BESTE KINDEREN,

Zwarte Piet heeft toch^elijk gehad, dat
de Vordense kinderdBBb goed kunnen
puzzelen. O, wat heeft Sinterklaas het
druk gehad met het nakijken van die
vele Rebusoplossingen. Bqna allemaal
waren ze goed. Uit alle goede oplos-
singen hebben Sinterklaas en Zwarte
Piet de prijswinnaars geloot.
Kinderen we hopen dat de winnaars erg
blij met hun prijs zullen zijn. Diegenen
die geen prijs hebben gewonnen moeten
maar niet bedroefd zijn, dat vindt Sin-
terklaas zo naar. Misschien zijn jullie
volgend jaar de gelukkige winnaars.
De heren van de Winkeliers Vereniging
zullen jullie de prijs wel uitreiken,
want Sinterklaas heeft het nog zo druk
met het kopen van alle kadootjes, dat
hij daarvoor jammer genoeg geen tijd
meer voor heeft.
Lieve kinderen, Sinterklaas en Zwarte
Piet gaan gauw weer verder met ka-
dootjes klaar maken, want het is al
bijna 5 december en we moeten nog
heel veel doen.
Daag kinderen, tot het volgend jaar.

SINTERKLAAS

Piïjswinnajys
R e b u s
f 2,50
APPIE HENDRDXSEN,
De Wiersse E 134, Vorden
GUUSTHA PARDIJS,
C 31, Vorden
J. GROTHE,
Ruurloseweg Vorden
JAN WEVERS,
't Hoge 16, Vorden

f 5,00
JANNEKE STOKKING,
Lochemseweg 32 a, Vorden
MARLIES BOERSMA,
Dorpsstraat 6, Vorden
COR KOERSELMAN,
Dr. Lulofsweg 8, Vorden

f 10,OO
MINI ROUWENHORST,
Hackfort C 22 a, Vorden
A. VAN WOLFEREN,
Burg. Galléestraat 52, Vorden

PRIJZEN AF TE HALEN
VRIJDAGAVOND IN HOTEL
„'T WAPEN VAN VORDEN"
(F. P. Smi*)

OF ZATERDAG BIJ
SIGARENMAGAZIJN
D. BOERSMA, Dorpsstraat 6

DE INNERLIJKE VRIJHEIDSONTPLOOIING
Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de afd.
Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes, mevr. dr. Meima, zenuwarts te Doetin-
chem.
Na een welkomstwoord door de presidente, mevr.
van Zorge, inzonderheid tot de spreekster, behan-
delde laatstgenoemde op zeer duidelijke wyze dit
vraagstuk. Men dient in de eerste plaats zichzelf
te zyn aangezien dit een voortdurend ontwikke-
lingsproces is. Verder moet er tijd genomen wor-
den voor ons zelf. Ook de ouderbindingen ten op-
zichte van de kinderen beperken de vrijheid. Ver-
der besteedde spreekster veel aandacht aan ,,onze
verhoudingen tot de ander" terwijl vervolgens
Gods geboden geen inperking van de vrijheid van
de mens betekenen.
De spreekster moest na de pauze enige interres-
sante vragen beantwoorden, welke zeer bijdroegen
tot het welslagen van deze avond.
De presidente dankte mevr. dr. Meima voor haar
leerzaam en boeiend betoog.

GRAAFSCHAPRIJDERS HIELD DROPPING

De VAMC ,,De Graafschaprijders" hield vrijdag-
avond voor haar leden een dropping, waarvoor
goede belangstelling bestond.
De deelnemers werden gedropt op het landgoed
Verwool<Je, tussen Laren en Markelo. Het eind-
punt was by de Exelse Molen, waar de eerstaan-
komenden na l uur en 35 minuten arriveerden.
De totale lengte bedroeg ca. 7 kilometer.
Mej. R. Jansen en de heren H. Klein Brinke en
D. Jansen hadden voor de uitzetting van de rit
gezorgd, terwijl de heer Jansen tevens het ver-
voer voor zijn rekening nam.
De uitslag was als volgt:
1. H. Mombarg, J. Lettink en gebr. Lenselink; 2.
A. Boesveld en gebr. Mulderije; 3. B. Rouwen-
horst, Erna Jansen, J. Lenselink en mej. R. Boes-
veld; 4. D. Pardijs, J. Koning en mevr. Koning-
Pardijs; 5. B. Braakhekke, E. Dykman, J. Krijt en
G. Woltering. De poedelprys werd gewonnen door
de fam. Jansen.

Dames

Groene Jagers-Jassen
Modehuis

TOUWTREKVERENIGING „MEDLER"
BESPRAK NIEUWE AKTIVITEITEN

De touwtrekvereniging ,,Medler" hield onder voor-
zitterschap van de heer G. J. Hendriksen in zaal
Eykelkamp een druk bezochte ledenvergadering,
waar diverse nieuwe aktiviteiten besproken wer-
den.
In zijn terugblik over het afgelopen jaar, huldig-
de de voorzitter speciaal de leden van Medler 2
die in het afgelopen touwtrekseizoen der NTB op
fraaie wyze de kampioenstitel behaalden in de
B-klasse met 56 winstpunten. Medler l kreeg na
een succesvolle start met een inzinking te kampen
en eindigde tenslotte als derde met 26 punten.
Medler 3 werd in de C-klasse vierde met 8 punten.
Hierna kwam het winterprogramma ter sprake.
Besloten werd om de 14 dagen de training inten-
sief ter hand te nemen. Deze is in handen van de
heer J. Knoef. Na de training wordt er een ge-
zellige kontaktavond gehouden in zaal Eykelkamp
waar diverse spelen als schieten, sjoelen e.a. kun-
nen worden beoefend. Voor degenen, die het
hoogste aantal punten behalen worden mooie prij-
zen beschikbaar gesteld. Langdurig werd er ge-
sproken over de eventuele bouw van een eigen
clubhuis. Men zoekt nu naar een geschikt terrein,
waar men dit gebouwtje kan plaatsen. Wie helpt
de touwtrekkers uit de nood? 't Liefst in de om-
geving van de Medlertol. De penningmeester, de
heer A. Steenbreker bracht verslag uit van de
cabaretavond, gehouden op 5 september in het
Nut. Deze avond was bijzonder geslaagd, terwijl
er ook een klein batig saldo was.
De heer H. Brummelman werd benoemd als afge-
vaardigde van de vereniging naar de kontakt-by-
eenkomdten van de NTB.
Op zaterdag 18 december a.s. zal men in zaal
Eykelkamp een sjoel-, schiet- en balgooiavond or-
ganiseren om krentenbrood etc. De voorzitter
sprak in zijn slotwoord opwekkende woorden tot
allen om ook in het ,,stille" seizoen aktief te
blijven door intensieve training en deelname aan
de kontaktavonden.

FEESTAVOND R.K. ZANGKOOR
„CANTEMUS DOMINO"

Het R.K. zangkoor ,,Cantemus Domino" van de
St. Antonius van Paduaparochie op de Kranen-
burg hield bij Schoenaker haar jaarlijkse feest-
avond.
Voorzitter, de heer H. Wiggers, sprak in zijn ope-
ningswoord naast de aanwezige zangers, een wel-
kom tot de direkteur pastoor A. Bodewes ofm en
pater Servulus Ridder ofm, gardiaan van het
klooster alhier. Spreker dankte de leden voor hun
prettige samenwerking in het afgelopen jaar en
hun trouwe opkomst tijdens de wekelijkse repeti-
tieavonden op donderdagavond. Er is nu een goede
kern van zangers en spreker waardeerde ook de
werkzaamheden van dirigent, de heer B. Koers,
en organist, de heer A. Wissink, die in harmo-
nieus samenspel zich aan hun taak wijden.
Pastoor Bodewes was ook bijzonder tevreden over
de verrichtingen der heren zangers en dankte hen
voor het opluisteren van de kerkdiensten en eu-
charistie-vieringen. Ook prees hij hun aanpassen
t.a.v. de nieuwe liturgie en hoopte dat deze toe-
stand ook in de toekomst zou mogen worden
bestendigd.
Men bleef hierna in gezellig samenzijn bijeen; na
het gezamenlijk zingen van het St. Caecilialied,
de patrones van het koor, bracht men de avond
door met kaartspelen, dammen, een quiz etc. en
werd af en toe een hartversterkertje genomen.
Tot besluit deden allen de koffietafel alle eer aan.

VERRASSENDE NEDERLAAG VAN DCV
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV
dat met 8 punten uit 4 wedstrijden op fraaie
wijze de leiding had in haar afdeling, heeft vrjj-
dagavond in de thuiswedstrijd tegen het Zutphen-
se ZDV op verrassende wyze een 11—9 nederlaag
geleden.
Het was overigens een spannende ontmoeting. De
grote kracht van Zutphen lag in de laatste vier
borden want hier legde ZDV de basis voor haar
uiteindelijke overwinning doordat hier liefst 6
punten werden behaald. Toen tegen het einde van
de wedstrijd de stand op 9—9 was gekomen was
de verwachting dat de laatste partij tussen Geer-
ken en Koning in remise zou eindigen. De Vorde-
naar vergiste zich echter in de slotfase waardoor
Koning de overwinning toch nog kon grijpen om
daarmee de eindstand op 11—9 te brengen.
De individuele uitslagen waren:
B. Nijenhuis—J. van Ernst 2—0; J. Oukes—J.
Storm l—1; B. Breuker—J. C. Lammers O—2;
P. van Ooyen—J. Maatman 2—0; J. F. Geerken
G. Koning 0—2; G. ter Beest—F Duvigneau 2—0-
Joh. van Dyk—W. Walgaard 1—1; H. Wansink—
Jan v. Ernst 1—1; A. D. Smeenk—H G. Hoenders
0—2; B. Wentink—C. Offreins O—2.

Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
C. Jansen—P. Roozendaal 0—2; KI. Lenderink
Leunk af g.; H. W. Esselink—R. Mennink 1—1-
Dijkman—Bargeman 2—0; KI. Brinke—G Huls-
hof 0—2; W. Wassink—H. Hulstyn af g.; S.
Wiersma—Joh. Masselink 1—1; Hoenink—J.
Wiersma 2—0; KI. Kranenbarg—A Wassink
2—0.

Jeugdafdeling:
Mombarg—Bennink O—2; Dijkman— v. Langen

—0; Mokkink—R. Bos O—2; G. Bannink—H.
Bannink O—2; Borgonjen—Kreunen O—2; Riet-
man—W. Bos 2—0.

A.s. vrtjdagavond houdt DCV voor haar leden in
zaal Eskes gongwedstryden.



VLOEIBARI
^WARMTE

Ik werk op de FIN A raffinaderij. In dit bedrijf
worden scheepsladingen aardolie omgezet in

benzine, motorolie en . . . in vloeibare warmte voor uw
oliehaardofolieconvector. Flamazur van FIN A is een
superieure kwaliteit haardolie! Flamazur houdt uw
kamer warm, de hele winter langl

VE R KOOP A DRCSSEN:

Brandstoffenhandel
G. WEULEM KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Tel. 05752-1217 VORDEN

VOOR HET WARMSTE VUUR

FINA

Sportieve geschenken geven vreugd

Nylon jacks, sportief, met heerlijk wanne isother-
myl tussenvoering, voor dames, heren en tieners.

En daarbij passen: Nylon wanten en vlotte dames-
pantalons van soepel Helanca, in vele kleuren.

Sporttruien, vesten, pullovers, schitterende d
sins, modellen en kleuren.

Trainingspakken, schaatsmutsen, skiwanten,
turnpakjes.

Voetballen, in leder of plastic. Voetbalschoenen,
Adidas, Honved en Puma, voor topprestaties.

Steeds boeiende spelen: Stratego, Scrable, Mono-
poli, MAh Jongg, Tafeltennis, Badminton, Puz-
zels, Speelkaarten, Poker- en dobbelstenen.

Kampeerartikelen: Slaapzakken, dekenmodel, ook
met prachtige dessins, met dons, leacril of draion;
opvouwbare kamp-tuinstoelen, tafels en rustbed-
den.

Luchtbuksen en -pistolen, ruime keuze. Grote
sortering jacht- en ruitersportgeschenken.

HARTENS'
WAPEN. EN SPORTHANDEL — VORDEN

Elke 6e pul of fles Spar bier gratis met 10 % zegelkorting
Elk pak Spar koffie of potje poederkoffie 25 et goedkoper

zegelkorting
l Spar vacuüm rookworst van 130 et voor 109 et - 11 et ,,
150 gram ontbijtspek van 102 et voor ... 89 et - 9 et „
100 gram Pariser lunchw. van 52 et voor 48 et - ö et „
l fles Spar Jus d'Orange 149 et - 15 et „
l blik appelmoes 89 et - 18 et ,,
l pak gemengde zoutjes 90 et - 18 et ,,
l pak Siam rijst 65 et - 13 et „
l zakje Engels drop 59 et • 12 et „
l cup smeerkaas 55 et - 11 et „
l blik soepballetjes 67 et - 13 et „
•4 Edammer 150 et
200 gram borstplaat 69 et - 7 et „
l zak geroosterd brood 59 et

OP HET VERSE VLEES 10 % ZEGELKORTING ".

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

Graag helpen wij
St. Nicolaas

bij het maken
van zijn keus!

BERGMEUBELEN
BIJZETSTOELTJES
ROTANSTOELEN
ROTANTAFELS
ROOKSTOELEN MET
KUSSENS
RADIO- EN TV-TAFELS
KAPSTOKKEN
BORSTELGARNITUREN
SPD3GELS
NAAD3OXEN
BIJZETTAFELS ENZ.

SCHEMERLAMPEN
IN VELE MODELLEN

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

VOOR MOOIE GESCHEN.
KEN NATUURLIJK NAAR

Boek- en kantoorboekhandel

„Jan Hassink"
Boeken voor jong en oud.
Luxe post in dozen en mappen.
Vulpennen, balpennen.
Schrijfmappen, zakagenda'»
1966

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat op dinsdag 14 de-
cember 1965

GEEN ZITTING VOOR WONING-
ZOEKENDEN A

zal worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 11 januari 1966, des namiddags van half
acht tot half negen.

Vorden, 30 november 1965

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

ROTANSTOELEN
ROTANTAFELS
ROTANDEKKEN

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

VOOR AL UW NUTTIGE

St Nicolaas-geschenken
NAAR

V O R D E N

AUTO-ACCESSOIRES
VOOR IEDERE BEURS

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

Een feestelijk cadeau?
dan naar

P. DEKKER
VORDEN — TELEFOON 1253

U vindt bij ons een ruime keuze in:

ELEKTRISCHE-,

HUISHOUDELIJKE- EN

LUXE APPARATEN

o.a. mixers, elektrische dekens,
broodroosters, wasmachines,
radio, T.V., platenspelers
enz. enz.

Erkende rij-instrukleurs - Nieuwe VW
leiden u op voor uw rijbewijs - Gratis halen en
brengen. Theorieavonden te Vorden en Zutphen.
Bfl voldoende deelname ook te Wichmond.

WANNEER U ZICH OPGEEFT VOOR l JANUARI 1966
BETAALT U DE NU GELDENDE PRIJZEN.

De Veiligste weg voor het succes.

ERKENDE AUTORIJSCHOOL

M. J. VL IELQNDER
Boxtartstraat 8, Zutphen, telefoon 05750-6026
ook voor Wichmond

VOOR VORDEN-WICHMOND

Garage T. J. B O E S V E L D
Dorpsstraat 8, Vorden, telefoon 05752-1329

HET BINNENHUIS
FA. A. P O L M A N

OOK DE SINT GAAT ONZE

meubeltoonzalen zien
HIJ VINDT DAAR EEN ENORME
KOLLEKTIE

O BANKSTELLEN

O HUISKAMERS

O SLAAPKAMERS

O BERGMEUBELEN

O SCHEMERLAMPEN

O FAUTEUILS

O STALEN BEDDEN

O VLOERBEDEKKING

O GORDIJNEN

^

Oud Hollands

m o d e r n
VANAF ZATERDAG 27 NOVEMBER
T.M. VRIJDAG 3 DECEMBER
PERMANENTE TENTOONSTELLING
TOT 9 UUR 'S AVONDS.

VOOR GEZELLIGE- EN KWALITEITSMEUBELEN NAAR

Hel Binnenhuis
UW ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

100 pCI service-Vakmanschap-Kwaliteit

met -
BOVEkoek
gemiddeld 0.24%
méér vet in de melk

A. R. HEUVELINK
EIKENLAAN D 138 e — VORDEN

WESSANEN WORMERVEER



Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

JOS

M. J. VAN DIJK
J. H. VAN DIJK-

ZWEVERINK
Diny, Herman

Vorden, 29 november '65
Graaf van Limburg
Stirumstraat l

Voor de vele blijken van
belangstelling op ons 25-
jarig huwelijksfeest on-
dervonden, allen onze
hartelijke dank.

FAM. BOUWMEESTER

Vorden, december 1965
E 88

Hiermede betuigen wij
onze dank aan allen die
ons l november tot een
onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

A. J. POORTERMAN
G. J. POORTERMAN-

WASSINK

Vorden, december 1965
„'t Hilverdink"

Gevonden: Kralenketting
met Christusbeeld, tegen
advertentiekosten terug
te halen bij
B. van Hackfortweg 62
Vorden

Gevraagd: Pension voor
drie jongens. Volledige
verzorging.
Brieven onder no. 36-1
bureau Contact

Te koop: Ca. 1250 kg
voerwortelen.
H. C. KettelertJ, B. van
Hackfortweg 4, Vorden

Te koop: 2 paar schaat-
sen en Z paar voetbal-
schoenen maat 36-39
H. J. Kerkhoven
't Hoge 24

Te koop: Hetelucht-
kachel. B. A. Luesink,
Bolderhorst B 48.
Vorden

Te koop: Een roodbont
vaarskalf bij
Wed. Klein Bleumink
Almenseweg 58, Vorden

Te koop: Een nieuw-
meJkte maal met 18 li-
ter melk bfl
B. Rouwenhorst, C 22
Vorden

Te koop: Een nuchter
roodbont vaarskalf.
H. J. Veenhuis, Delden,
B 78, Vorden

Te koop: DekrJJpe dek-
beertjes.
H. J. Rietman, Geesink-
weg 15, Warnsveld

Te koop: 2 tomen zware
biggen.
H. W. Mullink, D 155
telefoon 6784

Te koop: Biggen.
G. Vliem
,,De Eersteling"

Te koop: 6 biggen.
D. A. Lenselink
,,Specop"

Te koop: Biggen.
G. J. Eyerkamp, B 35
Vorden

Te koop: 2 tomen mooie
biggen bij
G. J. Harmsen,
„Ezelenbroek"
Hengelo (Gld.)

Te koop: Thebo 5 - huis-
houdkachel - gangloper
(kokos), lang 13 meter
breed 90 cm.
G. W. HAZEKAMP,
E 104, Medler, Vorden

Te koop gevraagd:
Nuchtere stierkalveren,
voor de mesterij.
G. J .Wittenberg
Telefoon 05730-1001
b.g.g. 1055, Lochem

Inplaats van kaarten

DIRK ENZERINK

en

DINI LUESINK

geven u, mede namens wederzydse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden op vrijdag 3 decem-
ber a.s. om 2 uur ten gemeentehuize te
Hengelo (Gld.).

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv.
kerk te Hengelo (Gld.) om 2.30 uur
door de Weleerw. Heer ds. J. J. van
Thiel.

Hengelo (Gld.), F 2
Vorden, Bolderhorst B 48
december 1965

Toekomstig adres: Barchemseweg 75,
Lochem.

Receptie van 4 tot 5 uur in zaal Con-
cordia te Hengelo (Gld.).

A

X
K
K
K
X
K
K
X

HENK HUIZINGA
en

DINY OPPERMAN

n
x
X
X

hebben het genoegen u, mede namens vv
wederzijdse ouders, kennis te geven van (
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de f
voltrekking zal plaats vinden op woens- X
dag 8 december a.s. om 3 uur in het ^
stadhuis van Deventer.

H Vorden, Smidsstraat 17
X Deventer, Rielerweg 95
V december 1965

X Toekomstig adres: Lebuïnuslaan 152,
^ Deventer.

X Receptie van 4.00 tot 6.30 uur in het X
parochiehuis, Bierstraat 52, Deventer.

Inplaats van kaarten

THEA LINNENBANK

n
H
H
X
H

hebben de eer u, mede namens weder- w
zjjdse ouders, kennis te geven van hun f
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- Q
trekking D.V. zal plaats vinden op vrij- /
dag 10 december a.s. om 14.00 uur ten )^
gemeentehuize te Zutphen.
Kerkelyke inzegening in de Broederen-
kerk te Zutphen om 14.45 uur door de
Weleerw. Heer ds. M. G. Sterringa,
Herv. predikant te Zutphen.

Vorden, Nieuwstad 39
Zutphen, Hellenraatplein 15
december 1965

A

Ĥ
 BEN AALDERINK

X
X

Toekomstig adres: C 63, Oolde
Laren (Gld.).

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in ho- X
tel Spaan, Nieuwstad, Zutphen.

ac>c>oc>oc^c>c>c>c>c>c:

KAPSTOKKEN
SCHILDERIJEN

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

OOK NA HAAR TROUWDAG
ZOEKT DE BRUID STEEDS
BIJ

FRANS SMIT
DE DRANKEN UIT

Ook St. Nicolaas w e e t . .
WAAR HIJ PRETTIG
WINKELT

VEEL KEUS HEEFT

EN VOORAL VOORDELIG
KOOPT

A.J.A.

Dames- Heren-
en Jongens-

TRUIEN
Wij laten u niet in de kou staan
KOMT ZIEN EN KOPEN

H. LUTH
NIEUWSTAD 4, VOROEN

THEEBEURZEN
MANDWERK
SIERKUSSENS

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

1830

GEMS METAALWERKEN N.Y.
Vorden, telefoon 05752-1546

Zutphenseweg 5-7

Wij hebben per l januari a.s. plaats vpor:

een jeugdige medewerker
voor afdeling verkoop
Taak:
Archief, telefoon en typewerk, plus post
verzorgen.

Sollicitaties schriftelijk, tele-
fonisch of persoonlijk aan ons
kantoor.

G M.v.L.
AFDELING VORDEN

Winterexcursie
OP DINSDAG 14 DECEMBER
A.S.

Bezichtiging van:

a) De al reeds bijna voltooide verkaveling
te Hengelo (Gld.) (rondrit met toe-
lichting).

b) Daarna bezoek aan een tweetal bedrij-
ven te Doetinchem en Zelhem.
Bijzonderheden deze bedrijven betref-
fende, worden verstrekt door de assi-
stent van de Rijkslandbouwvoorlich-
tingsdienst.

Vertrek 's morgens om 9 uur
en terug om ca. 5 uur.
Opgave voor of op 10 decem-
ber a.s. bij een der bestuursle-
den.

Het bestuur.

O N Z E W E E K R E K L A M E
Grote blikken HARING IN TOMATENSAUS

MAGGI AROMA, deze week 2 flesjes voor

79
135

10 ROLLETJES DROP

2 ZAKJES DROP

89
69

Litersblikken SPERZIEBONEN

5 grote repen CHOCOLADE

NESTLÊ SLAGROOM, nu per blikje

89
69
89

250 gram BANKETBAKKERSKOEKJES

200 gram CHOCOLADEBEESTJES

200 gram PRALINE BONBONS

59
98
98

Dubbele pakken CUSTARD

10 zakjes VANILLESUIKER

2 dubbele blikken LEVERPASTEI

300 gram ZOUTE PINDA'S

59
39
99
79

200 gram SNIJWORST

150 gram ROOKVLEES

500 gram v. v. GOUDSE KAAS

500 gram FIJNE BELEGEN KAAS
BIJ 500 GRAM PEULVRUCHTEN,

l ROOKWORST a 250 gram voor

98
95

169
198

98
BIJ 2 ZAKJES PUDDING,

GRATIS het jeugdboek „Alleen op de wereld"
79

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

OOK MET ST. NICOLAAS
VOOR HEEL DE BURGERIJ

„Jan Hassink's"

rookgerei
Aanstekers, asbakken, kokers,
tabakszakken, pijpen, enz. enz.

met \ d

vöe,tbalschoen
defrkr

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel

Reserveer 18 dec.
Voor de KLAVERJASWED.

STRIJD bU CAFÉ „DE ZON"

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

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

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

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

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

ATTENTIE!! ATTENTIE!!

Voor geschenken
GROOT OF KLEIN,
MOET U BIJ

J. H. WILTIHK
ZIJN.

O.a.:
HAARDROOGKAPPEN
VENTILATORKACHELS
KOFFIEMOLENS
STRIJKIJZERS
GASFORNUIZEN
CENTRD7UGES
WASMACHINES
BRABANTIA. EN
TOMADOARTDÏELEN

HET HOGE 26

Eenieder die graag wil weten hoe men per dag
S flessen whisky kan drinken en dan nog normaal
kan blijven, geven wij graag advies. Uiteraard
dient men dan 3 flessen whisky mee te brengen.

Van eenieder, die mij kan zeggen, hoe men het
klaarspeelt om in de gevangenis te zitten en te-
vens gewoon thuis te zyn, zou ik gaarne alle in-
lichtingen willen ontvangen.

Eenieder, die graag wil weten wat er waar is van
de roddelpraatjes, die In omloop zyn, stelle zich
met my" en myn kinderen in verbinding.

Zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur zijn wij te spre-
ken aan ons bedrijf, Nijverheidsweg 4, Vorden.

Gelieve uw auto mee te brengen, dan kunt u met-
een onze

superbenzine tanken, a 45 et per Itr
ZUIVERE BENZINE, ZONDER VUILIGHEID !

N. j. KEUNE



V> ;

nog qezelliq Sinterklazen in
even

hét WINKELCENTRUM

Henk van Ark Koerselman Kroneman
HAARDEN — KACHELS

HUISH. ARTHtELEN

LAND. EN
TUENGEREEDSCHAP

GALANTERIÊN

SPEELGOEDEREN

GLAS- EN AARDEWERK

HOEDEN

HANDSCHOENEN

SJAALS

BONTMUTSEN

Visser
TEXTIEL

KONFEKTIE

MEUBELEN

Wiekarl
GEBAK

BOTERLETTEBS

MARSEPEINFIGUREN

Dit alles - en nog veel meer -
vindt u (bijna) onder één dak

RUIME PARKEERGELEGENHEID

Hofleveranciers van
Sint Nicolaas .-W

sensationeel nieuws

B O R G O N J E N
Kerkstraat 13

Vorden — Telefoon 1385 NEQCHIDe nieuwe
mooi, licht, veelzijdig~maar vooral praktisch.
Slechts f495.-. Vraag brochure of demonstratie

Feestdagen j maar dan toch zeer
zeker ook voor moeder !

Laat u daarom op ieder gewenst tijdstip iets heerlijks uit de
keuken van de ROTONDE bezorgen o.a. HEERLIJKE SALA-
DES in iedere prijsklasse.

Bitterballen, 2 voor ƒ 0,251/2 Haan ƒ 2,50
Nasi „Speciaal"
Bami „Speciaal"
Biefstuk
Karbonade ƒ 1,25 -
Slaatjes , 0,50 -
Heerlijke frites

0,25
0,25
0,25
0,65
0,75
0,75

Croquetten
Nasi- en Bamiballen
Fricandellen
Gehakt met uitje
Loempia
Braadworst

EN DAN ZO'N HEERLIJK IJSTOETJE

'/2 liter «s ƒ1 ,50 Hele liter ijs , 2 ,75
IJstaarten f 3, „ 6,25

Lunchroom DE ROTONDE
Telefoon 05752-1519 — Vorden

TAFELKLEDEN
KAPSTOKKLEDEN
DIVANKLEDEN

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

UITVOERING
Herv. Meisjes- en

Jongensclubs
op vrijdag 10 december in Irene.
Opgevoerd wordt het toneelstuk

„Eén dag huisknecht"
en andere schetsjes.

Entree ƒ 1,50 per persoon

AANVANG HALF ACHT

St. Nicolaasgeschenk
voor moeder
EEN MOOIE BLOEIENDE
PLANT
CYCLAMEN MET VEEL
KNOPPEN
PRACHT PLANTEN

V O O R NUTTIGE

G E S C H E N K E N

VERPAKTE LAKENS EN

ONTBIJTLAKENS

SCHORTEN EN DUSTERS

OVERHEMDEN

[ENDERS

SOKKEN

NYLON DUSTERS EN

NACHTHEMDEN

ZAKDOEKEN

ZELFBINDERS ENZ.

Alles verpakt in mooi St. Nicolaaspapier

voor
huidverzorging

en make-np
v-ooojo'oo-̂ »

parfums

LANCÓME
HBQ9HHBĤ B̂BHIQ035BDQHI

DEPOSITAIRE.:

DROGISTERIJ

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

r Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

ZONDAG 5 DECEMBER, 8 UUR:

Zo'n soort meisje
Een film over jonge mensen, die harde le-

venslessen moesten leren.

TOEGANG 18 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

VALHELMEN,
DIVERSE SOORTEN

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

DAMES,

Helanca broeken
inu heerlijk om te dragen.
Komt onze kollektie zien !

H. LUTK
NIEUWSTAD — VORDEN

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

C. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Waarschuwing
De prijzen van gedistilleerd
worden per l januari met plm.
ƒ 1,60 per liter verhoogd.
We verkopen voorlopig onze
prima dranken nog voor de be-
kende lage prijzen en geven bjj
3 liter een fles likeur en b\j 5
liter een fles wyn cadeau.
De drie beste schatters winnen
weer een liter jenever.

Beleefd aanbevelend,

Café ,,'tZwaantje"
G. ZUURVELD

Speelgoederen
van „JAN HASSINK"

HET HOOGST GEPREZEN
HET LAAGST GEPRIJSD

Kom vooral eens kijken naar de
TRIX-treinen en metalen
bouwdozen

KIBRI-plasti cbou wdozen
Gezelschapsspelen

Legpuzzels tot 2000 stukjes, voor groot en
klein.

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



2 december 1965 Tweede blad Contact 27e jaargang no. 36

Rekord omzetten bij CLV „Ons Belang"
afscheid van voorzitter H. Kaemingk

Op de algemene ledenvergadering van de Coöp.
Landbouwvereniging ,,Ons Belang" te Linde, die
in zaal Schoenaker op de Kranenburg werd ge-
houden, is weer zonneklaar gebleken, dat deze
vereniging oergezond is. Opnieuw werd het een
,,rekord-jaar", daar zowel de kilogrammenomzet
als de financiële omzet beduidend stegen. Dit was
mede te danken aan een uitstekend gevoerd be-
leid. Naast de bewondering van de leden voor de
bereikte resultaten, was er echter ook een tikje
weemoed, in verband met het afscheid van hun
prominente voorzitter, de heer H. J. Kaemingk,
daar deze de 70-jarige leeftijd had bereikt en niet
meer herkiesbaar was volgens de nieuwe statuten.
Voorzitter Kaemingk, die men zijn leeftijd niet
aanziet, zwaaide ook deze, voor hem als voorzit-
ter laatste, jaarvergadering met soepele en krach-
tige hand de hamer.
Hij heette speciaal oud-direkteur, de heer D. Klein
Bleumink uit Hengelo (Gld.) welkom en wenste
kommissaris, de heer Weernink en werknemer,
de heer Langwerden, een spoedig herstel toe.
Spreker wees in zijn openingswoord op het jaar
1964, dat goed was geweest voor de boerenstand,
terwijl de eerste helft 1965 daartegenover niet zo
gunstig was. Hoewel de boerenstand niet deelt in
de huidige welvaart, zijn er toch ook lichtpunten
o.a. de gemeenschappelijke markt en het prijsbe-
leid in de EEG. De heer Kaemingk behandelde
hierna in vogelvlucht de EEG en de betekenis
hiervan voor de agrariërs o.m. de produktie der
Nederlandse pluimveestapel, de export van eieren,
de opkomst der Duitse pluimvee-markt, de kui-
kenmesterij, de melkprijs, varkens- en rundvee-
prijzen. Spreker zag de toekomst niet zorgelijk
tegemoet en zag wel perspektief, zodat het ko-
mende jaar zeker met vertrouwen tegemoet ge-
zien kan worden.
Na de onveranderde goedkeuring van de notulen
van sekretaris, de heer B. G. Lichtenberg, maakte
de voorzitter geheel onverwacht het voorstel van
bestuur en raad van kommissarissen bekend om
oud-direkteur, de heer D. Klein Bleumink, tot ere-
lid der vereniging te benoemen. Met een spontaan
applaus gaven de leden eenstemmig hun goedkeu-
ring aan dit voorstel, waarna de heer Klein Bleu-
mink zijn hartelijke dank voor deze verrassende
benoeming uitsprak.
De nieuwe direkteur, de heer G. Bannink, gaf
hierna op duidelijke wijze een overzicht van de
financiële en organisatorische verrichtingen van
de vereniging over het boekjaar l juli 1964 tot en
met 30 juni 1965; hierin waren mede vervat de
voorstellen tot afschrijving op de aktiva der ver-
eniging en de reservering van ƒ 965,58.
Hierna volgde de behandeling en vaststelling van
de resultatenrekening. De direkteur wees in zijn
slotwoord nog op verschillende aktiviteiten o.m.
de praatavonden van de kuikenmestersclub, de
dringende behoefte aan meer silo-ruimte en deel-
de mede, dat het filiaal voor enkele halve dagen
per week zal worden gesloten, dit i.v.m. het feit
dat de bezorging van de bestelde goederen bij de
leden aan huis steeds meer toeneemt. Hij dankte
de leden voor hun trouwe afname, het personeel
voor hun plichtsbetrachting en goede teamgeest
en de bestuurskolleges voor hun prettige samen-
werking. Ook aan de scheidende funktionarissen
bracht hij hartelijk dank.
Mede naar aanleiding van de mededeling der di-
rekteur betreffende de uitbreiding der silo-ruimte,
kwam de voorzitter hierna met een voorstel tot
verhoging van het krediet met ca. ƒ 100.000,—
(indien nodig) voor de eventuele financiering van
deze nieuwbouw/uitbreiding. De leden konden zich
hiermee akkoord verklaren.
Met het voorstel van het bestuur, om van het
overschot over het boekjaar l juli 1964 tot en
met 30 juni 1965, groot ƒ 59.404,62, anderhalf
procent pro-rato de afname der leden in voormeld
boekjaar, ofwel ƒ 58.439,04, bij te schrijven op le-
denrekening en het dan nog resterende bedrag
ad. ƒ 965,58 toe te voegen aan het reservefonds
der vereniging, verklaarden allen zich akkoord.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd inplaats
van de heer H. J. Kaemingk, gekozen de heer
J. W. Boeyink. De heer W. Norde werd herkozen.
De nieuwe voorzitter zal uit het bestuur of raad
van kommissarissen worden gekozen (onderling).
In de raad van kommissarissen werden herkozen
de heren G. J. Lindenschot en H. Meulenbrugge
(voorzitter) terwijl inplaats van de heer H. J.
Weernink (die zich niet herkiesbaar stelde) diens
zoon, H. R. Weernink, werd gekozen.
De voorzitter dankte in hartelijke woorden de
scheidende kommissaris, de heer Weernink, die
vele jaren bijzonder aktief was en de vereniging
een warm hart toedroeg. Zijn echtgenote zal een
kleine attentie ontvangen, terwijl het bestuur zich
nog nader zal beraden over een blijvend aanden-
ken voor de scheidende funktionaris.
Namens de beide bestuurskolleges en de leden,
sprak de heer W. Norde vervolgens hartelijke en
waarderende woorden tot de scheidende voorzitter
de heer H. Kaemingk, voor het vele werk voor en
in het belang der vereniging verricht. Meer dan
25 jaar hebt u, aldus spreker, deel uit gemaakt
van een der bestuurskolleges, waarvan de laatste
5 jaar als voorzitter. Gaarne hadden we u nog als
voorzitter in ons midden gehouden; u bent nog erg
vitaal, maar wij respekteren uw wens er nu een
streep onder te zetten. In de loop der jaren hebt
u in de agrarische sektor en daarbuiten vele funk-
ties vervuld en nog vervuld. U respekteerde de
mening van anderen, had gevoel voor humor en
schiep in onze kolleges een prettige sfeer. Uw ta-
lenten en kapaciteiten hebt u in dienst gesteld
van de coöperatie in het algemeen; dat uw werk
in landelijk, provinciaal, regionaal en plaatselijk
verband allerwegen is erkend, bleek op 30 april
toen u Ridder in de Orde van Oranje Nassau
werd. Spreker overhandigde daarna als blijk van
grote dank en waardering een blijvend aandenken
in de vorm van een fraaie ruststoel.
Als tweede spreker uitte oud-direkteur, de heer
Klein Bleumink, zijn grote waardering voor de
scheidende voorzitter, met wie hij bijzonder prettig
had samengewerkt, gedurende een reeks van ja-
ren. Hij herinnerde o.m. aan belangrijk genomen
besluiten, de voorlichting e.a. Hij prees het in-
zicht en de besluitvaardigheid van de heer Kae-
mingk, die door zijn veelzijdige en langdurige ak-
tiviteiten op agrarisch terrein, regionaal, provin-
ciaal en landelijk kan bogen op een rijpe ervaring.
Persoonlijk dankte hij hem voor het genoten ver-
trouwen, de ondervonden vriendschap en de zeer
prettige samenwerking. Spreker memoreerde ook
de gastvrije ontvangsten op erve ,,Broekhuis" en
wenste hem tot besluit nog vele jaren in gezond-
heid toe met zijn gezin. Ook bracht de oud-direk-
teur nog hartelijke afscheidswoorden tot de heer
Weernink, het scheidende lid in de raad van kom-
missarissen.

De voorzitter richtte zich hierna in treffende
woorden tot de leden die hij dankte voor hun
eensgezinde samenwerking en medewerking. Ik
heb dit werk steeds met veel plezier gedaan, en
nooit is er in de kolleges zelfs een wanklank ge-
hoord, er was een goede onderlinge harmonie.
T.a.v. de toekomst wenste hij het bestuur een wijs
beleid toe en was hij vol goede moed.
Op voorstel van de heer Norde werd de heer
Kaemingk hierna tot erelid benoemd, wat de le-
den onderstreepten met een luid applaus.
Uit het jaarverslag over het boekjaar l juli 1964
tot en met 30 juni 1965, bleek, dat het ledenaan-
tal, dat vorig jaar 254 bedroeg, per 30 juni 1965
was gestegen tot 257.
In het afgelopen jaar werden 10 bestuurs- en 8
gekombineerde vergaderingen met raad van kom-
missarissen gehouden. Tot de meest belangrijke
besluiten, die hier werden genomen, mogen wor-
den genoemd: a de benoeming van de heer G.
Bannink tot direkteur van de vereniging; b het
besluit tot het in bedrijf stellen van een korrel-
en brokjespers in het hoofdgebouw; c de bouw
van een garage, annex opslagloods; d het doen
verrichten van dringende onderhoudswerken aan
de direkteurswoning.
Na meer dan 26 jaar beëindigde de heer A. J.
Lenselink zijn funktie als lid van de raad van
kommissarissen.
In de samenstelling van het personeel ontstond
enige mutatie. Mej. W. E. Hiddink vertrok per
31 mei jl. Tot algemeen assistent op het kantoor
werd per l juli jl. benoemd de heer J. G. ten Bok-
kel te St. Laurens bij Middelburg.
De heer D. Klein Bleumink, sinds l december 1945
direkteur der vereniging, beëindigde wegens het
bereiken van de 65-jarige leeftijd, zijn funktie per
30 juni 1965, waartoe als zijn opvolger werd be-
noemd de heer G. Bannink.
Het boekjaar 1964-1965 was t.a.v. de omzet en
het financieel resultaat weer bijzonder goed. Na
een zeer behoorlijke afschrijving en reservering,
resteerde een voordelig saldo. De geldomzet en
de omzet in kilogrammen is beduidend gestegen
en het totaal overtrof de omzet van elk der vorige
boekjaren. Was 1963-1964 reeds een rekord-jubi-
leum-jaar, het boekjaar 1964-1965 was, op basis
van de omzet van het voorgaande boekjaar, we-
derom een rekord-jaar; men noteerde een omzet-
vermeerdering van ,,rond" 8 %, terwijl de geld-
omzet steeg met ,,rond" 18 %.
De totaal-omzet in kilogrammen bedroeg over
1964-1965: 12.171.957 kg tegen 11.288.698 kg in
het voorgaande jaar, derhalve een vermeerdering
van 883.259 kg is 7,82 %. Gespecificeerd bedroeg
de omzet: aan CLO-mengvoeders 8.438.306 kg,
enkelvoudige voeders 560.041 kg, meststoffen

Tanden idem f Kis

IVOROL
Onbetwist de beste tandpasta

1.593.538 kg, brandstoffen WJ.822 kg, zaaizaden-
en granen 42.461 kg, pootaardappelen 11.707 kg,
bestrijdingsmiddelen 2.592 kg, ruwvoeders 558.790
kg en diversen 235.700 kg. Aan CLO mengvoe-
ders werd gefabriceerd: 7.144.087 kg t.w. rund-
veevoeders 294.688 kg, varkensvoeders 3.864.139
kg en pluimveevoeders 2.985 260 kg. In het vorige
boekjaar werden 6.744.887 kg CLO-mengvoeders
gefabriceerd, zodat er nu sprake was van een
,,meer-produktie" van 399.200 kg ofwel „rond"
6 %.
Er werd een overzicht gegeven van de totaal-om-
zetten en gefabriceerde hoeveelheden CLO-meng-
voeders gedurende een aantal achtereenvolgende
jaren, waaruit bleek, dat de varkensstapel een
beduidende uitbreiding heeft ondergaan, terwijl
de ,pluimveestapel" daarentegen sterk kromp.
De produktie van rundveevoeders liep wat terug
o.a. doordat men deze steeds meer als „gereed
produkt" werden en worden betrokken, voorna-
menlijk in de vorm van brokjes en korrels. De
omzet in rundveevoeders steeg nl. met 199.850 kg.
Het mesten van slachtkuikens wordt op steeds
groter schaal uitgeoefend door de leden; deze
werden afgeleverd aan de N.V. Pluimveeslachte-
rij „Wezep", terwijl de eieren werden afgeleverd
aan de OPC (Oostelijke Pluimvee-Coöperatie) te
Enschede. In totaal werden aangevoerd en afge-
zet: 5.012.222 stuks eieren voor ƒ 543.787,61 en
321.030 stuks pluimvee voor ƒ 638.477,82 totaal
ƒ 1.182.265,43.
De geldomzet bedroeg: CLV ,,Ons Belang"
ƒ 3. 965.692,53 en de afdeling „pluimvee en eie-
ren" ƒ 1.182.265,43, totaal dus ƒ 5.147.957,96.
De afname door leden bedroeg 97,4 % (vorig jaar
97,9 %), terwijl door zusterverenigingen en/of
landbouwers (niet-leden) voor 2,6 % werd afge-
nomen (2,1 %).
In de loop van het jaar werd een installatie ge-
bouwd voor het fabriceren van „buikvoeders" met
de daarvoor benodigde vervoerstraktie, hetwelk
in een behoefte bleek te voorzien. Ook de aan-
schaf van een korrel- en brokjespers bleek een
aanwinst te zijn, evenals de nieuwe garage en op-
slagloods, waardoor het vervoermateriaal thans
in één garage kan worden geplaatst. Alle in het
bedrijf aanwezige machines en installaties verke-
ren in goede staat. Met de verrijdbare aardappel-
stoominstal. annex wasmachine, werden 25.800 kg
aardappelen, gestoomd, gekneusd en gewassen.
Ook in het afgelopen boekjaar waren de heren
Nekkers en Knoef voor de vereniging werkzaam
resp. als veevoedingsvoorlichter en pluimveeselek-
teur en verrichten hun werk zeer verdienstelijk.
De kuikenmesters uit deze omgeving, die zich
verenigd hebben in de „Kuikenmestersclub Linde
en Omstreken" komen regelmatig bijeen, teneinde
diverse aspekten van de kuikenmesterij te bespre-
ken. Voorzitter is de heer H. Weenk, terwijl de
heer G. Bannink sekretaris is. Adviseur is de heer
J. Stam te Goor.
Men kon wederom melding maken van het feit,
dat de vereniging voor wat de kontrole op de fa-
brikage van CLO-mengvoeders betrof, in de klas-
se „uitmuntend" is geplaatst.

NEDERLAAG EN REMISES VOOR
NIJENHUIS

In de strijd om het persoonlijk damkampioenschap
van Gelderland, heeft onze plaatsgenoot, de hoer
B. Nijenhuis in de hoofdklasse zowel tegen Heu-
men uit Arnhem als tegen Braam uit Haalderen
remise weten te behalen. Zijn laatste partij in de
hoofdklasse heeft hij verloren van de kampioens-
kandidaat, Van Silfhout uit Bennekom.

TOUWTREKTEAMS WARKEN EN
MEDLER GEHULDIGD

In zaal Bos, „De Groene Jager" te Barchem, heb-
ben de touwtrekkers Mlit de Acherhoek zaterdag-
avond de bloemetjes buiten gezet tijdens de tradi-
tionele propaganda-feestavond van de NTB.
De toneelvereniging TAO uit de Wildenborch gaf
hier een geslaagde uitvoering van het 3-bedrijvige
blijspel „Drie dooie dienders", geschreven door
Maximilian Vitus onder regie van de heer Huidink
uit Ampsen-Lochem. Er werd hartelijk gelachen
om de dolkomische scènes en spelers en speelsters
kregen na afloop een dankbaar applaus, evenals
de regisseur en de grimeur en de medewerkers
achter de schermen. Voorzitter, de heer Mar kink,
herinnerde in zijn feesttoespraak aan het druk be-
zette seizoen met de maandelijkse toernooien, de
deelneming aan nationale touwtrekwedstrijden in
Amsterdam en Friesland en de Internationale
wedstrijden om het Europees kampioenschap 1965
te Londen, waar het Nederlandse team een eer-
volle derde prijs behaalde. De Ned. Touwtrek Bond
heeft reeds algemeen erkenning gekregen o.m.
ontving men uit de sporttoto een belangrijke fi-
nanciële ruggesteun, terwijl een belangrijke stap
in de goede richting de Koninklijke Goedkeuring
was d.d. 17 mei 1965. Ook is het lidmaatschap van
de Ned. Sport Federatie aangevraagd.

neus, keel en borst van vastzittend

Het hoogtepunt van de avond was de huldiging
van de kampioenen uit de diverse afdelingen. De
voorzitter sprak waarderende woorden aan het
adres van Warken l, het team dat in de A-klasse
met 56 punten als eerste eindigde. Aanvoerder, de
heer J. Steege, mocht hierna J^fraaie wisselbe-
ker (die verleden jaar door iHper l werd ge-
wonnen) in ontvangst nemen. Als blijvende her-
innering ontvingen de leden van de ploeg een
fraaie draagmedaille. Ook Medler 2 mocht voor
het voetlicht verschijnen, zij werden kampioen in
de B-klasse met eveneens 56 punten, voor welke
prestatie zij een prachtige standerd kregen aan-
geboden. Warken 3 was de t^^jioen in de D-
klasse en werd ook gehuldigd.^^
Alle kampioensploegen kregen van diverse vereni-
gingen, aangesloten bij de NTB, nog fraaie bloe-
men en-of de „bekende enveloppe met inhoud".
De touwtrekvereniging „Heure" uit Borculo kreeg
nog een aardige verrassing, een wandbord voor
het nieuwe clubhuis, aangeboden door de heer J.
Steege namens de NTB, i.v.m. hun 10-jarig be-
staan.
In zijn slotwoord bracht de voorzitter harelijk
dank aan TAO voor het vertoonde spel. Tot ruim
l uur werd er hierna nog gezellig gedanst met
muziek van ,,de Favorita's". Het geheel was een
geslaagde afsluiting van een druk bezet touw-
trekseizoen.

VOETBALPROGRAMMA
Het voetbalprogramma voor a.s. zondag ziet er
als volgt uit: Vorden l—Ajax 1; AZC 4—Vorden
3; Vorden 4—De Hoven 7; Grol A—Vorden A;
Hercules A—Vorden C; Vorden D—Drempt Voor-
uit A; Vorden E—AZC D.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Jy, jij
staat op straat,
met je grote mond en praat.
Je grote mond
schreeuwt 't rond,
wat in je leeft, en om moraal
niet geeft, schuif je een ander in de schoenen.
Je praat en zegt, wat in je eigen hart omgaat.
Als men een ander goed belicht
doen ze voor jou een oogje dicht.
Wat jij kunt deoiken,
heeft die ander nooit gedacht.
Wat jij kunt doen,
daarvoor heeft die ander te veel fatsoen.
Men kijkt naar je en haalt de schouders op
en de persoon in kwestie denkt :
Kijk naar je zelf ! ! ! Houd toch op.

Voor huidgezondheid

PUROL
BELANGRIJK BERICHT VOOR INVALIDEN,

DIE (NOG) GEEN INVALIDITEITSRENTE
GENIETEN

Zoals bekend mag worden verondersteld, hebben
personen, die vroeger in het bezit van een rente-
kaart zijn geweest, recht op een invaliditeitsrente,
indien zij door ziekte of gebreken buiten staat
zijn met arbeid een derde van het normaal gel-
dende loon te verdienen en voor hen tenminste
150 rentezegels zijn geplakt.
Het is gebleken, dat veel invalide personen, onder
wie vooral zelfstandigen en gehuwde vrouwen, er
niet bij hebben stilgestaan, dat zij vroeger een
rentekaart hebben gehad. Zij kunnen alsnog een
invaliditeitsrente aanvragen.
Voor hen, voor wie minder dan 150 rentezegels
zijn geboekt en die sedert een datum gelegen vóór
l januari 1965 invalide zijn, was door de Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid de moge-
lijkheid geopend de ontbrekende premies aan te
vullen door betaling in geld, indien een daartoe
strekkend verzoek vóór l juli 1965 was ingediend.
Deze datum is thans verlengd tot l januari 1966.
Belanghebbenden wordt dus aangeraden zich hier-
omtrent nog vóór l januari 1966 tot de Raad van
Arbeid te wenden.

OOK DE SINT STEEDS

FIER EN FIT,

HAALT Z'N DRANKEN BIJ

F R A N S S M I T

O. L. DORPSSCHOOL

St. Nico'aasfeest
vrijdag 3 december a.s. in het
Nutsgebouw.

Leerlingen van de klassen l
t.m. 3 en de nieuwelingen zijn
om 9 uur bij school.

Belangstellende ouders zijn welkom

Edel-antraciet
DIVERSE AFMETINGEN

Kranenbarg
TELEFOON 1217

Voor Sinterklaas
DE KOMENDE
FEESTDAGEN EN LANGE
WINTERAVONDEN

Televisie
Radio
Bandrecorders. . .
Platenspelers , ,

vanaf ƒ 728,-

,. 79.-

„ 298,-

Nu nog voordeel
3 langspeelplaten voor maar ƒ 9,95

bij aankoop van een Philips platen-

speler

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

VOORRADIG

Import-antraciet
ƒ 8,— per hl

Kranenbarg
TELEFOON 1217

DOOR JAREN TROUW

St. Nicolaasbal
in 't Nutsgebouw

a.s. zaterdag 7 uur niet het be-

kende show- en dansorkest

„THE ROCKIN DRD7TERS"

ROKZADELS VOOR DAMES-
FIETSEN IN 3 KLEUREN

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Siemerink
Vorden

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Bracht u al een
bezoek aan het

WINKELCENTRUM
NIEUWSTAD?

Zie de etalages waar
Zwarte Piet alles
verkeerd bezorgde



^

REGEN EN SNEEUW

Parapluie weer
Wij hebben ze voor u

H. LUTH
NIEUWSTAD 4, VORDEN

Kijk maar!!
Uw voordeel ligt
voor het grijpen

1 literblik Nasi Goreng

t literblik Doperwten

1 literblik Aardbeien

139

79

139

400 gr. magere Speklappen 169
DIEPVRIES

500 gr. Bakbloedworst

Voogsgeerd

95

TELEFOON 1350

St. Nicolaas-aanbiedinp <
op de Vordense markt

4 Letters f 1.00
behalve de M en W 80 cent

Beestjes f 0.59melk en puur, 150 gram

VERDER ALLE SNOEP-

SOORTEN VER BENEDEN

DE NORMALE PRIJS

). AMAN
VRIEZENVEEN

Ook deze week zijn wij

op de markt!

TEXTIELHANDEL

H. J. MAATMAN
NIJVERDAL

Huiseigenaars, Opgelet!!
NATTE MUREN BINNEN 10 DAGEN GEGARANDEERD
DROOG DOOR

A 4 (in het bijzonder voor opstijgende vochtigheid).

A O de onzichtbare „tweede huid" beschermt gevels
tegen slagregens, 10 jaar garantie.

Alleenverkoop voor Vorden

SCHILDERSBEDRIJF

v.h. J. v. d. Wal
't Hoge la — Vorden — Telefoon 1208

WILT U LEKKER
SMULLEN MET
ST. NICOLAAS?

Trakteer dan eens
op onze

VERSE
HAANTJES

tel. 1283 tel. 1214

Bupro-gas
Het ga» voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenharg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

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

Zoekt u voor uw geld een

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

6 rente
Inlichtingen en prospect!
by :

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

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

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

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

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

Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Retexturingbedrijf

flCCURDAT N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze
maand:
jumpers, vesten en
truien chemisch rei-
nigen ƒ 2 , —

Tevens uw adres voor:
Verven, onzichtbaar
stoppen, plisseren en
overhemdenrepara-
tie.

Vorden:
FA. LUTH
KLEDINGMAGAZIJN

WOLLEN DEKENS
DRALON DEKENS
ELEKTRISCHE DEKENS

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

Voor:

BOTERLETTERS
MARSEPEIN
SPECULAAS
SPECULAASPOPPEN
GEVULD SPECULAAS

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

H. J. KERKHOVEN
Telefoon 1394

Specialiteit in zwanehalzen

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Triumph
automobielshow

TE RUURLO IN HOTEL
„DE KEIZERSKROON"

Vrijdag 8 december, 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 4 december, 10.00 - 22.00 uur
Zondag 5 december, 10.00 - 22.00 uur
Maandag 6 december, 10.00 - 22.00 uur

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. B. Wolsink & Zn.
HENGELO (GLD.)

TELEFOON 05753-1256

WOENSDAGAVOND
CEMBER

grote klaverjaswedstrijd
Opgave zo spoedig mogelijk,
mejjof zonder maat.
PKCHTIGE PRIJZEN !

LUNCHROOM

ie^pf

i01

De Rotonde
Kerkstraat 3, telefoon 1519, Vorden

De hele week
Nekkarbonade 500 gram 280 et
Ribkarbonade 500 gram 290 et
Haaskarbonade 500 gram 300 et

Vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 100
250 gram fijne rookworst 100
200 gram boterhamworst 70
200 gram hoofdkaas 70
200 gram plokworst 100
200 gram kalfspathé 100

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor Vaders verlanglijstje

GAAT SINT NICOLAAS

NAAR SIGARENMAGAZIJN

D. B o e r s m a
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

A.8. ZATERDAG 4 DEC.

D A N S E N
ZAAL MICHELS
HENGELO (GLD.)

Orkest:

„DIE GOLDENE COMBO'

St. Nicolaasaktie '65
VERZILVEREN VAN
PRIJSBONNEN

op woensdag- l december
vrydag 3 december van 8-9 uur
in hotel ,,'t Wapen van Vorden"

laatste gelegenheid
MAANDAGAVOND
6 DECEMBER

eveneens van 8-9 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden"

Zoekt U een geschenk
kom dan eens kijken bij

Boek- en kantoorboekhandel

fa. Hietbrink
voor iedereen een passend
cadeau

A B C D E F G H I J K L M N

NOG RUIME VOORRAAD

Choco lade - l e t t e rs
SIGARENMAGAZIJN

D. B o e r s m a
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

O P Q R S T U V W X Y Z

St. Nicolaasaktie 1965
Bij de dit voorjaar gehouden
enquête voor een St. Nicolaas-
aktie, zijn vele inzendingen
binnengekomen.
Uit de uitvoerbare suggesties
Is een prijswinnaar geloot.
Gelukkige winnaar voor de
prijs van ƒ 25,— is:

D. J. A. KLEIN BRAMEL,
11, Vorden

TELEVISIETAFELS
MINISETS
BIJZET- EN SALONTAFELS

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN

BOE HET z e l f
VOOR AL UW

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

Storm, sneeuw
of vorst
deren u niet!

U stapt in een warm bed en
slaapt de hele nacht veilig
warm onder of op uw

elektrisch verwarmde deken
Maak nu uw keus uit de besten

ERRES, PHILIPS,
INVENTUM

Een echte ERRES-DEKEN
al voor f 69,—

U kunt ze zien en inlichtingen
vragen bij

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Koten bestellen ?
Telefoon 1217 bellen!


