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TENTOONSTELLING OUD-VORDEN?
Dat vraagteken achter dit opschrift spreekt boekdelen, want met uitzondering van de zijde van de
acht kastelen, waarvan een spontane reactie en
toezegging van volledige medewerking werd ontvangen, is overigens uit de gemeente weinig naar
voren gekomen.
Hartelyk dank voor al diegenen, die wel gereageerd hebben op het rondschrijven, maar waar
blijven zij, die nog niets van zich hebben laten
horen?
Ondertussen menen wij te moeten vaststellen, dat
het aantal foto's, afbeeldingen, enz. over het
oude-Vorden niet zo groot is, maar dat neemt
niet weg, dat met ALLER MEDEWERKING een
leuke tentoonstelling tijdens de Sint-Nicolaasweek
is op te bouwen.
Er zijn nog wel andere voorwerpen, die op het
verleden van Vorden betrekking hebben: b.v. oude
wandtegels, wanddoeken, oude merkdoeken, oude
papieren en andere stukken van en over de boerderijen, oude huishoudelijke voorwerpen.
Maar ook: leuke foto's uit het verenigingsleven,
foto's over het vertrek van het laatste trammetje,
och, vult U maar aan.
Voor U persoonlijk wellicht niet interessant meer?
Kan zijn, maar zeker wel voor Uw andere dorpsgenoten.
Met het vooruitzicht, dat de tentoonstelling toch
nog wel doorgang zal kunnen vinden, wordt hard
gewerkt aan het verzamelen van oude gegevens
uit het verleden vanaf 1800.
Wat denkt U b.v. over een kort stukje (overgenomen uit het plaatselijk archief) over de
„onderduikers" in de Franse tijd (1811) die onder
Delden ondanks het machtige(!?) optreden van
Vordens Veldwachters, Gendarmerie en buurtbewoners „toch nog" doorgeslagen zijn naar Wichmond?
En over de omvang van de landbouw in 1812, over
de vooi'koming van een cholera-epedemie omstreeks 1850, over de pogingen om een „spoorlijn"
aan te leggen van Zutphen, langs Vorden (over
den Woesten Enk) naar Emmerik.
En tientallen meer van dergelijke stukjes.
Uw volledige medewerking en vooral ook belangstelling en de tentoonstelling kan slagen.
Geeft U s.v.p. zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval vóór 5 november a.s. bij Uw eigen winkelier
op, wat U hebt aan te bieden, of wat U voor deze
tentoonstelling nog klaar kunt maken; de winkelier zorgt er wel voor, dat Uw opgaaf doorgegeven
wordt.

KERKDIENSTEN zondag 5 november
Hervormde kerk
9.50 uur Ds. E. B. Rijnders, Amsterdam.
Jeugddienst.
n.m. 7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
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.Kapel: 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 zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur Klein Lebbink, Almen.
tel. 06751-333
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 58 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42,— tot f 50,— per stuk.
Handel was traag.
Burgelijke stand van 25 t.m. 31 oktober.
Geboren: z. v. H. J. Brinkerink en M. Kip.
Ondertrouwd: J. B. M. Sessink en J. B. S.
Woltering.
Gehuwd: H. J. Haggeman en H. M. Huitink; W. D. Jansen en J. B. Nijhuis.
Overleden: H. A. Eskes, vr. 82 jr.; E. J.
Gotink, m. 82 jr, ech^lta. v. G. H. MeuBEGRAFENIS D. H. TE SLAA
Onder bijzonder grote belangstelling is donder- lenbrugge.

dagmiddag op de algemene begraafplaats te Vorden het stoffelyk overschot van de heer D. H. te
Slaa ter aarde besteld. Onder de aanwezigen waren vele vrienden en bekenden, deputaties van verenigingen en het voltallige personeel van Drukkery Nauta uit Zutphen, waarvan de heer te Slaa
procuratiehouder was.
Aan de groeve werd het woord gevoerd door de
heer H. Wesselink namens het departement Vorden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Spr. schetste de overledene als een bijzonder
trouw bestuurslid en als een ijverige werker, voor
wie nooit iets te veel was. Het zal moeilijk zijn
voor de heer Te Slaa een vervanger te vinden; hij
nam in het Nut een bijzondere plaats in, aldus
de heer Wesselink.
In ongeveer gelijke geest sprak de heer W.
Kuyper namens de voetbalvereniging Vorden.
Het woord werd verder gevoerd door een vertegenwoordiger van de bedryfskern van de fa.
Nauta. Deze schetste hem als iemand, aan wie
men de belangen der werknemers uitstekend kon
toevertrouwen.
Een vertegenwoordiger van d*e A.N.G.B., afdeling
Zutphen, zei, dat de belangen van de vakorganisatie by de heer Te Slaa steeds in goede handen
waren.
Nadat ds. J. H. Jansen, Ned. Herv. predikant, het
Onze Vader had gebeden, dankte een zwager van
de overledene voor de belangstelling.
PLATTELANDSVROUWEN
De af d. Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield maandagavond haar tweede bijeenkomst in dit winterseizoen. De presidente Mej.
Meinen heette de talrijke aanwezigen hartelijk
welkom, in het bijzonder de vijf nieuwe leden en
de spreker van deze avond Majoor v. d. Veer uit
Brummen. Vervolgens deed de presidente enige
mededelingen over het bondswerk. De cursus
E.H.B.O. loopt goed, de kookcursus waarvoor zich
22 dames hebben opgegeven begint 7 nov. in de
huishoudschool. De volgende bijeenkomst is op
21 nov., gezamelijk met de G.M.v.L., B.O.G. en
B.O.L.H.
De kerstmiddag zal gehouden worden op woensdag 20 december.
Hierna was het woord aan Majoor v. d. Veer.
Deze vertelde over zijn persoonlijke belevenis bij
de Christenen van Bolapoenji.
Spreker trok in 1944 met drie Britten door een
gebied in het oerwoud van Birma, dat nog nimmer door blanken was betreden. Hier ontdekten
zij een volkomen onbekende stam, die op een
merkwaardige wyze tot het Christendom was bekeerd en leefde volgens de leer die Jezus op aarde
heeft verkondigd.
Aan het slot bedankte de presidente Majoor v. d.
Veer voor de mooie avond en de leden voor hun
trouwe opkomst.

De advertenties voor de

Sint Nicolaascourant
van de Vordense Winkeliersver.
dienen UITERLIJK a.s. ZATERDAG
4 november in ons bezit te zijn.
Drukkerij Wolters Telef. 1404

op zondag 5 noven^fcr
ca.s.
r»Tu
Ds. E. B. RijndersTuit
Amsterdam

t

Onderwerp van de preek:
„Stille tyrannie"
Aanvang samenzang om 9.50 uur.

VOETBAL
In een matig gespeelde wedstrijd heeft Vorden I
zondag een verdiende 3—2 overwinning behaald
op Warnsveldse Boys I.
Vooral de Vordense voorhoede was gehandicapt
door het zwaar bespeelbare veld en ook doordat
de stevige Warnsveldse achterhoede steeds goed
ingreep. Na een kwartier spelen gelukte het Nijen.
huis om Vorden de leiding te geven. Een als voorzet bedoeld schot vloog over de verbaasde doelman
in het net. Nadat de r.-binnen van Warnsveld een
paar maal geprobeerd had doelman Wissels met
verre schoten te verrassen zorgde Besselink er aan
de andere kant voor dat Vorden met een 2—O
voorsprong kon gaan rusten.
Direct na de pauze volgde er een offensief van
de thuisclub dat spoedig tot een doelpunt leidde:
2—1. In dezelfde minuut echter knalde Eggink
een terugspringende bal hard in: 3—1. De Boys
bleven niet bij de pakken neerzitten en na een
misser van Maalderink zorgde er midvoor voor de
eindstand 3—2. In de resterende minuten bleef
de Vordense achterhoede de situatie goed meester.
Vorden II kreeg opnieuw een nederlaag te incasseren; nu werd met 2—l van Voorst III verloren.
Vanwege de militaire dienst moest Vorden met 4
invallers spelen wat het samenspel zeker niet ten
goede kwam.
Vorden III verloor in Wichmond eervol met 3—l
van Socii I.
Vorden IV won op eigen terrein, mede door drie
doelpunten van Stapper, met 5—l van Zutphen
IV. Bij de junioren bleef Vorden A ongeslagen
door in de Keyenburg met 3—3 gelijk te spelen
tegen Keyenb. Boys A. Vorden C leed een 5—3
nederlaag tegen Voorst D.
Voor a.s. zondag staat Vorden I wederom een
zware wedstrijd te wachten nl. thuis tegen Pacelli
I uit Klarenbeek. Deze ploeg staat momenteel l
punt op Vorden achter zodat er een interessante
wedstrijd verwacht kan worden.
Vorden II speelt om half drie in Warnsveld tegen
Warnsveldse Boys II. Vorden III ontvangt om
twaalf uur Angerlo I en Vorden IV speelt in de
morgenuren tegen Be Quick V.
Van de juniorenelftallen speelt alleen Vorden B
op eigen terrein tegen St.Walburgis A.
BIOSCOOP
De veedieven van Santa Fe maken het Wilde
Westen onveilig. Als gewoonlijk viert achterdocht
en jaloezie hoogtij in deze film, waarin het ene
avontuur op het andere volgt en op een moord
meer of minder niet gekeken wordt.
Echt een film voor liefhebbers van spanning en
avontuur.

LEDENVERGADERING G.M.v.LANDBOUW
Onder leiding van de heer A. G. Mennink hield
de Geld. Mij. van Landbouw, Af d. Vorden, in
hotel „Het Wapen van Vorden" haar eerste seL
zoenvergadering. In het openingswoord werd inzonderheid welkom geheten de heer H. Pardy's,
ass. rykslandbouwvoorlichtingsdienst. Verder wees
de voorzitter er op dat 1961 een bij uitstek groeizaam jaar was geweest. Hij memoreerde de wisselvallige prijsontwikkeling, wat het boeren niet eenvoudiger maakt. Ook stond hy stil by de ruilverkaveling waarvan hij veel heil verwachtte.
Verder werd medegedeeld dat in november voor
de C.B.T.B. en G.M.v.L. de heer G. J. van Roekei
uit Doetinchem een lezing over Canada met dia's
zal houden in zaal Bakker. Half november spreekt
de heer Mulder voor de A.B.T.B., C.B.T.B. en
G.M.v.L. over „Veiligheid in en om de boerderij".
Eveneens in november zal Ds. Terpstra in het
Nutsgebouw spreken voor Bond van Plattelandsvrouwen, B.O.L.H., B.O.G. en G.M.v.L. over „Het
jonge Israël".
Midden januari 1962 zal de jaarvergadering worden gehouden. Op 26 en 27 januari de jaarlijkse
propaganda-feestavonden. Omstreeks midden februari a.s. zal in Het Medler een contact-avond
met spreker worden belegd en tezelfder tijd een
z.g.n. forum-avond met als onderwerp: „Bedrijfsopvolging in de landbouw".
Vervolgens sprak de heer Pardy's over het onderwerp: „De verzorging van het grasland". Spr.
wees hierbij op de zorg voor een goede ontwatering
en was een voorstander van een regelmatige omweiding en de zorg voor goed weidegras. Ook het
geregeld rollen werd door spr. aanbevolen alsmede
een doelmatige bemesting.

Hoestdrcmk in tabletvorm. 95ct

JAARVERGADERING M.E.D.O.
Onder leiding van de heer A. F. J. Waarle hield
de Coöp. Werktuigenvereniging M.E.D.O., in café
van Asselt een druk bezochte jaarvergadering.
De secretaris-penningmeester de heer F. H. Bouwmeester deelde in zy'n jaarverslag mede, dat de
vereniging thans 84 leden telt. Het boekjaar 19601961 sloot met een klein nadelig saldo, wat te
wijten is aan de aankoop van nieuwe machines
en een ruime afschrijving.
By de bestuursverkiezing werden de heren Joh.
Wesselink en H. M. A. F^nink herkozen. In
plaats van de heer F. H. Bo^^ieester welke zich
wegens bedrijfsbeëindiging raR herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer H. Pelgrum, E. 4.
Het bestuur zal trachten het 12V2-jarig bestaan
op een ietwat feestelijke wyze te herdenken.
De heer Bouwmeester was bereid als boekhouder
in functie te blijven. Hem ^rerd dank gebracht
voor het vele werk ten dien^ft/an de vereniging
verricht.
50 JAAR GETROUWD
Woensdag herdachten de heer en mevrouw van
den Wall Bake—Del Court van Krimpen de dag
waarop zy 50 jaar geleden in het huwelyk traden.
's Morgens ging de familie naar de boerdery „de
Kostee". Na hier een kopje koffie te hebben gedronken kwam tot grote verrassing van het
bruidspaar „de kleedwagen" voorgereden en werden de echtelieden geëscorteerd door twintig
ruiters van de landelyke ryvereniging „de Graafschap", van welke vereniging de heer van de Wall
Bake thans ere-voorzitter is, naar het kasteel
„de Kiefskamp" gereden. Namens de pachters
werd de familie toegesproken door de heer B. G.
Lichtenberg, die een nieuwe vlag aanbood. De
tweede verrassing van deze dag was de aanwezigheid van de kapel van de huzaren van Boreel, die
bij het hysen van de vlag „het Wilhelmus" speelde, en daarna nog een drietal nummers ten gehore
bracht.
Donderdagmiddag werd een druk bezochte receptie gehouden terwijl er donderdagavond feest was
voor de pachters en enkele genodigden.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

DUET... de prima
elegante nylons
voor.,, slechts
U kunt zélf uw soort
en maat kiezen op dé
DUET-standaard in
onze zaakalle gegevens staan op
het zakje.

U weet het toch
Maak zelf Uw keuze
Kijk rustig rond. Wij adviseren U graag
Uw „zei f-keuze'1 zaak

Visser - Vorden
CONTACTAVOND O.L. SCHOLEN
De oudercommissies van de beide Vordense openbare scholen, het onderwijzend personeel en het
bestuur van de afdeling Vorden—Linde van Volksonderwijs hield een gecombineerde contactavond.
Het doel van deze bijeenkomst was gezamenlijk
te komen tot oplossing van moeilijkheden, welke
zich in en om de school kunnen voordoen.
De heer Pelgrum voorzitter oudercommissie van
de Dorpsschool leidde de vergadering. De heer
Ribbers stelde voor om te streven naar de instelling van een ouderraad, zulks in navolging van
vele andere gemeenten. Na hierover uitvoerig van
gedachten te hebben gewisseld werd besloten te
trachten hiertoe te komen.
Een ander onderwerp van gesprek was hoe men
kan komen tot een grotere samenwerking tussen
beide openbare scholen.
Uitvoerig werd stilgestaan by de veelvuldige verzoeken welke aan de hoofden van scholen worden
gericht om de jeugd voor diverse onbekende instanties en verenigingen geld te laten inzamelen.
Besloten werd hier niet meer op in te gaan en
alleen aan de van ouds ingeburgerde kollektes,
zoals b.v. de Kinderpostzegelactie en de Reclassering medewerking te verlenen.
VOORLICHTINGSAVOND ELEKTRICITEIT
De 2e Nutsavond in dit winterseizoen welke
woensdagavond werd gehouden stond in het teken
van voorlichting over „Het Veilig gebruik van
elektriciteit in de huishouding". Het was jammer
dat de belangstelling voor deze leerzame avond
maar zeer miniem was.
Door een tweetal vertegenwoordigers van de
P.G.B.M. werden de aanwezigen op deskundige
wyze voorgelicht inzake het gebruik en verbruik
van diverse soorten elektrische toestellen en -apparaten.
De heer Vriesen wees in het by'zonder op de aanschaf en gebruik van wasmachines, centrifuges,
fornuizen, e.d. Hy gaf de raad deze by een erkend vakman te kopen, ook al omdat op dit terrein nog al misverstand bestaat.
Aan de hand van een tweetal films kregen de
aanwezigen een duidelijk beeld van het besprokene.
De heer H. Wesselink deelde mede dat de 3e Nutsavond zal worden gehouden op 11 november a.s.
waarin de toneelgroep „De Hoveniers" (geen onbekenden hier in Vorden) op de planken zal verschijnen.
P.I.T.-KOLLEKTE

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/
AANBESTEDING
Onder architectuur van de heer P. Bakker alhier
vond in café Eskes de aanbesteding plaats inzake
de verbouwing en uitbreiding van het bankgebouw van de Coöp. Boerenleenbank aan de Ruurloseweg alhier. Laagste inschryvers waren:
Perceel 1. Grond-, metsel- en stucadoorwerk: Fa.
G. Bargeman en Zn. Vorden ƒ 53407,—.
Perceel 2. Timmer- en smidswerk: Fa. H. N. A.
Bijenhof, Vorden ƒ21677,—.
Percelen l en 2 (samen): H. G. Harmsen, Vorden
ƒ 72790,—.
Perceel 3. Loodgieterswerk: H. Klein Lebbink,
Wichmond ƒ 2075,—.
Perceel 4. Elektrische geleidingen: H. Klein Lebbink, Wichmond ƒ 1250,—.
Perceel 5. Schilder- en glaswerk: Fa. M. Wansink
en Zn., Vorden ƒ 5780y—.
Gunning in beraad.
MODESHOW
Onder auspiciën van Bureau Brusse te Arnhem
wordt hier woensdag 8 november een modeshow
georganiseerd, waar verschillende Vordense zaken
hun artikelen zullen tonen. Een advertentie in dit
blad geeft nadere bijzonderheden.

De opbrengst van de jaarlijkse P.I.T.-kollekte was
ditmaal ƒ1368.—. Een schitterend resultaat!
DROPPING
Aan de door de Buurtvereniging „Delden" georganiseerde dropping namen ruim 30 personen
deel. De uitslag was als volgt:
Ie pr. W. Eggink en A. Vruggink met 5 strafpunten; 2. G. Vruggink en A. Boers, 6 strp.; 3. A.
J. Zweverink en A. de Greef, 32 strp.; 4. B. Rossel en A. Flamma, 33 strp. en 5. M. H. Gotink en
G. Kappert, 35 strp.
GESLAAGD
Voor het candidaatsexamen Economie slaagde
aan de gemeentelyke Universiteit te Amsterdam
de heer H. A. Albers.

Denkt U aan de

Nutsavond
op zaterdag 11 november
om 8 u u r !
,,De Hoveniers" komen met een
spannend blijspel

Grote Paardenmarkt
Koldemarkt

Weekend aanbieding
Prima manchester

op woensdag
8 november

te
Hengelo-G.

herenpantalons

18.95

nuf

Juniorenpantalons in de kleuren groen
en grijs
In alle maten voorradig

Keuring van biggen

A. J* A/Helmink

aanvang 8 uur

Vraagt Animozegels

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Gewichttaxatie
van 8—9.30 uur
Deelname kosteloos. Mooie prijzen.
Aankoop prijzen voor de verloting.
Aankoop levende have op de
St. Nicolaasmarkt
De Marktvereniging

Dat moet U zien

Voor

Diepvrieskist
350 liter
Slechts 995 gulden
naar

5 jaar garantie

KEUNE

bij

Overalls

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels

N. J. KEUNE

Manchester kleding
Witte vakkleding

Stationsweg 1

Stofjassen
Kïnderoveralls

A. J. A. HELMINK, VORDER, TEL.
De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Heropenmg
op donderdag 9 november a.s. van

SMIT's
Zelfbedieningsbedrijf - Zutphenseweg
Let op de speciale courant, welke huis aan
huis wordt bezorgd.
Hierin vindt U aanbiedingen, die U veel
voordeel geven.

zoek uw

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.

voordeel.. t

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

KLM werkkleding
is sterker, beter
passend en met
volle
garantie.

Profiteer hiervan!

Het beste
vuur met

Onze winkel is zo ingericht, dat U zichzelf kun^pedienen, maar ook de bediening
blijft bij^hs steeds mogelijk.

Zutphenseweg - Telefoon 1281

Komt U ook?

haardbrandolie
Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRHNENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN
Profiteer van deze voordelige aanbieding!
l fles Rubino vruchtenwijn -f1 fles Frambozen-Bessenwijn -+l potje abrikozen op sap

Op vrijdag 3 november a.s. en zaterdag 4 november
komen de (Herv.) Meisjes- en Jongemannenvereniging weer met hun jaarlijkse

Uitvoering
in Irene
Aanvang 7.30 uur precies.
Zij brengen U dan weer een gevarieerd programma van spel, zang en muziek
Voor de pauze
Zang en muziek met de 2 kluchtschetsen
„H u wel ij ksaanzoek"

en
voor f 4.25

En dat natuurlijk bij

„De Bandieten"
Na de pauze
Het prachtige toneelspel

Hotel Brandenbarg

„Stuurloos"

Telefoon 1391

Spel in 3 bedrijven van Willem van
Boschel.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram zuurkool j samen 10Q c
250 gram rookworst >
l kilo erwtensoep
\ samen,
.et
._„
25U gram rookworst J
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram plockworst 95 et
200 gram ontbijtspek' 55 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

KEUNE

Donderdag 9 november wordt een feestdag in Vorden en omgeving, voor jong
en oud. 's Avonds tot 9 uur geopend.

F. fc. Smit

Haardbrandolie
van N.V. Purflna
Nederland. Intense verbranding-behaaglijke warmte-heldere
Flamazur
1
vlam

f 7.65 per fles

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

Daarom:

A. G. Tragter

Kan Langer

Verkrijgbaar bij :
FA. VISSER

-

VERHUUR

Vordens Dameskoor

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

ILitvoering
op donderdag 16 november
i.h. Nutsgebouw. Aanvang 7.30 u.
(precies). Entree f 1.25 (bel.inb.)

Bupro-gas

Voor de pauze:
zang van het Dameskoor en de
oudste groep v. h. Meisjeskoor.
Na de pauze:

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.
V

11e Bonte Avond X
Zoals gewoonlijk een prachtig
programma van balletten, zang,
show en toneel.
Plaatsbespreking: woensdagavond 15
november van 6.30—7.30 uur a 10 et
per plaats in de koffiekamer v.h. Nut.
Loting 7 uur.

Leden, houdt deze avond vrij

Voor
gascomforen
het adres:

Keune
AUTO-

VORDEN

Kaarten verkrijgbaar a f 1.25 bij de
sigarenmagazijnen Eijerkamp en Hassink en 's avonds aan de zaal.
Donateurs op vrijdagavond vrije toegang op vertoon van hun kaarten.

op maandag 13 november a.s.
's avonds 8 uur in café Eskes.

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Mee

Kaarten in voorverkoop bij de leden

Ledenvergadering

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

K L M WERKKLEDING

Dit moet U beslist komen zien.

Ver. voor Veilig Verkeer

Telefoon 1256

Eis met
klem
merk KLMf want

We geven slechts één avond,
koop dus bijtijds uw kaarten!

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.
W. Rosscl. tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Ruim 1300 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert.
Hij benut zijn kans!

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
Gerrit Martinus Lijftogt
ons huwelijk onder«
vonden betuigen wij X
X
Jennigje Rietberg
onze hartelijke dank.
' geven U, mede namens wederzijdse
P. Vliem
X
ouders kennis van hun voorgenomen
A. H. Vliem-Kreunen
huwelijk, dat D. V. op vrijdag 10 nov.
's morgens 10.30 uur voltrokken zal
Vorden, nov. 1961.
u worden ten Gemeentehuize te Vorden.
Mossel, D 40.
Kerkelijke huwelijksbevestiging vindt
De Heer en Mevrouw
des morgens om 11 uur plaats in de
Van den Wall Bake- L Herv. Kerk te Vorden, door de WeidelCourtvan Krimpen
eerwaarde Heer Ds. J. J. van Zorge.
n
danken bij deze voor de W Vorden, Ruurloseweg D 150.
vele bewijzen van be- u Wilsum, Westenbergstraat 25.
langstelling en vriend- U Oktober, 1961.
schap, bij hun 50-jarig
huwelijksfeest onderToekomstig adres: Larenseweg 25,
vonden.
Lochem
'
Receptie van 16—17.30 uur in zaal
GESLOTEN
X
Lettink, Almenseweg Vorden.
De oprit van
Het Kieftskamp
is voor doorgaand verIngegaan in de vreugde baars Heren,
keer met auto's en moonze
lieve zuster, schoonzuster en tante
toren AFGESLOTEN
Hendrika Antonia Eskes
Op donderdag 9 nov.
in de ouderdom van 82 jaar.
a.s. is onze zaak wegens familiefeest de geCol. 3 : 3:
hele dag
Want gij zijt gestorven, en Uw leven
is met Christus verborgen in God.
gesloten

Tentoonstelling Oud-Vorden

r i

X

Allen, die in het bezit zijn van oude foto's,
tekeningen, oude huishoudelijke voorwerpen,
kortom alles, wat maar interessant is voor
de tentoonstelling Oud-Vorden, worden beleefd verzocht hiervan opgave te verstrekken
(vóór 5 november a.s.) aan hun eigen
plaatselijke winkeliers.

Jonge Kerk
„Op weg naar de kerk van
morgen"
is het onderwerp voor onze Jonge
Kerk-avond van donderdag 9 nov.
7.45 uur in Irene.

X

Bakkerij Huitink,
Medler.

Volksonderwijs afd. Vorden Linde
Ledenvergadering
op vrijdag 10 november a.s.
's avonds 8 uur in de koffiekamer
van het Nutsgebouw.

Toon Uw belangstelling en kom f
Heren, uw jas!

Uit aller naam:
W. WINKELMAN-ESKES

Modern in mohair

VORDEN, 26 oktober 1961,
„De Wehme".

Advertenties
voor alle kranten worden aangenomen door
Advertentiebureau
D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297

Griep?
Dan

Mannelijk gesneden overjas
met de moderne schouderlijn.
Kom kijken naar onze nieuwe
kollektie

De begrafenis heeft zaterdag 28 oktober op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

FORTEX overjassen
Pallovers - Sporttruien

en kies uit diverse exclusieve
multicolours

Noorse truien met ingebreid motief
Ook in kindermaten

vanaf
Voor vader en zoon

Brandenbargs
Citroen!
Morgen weer

Visser-Vorden

Shawls

Maillois

Dames en Heren motorrijders

Fa. HARTENS
fit.

Mevrouw,
Door ons te leveren

elektrische dekens
lekker warm
Fa. G. W. Luimes
B. Lammers
Vorden
Telef. 1421

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
Voor
speelgoed en
cadeaux

Een prima leren jas, koopt U bij
de Vakman.

Wapen- en Sporthandel

Nutsgebouw™

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Telefoon 1421
A.s.

Zondag 5 november 8 uur

U leeft van de eerste tot de laatste meter
in het Wilde Westen van vroeger.
Toegang 14 jaar
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

zondag 2.30

uur

Aan clientèle en belangstellenden maken
we bekerrö dat we a.s zaterdag 4 nov.
nam. 3 uur ons

nieuwe silogebouw
en onze geautomatiseerde veevoederfabricage officieel in gebruik nemen.
Na bezichtiging van ons bedrijf zullen wij
U gaarne van 4 tot 6 uur ontvangen in
de zaal van Hotel Bakker.
Fa. J. W. Albers

Het puntje

Heel vol blik speculaas (1.6 kg) slechts
235 et
Kreijenbroeks speculaas, 250 gram
59 et
Bij elk pak (500 gram) speculaas, 6 lolly's voor 5 et

Enorm voordeeltje,
bij elk blik appelmoes, l blik sperziebonen voor 59 et
Speciale margarine reclame. Let op I!
Bij elke gulden boodschappen
l pakje margarine voor 25 et
Bij elk pak Hotel Goud koffie a 148 et,
l pak spritskoeken voor
Soepballen, 2 blik voor
Diverse smaken jams, per pot
Rookworst, 250 gram
Snijworst, 200 gram
Pak mee dit koopje l
De gehele week l Itrs. fles koffiemelk voor

De gezamenlijke

Wintermantels

29 et
89
59
98
79

et
et
et
et

109 et

Albers geeft 1000 blikjes tomatenpuree weg.
Bij elk dubbel pak custard krijgt u l blikje tomatenpuree gratis

Litersblikken fruitcocktail, slechts
198 et
l grote pot pruimen op sap en l blik aardbeien
samen voor 135 et

Joolt wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Modeshow van:

Bezoekt

Fa. Looman
Raadhuisstr. l, Vorden

de exclusieve

Modeshow

Fa. A. Jansen & Zn.

te houden op

Dorpsstraat 34, Vorden

woensdag 8 nov. 1961

Optiek - Byoux:

in het Nutsgebouw te
Vorden

A. Siemerink

Aanvang 7.45 uur. Toegang vrij

Zutph.weg 15, Vorden
Naaidemonstratie van:
Voorhuis'
Naaimachinehuis
Zutphen - Doetinchem

Een gezellige avond met vele
verrassingen en voordelen en een
gratis verloting met mooie prijzen
Organisatie: Bureau Brusse te
Arnhem

ATTENTIE

op de i . . .
zijn de modellen van onze

WEEKAANBIEDINGEN

Schoeisel - Lederwaren:

Vorden I - Pacelli I

Veedieven van Santa Fe
met: Charles Starrett - Smiley Burnette

EXCLUSIEVE

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

1

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

't prettig winkelen in een zelfbedieningszaak, die geheel is
ingericht om het U naar genoegen te maken.
Maar 't is ook voordelig winkelen, want door deze moderne wijze van kopen kunt U tevens profiteren van onze

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
5 kussentjes shampoo voor 69 et

Noorse sokken - kousen - wanten
Mutsen -

Wees modern ... ook bij Uw inkopen,

rijwiel- en of bromfietsherstellers van Vorden delen

hun geachte clientèle meSe, dat zij besloten

hebben om alle zater-

dagen hun

werkplaatsen voor het repareren
Ja, dames, voor mantels met allure kunt U bij
ons terecht.

van rijwielen en bromfietsen vanaf 's middags 1 uur gesloten te hebben.
Dit met ingang van 11 november

Ook voor de tieners een leuke jas en
voor Uw dochter hangt de modieuze,
warme jas klaar.

Kies het bij:

Visser-Vorden

Van Ark, Wildenborch
Groot Enzerink, Zutph.weg
Lettink, Almenseweg

1961.
Barink, Nieuwstad
Groot Obbink, Dorpsstr.
Sessink, Kranenburg

Te koop slaapkamerameublement, 2 pers
groot eikenhouten
buffet, wringer en divan. Te bevragen donderdag- en vrijdagmiddag, Nieuwstad 44 e
TE KOOP:
2 armstoelen(mahonie
l armstoel (beuken) l
vloerkleed. Turfboer,
Insulindelaan 18, na
16.30 uur te bezichti-

gen.
Te koop een AUTO
Merk Skoda, A. Beeftink. Veldwijk.
Te koop van particu
lier in prima staat 'n
VOLKSWAGEN
Bouwjaar 1956. Raadhuisstraat 32, Vorden
Te koop een STORT
KAR, J. A. Bleumink
Kerkhofweg, D 4,
Vorden
Te koop een %ha.
STOPPELKNOLLEN
G. Klein Lebbink,
Brandenborg Tel. 6770

MODERNE MENSEN

Bezoekt de GROTE SHOW

houden van iets goeds.
Wij onderschrijvendiewoorden volkomen. Het bewijs:
onze zonnige kollektie zuiver wollen Azèt-verrasslngen. Prachtig gebreid voor
jongens van deze tijd.

Daarom nemen ze

Speculaas van de bakker!
De Vordense Bakkers

van Utina melkmachines
en Friac diepvriezers
op woensdag 8 november 's avonds
7.30 uur in Café KRIJT, Wichmond.
Gratis consumptie en verloting.

Het Bestuur van de
Vordense Coöp. Zuivelfabriek

Wij verwachten u allen I

wenst per l januari 1962

aan te besteden:

JA, LET OP!

2 melkritten Delden

Weer de
SUPER-AANBIEDING
op vrijdag en zaterdag

De ritten dienen als afzonderlijke ritten
te worden gereden.

Wegens enorm succes van de vorige
week

Voorwaarden en inlichtingen ten kantore der fabriek. Eventueel kunnen de
wagens worden overgenomen.

Uit onze
AZETkollektie:

Inschrijvingsbriefjes tot 11 november
aan het kantoor der fabriek.

Model
'Viking'met
bijpassende lange pantalon

l literspot Calif. abrikozen f 1 IC
voor slechts l LIJ
Deze week l rookworst kopen, zuurkool
cadeau!
Bij FRANS!
U weet wel: F R A N S K R U I P
Telef. 1420
't Hoge 58

- - V - -•:.,:; .-.^.^.-j:.:-:.:,,^,.^

Nuchter STIERKALF
te koop G. J. Brandenbarg, Linde E 49.

l

kolenrekeninglj

| Visser

Te koop R.B. dr.
VAARS, kalf tijd 7 nov
melklijst t. i. en partij
VOEDERBIETEN
D. Eskes, C 71.
Vorden

Vorden |

Mevrouw,

BIGGEN te koop bij
Vliem „Weideman"

Voor de winter een
nieuw

Te koop 3 toom zw.
BIGGEN. A. J. Vruggink Riethuis, Delden

kokostapijt
op de vloer, het staat
zo gezellig.

Te koop 2 toom zw.
blanke BIGGEN.
G. J. Eijerkamp, B 35

Fa. 6. W. Luimes
B. Lammers

Te koop BIGGEN
J. Wassink,, 'tElshoff

Vorden

BIGGEN te koop.
J. A. Koning

Telef. 1421

Te koop 9 beste big-

gen N.L., w.o. b.b.
zeugjes en een z.g.a n.
leren jas bij Erven
Groot Jebbink E 55,
Linde.
Te koop een toom
BIGGEN. H. Tjoonk,
Garmel.

Een product van de DAVO-fabriekcn • Deventer

Henk van Ark
Telefoon 1554

Burg. Galléestr. 7

Te koop een toom Koldemarkt Hengelo-G.
BIGGEN, R. BrunsWoensdag 8 november de gehele dag
veld, Wildenborch.
Te koop nieuwmelkte
VAARS, keuze uit 2
en een toom BIGGEN
B. Wunderink, D 126.
Te koop zwartbent
maalkalf, keuze uit 2,
5 maanden oud, een
toom biggen en tevens
een auto (Peugeot type
1954) in prima staat.
J. W. Vlemingh, E 63.
Hengelo-G.

Compl. woninginrichting

DANSEN
Langeler — Concordia — Michels

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg 14

Setter Set
ny/ons

vanaf f 2.50 bij

SCHOOLDERMAN

Te koop neurende en
versgekalfde FRIESE
KOEIEN. Beste melkl.
ab.vrij bedrijf.
G. Vlogman, Hackfort
Een toom zware BIGGEN te koop bij T.
Roeterdink, B 21.
Te koop een r.b. PINK
enrodeWORTELEN
en CONSUMPTIEAARDAPPELLEN.
H. J. Heuvelink, Oude Borculoseweg 8
Warken.
Voor

gasgeisers
douches

Profiteer hiervan
Tot en met woensdag 8 november geven wij nog

10 pet* korting
op alle schoeisel

ook in huur
lagere prijzen
naar K E U N E
Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

De grootste keus in modeschoeisel bij:

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

RATTI-NIEUWS
Beide senioren-elftallen waren zondag j.l. vrijaf.
Van de junioren speelde het B. elftal in eigen
home tegen A.Z.C. C uit Zutphen.
De gasten toonden zich in deze ontmoeting veel
produktiever en wisten reeds met rust een 4—O
voorsprong te bereiken. In de 2de helft was het
spel der Ratti-jeugd veel doortastender en men
slaagde er in om de achterstand te reduceren tot
4—2, maar in de laatste fase van de stry'd konden
de bezoekers nog 2 maal het net vinden (6—2).
Ratti C ging naar Voorst E maar moest hier met
een 4—O nederlaag genoegen nemen.
Komende zondag krygt het eerste een lastige
tegenstander in de uitwedstryd tegen D.V.O.A. I
te Aalten. Ratti kan rekenen op een felle strijd,
waaiby de voorhoede zeker zal moeten proberen
om reeds in de eerste helft alles op alles te zetten.
Misschien zit er een kleine winst in?
De reserves kry'gen bezoek van R.K.D.V.V. III uit
Doesburg, waarby' het niet gemakkelyk zal zy'n
om de puntjes in^gen home te houden. Ratti A
speelt zondag ev^Ans thuis tegen de Graafschap
C, terwijl zaterdagmiddag Ratti B bezoek krygt
van Zutphen B en Ratti C een ontmoeting speelt
tjgen Zutphen C.
JONG . . . ZIJN WIJ MAAR EENMAAL
Met bovengenoe^^toneelspel gaf het „Vordens
toneel" zaterdag!^nd in het Nutsgebouw een
uitvoering.
De zaal was bijna geheel gevuld toen de heer W.
Martinus een kort welkomstwoord sprak en allen
een gezellige avond toewenste. Hy dankte de firma A. J. A. Helmink voor het afstaan van het
meubilair voor de toneelaankleding.
Het stuk gaf prachtige spelmomenten vooral toen
Mona (Mevr. Schuppers—Roozendaal) en Mr. Lex
Arko (de heer H. Holsbeke) elkaar hun liefde
hadden verklaard hoewel beide getrouwd waren.
In dit toneelstuk kwam zowel het spel van de
dochter des huizes Els (J. Velhorst) alsmede de
zoon Hans (S. Hoebink) op zeer gevoelige wijze
naar voren.
De aamvezigen hebben enige uren van spanning
en ontspanning mogen meemaken. Alles kwam natuurlyk weer op z'n pootjes terecht.
Wij kunnen dan ook niet anders zeggen dat Vordens Toneel weer zy'n kunnen heeft getoond.

verkouden

DAM PO

HEROPENING SCHOENENZAAK
Vorige week werd de geheel gemoderniseerde
schoenenzaak van de heer Wullink aan de Dorpsstraat heropend, wat zeer veel belangstelling trok.
Van buitenaf krygt men reeds een goede indruk
van de grote verandering die de winkel heeft
ondergaan. Twee grote etalages bieden een ruime
gelegenheid de schoenen te etaleren. De etalages
zy'n gelykvloers, waardoor het mogelijk is een
grote verscheidenheid te etaleren, zonder dat het
onoverzichtelijk wordt.
Door de verbouwing is de winkel ruim tweemaal
zo groot als voorheen, nu ook met een speciale
kinderafdeling, waarin stoelen voor de kinderen
en de ouders.
De pedicure-afdeling is door een gordijn afgescheiden van de winkel en zeer modern en hygiënisch ingericht. Het winkelinterieur is geheel
vernieuwd en voldoet aan de nieuwste eisen.
Tevens is de verkoop van nylons, kousen en sokken ter hand genomen. Mede door de goede verlichting en de warmgetinte vloerbedekking heerst
er thans een gezellige sfeer. Ook by avond trekt
het pand door zijn speciale verlichting de volle
aandacht. Het is weer een goede aanwinst voor
ons dorp.
DAMMEN
Vorden II heeft de competitiewedstry'd tegen
Ruurlo II gewonnen met 14—6. C. van Ooyen—
Ankersmit 0—2, A. van Ooyen—Kerkwijk l—l,
W. Sloetjes—Walgemoed 0—2, H. Byzitter—Brekveld 2—O, H. Lede—Langelaar 2—O, P. Roozendaal—Schulenberg 2—0, H. Wildeboer—Sprukkelhorst 2—O, G. Brinkman—Pardy's 1—1, J. Verstoep—Rouwenhorst 2—O, A. Bello—Hissink 2—0.
A.s. vry'dag heeft Vorden II weer een thuiswedstrijd en wel tegen Ruurlo I.

VAARDIGHEIDSPROEVEN
GYMNASTIEKVERENIGING „SPARTA"
Maandagavond werden door de leden van de gymnastiekvereniging „Sparta" de vaardigheidsproeven afgelegd. Als juryleden fungeerden de heer
Mondeling uit Neede en de heer T. Kortschot uit
Winterswyk. Er namen 45 dames, meisjes en jongens deel, welke allen slaagden. By' de meisjes A
eindigde als No. l Diny Hilferink, zy het met een
zeer gering verschil, 0,1 punt, op de No's 2 en 3
Thekla Jansen en Ineke van Ooyen. By de meisjes B werd No. l Erna Jansen. Beide meisjes
waren vorig jaar eveneens de besten uit deze 2
ploegen.
By jongens A werd No. l Gert Harmsen en by
jongens B. Bennie Aalderink.
By de dames jun. slaagde Mej. G. Hellewegen er
in een gemiddelde van 7,3 (maximum is 8) te
halen. Dames Ie graad werd geturnd door Mevr.
Schuurman en Mej. M. Kry't; dames 3e graad
door Mevr. Styl, Mevr. Brinkman en Mevr.
Wagenvoort. Ty'dens de bekendmaking der uitslagen roemden de heren juryleden de kwaliteit
der prestaties en de keurige afwerking der oefeningen. Het is jammer dat er zo weinig dames
junioren zy'n. Gezien het aantal meisjes moet het
mogelyk zy'n een goede damesgroep samen te
stellen.
CABARET-AVOND
Ten bate van de stichting Anke Marjolein wordt
op vry'dag 17 november in Irene een ontspanningsavond gegeven. Het Aaltens Cabaretgezelschap,
dat vorig jaar hier optrad voor „Zonnegloren",
verzorgt ook deze avond. De zingende zusjes uit
Sinderen verlenen ook hun medewerking.
Het doel der Stichting „Anke Marjolein" is verzorgingstehuizen te stichten voor ernstig lichamelyk gehandicapten, die gedurende hun hele leven
verzorgd moeten worden en ook recht hebben op
huiselyke gezelligheid.
In het eerste huis te Lochem worden 16 spasmatische kinderen verzorgd. Nu is de wens van de
Stichting „Anke Marjolein" om voor deze kinderen een klein zwembadje te maken; maar dit komt
ongeveer op ƒ 3.000,—. Het cabaretgezelschap uit
Aalten wil proberen door het geven van een 10 &
15 avonden dit bedrag, of een gedeelte hiervan,
by'een te brengen.
R.K. BOERINNENBOND
De eerste ontwikkelingsavond van het nieuwe seizoen, welke door de R.K. Boerinnenbond „St.
Martha" in zaal Schoenaker werd gehouden, werd
bijzonder goed bezocht.
Mevr. Tr. Schoenaker—Smit richtte speciaal het
woord tot Mevr. Wagenaar—Pynenburg uit Arnhem en de Geestelyk Adviseur pastoor A. Bodewes
o.f.m. benevens de oprichter van de plaatselijke
afdeling oud-geestelijk adviseur Pater Torphinus
van Bueren o.f.m.
Vervolgens kreeg Pater van Bueren het woord.
Spr. die juist met vakantie in Vorden was, uitte
zy'n grote vreugde over de florissante gang van
zaken in de Boerinnenbond en hoopte dat dit
steeds crescendo zou mogen gaan. Pastoor Bodewes hield hierna een korte lezing met uiteenzetting uit het Boek der Spreuken, waarin hy vooral
naar voren bracht, hoe de vrouw in het huwelyk
steeds trouw moet zy'n aan haar man en diens
onmisbare hulp moet blyven.
Na een gezellige koffiepauze hield Mevr. Wagenaar—Pynenburg uit Arnhem een lezing over
„Gevaren op de weg voor het jonge meisje". Zy'
gaf de ouders hierby' verschillende nuttige wenken en raadgevingen. De meisjes moeten worden
voorgelicht omtrent de gevaren die hen kunnen
bedreigen en hier ontbreekt het nog wel eens aan.
Na afloop werden nog diverse vragen door haar
beantwoord.
Meegedeeld werd, dat bij voldoende deelname een
cursus handwerken zal worden gegeven.
WELPEN VAN DE ST. MICHAELSGROEP
GAAN 12ft-JARIG BESTAAN VIEREN
Over enkele dagen herdenken de welpen van de
St. Michaëlsgroep afd. Vorden—Kranenburg het
feit, dat ruim 12 ^ jaar geleden de welpenhorde het levenslicht aanschouwde als onderafdeling van de Verkenners der St. Michaëlsgroep.
De eerste stoot en voorbereidende werkzaamheden
voor de oprichting werd gegeven door de toenmalige kapelaan Pater Olivier Joosten o.f.m. Twee
dames volgden een cursus voor leidster en op
3 december 1948 was de oprichting een feit. Aanvankely'k telde de horde 8 leden, maar in de loop
der jaren is dit steeds verder uitgegroeid en momenteel zy'n er een 18-tal jongens, die onder de
hoede van de akela en rakja trouw de zaterdagmiddagby eenkomsten bezoeken en zich met hart
en ziel geven voor de Groep.
Op 15 januari 1956 werd de blokhut na grondige
restauratie heropend. Tevens werd op déze dag
een groepscomité opgericht, hetwelk zich de verzorging van het R.K. Jeugdwerk, de financiering
etc. ten doel stelde.
Dank zy de grote activiteiten van dit comité gaat
het de welpen van de St. Michaëlsgroep nog steeds
uitstekend, maar past ook zeker een woord van
dank aan de akela die vanaf de oprichting voor
haar jongens een plichtsgetrouwe leidster was.
Op zondag 5 november a.s. zullen akela, rakja en
de welpen met het Groepscomité en genodigden
dit byzondere feit feestelyk herdenken.
VOLLEYBAL
Zowel het eerste als tweede Kraanvogel-zestal
speelde verleden week een uitwedstryd in De
Steeg.
De Kraanvogels II, die reeds om half negen
moesten spelen kwamen wel gemakkely'k aan de
puntjes, doordat hun tegenpartij D.V.C. II niet
volledig verscheen, zodat men reglementair had
gewonnen. Wel speelde, men nog een vriendschappelijke ontmoeting, welke met beide set-overwinningen in het voordeel van D.V.C, eindigde.
De Kraanvogels I epeelden nadien tegen D.V.C. I
(eerste klasse). Het was geen onverdienstelijke
wedstrijd, waarbij de Vordense dames de eerste
set op hvin naam brachten met 15—13. De 2de
party werd een 15—l zege voor de thuisclub, terwy'l helaas de derde set met 15—9 werd verloren,
zodat de puntjes toch in De Steeg bleven.
Voorts speelden de Kraanvogels II nog een competitiewedstrijd tegen Bruvoc uit Brummen, waary de Brummense dames het genoegen smaakten
in 2 sets de winst te behalen.

