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Ds. J. J. VAN ZORGE 25 JAAR PREDIKANT
Woensdag 10 januari was het 25 jaar geleden dat
Ds. J. J. van Zorge werd bevestigd als predikant
in de Nederlands Hervormde Kerk.
Ds. van Zorge werd op 13 mei 1909 in de Biesbos
geboren. In 1913 verhuisden zijn ouders naar Le-
melerveld waar hij zijn jeugd doorbracht. De heer
van Zorge bezocht eerst het gemeentelijk gymna-
sium te Doetinchem en studeerde daarna nog on-
geveer 4 jaar theologie aan de Rijks Universiteit
te Utrecht. Tijdens zijn studententijd was hij enige
tijd voorzitter van het studentengezelschap Vin-
culum, waarvan hij nog erelid is.
Nadat de heer van Zorge op 6 november 1935
door het provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland
was toegelaten tot de evangeliebediening in de
Ned. Hervormde Kerk was hij in de winter 1935-
1936 vijf maanden hulpprediker te Emmer Com-
pascum. Met ingang van l mei 1936 werd hij be-
noemd tot hulpprediker te Kloosterhaar-Sibculo,
een grote evangelisatiepost die in die dagen nog
onder de hervormde gemeente Hardenberg ressor-
teerde. Ds. van Zorge was daar eerst ruim ander-
half jaar werkzaam als hulpprediker en nadat deze
evangelisatiepost een zelfstandige gemeente was
geworden werd hij op 10 januari 1937 door Ds. D.
Siemelink bevestigd als eerste predikant van de
hervormde gemeente van Kloosterhaar. Op 23 fe-
bruari 1941 verwisselde de jubilaris deze gemeen-
te met die van Nederhorst den Berg in de classis
Hilversum, vanwaar hij op 28 juli 1946 naar Hat-
tem vertrok. Daarna stond Ds. van Zorge nog
ruim vier en een half jaar te Uithuizermee-
den en sinds 12 april 1959 dient hij de hervormde
gemeente van Vorden.
Tijdens zijn ambtsbediening te Hattem ging Ds.
van Zorge in 1949 in militaire dienst en was toen
enige tijd op Oost-Java en op Borneo werkzaam
als legerpredikant. Naderhand heeft hij nog ver-
schillende herhalingsoefeningen meegemaakt en
omdat de jongeren van de hervormde predikanten
verstek lieten gaan is hij het vorige jaar nog on-
geveer 5 maanden bij de parate troepen werkzaam
geweest als legei-predikant.

A.s. zondag zal Ds. van Zorge tijdens de mor-
gendienst een herdenkingsrede uitspreken, waarbij
door de kerkeraad vertegenwoordigers uit zijn vo-
rige gemeenten zijn uitgenodigd.

Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

LEDENVERGADERING P.v.d.A.
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hield de afd. Vorden van de P.v.d.A. haar nieuw-
jaarsvergadering, welke zich in een goede belang-
stelling mocht verheugen.
De voorbereidingen voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen op 30 mei a.s. vormden de
hoofdschotel voor deze vergadering. Het bleek dat
er voor deze verkiezingen 17 kandidaten naar vo-
ren gebracht waren, waarvan er zich 11 bereid
verklaarden voor een eventuele kandidatuur in
aanmerking te willen komen. In alfabetische volg-
orde zijn dit de leden: Harwig, Hulshof, Kamper-
man, Kip, Klein Brinke, Koerselman, Lauckhart,
mevr. Lauckhart-Kornegoor, Ribbers, Voorhorst
en Wuestenenk.
De hieruit samengestelde lijst van aanbeveling
door de advies- en propagandacommissie zal 11
januari gepubliceerd worden. De leden zullen zich
hierover bij referendum kunnen uitspreken.
Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over de
kansen van aanleg van waterleiding in de buurt-
schappen Delden en Mossel. Grote bezorgdheid
werd uitgesproken over het feit, dat de gemeente
Vorden de laatste jaren zo'n geringe toewijzing
voor nieuw te bouwen woningen mocht ontvangen.
Hierdoor is er reeds een nijpend gebrek aan woon-
ruimte voor de Vordense ingezetenen ontstaan,
daar het grootste deel van de toch al zo geringe
nieuwbouw ter beschikking komt van de industrie,
die daardoor werknemers van buiten kan aantrek-
ken.
De voorzitter dankte aan het eind der vergadering
wethouder Wuestenenk voor de toelichtingen, die
hij op diverse vragen had kunnen geven en waar-
uit bleek, dat er door het gemeentebestuur hard
gewerkt wordt om vele verbeteringen op allerlei
gebied in Vorden, zo snel als van overheidswege
wordt toegestaan, te doen geschieden.

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
In de zondag gehouden kerkdienst in de Herv.
Kerk werden door Ds. J. H. Jansen de herkozen en
nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd.
De heren J. Wechgelaer, H. Wesselink, G. H. Kor-
negoor en J. Bielderman werden herbenoemd tot
ouderling kerkvoogd. De heer J. A. Ly'ftogt werd
herbenoemd tot ouderling.
Tot diaken werden opnieuw bevestigd de heren
H. J. Schut en W. KI. Bramel.
De nieuw gekozen ambtsdragers H. J. Pardij s, K.
Hoetink en A. J. Smeenk werden benoemd tot
ouderling, terwijl de heren H. Weenk en A. J. Huk-
ker benoemd werden tot diaken.
Tydens deze dienst maakte Ds. J. H. Jansen te-
vens van de gelegenheid gebruik om de afgetreden
kerkeraadsleden hartelijk dank te zeggen voor het
vele werk dat zij voor kerk en gemeente in de
jaren van hun ambtsperiode hebben verricht.

Voor betere Woninginrichting
naar

•

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

KERKDIENSTEN zondag 14 januari
Hervormde kerk

10 uur Ds. J. J. van
(Herdenking 25-jarig predikant zijn)

7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool
Geen dienst.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K Karel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 1 1 uur Dr Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil. Tel. 06753-1420.

Vorden . — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 12 uur Klein Lebbink. Almen.

tel. 06751-333

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 3 t. m. 9 januari
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: M. Pellencau en I. van der Linde;
J. Lauckhart en A. M. Hoevers.
Overleden: J. Bannink, vr. 79 jr. weduwe
van G. J. Kamperman: H. W. Decanije.vr.
85 jr. wed. van H. Obbink.

Hedenavond

gezellige Nie
van c

Jonge
Kwart voor acht

rsavond

in Irene
4

BILJARTEN
Het eerste drietal van KOT heeft het nieuwe jaar-
in de biljartcompetitie Doetinchem & Omstreken
goed ingezet door 't Averenck II uit Hengelo met
4—2 te verslaan. Door deze overwinning zy'n de
Vordenaren opgeklommen naar de tweede plaats
in haar afdeling.
KOT III dat in de onderste regionen van haar af-
deling vertoeft wist het ook nu niet tot een over-
winning te brengen; in de thuiswedstrijd tegen 't
Averenck IV trokken de bezoekers met 6—2 aan
het langste eind.
KOT IV speelt dit seizoen wel zeer wisselvallig,
nu werd met liefst 8—O van OMS II verloren.
KOT II had deze week vryaf.
In de stand die is bygewerkt t/m 23 december
staat KOT I nog op de derde plaats met 22 punten
uit 6 wedstrijden. Aan de kop staat in deze af-
deling B.V. 't Anker met 24 punten. KOT II staat
met 12 punten uit 7 wedstrijden op de voorlaatste
plaats. In klasse E wist KOT IV tot dusver 26
punten te behalen uit 6 wedstrijden en bezet daar-
mee de 4e plaats. Hier heeft Concordia II met 42
punten de leiding. KOT III staat op de 8e plaats
met 18 punten uit 7 wedstrijden.
Voor a.s. week staan de volgende wedstrijden op
het programma: KOT I gaat op bezoek bij Vels-
wijk II; KOT II ontvangt koploper 't Anker;

handen

KOT III speelt uit tegen Velswijk IV; het vierde
team tenslotte speelt thuis tegen Ons Genoegen II.
Bij de wedstrijden om het persoonlijk kampioen-
schap 3e klas van de biljartcompetitie Doetinchem
& Omstreken zijn de spelers G. Hellewegen en H.
Zieverinck van KOT erin geslaagd om tot de fina-
le door te dringen. Aan deze voorwedstrijden na-
men in totaal 12 personen deel waarvan de eerste
acht uit mogen komen in de finale, die op 13, 14
en 20 januari a.s. in het clublokaal van de Biljart-
vereniging Hengelo (G.) gehouden zal worden.
De Vordenaren W. Pardijs en J. KI. Hekkelder zijn
gekozen in de ploeg van Doetinchem, die op 27
januari een wedstrijd speelt in Emmerich tegen
de sterkste spelers van die stad.
In café De Zon vond de plaatselijke wedstrijd
plaats tussen koploper„De Zon" II en „De Zon" I.
Het tweede team heeft in deze wedstrijd haar po-
sitie aan de kop aanmerkelijk weten te versterken,
want met 53 caramboles verschil werd het eerste
viertal van het groene laken gespeeld. De indivi-
duele uitslagen waren: A. Nyenhuis—B. Schoen-
aker 36(50)—54(54); T. Hartman 54(54)—A.
Wentink 41(50); H. Hartelman 60(60)—H. Ba-
rendsen 97(124); E. Hofmeier—H. Wonnink 60(60)
—43(65). De Zon I speelt deze week thuis tegen
De Kets I; De Zon II gaat op bezoek by Den El-
ter I.

DAMMEN
Voor de onderlinge competitie van de Vordense
damclub werden deze week de volgende wedstrij-
den gespeeld: Lenselink—Hulshof af g.; Dalstra—
Esselink af g.; KI. Brinke—C. v. Ooyen 0—2; KI.
Bramel—Derks 2—0; A. v. Ooyen—Hiddink 2—0;
Wildeboer—Ny'enhuis O—2; Brinkman—Wansink
O—2; Bosch—Breuker af g.; Ter Beest—Bosch
2—0.
Voor deze week staat er voor DCV I de belang-
rijke uitwedstrijd tegen Ons Genoegen uit Almen
op het programma, voor de bezetting van de on-
derste plaatsen. Momenteel is de situatie zo dat
HDC uit Hummelo onderaan staat met l punt,
doch met een wedstrijd minder dan Almen en Vor-
den. Almen I heeft tot nu toe 2 punten vergaard
en DCV I 4 punten.
Het tweede tiental van DCV speelt deze week thuis
tegen Olde Kotte I uit Rekken.

VERKEERSCOMPETITIE
Daar dit jaar wederom een landelijke verkeers-
competitie door de KNMV gehouden zal worden,
hebben de besturen van de plaatselijke Motorclub
en Veilig Verkeer gemeend, ook hun leden in de
gelegenheid te moeten stellen aan deze zeer leer-
zame competitie deel te nemen.
Hoewel in voorgaande jaren steeds deelgenomen
werd aan de zware klasse voor gevorderden, heeft
men nu eens ingeschreven in de groep beginners.
Dit als extra stimulans voor een grote deelname.
De competitie die gehouden wordt op woensdag
24 januari, zal worden voorafgegaan door een
tweetal oefenavonden op 16 en 22 januari. Zie
advertentie.

FOKKERSUCCESSEN
Op de te Eist gehouden pluimvee- en konijnenten-
toonstelling heeft de heer J. Rouwenhorst met zy'n
hoenders do volgende successen behaald:
Witte Wyandotte haan Ie zzg, id. hen Ie zg, zwar-
te Wyandotte haan kriel Ie zzg en 2e zg, idem hen
gg. Zilver Wyandotte hen Ie zzg en 2e zg.
Bij de konijnen behaalde de heer W. Tragter met
Witte Weners een Ie zzg en een 3e zzg. Beide he-
den -/,ijn lid van de PKV alhier.

DE VERKIEZINGEN ZIJN IN AANTOCHT
Door de Antirevolutionaire partij is voor woensdag
17 januari een bijeenkomst belegd, waar Ir. King-
ma uit Doetinchem hoopt te spreken over „de taak

l'rovinciale Staten". Voor bijzonderheden ver-
wijzen we u naar achterstaande advertentie,

SUCCESSEN q
NERTSENTENTOONS1 .LING

Op de zaterdag j.l. te 's-Hertogenbosch gehouden
nertsententoonstelling behaalde Baron P. A. van
de Borch tot Verwolde met zijn inzendingen twee
ereprijzen met gouden medaille; 5 eerste pry'zen
met zilveren medaille en drie tweede prijzen.

U wacht rustig af * * * *
Want voor een echte

opruiming
zorgt

Visser-Vorden
Wij starten a.s. dinsdag 8 uur voor-
middags.

VOETBAL
In verband met de toestand van de terreinen wer-
den voor afgelopen zondag opnieuw alle wedstrij-
den door de voetbalbond afgelast. Voor de goede
orde wy'zen wy' erop dat, indien zondag a.s. de com-
petitiewedstrijden doorgang zullen vinden, er ge-
speeld zal worden volgens het programma van
jongstleden zondag d.w.z.:
St. Walburgis I—Vorden I; Vorden II—De Ho-
ven III; Vorden IV—Voorst V; Zutphania B—Vor-
den B en Vorden C—Be Quick F. De junioren van
Vorden doen het tot dusver uitstekend in de di-
verse afdelingen; volgens de laatste competitie-
stand staan de A-junioren in haar afdeling aan de
kop met l punt voorsprong op De Graafschap C;
het B-elftal neemt van de tien ploegen in haar
afdeling de fraaie derde plaats in met 3 punten
achterstand op AZC C. De benjamins tenslotte
staan in haar afdeling op de vierde plaats.

LOOP DER BEVOLKING
Het aantal inwoners dezer gemeente bestond l ja-
nuari 1961 uit 6190 personen.
In 19fil vestigden zich 324 en vertrokken 336 per-
sonen.
Er vonden 129 geboorten plaats. Het aantal over-
ledenen bedroeg 51.
Een en ander bracht een vermeerdering van 67
personen zodat op l januari 1962 Vorden 6257 in-
woners telde.
In het afgelopen jaar werden 51 huwelijken vol-
trokken.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot de heer A. v. d. Linden, Enk-
weg, werd benoemd tot werkmeester in de afde-
ling metaal bij de Stichting „Arbeidsvreugd" te
Zutphen.

BIQAQQQP
De film van deze week „de vruchten zijn rijp",
speelt zich af in het zuiden van Frankrijk. Dui-
zenden jonge vrouwen en mannen helpen met de
fruitoogst en worden ondergebracht in z.g. fruit-
plukkerskampen.
Het zuidelijk temperament voert hier de boven-
toon en het laat zich denken dat het er niet altijd
even kuis toe gaat.
De toegang is vanaf 18 jaar.

1961 - EEN GUNSTIG JAAR, WAARIN ALLEEN DE ZOMER BITTER TELEURSTELDE.
Zachte winter - Vroeg voorjaar -
Nazomer - Natte herfst

(Van onze weerkundige medewerker)
Het zou al een heel bijzonder jaar moeten zy'n
wanneer wij over alle maanden, over alle seizoe-
nen en over alle weerelementen niet anders dan
woorden van lof konden schrijven. Toch is dit voor
1961 (klimatologisch berekend van l december
1960 tot en met 30 november 1961) voor een groot
deel wel het geval. De gemiddelde etmaaltempera-
tuur kwam in De Bilt op 10.0° C tegen normaal
9.2° C. Het aantal vorstdagen is bijzonder klein
gebleven, in De Bilt 35 tegen normaal 70, waaruit
wel het bijzonder zachte karakter van de winter
spreekt. Het voorjaar was vroeg, met alleen een
te koude mei. De zomer, die juist bij ons zo zwaar
weegt, is echter een grote teleurstelling geworden
door te veel regen en een tekort van ongeveer 90
uren zon.

September werd de mooiste maand van het jaar,
maar de herfst in zijn geheel werd vooral in het
westen van ons land te nat.

Winter zacht
JANUARI bracht nog geen einde aan de lange
reeks van veel te natte maanden, die de zomer en
herfst van 1960 kenmerkten. De meeste regen viel
in Oosterbeek (134 mm), de kleinste hoeveelheid
(68 mm) op West-Terschelling. Sneeuw van bete-
kenis viel alleen in Zuid-Limburg, waar op 26 ja-
nuari plaatselijk 25 cm sneeuw lag. Elders is de
sneeuwval van weinig betekenis geweest. Alleen
op 27 januari werd in Limburg een nacht met
strenge vorst gemeten, n.l. in Epen tot — 13° C.
In De Bilt scheen de zon gedurende 72 uren tegen
normaal 56 uren. Een wintermaand met weinig
bijzonderheden.
FEBRUARI gaf af en toe al volop voorjaarsach-
tige grillen te zien. Zo steeg het kwik op 17 fe-
bruari te Ermelo al tot 19° C, zodat dit een warme
winterdag kon worden genoemd. Het bleef echter
nog te nat. In Veendam viel met 98 mm de meeste
regen; de kleinste hoeveelheid, die even beneden
de normaalsom voor februari bleef, was 43 mm, te
Wijk aan Zee gemeten. In De Bilt scheen de zon
gedurende 71 tegen normaal 69 uren.
In het noorden (Groningen 38 uren) was het heel
wat somberder dan in Limburg, waar de zon ge-
durende 89 uren scheen.

Vroeg voorjaar
MAART zette eindelijk een streep onder de lange
periode van te natte maanden. Het werd een zach-
te en groeizame lentemaand met vrij veel zon. Op
17 maart was het al zomers, waarby het kwik in
Venlo tot bijna 23° C steeg. Enkele nachten daar-
na (22 maart) werd te Winterswijk de laagste

temperatuur van —3 graden gemeten. De meeste
regen viel in Ter Apel (62 mm), de kleinste hoe-
veelheid mat West-Kapelle, n.l. slechts 14 mm. In
De Bilt scheen de zon gedurende 118 tegen nor-
maal 126 uren, in Vlissingen werden 147 uren zon
genoteerd.

APRIL was een groeizame grasmaand, met vooral
in Brabant en Limburg veel regen. Plaatselijk viel
in Zuid-Limburg meer dan 150 mm tegen slechts
36 mm op het vliegveld Eelde. 6 april was met
temperaturen boven de 20° C de warmste dag. Het
was een sombere maand met in De Bilt totaal 126
tegen normaal 164 uren zon.

MEI was een droge, maar.te koude maand. De
grootste bijzonderheid was wel de koude-golf rond
zondag de 28ste, toen er hagel- en sneeuwbuien
vielen. In de namiddag plaatselijk in Friesland een
laag van enkele centimeters sneeuw. In de nacht
kwam zware nachtvorst voor, die vry veel schade
bracht. Vroomshoop werd met 93 mm de natste,
Oranjezon (Zeeland) met 12 mm de droogste
plaats. Boven de 20° C kwam het kwik op de mees-
te plaatsen niet, zodat wy tevergeefs naar wat
vroege zomerdagen bleven uitzien. In De Bilt
scheen de zon gedurende 185 uren tegen normaal
210 uren.

Natte zomer
JUNI was van de drie zomermaanden nog de bes-
te. Ook de meest zonnige en er viel vrijwel nergens
te veel regen. In het midden en oosten van ons
land steeg het kwik op 7 dagen boven de 25° C.
De warmste dag was 30 juni met in Maastricht
een temperatuur van 31° C. De meeste regen (135
mm) viel in Schaesberg, de kleinste hoeveelheid
in Eenrum (32 mm). Op de avond van 7 juni trok
over De Bilt een onweersbui met in enkele uren
51 mm regen. In De Bilt scheen de zon 225 tegen
normaal 222 uren. Als vakantie- en hooimaand
maakte juni een beste beurt.

JULI begon met de twee warmste dagen van het
hele jaar. Op l en 2 juli (juist op een weekeinde)
steeg het kwik tot bij de Waddenzee tot boven de
30° C. Toch werd juli een sombere, koude en natte
maand, hetgeen een grote teleurstelling was na
een zo hoopvol begin. De meeste regen (160 mm)
viel in Spijk (Gr.), de kleinste (58 mm) in Hoorn
op Terschelling. In De Bilt liet de zon zich slechts
gedurende 136 uren zien tegen normaal 198 uren.
Depressies met ook overwegend ongunstig tot
slecht strandweer bedierven voor duizenden de
vakantie.



VIVO SPECIALITEITEN
Boerenkool
grote pot

Echte Groninger koek
650 gram

Reine Victoria's
grote pot

Pindakaas
Voedzaam en zeer smakelijk

Gekookte Ardenner
l 50 gram

Vk feu, et,
utógepeutfd /

Het voordeel van elke huisvrouw ligt bij
de VIVO. Aan VIVO-kwaliteit en VIVO-prijs
kan immers niets tippen!

Geldig van 11-18 januari

VIVO
met o.o. recht op GRATIS treinreizen

VIVO kruideniers: óteeds va&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

De Zondagsscholen
van de Herv. Gemeente

gaan a.s. zondag nog niet beginnen.

Ze beginnen weer

zondag 21 januari

Ter gelegenheid van het zilveren hu-
welijk van het

Koninklijk paar
verschenen er verschillende boeken over
ons Koninklijk Gezin.

Komt U eens kijken.

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

^"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 14 januari, 8 uur

De vruchten zijn rijp
met: Scilla Gabel - Eva Damien

Francoise Saint-Laurent

Duizenden jonge vrouwen en mannen
tesamen in de fruitplukkerskampen in

het zuiden van Frankrijk

Toegang 18 jaar J
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

OPRUIMING
van verschillende artikelen en

10 pet* korting
op alle voorradige goederen

vanaf zaterdag 13 januari

Tijdens de opruiming geen ruilen.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 75 et

500 gram rookworst 160 et
200 gram snijworst 80 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

In onze

OPRUIMING
van 13 tot en met 20 januari

brengen wij dit jaar

ongekende voordelen
In het bijzonder voor dames:

Mantels, japonnen, jumpers, vesten en
rokken

Voor heren:

Winterjassen, costuums en overhemden

Voor jongens:

Colberts en Winterjassen

voor halve prijs
Alle stofféVbuiten de opruiming

15 pet* korting
De gewone artikelen met 10 pet. KORTING

Koopt nu uw huwelijks- of baby-uitzet

LOOMAN-VORDEN

Zie ook onze folders

Onze

Verbouwings-opruiming
gaat door

Profiteer van onze

geweldige koopjes

en van de

10 pet. korting

A. JANSEN „'t Schoenenhuis'

AUTORIJLESSEN
Door de grote aanvraag voor rijlessen zijn wij genoodzaakt de
theorielessen des woensdagsavond's 7.30 uur in café Eskes te ge ven.
LI kunt zich 's avonds ook opgeven bij de instructeur in café
Eskes, die u alle inlichtingen verstrekt.
Want: „Het leert prettig en goed als Tragter het doet".

Beleefd aanbevelend
A. G. TRAGTER - TELEFOON 1256

Vanaf 13 januari geven wij op
alle winkelgoederen

10 pet. korting
Uitgezonderd

leren jassen, vesten en
rubberlaarzen

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Vorden - Telef. 1421

naar

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

ÏEMRIHK
DE OPTICIEN DIE RLTUD

VOOR U KLRflR STflflTJ

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekeniondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 2Q% op
glazen en monturen.

f 7.65 per fles

KEUNE
Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Voor
wasmachines
centrifuges
beten', merken,
ld g c r c prijzen,

KEUNE

Bupro-ias
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H

Telefoon 1414

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

IOOO is uit!

(incl. 5-standen
kachel, ruiten-
sproeiers, ver-
stelbare voor-
stoelen etc.)

Het antwoord van Simca op alle autowensen
van de moderne Europese (zaken)man, zijn
vrouw - en hun gezin. Kom hem bekijken, be-
wonderen en beproeven vbij

Garage A. G. Tragter
Telefoon 1256



Verpleeginrichting
,,Het Enzerinck"

vraagt een meisje om
behulpzaam te zijn bij
het huish. werk, v. dag
of d.e.n. Condities nader
overeen te komen.

Biedt zich aan dag-
meisje. Inl. Bur.

Contact.

B.z a. een net meisje
17 jaar, voor huish., 5
d. p. week, Adres te
bevr. bur. Contact.

Te koop: dressoir f.
35.—.. motorgazon-
maaier f. 40. — ., en
weckglaren a 10 et.
p. st. Zutphensew. 52

Te koop z.g.o. huis-
houdkachel en een
wonderpan groot mo-
del. Dr. Lulofsweg 2.

STIERKALF te koop.
G. W. Assink,

Vordensebos.

Te koop de helft van
een vette PINK, te
slachten 17 januari. B.
Wunderink,

Kranenburg

3 tomen extra zware
BIGGEN te koop. J.
W. Wesselink,

't Elshoff.

Attentie Attentie
De repetities van de
Chr. Gem. Zangver.
,,Excelsior" beginnen
weer op woensdag-
avond 7 februari om
7.45 uur in gebouw
Irene.
Ook nieuwe leden zijn
van harte welkom,

Het bestuur

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.

Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, na een langdurig lijden, geheel
onverwachts onze inniggeliefde, zorg-
zame moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

Jantje Kamperman-Bannink
weduwe van G. J. Kamperman

in de ouderdom van bijna 80 jaar.

Vorden: fam. Joh. Nijenhuis
Ruurlo: fam. E. J. Kamperman

Vorden: fam. G. Tjoonk
„ fam. W. Kamperman

Ruurlo: fam. H. R. Rouwenhorst
„ fam. G. J. Kamperman

VORDEN, 5 januari 1962.
E 119.

De begrafenis heeft woensdag 10 jan.
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaats gehad.

Heden ontsliep zacht en kalm, na een
ziekte van slechts enkele dagen, onze
lieve moeder, behuwd-, groot-, en
overgrootmoeder, in de gezegende ou-
derdom van ruim 85 jaar

Hendrika Wilhelmina Decanije
wed. van H. Obbink.

De hoop op een zalig wederzien,
zij ons tot troost.

Hengelo-G,' H. Lenselink-Radstake
H. Radstake

Almen, D. Stegeman-Obbink
M. Stegeman

Vorden, H. Obbink
W. Obbink-Abbink

Vorden, G. Maalderink-Obbink
G. J. Maalderink
klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, 8 januari 1962.
Almenseweg 46.

De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 12 jan. om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

V.A.M.C. „De Graafschaprijders" en
Ver. voor Veilig Verkeer

De verkeerstheorie

oefenavonden
voor de
K.N.M.V. verkeerscompetitie van 24 januari
worden gehouden gehouden op dinsdag 16
en maandag 22 jan. as. 8 uur nam. in de
zaal van café Eskes.

A.s. zaterdag 13 jan. om 8 uur

begint onze grote

Seizoen-opruiming
Bijzonder goedkope aanbiedingen

in alle soorten schoenen

Pantoffels en Damesbontlaarzen

voor halve prijs

Jongensschoenen v*a+
4.95 * 9.95

Damesschoenen v.a*
2.95 - 4.95 - 6.95

Kinderschoenen v.a.
1.95-2.95 enz.

Op alle artikelen buiten de opruiming

10 pet* korting
Uitgezonderd rubberartikelen

Wüllink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

GEMS METAALWERKEN N.V.
Vorden - Telef. 06752^0

vraagt voor spoedige indiensttre-
ding:

kantoorbediende w
(mnl. of vr.)

Leeftijd 17 a 18 jaar
(goed kunnende typen)

Coupons
Ploegstoffen

Ploegruitstoffen

Vitrages

Balatum

Linoleum

tegen fantastisch

lage prijzen

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman - Vorden
Telefoon 1314

En vergeet U vooral niet

naar onze

Cocoscoupons
te kijken.

Stercocos!
tegen

lage prijs

Zaterdag 13 januari
t*e*m*

Zaterdag 20 januari

Ronyfelttapijt
Wij bezitten nog zeer courante

coupons ronyfelt

30 pet.

Wollen karpetten
130x190

van f 99.-

nu f 74.-

Op alle overige in voorraad zijnde artikelen

10 pet. korting
Bankstel

in teakhoüt

met 100% wollen be-

kleding, bronsgroen

van f 943.50

nu f 785.—

Door ons

100% gegarandeerd

Huiskamer
4 stoelen bekleed met

wollen stof

Eikenhout gelakt

en 1 eiken tuimeltafel

80x100

voor f 285.-

Slaapkamer
in origineel teakhoüt

Ledikant 130x190 en

2 nachtkastjes

Linnenkast 160 breed

3-deurs
1 tafel

2 stoelen
van f 795.-

voor f 675.—

Stalen
slaapkamer

kleur grijs/blauw

Ledikant 120x190

1 tafel

2 stoelen

incl. spiraal

van f 269.-

voor f 195.75

Deze week een reeks van
aanbiedingen met sterk

verlaagde prijzen!

Oersterke dweilen, per stuk 59 et
Vaatdoeken 2 stuks 49 et
Dikke rookworsten, 250 gram 98 et
Schouderham, 150 gram 85 et
V.V. Goudse kaas, 500 gram 125 et
Grote ontbijtkoek, klasse A 39 et
Rundvlees, blik 450 gram 159 et
Varkensvlees, blik 450 gram 159 et
Haring in tomatensaus, 3 blik 89 et
Mooie pruimen 250 gram 55 et
Mooie abrikozen 250 gram 79 et
Perziken, litersblik 139 et
Aardbeien, % liter 85 et
Augurken, literspot 129 et
Appelmoes Hero, litersblik 95 et
Sperciebonen, litersblik 79 et
A.J.P. pudding, 3 pakjes 49 et
Vruchtengries, 200 gram 38 et
Gevulde repen, 3 stuks 69 et
Anti-Hoesttabletten, 200 gram 49 et
Eierkoekjes, 200 gram 49 et
Zelfrijzend bakmeel 36 et
Nootmuskaat, grote bus 98 et
It. tomatenpuree, 3 blikjes 49 et
Shampoo, 3 kussentjes 49 et
Puddingsaus, 2 fles 49 et
Aardbeienjam, Ie soort, per pot 79 et
Reine claude, litersblik 98 et
Chocoladepudding met Rexena
custard, 2 pak 65 et

A •
WAARDEBON X

Tegen inlevering van deze waar- W

H debon ontvangt U bij aankoop v
.. van l litersblik aardbeien op sap Q
S a 169 et, 250 gram Franse wal- r

X noten gratis. X

Nooit wachten, altijd vrije keus,
stukken voordeliger.

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Lage kosten, vrije aflossing en andere
billijke voorwaarde* biedi een

hypotheek Y»H de

Coup. Boerenleenbanki„Vorden'
De Speciaalzaak

toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purflna

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lljke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

Brandstoffenhandel

6. WEULEN-KRANENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON^06252-1217 - VORDEN



ZATERDAG 13 januari a.s. 8 uur beginnen wij met onze

GROTE BALANS-OPRUIMING

De prijzen zijn werkelijk neergeslagen

en

Komt - ziet en overtuigt U

Alle goederen buiten de opruiming 10 pet. korting

A. J. A. HELMINK
Complete woninginrichting

Zie etalages

Manufacturen

Zie etalages

H.H. Pluimveehouders en
Vermeerderingsbedrijven!
Wij bieden U voor het a.s. seizoen:
W.L., R.I.R., E.L.XR.I.R.

Prijs tot l febr.: f 0.90 (gesext)
Prijs na l febr.: f 1.— (gesext)
Met statn-erkenning: speciale
prijs f 1.20.

W.L.XR.L.R.
Prijs tot l febr.: f 0.80 (gesext)
Prijs, na l febr.: f 0.85 (gesext)

Knopkuikens voor vermeerderaars:
f 1.50 per stuk met bijpassende
haantjes.

Ook bestellingen voor jonge hennen
(7-8 weekse en ouder).

Bestelt vroegtijdig!

B. F. Lebbink
E 47, Vorden - Tel. 06752-6739

Erkend fokker no. 409
Erkend kuikenbroeder no. 9453

Wie weet waar mijn
zwart-witte POESJE
is? (wit streepje op de
neus). Herbert Zeeval-
kink. Schoolstraat.

PASFOTO'S voor
Half één gemaakt, de-
zelfde day nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Herv. Gemeente
De zittingen tot in-
ning der

kerkelijke bijdrage
worden gehouden:

vrijdag 12 jan.
van 9-11 uur en
zaterdag 13 jan.
van 2-3.30 uur

in de consistorie-
kamer der Herv.
Kerk.

Zaal Langeler - Hengelo-GId.

A.s. zaterdag 13 jan.

DANSEN
Orkest: H. Brugman

Cake
is eeu^>eciaal gebak

Alleen bij uw bakker

j^VENVERS

De Vordense Bakkers

Extra voordeel deze week
1 pak Sp. roodmerk koffie

van 148 et voor 125 ct-25 z.
2 rol beschuit van 60 et voor 52 et-10 z.
10 repen van 100 et voor 89 ct-18 z.
l zak capucijners van 42 et voor 38 et- 8 z.
100 gram schouderham 48 ct-10 z.
250 gram cocosrotsjes koekjes 59 ct-12 z.
l pak macaronie 30 et- 6 z.

REMMERS - Tel. 1397

H*H* Landbouwers
Wij zijn gestart met de handel in

kunstmeststoffen

Wij kunnen u alle soorten uit voor-
raad leveren.

Vlotte bediening

Concurrerende prijzen

Beleefd aanbevelend

Fa. Kluvers

GEVRAAGD voor vaste dienst in keuken

afwasser
(afwasmachine aanwezig)

Gehuwd geen bezwaar Goed loon

HOTEL BAKKER

Het Binnenhuis"
NRICHTING
tel. 1314 Vorden

ff
WON

Fa. A. Polman

Attracti
tijde nze opruiming

Iedere bezoeker ontvangt tijdens onze
opruiming een nummer.

Bewaar dit nummer goed.

In Contact van 25 januari a.s. ver-
melden wij 20 nummers.

Bent U de gelukkige bezitter(ster)
van zo'n nummer, dan ontvangt U op
alle voorradige goederen van ons

10 pet. KORTING
vanaf l februari t/m 15 april.

Voor een

prima pijp
naar

Sigarenmagazijn

D.Boersma-Dorpsstr.

Openbare vergadering
woensdag 17 januari a.s.
in café Eskes.

Spreker:
Ir. S. Kingma te Doetinchem

Lid der Prov. Staten van Gelderland

Onderwerp:
De taak der Prov. Staten en ONZE
ROEPING bij de a.s. verkiezingen

Toegang vri j Aanvang half 8

Bestuur A.R. Kiesver.

Ver. v. Vrijz. Hervormden
De zondagsschool begint a s.

zondag 14 januari
Groten 10 uur, kleintjes 11 uur.
Nieuwelingen van harte welkom.

Het bestuur

Onze opruiming
begint a.s. dinsdag 16 januari

KRONEMflN-JÜRISSEN

Het is gezellig en voordelig winkelen in
SMIT'S ZELFBEDIENING

Voor de kinderen!
Gratis l dikke vruchtenknots bij l pot Vivo-
jam (soort naar keuze) met bovendien nog
10 wapentjes GRATIS.

Dat mag u niet missen!
200 gram ovenverse Frou Frou

van 60 voor 49 et
bij aankoop van l pakje thee (soort n. keuze

Stevige winterkost!
Groene erwten, 500 gram 29 et
Spliterwten, 500 gram 33 et

In een wip klaar ... en voedzaam
Erwten/wortelen, litersblik 55 et

Deze speciaal aanbevolen uit onze af-
deling fijne vleeswaren:

100 gram Saks. leverworst 34 et
100 gram kinnebakspek 29 et

Voor vlug en prettig winkelen naar

F. A. SMIT
Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Ook voor melk en melkproducten

Opruiming
Zaterdagmorgen 9 uur

Op al onze goederen

10 pet. korting

Jongensblouses vanaf f 2.5O

Ondergoed vanaf f 1.95

Ruithemden - werkhemden a f 6.5O

Truien - overhemden - pyama's f 8.50

Flanel

Bedrijfskledinghuis

K. Bodde & Zn.
Groenxnarkt l Zutphen


