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De advertenties voor de

Sint Nicolaascourant
van de Vordense Winkeliersver.
dienen UITERLIJK hedenavond om
half acht in ons bezit te zijn. Zo niet,
dan wordt dezelfde tekst aangehouden
als vorig jaar.

Drukkerij Wolters Telef. 1404

JOHANNUS HUS

Ter herdenking van de Kerkhervorming werd in
„Irene" door de Hervormde in samenwerking met
de Gereformeerde kerk een filmavond gehouden
over het leven van Johannus Hus.
De zaal was matig bezet toen ds. Jansen deze avond
opende. Hij gaf een korte toelichting inzake Hus,
die leefde van 1372 tot 1415, die professor is ge-
weest in Praag. Hij werd de „Kleine Man" van
Tsjecho-Slowakije genoemd. Hus werd in 1410 uit-

i nnen uit de kerk. In 1414 werd hij tot de brand-
stapel veroordeeld. Deze f i l m die achter het Ijze-
ren Gordijn is gemaakt gaf een uitstekende vertol-
king van het leven en werken van M u s .

UW REDDEND BLOED

De jaarlijkse bloedafname-avond voor het Ned.
Itoode K r u i s behoort weer tot het verleden. H <
kan van een onverdeeld succes niet worden gespro-
ken.
I n totaal gaven deze keer 205 donoren hun bloed,
of wel 49,l'/, (vorig jaar 48,2). Een groot vraag-
teken voor het comité is waarom de andere 200
donoren verstek lieten gaan. Bij de oprichting heb-
ben velen z ich spontaan beschikbaar gesteld, doch
na 4 jaar is de helft reeds afgevallen, althans in
de praktijk. In ons Roode Kruis dat waard? Geluk-
kig was het team uit Amsterdam minder pessi-
mistisch over het resultaat en nam tevreden de
„opbrengst" mee naar het Centraal Laboratorium.
Ken woord van har te l i jke dank gaat uit naar de
donoren die bereid waren te o f f e r e n alsmede n a a r
hen die assisteerden deze avond, zodat het geheel
een perfect v§rloop had. Het volgend jaar hoopt
het Comité weer een beroep op allen te mogen doen.

Zojuist ontvangen:

Pracht sortering

moderne heren- en
jongensschoenen

Zie etalage

*

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

WILDBIT

Zaterdagavond hield de Vordense Auto- en Motor-
club de traditionele wildrit. Ook dit jaar hadden
de heren van Dijk en van der Peijl van deze rit veel
werk gemaakt. De rit, die slechts 30 km lang was,
kenmerkte zich door vele opdrachten die moesten
worden uitgevoerd. Daarnaast moesten meerdere
dingen onderweg verzameld worden, van een aard-
a p p i ' I met een kippeveer tot een oude krant toe.
De deelnemers waren vol lof over de rit. De vol-
gende Yordenaren wonnen een prijs:
Motoren: 2. D. J. Rouwenhorst 9K straf p., 4. B. J.
Berendsen 149 strafp., poedelprijs B. Aalderink
194 strafp.
Bromfietsen: 4. H. Lijftogt 61 strafp., 7. J. Sessink
82 strafp., 8. D. J. Pardijs 84 strafp., 9. Joh. Pardijs
85 strafp.

Auto's: 3. C. H. Kerkziek 86 strafp., 7. W. Biel-
derman 97 stralp., poedelprijs H. Besselink.
Voorzitter Pardijs reikte na afloop in café „De
Zon" de prijzen, bestaande uit hazen, konijnen en
eenden, uit.

KERKDIENSTEN zondag 11 november.

Heru. Kerk.
10 uur Ds. }. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Oeref. Kerk
10 uur Ds. Starrenburg.
3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zunüag&dienbt Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-H20.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Xeekmarkt.
houden weekmarkt waren

aangevoerd 82 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van t 43,— tot f 50,.— pet stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 31 okt. t.e.m. 6 nov.
Geboren: z. van G. ten Lohuis en B . J .H .
Martinus; z. van C. Bongers en J. H. Uenk;
z. van J. Dolphijn en H. Rouwenhorst.
Ondertrouwd: J. H. Dijkema en J. H. Wes-
selink; L. de Vries en H. J. Beek.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

„PINKY, EEN BLANK NEGEKME1SJE"

Voor een praktisch uitverkocht Nutsgebouw heeft
„Vordens Toneel" zaterdagavond opgevoerd het to-
neelstuk „Pinky, een blank negermeisje".
We vinden het een bui tengewone prestat ie van
„Vordens Toneel" dat ze het indertijd heeft aan-
g e d u r f d om dit stuk, dat r u i m 31 uur duurt, in studie
Ie nemen. Dat er ondanks de concurrent ie van bv.
de televisie nog ruim 300• Vordenaren naar hetNuts-

< u \ v z i jn getogen bewijst dat de naam „Vordens
Toneel" b i e r een goede klank heeft.
I n dit toneelstuk werd het probleem tussen blank
en z w a r t behandeld, waarin Pinky, die een afstam-
me l inge is van de negers, de h o o f d f i g u u r is. Wat
het arteertalent van de spelers betreft kunnen we
kor t z i j n . A l l e n bleken hun ro l len goed ingestudeerd
te hebben. Vooral de hoofdrollen kregen een zeer
goede vertolking.
De grimering werd verzorgd door de fa. Doornink
uit Arnhem. De heer A. Besselink uit Ruurlo nam
hei decor voor z i jn rekeninge terwijl de regie bij de
heer W. Mart inus in goede handen was. De muzi-
ka le omlijst ing werd verzorgd door de heer D. Wol-
ters.
Wanneer „Vordens Toneel" op de ingeslagen weg
bl i j f t voortgaan dan is in de toekomst succes ver-
zekerd.

VOOR KINDEREN DOOR KINDEREN

Op init iat ief van het Nutsbestuur zal de Blokfluit-
club op woensdagmiddag 14 november a.s. een uit-
voering geven in het Nutsgehouw. De ouders van
de k-inde ren van de Nutsblokf luitcursus en het
Meisjeskoor, het onderwijzend personeel, de Nuts-
leden en de kinderen van de drie hoogste klassen
van alle scholen uit de gemeente Vorden zijn o.m.
uitgenodigd om deze uitvoering bij te wonen. Ook
andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Het doel van deze uitvoering is om de ouders eens
te laten horen wat hun kindel'en onder de bezielende
leiding van hun muziekmeester, de heer Ka rel Wol-
ters alzo presteren. Bovendien willen zij de kinde-
ren in de zaal tonen hoe leuk en hoe leerzaam het
is om bij een zang- of muziekclub te zijn.

VOETBAL

EERSTE NEDERLAAG VAN VORDEN I

Vorden I heeft zondag in Klarenbeek haai- o
slagen rekord in rook zien opgaan. Met niet min-
der dan (>—3 moesten de geelzwar te i i het hoofd 'bui-
gen voor een uitstekend spelen l ' a ce l l i .
Het bleek al spoedig dat de anders zo solide achter-
hoede van Vorden geen va t kon kr i jgen op de snelle
combinaties van de thuisc lub . Toch was liet eerste
succes voor Vorden. Ken goed opgezette aam al
bracht de bal via Westerveld, Lindenschot en Roth-
m a i i bij midvoor Ni j enhu i s die de Pacel l i -keeper
met een weigerichte schu ive r kansloos sloeg O—1.
Vlak h ierop knalde Westerveld een hoge, bal kei-
hard tegen het gezicht van Lindenschot , waarna hij
ook zelf de t e rugsp r ingende bal tegen het hoofd
kreeg. Vijf minuten na dit ongeval verl iet Wester-
veld het speelveld terwijl Lindenschot v o l k o m e n
uit zijn normale spel geraakte. Tot overmaat van
ramp raakte ook Nijenhuis geblesseerd en m
het veld verlaten. De opengevallen p laa tsen werden
i n g e n o m e n door de gebr. l ï e sse l ink . In de Vore1

achterhoede ontstond in deze periode grote verwar -
ring. Dat bleek wel toen Velhorst in eigen doel
schoot l'—1. Juist op het moment dat Vorden met
10 man speelde vergrootte Paeelli de voorsprong
tot 3—1. Vlak voor rust werd het 4—1.
In de tweede helft hebben de geelzwarten alles op
al les gezet om te t rach ten nog een zo-goed mogelijk
resu l taa t te behalen. De achterhoede herstelde zich
van haai ' zwakke optreden in de eerste helf t , terwijl
ook de voorhoede meermalen aardige aanva l len op-
bouwde. Besselink ve rk le inde de ach te r s tand na v i j l '
minuten tot l—2. Op het moment dat Vorden fel
aanvallend speelde v ie l aan de andere k a n t een
doe lpun t 5—2. In duidelijke off -s ide positie bracht
de r . -bui ten h i e r n a d > :1and op ( ' > - • 'J. Kef Keggink
zorgde met een pracht ig schot voor de eindstand
6—3.
De wedstrijd tussen Vorden 11 en A/C V ging nie t
i loor omdat: de scheidsrechter verstek l ie t gaan.
Vorden I I I behaalde een v e r d i e n s t e l i j k ' l— '2 ge l i jk-
spel tegen Steenderen IL Vorden A ver loor met
8—l van He l ios A. l i e t P. e l f t a l won met de korf-
balcijfers 14- l v a n l!e Q u i c k < ' . Vorden < > verloor
met (5—li van A/ '
In verband met NcT^^and Zwitserland hebben de
seniorenelftallen zondag v r i j a f , l ü j de junioren

B—Vorden li.

Bezoekt de grote

Pluimvee- en
Konijnententoonstelling
in zaal Langeler te Hengelo

op zaterdag 10 en
zondag 11 november a.s.

A l SC 'HEID PLAATSELIJK H U R E A U H O U D E R

Wegens het bereiken van de pens ioengetv l . !
leeftijd heeft de heer J. W. A d d i n k , plaatselijk bu-
reauhouder Vorden-Warnsveld, zijn f u n c t i e moeten
neerleggen.
Op woensdag .'•! oktober vond in de zaal van
Pauw" in Warnsveld een druk bezochte r ecep t i e
plaats, waar de heer Addink op grootse wijze werd
gehuldigd voor zijn vele verdiensten als plaatseli jk
bureauhouder , welke functie hij ruim 30 jaar heef t
vervuld.
Deze bijeenkomst stond onder le id ing van Ir. W.
Kooy, p r o v i n c i a a l voedselcoimnissaris te A r n h e m .
Verder w a r e n o.m. aanwezig B. en W. van Warns-
veld; Burgemeester A. E. \ an Arkeluit Vorden; Mr.
A. Greebc, vertegenwoordiger van de M i n i s t e r van
Landbouw en Visser i j ; Ir . Tukker oud-provinciaal
voedse lconunissar i s ; de heer G. J. M. Enzer ink ere-
voorzit ter C.B.T.l'.; de heer M. W. Enzerink na-
mens de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap
en de heer J. Hey, secretaris van C.B.T.B, in Gel-
derland.
Tijdens deze hu ld ig ing on tv ing de heer Addink uit
handen van Burgemeester Mr. D. Reitsma van
Warnsveld een koninklijke 01 ding zijnde de
e r e m e d a i l l e in goud, verbonden aan de orde van
Oranje Nassau.

BIOSCOOP

Zondagavond neemt de f i l m u mee naar de l ' h i l ip -
pijnen, waar een genadeloze guerilla-oorlog \vordL
gevoerd om een zelfstandig bestaan. Een handjevol
blanken zijn ten prooi aan de wilde horden. Het
prachtige zuidzee-eiland wordt herschapen in een
bloedig slagveld.

Kunnen ze er
straks tegen

Bewonder
de
kollekties
U zult
beslist
zeggen . . . .
prachtig!

Kijk ƒ

voor dochter

en zoon

RATTI-NIBUWS

l l e i i p het nippertje gelukt om een mtgere
l—O overwinn ing te b e h a l e n op het bezoekende
Wai I .
l ie t

ten, w a n t de ! ! < > y s probeerden met man en macht
de l e i d i n g te nemen. Uat t i begon zich geleidelijk
aan de Warnsveldse druk te onttrekken. Er deden
zich enkele goede scoringskansen voor, maar het
ge luk zal de K a t t i a n e n niet mee, waardoor de rust
met d n l i l i e l l i l a n k e s t and (O—0) inging.
I n de tweede he l f t ging het beter, al kon er van
hoogstaand voetbal niet worden gesproken. Na een
kleine wijziging in de ops te l l ing kon Rutgers in de
20e minuut uit een scherpe pass van rechts laag
i n s c h i e t e n ( l—0) , welk doe lpun t tenslotte de win-
nende goal bleek te zi jn. Met deze l—O eindstand
mocht Uatt i zeker tevreden zijn.
De i 'Vden het ook nu weer uitstekend.
T h u i s w o n n e n zij van Angerlo Vooruit 2 met 4—2.
Met rust was het O --2 voor de gasten. Via een pe-
nal ty van I > . Hos, twee f raa ie doelpunten van J.
Engbers en een van I!. Takkenkamp kon Ratti keu-

• pha len . Daarmee was het ongeslagen record
gehandhaafd.

l i e t derde ging n a a r Socii l en incasseerde hier
J! nederlaag. Ratti A t n > k naar Zutphania A

en verloor met 7—O, Ratti B slaagde er in tegen
het bezoekende De H o v e n ]<] een O—O gelijkspel te
behalen.
/omlag a.s. is het eerste vrij. Ratti 2 speelt een
uitwedstrijd ! . < . '•', te V ierakker en zal alles
in het werk moeten stel len om ook nu de puntjes
te behouden. Ook Ratti '•> is v r i j a f .
Het A e l f t a l speel t t h u i s tegen Voorst A, waar men
nog lang n ie t van gewonnen heeft.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

DV( I I TEGEN DENK & /ET I

n de v e r w a c h t i n g in heeft het tweede tiental
van de damc lub DCV vrijdagavond een 10—O ge-

"'1 uit het vuur weten te slepen tegen het ster-
ke Denk & /'et l u i t Laren. V ,d te meer om-
dat de Laronse dammers het vorig jaar nog in de
Ie klas speelden. Voor de ware dansliefhebbers moet
de o n t m o e t i n g wel veel van de zenuwen hebben ge-
vergd w a n t de ploegen hadden beurtelings de lei-
d i n g , zodat de spanning voelbaar was. Uiteindelijk,
na r u i m vier uur spe l en , e ind igde de strdijd in een
gel i jke; s tand 10—10.

Deze week h-eft DCV l vrijaf. Het tweede tiental
' h u i s legen N A V u i t Warnsveld.

Voor de onderlinge competitie werden de volgende
w e d s t r i j d - - r l d : Breuker—Harmsen O—2;
Ni j enhu i s Ter Beest.1—1; Oukes—Wansink 2—0;
K l e i n I l r a m e l Lammers O—-2; W. Sloetjes—Me-
mel ink 2—0; v. Dijk—D. Sloetjes 2—0; Geerken—

P. v. Ooyen 0—2.



Weekend Wónder-Koopjes

Prima badstof

Keukendoek

1.80

Dames vesten
Dames

jumpers

- speciale aanbieding -

14.95
19.50

Bij aankoop- van

Fortex-jas
off costuum

miniatuur Taunus-auto
op ware schaal

cadeau

Terlenka

vitrage-val
per meter

1.50

VISSER - VORDEN

het warmste vuur geeft

haardbrandolie
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

Flamazur, dé haardbrandolie van n.v, Purfina Nederland

BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg 47. Vorden, Tel. 06752-1217

SPAR- Zelf bedieningsbedrijf
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

H A N D E N VOL S P A R Z E G E L S GRATIS dat kan alleen
de Spar

Spar-klanten innen elke week handen vol gratis Spar-zegels.
Vooral deze week zijn er weer nieuwe aanbiedingen van Spar-
kwaliteitsartikelen met gratis dubbel zegels. Profiteer.

SPAR-THEE met dubbel zegelvoordeel l
Roodmerk 100 gram 90 et - 18 et zegelvoordeel

Koekje met 10%:
Cocosrotsjes 250 gram 59 ct-10%

Spar-JAM nu met DUBBEL ZEGELS
Op elke soort Spar-jam krijgt u deze week 20 pet.
korting. Dit is een uniek voordeeltje.

2 pakken droogkokende rijst 82 ct-10%
Rode bieten 3/< literpot 56 et-1 i et zegelvoordeel

EXTRA VOORDELIG:
3 stukken toiletzeep 65 ct-10%

20 pet. kortingFranse landwijn:
CARANSAC

Wit of rood Grote fles 198 ct-40 et zegel voordeel
0,2 liter flesje 65 ct-13 et zegelvoordeel

Jus d'Orange % literfles 198 ct-40 et zegelvoordeel
Gestoomd gehakt (blik) 124 ct-25 et zegel voordeel
Boerenmetworst extra 100 gram

50 ct-10 et zegelvoordeel
Cocolines (snoepje) zakje 49 ct-10 et zegelvoordeel
Hoofdkaas 200 gram 44 ct-9 et zegelvoordeel
3 bl. Italiaanse tomatenpuree 54 et - 11 et zegelvoordeel

De Sint is in aantocht!

3 taaipoppen 45 et-10%

Speelgoedsnoep(200gr)50 ct-io%

Choc. beestjes (ioogr.) 49 ct-io%

Kruidnootjes (25ogr.) 45 ct-io%

5negerfiguurtjes (chocolade)
45 ct-10%

DE SPAR:

Geldig 8-15 november..

Altijd 10 pet. korting, altijd extra voordeel

Wij bieden u een voordeelweek
met unieke koopjes.

Op alle artikelen geniet u
van 9 t.e.m. 17 november

10 pet. contante korting

Een zeer ruime keuze in dames- en herenhorloges.
Alle maten verlovingsringen voorradig.
Gouden ringen.
Goud-, zilver- en doublé-sieraden.
Pendules, klokken, wekkers, optiek.

Zie onze etalage.

Siemerink's Horlogerie
Zutphenseweg - Telefoon 1505

Verdrijf de koude uit uw huis

Badkachels vanaf f 41*
Straalkachels vanaf f

Electrische, met olie gevulde radiatoren
op elke temperatuur instelbaar, ideaal voor elk vertrek.

In elke gevraagde capaciteit en prijs leverbaar.

Het adres hiervoor,
ook wat betreft deskundige reparaties op electrisch
gebied.

Fa. G. Pongers & Co
VORDEN

Langeler: „The Favorita's"
Concordia: ,,The Moodchers''
Michels: Theo Tillman

Toneelavond
C.N.V.

afdeling Vorden-Hengelo-Gld.

Bezoekt de toneelavond op
dinsdag 13 nov. a.s.
'B avonds 7.30 nar in zaal
Bakker.

Medewerking van de
Toneelveren iging
T.N. en G. uit 't Ruurlosebroek
die zullen brengen het reeds
vele malen met succes gespeel-
de blijspel

„Zwarte Kunst ep de Dageraad"
Het stuk wordt hoofdzakelijk in dia-
lect gespeeld.

TOEGANG VRIJ.
Het bestuur.

Vinyl Herenglacé's
niet te onderscheiden van echt leer.

Bruin en grijs 4.75

Nog steeds niet te overtreffen zijn de
echte Grolse wanten.
Voor heren en jongens vanaf 2.95

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Retextuxingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand een
SPECIALE AANBIEDING:

CosL en Mantelcosi.
Chemisch reinigen

van f4,75 voor f 3,95
Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in «Ike gewenste modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Kijk, en vergelijk

U koopt bij

KE ÜN E
HUISHOUDELIIKE
ARTIKELEN

H.H. Jagers
Wij ontvangen weer
alle soorten WILD.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

TeL 1214

alles

U slaagt
als u bij

Keune
vraagt voor uw
KEUKEN

Eet nu
Geen diepvries

Kippen f 1.— y2 kg.
Hanen f 1.45 % kg.
W. Rossel, Tel 1283



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

Arend
(Arie)

C. Bongers
J. H. Bongers-Uenk
Albertien
Wilma
Arijon

Vorden, 4 nov. 1962.
Zutphenseweg C 60.

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, zeggen wij me-
de namens wederzijdse
ouders hartelijk dank.

C. R. Jolij
M. H. Jolij-

Woltering

Hengelo Gld.
Korenbloemstraat 5

Gevraagd meisje voor
dag of dag en nacht.
Mevr. Poesse,

Zutphenseweg 36,
Telefoon 1475.

Meisje gevraagd voor
de morgenuren. Reis-
kosten worden even-
tueel vergoed. Mevr.
de Kroon Rhienderink-
laan 5, Warnsveld.
Tel. 2615.

Klein huisje met tuin
te koop gevraagd in
Vorden of omgeving.
Brieven onder no. 15
bureau van dit blad.

Wie heeft er van de
gymnastiek een ver-
keerd turnpakje mee-
genomen uit de gym-
nastiekzaal. Terug te
bezorgen bij Derkje
Kuenen C 114 Vorden

Te koop voetbal-
schoenen in zeer
goede staat. Maat 41
Roei Huizinga Smids-
straat 17 Vorden.

Te koop lange leren
damesjas z.g.a.n.
J. B. Aalderink Almen-
seweg 52.

Te koop een zwaar
compl. onderstel, zeer
gesch. v. een melk-
wagen en met prima
luchtbanden.
Groot Jebbink Vor-
denseweg 13, Warns-
veld. Tel. 06750-2833

Te koop een bieten-
snijder merk Vlees-
hauwer, z.g.a.n. G. J.
Maalderink, Almense-
weg 46.

VERLOREN
bromfietshelm, weg
Vorden - Wildenborch
Tegen beloning terug
bezorgen bij J. A. Arf-
man, Wildenborch.

Prachtige scooter te
koop. Nieuw gekost
f 2175, heeft 6000lkm
gelopen,dus nog nieuw
f 1375. Langwerden,
Kerkstraat 9 Vorden.

Te koop geplukte zure
en zoete appels bij
H. J. Willems, Linde
Vorden.
Te koop prima val-
appels. H. G. Breu-
ker 't Enzerinck.
Te koop 8 zware big-
gen. J. W. Wesselink
„'t Elshoff"

X Op maandag 12 november hopen mijn
p geliefde ouders

J. W. Denkers

en
H. G. Denkers-Aberson

hun 12 %-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
mij gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbaar zoontje Jan

en grootouders.

^ Vorden, november 1962.
i Almenseweg 30.

A

Zaterdag 10 november a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

G. J. Wunderink

en

M. W. H. Wunderink-ter Maten

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun kinderen en kleinkinderen.

Vorden,november 1962.
„'t Nijarve" D 126.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur
tot 17 uur in zaal Eskes.

Bejaarden kring
Volgende week donderdag 15 nov.

's middags 2.15 uur

in de koffiekamer van het Nut.

We vertonen
kleurendia's uit Portugal

Vesten, pullovers, truien
voor dames, heren, jongens en meisjes

vindt u in een grote sortering bij

Looman - Vorden

Gevraagd voor spoedige

indiensttreding

TIMMERMAN
BIJENHOF's

Fijnhout Bewerking N.V.

Zutphenseweg 42, Vorden, Tel. 1216

Sportvliegtuig valt; Piloot ongedeerd.
Het viel als gevolg van een motorstoring
in een bosterrein vlak naast een drukke
verkeersweg dicht bij vliegveld Hilversum.
De piloot kon ongedeerd uit de wrakstuk-
ken stappen. Mensen die graag op iets
GOEDS „afvliegen" zullen altijd GOED
op de HOOGTE zijn als zij zich op
RIJWIELEN oriënteren bij TRAGTER.
Daar is het OP-vallend betere . . . . zelfs
de prijs volt mee.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250 gram rookworst, fijn 80 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst 90 et
200 gram ontbijtspek 55 et

M. Krijt, Dorpsstraat

A.s. vrijdag 9 nov.
is onze zaak wegens

familiefeest
de gehele dag

gesloten.

Ph.Jac.Sessink
Kranenburg.

Te koop toom beste
biggen. A. J. Eggink
Boskamp C 54

Toom beste biggen
te koop. A. Poterman
Buitenzorg, Warns-
veld. Tel. 06752-1244

BIGGEN te koop bij
H. Havekes, E 26,
„de Weerd".

Telef. 6621.

Te koop enige tomen
BIGGEN.
W. F. Eskes,

„Bolderhorst".

Mooie BIGGEN te
koop bij C. G. Vliem,
„Wensinkhof", E 52.

BIGGEN te koop bij
W. Roelvink, Kranen-
burg.

Te koop 2 tomen zware
BIGGEN.
H. Haverkamp, C 15,
Vorden.

Te koop 3 toom BIG»
GEN. Joh. Wesselink,
Kranenburg.

8 BIGGEN te koop
en een DR AG. ZEUG,
bijna a.d.t.
G. W. Winkel,

't Gazoor.

koop toom zware
[GGEN bij G. J.

Wuestenenk, Koekoek-
straat 25, Vierakker,
Tel. 06754-289.

e koop 82 ware blanke
BIGGEN.
H. ƒ. Maalderink,
Vordenseweg 11,

Warnsveld.

Te koop BIGGEN bij
G. J. Regelink,
Koekoekstr. 7, Vier-
akker, Tel. 06750-4389

Bttpro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Geld
kunt u maar

één keer uitgeven.

BIJ Keune
koopt u meer

voor minder geld.
Speelgoed Luxe cadeau's

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14 H

Hl Veehouders!
Klauwbeschermers

voor
speenbetrappers.

fa. 6. W. Luimes
B. Lammers

Tel. 1421 - Vorden

Albers' Zelfbediening
doororeekt net prijzenfrontl

Wij staan op de bres voor onze klanten! Wij kopen zelf op de beurs en recht-
streeks bij fabrikanten met uitschakeling van de z.g. tussenhandel. Door deze
werkwijze kunnen wij U altijd voordeliger leveren dan andere bedrijven. Ver-
gelijkt U zelf, vooral onze kwaliteit en prijzen.

Hier volgen 30 artikelen met prijzen ver beneden de normale
inkoopsprijs»

1 Ie kwaliteit slaolie, liefst 1000 flessen, schrik niet, grote fles 82 et
2 500 gram banketbakkersspeculaas, slechts 79 et
3 Litersblik sperziebonen 89 et, elk tweede blik voor 69 et
4 10 pakken lucifers 169 et, reken uit nog geen 17 et per pak
5 4 rol verpakte closetpapier, nu 49 et
6 Chocoladeletters, koop ze nu, 3 flinke letters 79 et
7 Volledig gevitamineerde margarine, 5 pakjes voor 100 et
8 Puddingsaus, diverse smaken, 3 flesjes voor 59 et
9 Rozijnen op sap, grote pot, overal 98 et, bij ons 69 et

10 Extra grote stukken badzeep, per stuk 49 et, 2 stukken 79 et
11 Soepballen, 2 blikken voor 79 et
12 Vanille-suiker, 12 zakjes nu 39 et
13 Litersblikken aardbeien op sap, koopje 119 et
14 V2 litersblikken aardbeien op sap 79 et
15 3A literspot meikersen op sap, slechts 119 et
16 Litersblikken appelmoes, van goudreinetten 79 et
17 Literspotten augurken, neem wat potten in huis 98 et
18 Vruchtenhagel, 200 gram, hygiënisch verpakt 29 et
19 Choco-hagel, 200 gram 39 et
20 Blikjes slagroom, neem wat voor de feestdagen

in huis, nu voor 79 et
21 Ie kwaliteit chocoladebeestjes, 100 gram 49 et
22 Vruchtengrles met veel vruchten, 400 gram slechts 69 et
23 Banketbakkerskoekjes, 250 gram van 79 et, nu voor 59 et
24 Extra zware rookworsten, ca. 250 gram, deze week 89 et
25 Haring in tomatensaus, groot blik 69 et

Advokaat, van verse eieren en brandewijn, grote fles 239 et
(voor welke prijs is dat nog te koop?)

89 et

26

27
28

29
30

Grote blikken ananas, 565 gram, voor
Hotel GouVKoffie, per pak 148 et,

het tweede pak half geld
Hotel Goud Thee, per ons 79 et, het tweede ons half geld
Fijn beleg» kaas, bij ons 500 gram 149 et

Bij 10 gulden aan boodschappen,

l oersterke boodschappentas voor 125 et

U ziet wel weer naaldscherpe prijzen!
Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Attentie Attentie
Pluim veehouders,
wij betalen hoge prij-
zen voor
KIPPEN en HANEN
en tevens tamme ko-
nijnen gevraagd.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel* 1214

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

f Z.65 per fles
KEUNE

KOOPJES van de week
Meisjes Pyama's, leuke dessins

2—4 jaar 3.95, 6—10 jaar 4.95

Kinder Wanten, Noorse dessins

nu slechts 1.50

Gestikte Dekens

satinet onderkant, effen damast bovenkant

2-pers., 160x210, kleur donkerrood, nu slechts 19.75

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag.

Doe uw voordeel, bij bezoek aan de raak klantenboekje
meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN



Te koop ZOETE APPELS bij
H. W, Mullink, D 155, Vordea, Tel. 6784

Bromfietsers,

BEDIEN U ZELF
vlot en pretig
met onze TOTAL

Zelfbedienings-mengsmering-automaat
Voor f li— de juiste hoeveelheid, iVio liter.

Barink's TOTAL-SERVICE

FILMAVOND „HET ZONNEHU1S"
Vrijdagavond gaf de ver. „Het Zonnehuis" in Hotel
't Wapen van Vorden een filmavond waarvoor veel
belangstelling bestond. Na een kort openingswoord
door ds. J. H. Jansen werd de film „Zeven Stui-
vers" vertoond.
Deze film die wordt gerangschikt onder de z.g.
semi-dokumentaires liet ons in grote trekken zien
wat voor belangrijk werk de vereniging „Het Zon-
nehuis" verricht ten behoeve van de verpleging van
zieken.
De tweede film was getiteld „Wil om te winnen".
Hierin werd de rheumatiekbestryding onder de aan-
dacht van de mensen gebracht. Aan het slot van de
avond bracht ds. J. D. te Winkel de aanwezigen
dank voor hun getoonde belangstelling.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

TOUWTREKVERENIGING MEDLER
DEFINITIEF OPGERICHT

Nadat verschillende jongelui reeds enige jaren gro-
te activiteit en enthousiasme aan de dag hebben
gelegd voor de touwtreksport is men er thans toe
overgegaan om definitief een touwtrekkersvercni-
ging op te richten.
In café Eykelkamp op het Medler werd daartoe cv n
vergadering belegd, waar velen aanwezig waren.
Deze bijeenkomst stond onder leiding van de heer
G. HendrLksen. Eenstemmig werd besloten om thans
definitief de Touwtrekvereniging Medler op te rich-
ten. In het bestuur werden gekozen de heren G.
Hendriksen, D. Brummelman, H. Brummelman, J.
Besselink en Ant. Steenbreker. Het bestuur zal de
functies onderling verdelen. De vereniging is ge-
start met 20 leden.
Het ligt in het voornemen om in de wintermaanden
geregeld contactavonden te beleggen, waarop di-
verse spelen, dammen, sjoelen, schieten, kaarten
etc. zullen worden beoefend. Verder zal men l keer
per maand een trainingsavond houden. De training
zal bij het naderen van het seizoen wekelijks plaats
vinden. Zo mogelijk zal de vereniging in het seizoen
1963 met een derde zestal deelnemen aan de com-
petitie der Achterhoekse Bond van Touwtrekken.

Aantoonbaar
lagere prijzen bij Centra

Gronininger koek
Pak de beste koffie
l fles koffiemelk
l pak speculaas
6 choc. repen
Pak 250 gram cacao
Bruine bonen heel kÜO
Spliterwten „ „
Hele erwten „ „
Zilveruitjes
Spinazie
Doperwten

van —
105
148
95

100
85
95

156
M . 94
.. ., 70

literspot 155
69
79

Grote pot kersen o.s. 159
Litersblik aardbeien 185
Pak custard 65
3 choc. letters 115

voor uw
89

138
79
79
69
65

140
85
65

135
55
69

139
165
55
98

voordeel
16 et
10
16
21
16
30
16
9
5

20
14
10
20
20
10
17

ZO MAAR DIREKT VOORDEEL VAN 250 et

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg -

CENTRA

Telefdbn 1415

CENTRA

.1A ARVERGADERING ( .B.T.B.
De C.B.T.B, hield een goed bezochte jaarvergade-
ring onder leiding van de heer A. J. Lenselink. In
/ijn openingswoord gaf deze een globaal overzicht
over het afgelopen jaar.
Uit de diverse jaarverslagen bleek dat het leden-
tal stabiel was gebleven en dat er een zeer batig
kassaldo was. In plaats van de aftredende bestuurs-
leden de heren H. Robbertsen en H. J. Memelink,
die niet herkiesbaar waren, werden gekozen de he-
ren J. Olthaar en D. E:-!
Vervolgens hield de heer G. J. Bannink, directeur
der landbouwschool, een beschouwing over de land-
bouw en wat daarmede samenhangt. Spreker wees
er o |> dat na de laatste oorlog d» welvaart en ont-
w i k k e l i n g in de landbouw een belangrijke stijging
te / ien bad gegeven. Overal was uitbreiding van de
veestapel te constateren. Hierbij bleef ook het bui-
tenland niet achter. Dit alles beeft, geleid naar een
o v e r p r o d n k t i e . We zitten thans in een crisis gelijk
aan die der dert iger ja ren , aldus de heer Bannink,
en de boe.r ontvangt steeds de eerste klappen.

VOKDENSE BIL.) A UT KUS SPEELDEN
M KT WISSELEND SUCCES

Afgelopen week zijn de Vordense biljarters weer
volop in aktie geweest. Het eerste drietal van KOT
ging in Doetinchem op bezoek bij de kampioen van
het vorig jaar Anker I. Ook dit seizoen blijkt 't
Anker weer hoge ogen te gooien want KOT I moest
met een 4—2 nederlaag genoegen nemen.
KOT II deed het nog slechter door in Hengelo met
g—o te verliezen van 't Averenck IV. Het derde
team boekte in Doetinchem tegen Het Trefpunt III
(Kruisberg) een 6—2 overwinning. KOT IV kon het
thuis tegen het Averenck V niet bolwerken en ver-
loor kansloos met 8—0.
In de ontmoet ing tussen KOT III en KOT IV toon-
de KOT I I I zich duide l i jk de sterkste door met 7—1
te. winnen. De heer H. Meyerman scoorde hier een
hoogste serie van 2.1 caramboles.
Deze week beef t KOT l v r i j a f . In Klasse D II ont-
vangt KOT II bezoek van VOP I uit Hummelo. In
Klasse K l speelt KOT MI thuis tegen Ons Genoe-
gen 11 u i t Zelhem t e r w i j l KOT IV, ui teraard in de
/.elfde klasse, in l l engr lo uitkomen tegen Concor-
d i a I I I .
Biljartver. De '/on l behaalde vrijdagavond een (J—2
o v e r w i n n i n g op het bezoekende Excelsior II uit
IJaak. De hoogste serie werd gescoord door de heer
L. IJsseldijk nl. 17 ca romholes.
De Zon I I kreev een (bijna traditioneel geworden)
8—O nederlaag te s l i kken van Dr ; -mpf I. Hoogste
serie B. Leferink 11 car.
De/e \vee,k gaat De /on l op bezoek bij Excels ior
I I I , t e rwi j l h w e e d e team t h u i s speelt tegen O n s
Genoegen

DROPPING
Vooi de. d<x^k> l '- .O.L.H. en de B.O.G. gehouden
dropp ing be^PFd grote belangstelling. De deelne-
mers werden gedropt in Ampsen en moesten via
enkele opdrachten naai ' de „Kxelse molen".
De ui ts lagen / i jn: 1. J. Knoei', J. Iloeterdink en W.
Me mei i rik (5 s trafp. ; 2. [i. Wesselink, B. Rossel en
W. Kggink 7 s t r a f p . ; 3. mej. J. Weenk en mej. H.
Beumer 7 s t raf)) . ; 4. mej. J. Kreunen, mej. A. Eg-
gink en mej. T. l 'ardijs l (i s t ra fp . Poedelprijs de
d a m ; s H. Berenpas en J. Horstman 50 strafp.

S r H O O L K l N D E R K N V I E R D E N
IIA( KKORTS FEKST

Dinsdag G nov. werd tradit iegetrouw op d < - open-
bare lagere Dorpsschool het Hack fo r t feest gevierd,
's Middags zetten 41 „nieuwelingen" voor het eerst
hun voeten over de drempel van de „grote school".
Voor hun en voor de laagste drie klassen was het
daarna feest met f i lm en ruime traktatie. De jeugd
vermaakte /idi kostelijk en al veel te snel verstreek
de tijd. Menige k leu te r /al wel de indruk gekregen
hebben, dat wanneer het op school altijd zo is, het
er best is vol te houden.

VAARDIGHEIDSPROEVEN „SPARTA"
Onder ausp ic iën van Het K o n i n k l i j k Nederlands
Gymnastiek Verbond hebben U-den van de gym-
nastiekver. „Sparta" de vaardigheidsproeven 1!K12
afgelegd. Het komt zelden voor dat alle deelnemers
slagen doch de 43 leden van „Sparta" baalden dit
stoute stukje uit.
De n a m e n van de geslaagden zijn:
Meisjes A: Reini Pelgrim 44,4 pnt.; r i e t e r n e l Groot
Bramel 43,3; Lieni Stappert 43,2; Jenny Kornegoor
•12,S; Reina Eggink 42,8; Gerrie Wentink 42,0; Joke
I I idd ink 42,5; Leida de Jonge 42,3; Truus Oonk 42,2;
Geesje Leunk 41,5; Joke Beumer 41,4 en Ansje
Bijcnhof 41 punten.
Meisjes B: Thekla Jansen 44,7 pnt.; Majo Jansen
44,5; Krma Jansen K},!); Willy Smecnk 43,!); Beppie
Rothman 43,5; Nelly Rouwenhorst 43,3; Tineke
Hissink 43,1; Jenneke A artsen 42,8; Connie Slager
42,7; Rietje Stapper 42,5; Willy Buunk 42,1 en
Rietje Jansen 42,1 punten.
Jongens A: Hans Schuppers 50,4; Frans Cnoops
•1!),, r>; Gerrit Albefs 49,3; Eef Wesselink 48,9; Henk
Groot Roessink 48,8 en Arie Winkel 47,8 punten.
Jongens B: Alex Braakhekke 50,3; Johan te Veld-
huis 50,2 en Cor Schouten 47,5 punten.
Dames Junioren: Joke Norde 43,5; Gerda Helle-

i 43,3 en Gerrit Dijkman 42,3 punten.
Dames 2e klas: mevr. Wagenvoort-Weenk 43,8;
mevr. Steyl-Grouwman 43,7; mej. N. Jansen 42,8
en mevr. Brinkman-Kuipers 41,7 punten.
Turnsters Ie klas: mevr. Dalstra-Koerts 43,6; mevr.
Schuurman-Wissels 43,1 en mej. M. Krijt 42,7 pnt.

Mededeling van het
Verbond voor Veilig Verkeer.

Een zaak van het gevoel . . .

Eerbied voor ouderen en voor ouderdom.
Ziedaar een vorm van wellevendheid, die
zo oud is als de mensheid en die zelfs bij
de meest primitieve volken wel in de een
ui andere vorm is terug te vinden. Dat is
goed. Levenswijsheid en levenservaring
vragen om ontzag en het is dat ontzag dat
door de eeuwen heen kenmerkend is ge-
weest voor de wijze waarop de bejaarde
door zijn jongere medemens is tegemoet
getreden. Wij vergeten dat maar al te ge-
makkelijk in het t u r b u l e n t e verkeer van
onze twintigste eeuw. Maar is het zo ver-
wonderlijk, dat zij die ten dele nog met de
postkoets en de stoomt'iets zijn opgegroeid,
ons welwillend „tegemoettreden n in de
letterlijke zin des woords juist zo hard no-
dig hebben V
Voor iedere weggebruiker ligt hier een
praehtige gelegenheid om nu eens te tonen
wat wellevendheid in het verkeer eigen-
lijk betekent. Want tegenover de bejaarde
weggebruiker zullen wij meer dan waar
ook ons geduld en begrip voor andermans
tekortkomingen kunnen demonstreren. Het
Verbond voor Veilig Verkeer doet in het
kader van zijn aktie voor meer wel levend-
heid op de weg een beroep op iedere weg-
gebruiker in Nederland, om ook in het
verkeer, juist in het verkeer, eerbied voor
de bejaarde medemens aan de dag te leg-
gen. l<> zijn veel manieren om van die eer-
bied te getuigen:

- door overstekende bejaarden de t i j d te
geven dat rustig te doen;

— door K*, stoppen voor bejaarden die
graag de zebra w i l l e n betreden maar
daartoe de moed nie t kunnen opbren-
gen;

— door als voetganger een bejaarde be-
hulpzaam l'e zijn die misschien w a t
slecht t e r been, ol wat s lecht v a n ge-
hoor o l gezicht is;

- door snelheid te minderen bij hel zien
van bejaarden op de r i jbaan en on-
nodig en schrikaan jagend e laxoneren of
bellen na MKUru;

- door beja^We fietsers <-n brom f ie tsers
bij het passeren e x t r a ru imte te geven
(zij horen u well icht niet aankomen!):

— door bij bus- of t r amha l t e ex t ra voor-
zichtig toefen w a n n e e r een bejaarde
gaat in- or uitstappen en daarbij het
overige verkeer „vergeet";

— door meer nog dan bij andere wegge-
bruikers rekening te houden met fou-
ten ot onverwachte handelingen van be-
jaarden.

Km wijsgerig man heef t eens gezegd, dat
ouderdom een zaak is van het gevoel, n ie t
van de jaren. Is het n i e t een dankbare taak
voor iedere weggebruiker om de b e j a a r d e
te kunnen helpen zich in het moderne ver-
keer ve i l i g en dus jong te voelen . . . ?

Nu we de

Sinterklaastijd
naderen willen we nog eens

een

dringend beroep
doen op onze

adverteerders
hun advertenties zo enigs-

zins mogelijk reeds op

MAANDAG
te bezorgen.

Als we een inlegvel moeten maken,
kunnen we dan bijtijds onze maat-
regelen nemen,

CONTACT
hét blad van Vorden

De wintertijd breekt weer aan . . .

Ook nu verlangt u van uw motor, dat
hij snel start en vlot en soepel weg-
trekt.

Tank Total
want TOTAL voldoet aan al die
eisen, die u onder alle omstandigheden,
zomer of winter , aan QOede benzine stelt.

DAAROM:

Total rijden,
PRETTIG RIJDEN

en extra zuinig ri jden!!

Barink's TOTAL-SERVICE

AFSCHEID BIJ DE K.A.B.
Op i n t i e m e wijze is do/e dagen ;i( 'scheid
van de heer .1. H a r t m a n , op de Kranenburg , als lid
van de Ka th . Arb. Beweging.
l )e l ieer H ; < H man heef t on langs de pensioengerech-
tigde leeft i jd be re ik t en is voo rd i en werk /aam ge-

i n ] de ('oöp. Zu ive l fabr iek te Vorden.
De l ieer Ü r s s e l i n k , secre ta r i s -penningmees ter van
de afd. Transport, memoreerde, dat vanaf de op-
richting dei- plaatsel i jke K.A.B, in J !» !*! , de heer
H a r t m a n steeds ccn ( r o u w lid was geweest. Namens
de a fd . ,,St. Üon i fae ius" der K .A.H. bood spreker
hem een stenen rookstel aan. Namens de plaatse-
l i jke a fde l i ng bood hij hem een vierkleuren ba l lpo in t
aan.

• • e s t e l i j k A d v i s e u r , kapelaan Wienk o.f.m., d ie
nog maar pas in Vorden werkzaam is, had de heer
H a r t m a n leren kennen als een nobel mens en stelde
hem tot voorbeeld voor ande ren .

Een abonnement op CONTACT
brengt u wekelijks voordeel!

De Vordense zakenman gaat met zijn
tijd mee en telkens geeft hij u door
middel van advertenties in dit blad
kennis van zijn extra aanbiedingen.
Door gebruik te maken van deze aan-
biedingen haalt u het abonnements-
geld van slechts 6 et. per week er
dubbel en dwars weer uit.

Heeft u buren, welke niet op
CONTACT zijn geabonneerd?

Wek hen dan op dit alsnog te doen.
Zij zullen u dankbaar zijn voor de tip!

/w l olud van l/orden !

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdagmiddag werd in /aa l Kskcs een beg in
m a a k t met de voorronden van het j eugdkampioen-
schap van Gelder land. De dee lnemers in Vorden
waren: l 1 - . K o k h u i s en M. l ' . r u i n s m a u i t B r u m m e n ;
Kr . H e r m e l i n k , U l f t on .J. Wo l t e r i nk u i t Vor . l .
Na een spannende strijd slaagde on/e plaatsgenoot,
de beer .J. W o l t e r i n k e r in de l ï r u m m e n a a r Kekhu i s
een neder laag toe te brengen 2 -0 . De partij tussen
l i r u i n s m a en Kr. H r r m e l i n k eindigde in een O—2

voor laatstgenoemde.
De/e week /a l H o r m o l i n k u i t k o m e n tegen Kekhuis,
te rwi j l W o l t e r i n k de strijd /al aanb inden met
Bruinsma.

Huid-handen-lippen
ruw of schraal ? PUROL

DAMMEN
De d a m c l u b D.V.T. I uit Terborg heef t dmsdag-
a\ oud een 12—8 o v e r w i n n i n g behaa ld op het be-
zoekende D.C.V. l uit Vorden.
De Voidena ren speelden met 9 man daar (',. Harm-

spcler aan het derde bord, ve r s t ek had laten
gaan. Hierdoor begon D.C.V. dus reglementair met
een 'l O a c h t e r s t a n d . Desondanks is het toch nog
een spannende strijd geworden die in een verdiende
Terborgse /ege eindigde.
De individuele uitslagen waren; V. l l e r m e l i n k — P .
v. Ooyen 2—0; A. Murict—J. Oukes 0—2; G. Reu-
link—(niet opg.) 2—0; I I . Kimers—D. Klein Bra-
mel 1—1; J. Veels—B.'H. Breuker 1—1; J. Sche-
pers—J. F. Geerken 2—0; G. Aubers—ter Beest
0—2; H. J. Rilbrink—A. v. Ooyen 2—0; A. Gerrit-
sen—B. Nijcnhuis 0—2; G. Gossclink—H. Wansink
2—0.

GESLAAGD
Mej. W. Luimes slaagde te Utrecht als apothekers-
assistente.


