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VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vor(
EVEN EXTRA AANDACHT
In verband met de kerstdagen (maandag en dinsdag) komt Contact volgende week op vrijdag 29
december uit.
Wilt u wel direkt woensdagmorgen uw advertenties bezorgen; ook uw nieuwjaarsgroeten ? Donderdagochtend moeten \vc roeds de krant drukken,
dus we verwachten gaarne uw aller medewerking.
Nog prettiger zouden we het vinden als u reeds
vandaag of morgen uw advertentie voor de volgendo week wilde opgeven!
De Uitgever.

BILJARTEN
KERKDIENSTEN zondag 24 december
In de competitie van de Kon. Ned. Biljl
Hervormde kerk
Doetinchem & Omstreken hebben de verscf
10 uur Ds. J. J. van Zorge
biljartteams van KOT weinig succes beha.
Medlerschool
week. Alleen het eerste drietal heeft een
kelijke prestatie verricht door in de
10 uur Ds. J. H. Jansen.

(libre) het bovenaanstaande Concordia
G—O nederlaag naar huis te sturen. I
zege zijn de Vordenaren enkele plaatse
10 uur Ds. J. D. te Winkel.
ranglijst gestegen en hebben ze thans ui
3 uur Ds. J. Bovenberg van Geesteren.
strijden 18 punten.
KOT II kon het in dezelfde afdeling niet
R.K. Kerk
kend en verloor thuis met 4—2 van 't Ave
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof. Hengelo. Het tweede heeft nu uit 6 wedstr:
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, punten behaald. KOT III wist het evenmin
overwinning te brengen en verloor met 6
n.m. 3.30 uur Lof.
Ons Genoegen II. Ook het vierde team
Maandag 25 december (Ie kerstdag) moest het onderspit delven en wel met 6
Concordia II.
Herv. Kerk
Voor a.s. week staat op het programma
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
II—KOT II; Eykeboom I—KOT I; K
VOP II.
2.30 uur kerstfeest zondagschool.
In de biljartcompetitie de „IJsselkring" werd ge7.15 uur Ds. F. v. d. Heyden, Lochem
speeld Groene Jager—De Zon. Deze ontmoeting
werd na een spannende strijd met slechts 2 car.
Geref. Kerk.
verschil door De Zon gewonnen.
10 uur Ds. J. D. te Winkel
A.s. week speelt De Zon I tegen KOT I en De Zon
3 uur Kerstfeest met de kinderen in Irene II tgen Java I.

Geref. Kerk

JAARVERGADERING M.V.K.
Het was een matig bezochte jaarvergadering, welke de Imkersvereniging „De Macht van het Kleine" in zaal Lettink onder leiding van de heer J.
W. Kuenen hield.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op,
dat het jaar 1961 de imkers had geleerd dat het
geen vereiste is in het bezit te zijn van een aantal
druk bevolkte kasten, doch dat het wel om een
gezonde sterke bijenbevolking gaat, wil men
succes boeken.
Spr. sprak de wens uit dat alle leden het jaar
1962 vol goede moed tegemoet mogen zien.
Medegedeeld werd dat de vereniging thans 36
leden telt.
De secr.-peningmeester, de heer W. Kamperman,
kon over het afgelopen boekjaar een batig salo
VERGADERING C.J.B.T.B.
Dinsdag 26 december (2e kerstdag)
meedelen.
Maandagavond hield de C.J.B.T.B. afd. Vorden een
Hervormde
kerk
Hei bijenvervoer naar de heide bedroeg voor 1!>G1
ledenvergadering in zaal Eskes. De avond word
ƒ 2.50 per kast of volk. De contributie werd we- 10 uur'Ds. J. D. te Winkel en Ds. J. H. geopend door de voorzitter dhr. A. J. Oltvoort die
Jansen. Interkerkelijke dienst.
der vastgesteld op ƒ 2.50 per lid per jaar.
een speciaal woord van welkom richtte tot de heer
De heer P. de Rijk bracht verslag uit van de door
Geref. kerk
Landeweerd, inspecteur van het Rundveestamboek.
hem bezochte jaarvergadering van de Bond te
Nadat
de secretaris van de vereniging enkele
Interkerkelijke dienst in de Herv. kerk.
Apeldoorn.
mededelingen had gedaan omtrent diserse curMedegedeeld werd dat de vereniging in oktober
Kapel Wildenborch en Medlerschool.
sussen die gehouden zullen worden, was het woord
j.l. 40 jaar had bestaan. In verband hiermede weraan de heer Landeweerd. Deze hield een lezing
2.30 uur Kerstfeest Zondagscholen.
den de aanwezigen getrakteerd.
over de roodbontfokkerij. In 1906 diende het stamDe aftredende bestuui-selden t.w. de heren W.
boek alleen maar als adressenboek voor de export.
Zondagsdfenst
Doktoren
Kamperman en H. J. Groot Jebbink werden herHet gebied langs de IJssel was in die tijd de ba(alleen voor spoedgevallen)
kozen.
kermat van het roodbonte vee. Nadat echter de
Als afgevaardigden naar de Bondsvergadering in Van -zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag- stier Sjoerd 426-naar het land van Cuijck werd
1!>62 werden benoemd de heren H. Gosselink (Lin- avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288. gehaald veranderde de
Na 1923 speelde
de) en B. Berenpas (Mossel).
fokkerij. In LimBrabant een leidende rol h
Van
maandagavond
llJfc.r
tot
dinsdagavond
Na behandeling van enkele interne zaken volgde
•oodbontf okkery'.
burg verdween na de oorl
sluiting van deze zeer geanimeerde vergadering. 11 uur Dr. Lulofs, tej [1255.
Spreker vestigde er do aa
op dat tegenS.v.|,. boodschappen op 2?ff u?& zoveel mog&lijl rus- \\oordig de rundveeftn
'.!•: var.
sen half tien en ty^Baur 's morgens.
het boerenbedrijf is. Liefhebberij is alleen niet
voldoende, er komt veel ke:
ij kijken. Volgens
Zondagsdlenst xiierenartsen.
spr. is de K.I. tegenwoorrli^ 'bn machtig wapen
U raakt pijn en pijntjes kwijt. 9 0 c »
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
bij de fokkery.
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- De heer Landeweerd verduidelijkte aan de hand
NAJAARSVERGADERING ZUIVELFABRIEK avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566 van dia's zijn interessante causerie. Aan het slot
Voor een goed bezette zaal hield de Vordense
van de avond bedankte de heer Oltvoort de heer
Coöperatieve Zuivelfabriek haar najaarsvergade- Maandag 25 dec tot 12 uur W. F. Felix Landeweerd voor zijn leerzaam betoog.
telef. 06755-266
ring in hotel Bakker.
PANNEKOEKENRIT MOTORCLUB
De voorzitter, de heer G. W. Winkel, releveerde in Dinsdag 26 december tot 12 uur H. Eil
zijn openingswoord de goede grasperiode in de af- telef. 06753-1420
J.l. zondag hield de Vordense auto- en motorclub
gelopen zomer en de daarmee gepaard gaande
„de Graafschaprijders" een z.g. pannekoekenrit
melkgift. De melkaanvoer aan de fabriek ondervoor
auto's, motoren en bromfietsen. Ondanks de
Vorden — Zutphen
ging ook dit jaar een geringe stijging. De exploikoude verschenen toch nog 6 brommers aan de
tatie over de eerste drie kwartalen gaf een niet Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag- start, die allen de rit volbrachten. Verder waren
ongunstig beeld. Tenslotte besprak hij het melk- avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.
er 20 auto's en motoren. Hoogtepunt van de rit
prijsbeleid.
tel. 06751-333 was de gezamenlijke pannekoekenmaaltijd bij „de
In het afgelopen jaar is financieel bijgedragen Vanaf zondagavond 12 uur tot maandag- Kop'ren Smorre" te Markelo. Na afloop maakte
tot verbetering van zandwegen. De opbrengstverde heer K. Wolters de uitslag van de rit bekend:
goeding zal met ingang van het lopende jaar avond 12 uur Dierenarts F. Toorncman.
Brommers: 1. A. Grotenhuijs, Hengelo Gld., 3
verhoogd worden. In het melkvervoer zullen per Vanaf maandagavond 12 uur tot dinsdag- strfpt.; 2. Joh. Pardijs, Vorden, 3 strpt. (na lojanuari enkele wijzigingen komen.
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen ting).
De zuivelfabriek heeft een toewijzingsclnim geTel. 06750-3877 Motoren: 1. B. H. Klein Gotink, Hengelo Gld., 7
kregen op een woning van de bouwvereniging
strfpt.
„Thuis Best".
Auto's: 1. R. Kreunen, Hengelo Gld., 3 strfpt.;
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Een voorstel van het bestuur, haar machtiging te Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
2. J. H. Bakker, Zutphen, 4 strfpt.; 3. D. J. Parverlenen tot het aankopen van een nieuwe bussen(Bureau Rijkspolitie) dijs, Vorden, 5 stffpt.; 4. Joh. Hissink, Ruurlo, 6
spoel machine met automatische storter, vier melkstrfpt.
tanks van 25.000 liter, alsmede een nieuwe koelinstallatie, werd door de vergadering aangenomen. Bur gelijke stand van 14 dec. t.m. 20 dec.
Tenslotte besprak de directeur de landelijke zui- Geboren: d. van J. J. Spithoven en H. W.
velsituatie en deed mededeling over bepaalde ver- T. Hendricks Franssen.
anderde werkwijzen in de fabriek.
Ondertrouwd: A. Gouw en K. van der

Handen en Lippen

ruw?

VOETBAL
Opnieuw werden afgelopen zondag de amateurwedstrijden in zijn geheel afgelast. Het ziet er
niet naar uit dat er dit jaar nog gevoetbald wordt.
De Gelderse Voetbalbond blijft echter optimistisch
want voor a.s. week zijn de volgende wedstrijden
vastgesteld:
Vorden II ontvangt thuis A.Z.C. III. De overige
seniorenelftallen hebben vrijaf. Bij de junioren
gaat Vorden A op de Kranenburg de strijd aanbinden met Ratti A. Vorden B ontvangt thuis
Be Quick C.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

Heiden.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. E. C. C. Bar. van der Heyden
van Doornenburg, m., 87 jr., wedn. van C.
M. A. F. von Mengden, overl. te Zutphen;
G. Steenman, vr., ongeh., 74 jr.

ADVENTVIERING BEJAARDENKRING
Door de bejaardenkring werd in de sfeervol versierde koffiekamer van het Nutsgebouw een Adventmiddag gehouden. Deze bijeenkomst was goed
bezocht. Mevr. Vogtlander vertelde de aanwezigen
over de adventgedachte. Hierna vertelde mevrouw
DAMMEN
Jansen een adventverhaal. De middag werd verder
Het eerste tiental van DCV heeft afgelopen week- gevuld met het zingen van kerst- en adventlieeinde een mooie prestatie verricht door thuis deren.
met 14—6 te winnen van HDC I uit Hummelo.
DROPPING
De bezoekers slaagden er niet in om ook maar een
partij te winnen. Door deze overwinning heeft Onder leiding van de heren W. Bielderman en D.
DCV zich enigszins uit de gevarenzone gewerkt. Wuestenenk hield de jongens- en meisjesvereniDe gedetailleerde uitslagen waren: B. Breuker— ging zaterdagavond een goed geslaagde dropping
H. de Vries 1—1; J. Oukes—H. Twilhaar 1—1; waaraan 40 personen deelnamen. De jongelui werJ. Lammers—H. Regelink 2—0; P. v. Ooyen— den in de gemeente Markelo gedropt. Aan de
H. de Vries l—1; B. Nijenhuis—P. Noorlander hand van een telefoonnummer en kengetal moesten
2—0; D. KI. Bramel—B. de Vries 1—1; H. Wan- ze een bepaald punt zoeken aan de Holterweg
sink—A. Plank 2—0; G. ter Beest—B. Lusink (gemeente Markelo). De totale afstand bedroeg
2—0. De partijen aan bord 9 en 10 eindigden re- 7 km. Na l uur en 44 minuten kwamen de eersten
glementair in remise. Het tweede tiental had deze binnen. De uitslag was uiteindelijk: Ie prijs (na
loting) W. Memelirik en J. Knoef l straf punt; 2.
week vrijaf.
Vo9r DCV II staat er komende week de zeer be- A. J. Norde en B. Rossel l str.pnt; 3. Joh. Pardij s
langrijke wedstrijd tegen Doetinchem op het pro- en Al i Wuestenenk; 4. Jan Pardij s en Harmke
gramma. Doetinchem heeft nl. de leiding in haar Langelaar; 5. Dik KI. Geltink en Henk Berenpas;
6. Gerrit Ruiterkamp en J. Broekman.
afdeling met 2 punten voorsprong op Vorden.

Visser - Vorden
FEESTELIJKE JAARVERGADERING
De leden van de Algemene Ned. Bedrij f sbond Metaalnijverheid en de Elektr. Technische Industrie,
A ('d. Vorden hielden in café „De Zon" hun jaarlijkse feestavond in tegenwoordigheid van hun
dames.
De voorzitter, de heer G. Koerselman, sprak een
kort openingswoord waarin hij in het bijzonder
welkom heette de heer Joh. Slagman, die, na zijn
ziekte, weer ter vergadering aanwezig was. De
•n Lauckhart en Vlemingh die wegens langdurige ongesteldheid niet ter vergadering konden komen, wenste spr. van harte beterschap toe.
De secretaris liet in korte trekken het wel en wee
van de afdeling de revue passeren.
De heer te Pas Sr. werd wegens 25-jarig lidmaatschap van de afdeling gehuldigd door de voorzitter. Deze wees er op, dat de heer te l'
een trouw en actief lied is geweest. Hij dankte
voor alles wat hij in het belang van de bond
had verricht.
werd hem door de voorzitter het zilveren hondsinsigne opgespeld. Ook mevrouw te Pas mocht
eeii blijk van waardering in ontvangst nemen.
B ij de bestuursverkiezing wei-den de heren G.
Koerselman en G. H. Weekhout herkozen.
In de vacature P. Hoevers zal op een volgende
vergadering worden voorzien.
Het verdere van de avond werd gezellig doorgebracht met schetsjes, declamatie in Gelders dialect,
afgewisseld met accordeonmuziek door „Geurt van
Geurt" uit Apeldoorn.
BIOSCOOP
Tweede kerstdag draait de dolle klucht „Dansmeesters" met Stan Laurel en Oliver Hardy. De
(wee hoofdfiguren zijn zo bekend om hun dolle
grappen, dat men twee voorstellingen geeft om
iedereen in de gelegenheid te stellen deze film te
gaan zien.
JUBILEUM VOLKSONDERWIJS
De ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van
de af d. Vorden-Linde van Volksonderwijs gevormde revuegroep bracht woensdag- en donderdagavond voor leden en belangstellenden een revue
in het Nutsgebouw. Nadat de heer de Boer alle
aanwezigen een hartelijk welkom had toegeroepen, declameerde een der oudste leden van V.O.,
de heer Weenink, een door hemzelf gemaakt gedicht op de oude school, die destijds op het tegenwoordige Marktplein heeft gestaan.
Hierna startte de revue. Diverse schetsjes werden
voor het voetlicht gebracht, afgewisseld door
dansjes en zang. Daar aan kostuums, grimering,
verlichting en decors veel zorg was besteed en het
geheel er tamelijk goed inzat is 't voor de toeschouwers een geslaagde uitvoering geworden. Zeer goed
getroffen was het slot van het eerste l u-drijf, het
Olympisch tableau, alsmede dat van het laatste
bedrijf „Minerva". Andere hoogtepunten waren
ongetwijfeld, „bij de schoolarts", „de zangklas"
en niet te vergeten het lied over Vordens Toren,
tegen een pracht decor van de Kerkstraat met
toren en school. Een compliment voor meester van
Dijk, die dit decor schilderde, is hier zeer zeker
op zijn plaats. Toch geloven we dat deze revue aan
propaganda voor Volksonderwijs had gewonnen,
wanneer men gemeentelijke zaken „riolering" enz.
achterwege had gelaten. Ook had een vakmanregisseur er o.i. meer uit kunnen halen.
De heer Vogtlander was aan het eind van de
avond de tolk der aanwezigen toen hij alle medespelenden en medewerkers, waaronder het orkestje en de boerendansgroep hartelijk dank bracht
voor de vele vrije uren die zij geheel belangeloos
hadden opgeofferd om deze revue te doen slagen.
GESLAAGD
De heer G. Tolkamp slaagde te Arnhem voor het
diploma asp. bouwkundig tekenaar-opzichter (cursus P.B.N.A.).

Na de Kerstdagen volop kurkdroog VUURWERK
„JAN HASSINK"
Kerststerretjes

Nu het koud is, hebben wij voor U:

Wollen dekens
Halfwollen dekens
Gestikte dekens
Flanellen lakens
Maillots, voor groot en klein
Grolse wanten, enz. enz.

Bengaalse fakkels en lucifers
Taielvuurwerk

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Mombarg - Kranenburg
IJstaarten en koude
schotels bestellen

Telefoon 6679

Zaterdag 30 december

1519 bellen!

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg
Orkest „The Rythm Players"

Sinaasappels 10 voor f 1..— en groter
alleen de beste merken
Mandarijnen, groot en klein
Heerlijke handperen „legiponts"
75 et p. kg
Mooie sterappels
80 et p. kg
Mooie jonathans
80 et p. kg

bij

GEBR. BARENDSEN
*G*V* Kerstreclame
Bij elke fles Castello Spaanse wijn
2.98
l fles krielkip advokaat v. de halve prijs l .70

Alle soorten noten, kokosnoten en dadels
Zoete en zoute pinda's

Bij aankoop van l fles paradiso a
2.65
en l f les zoete Spaanse wijn Barcelona a 345
l fles orana limonadesiroop a l .52 gratis

Als speciale kerstreclame

l fles Sunny Boy, 12-14% alc. v. slechts

VerseÉepgroenten 25 et per zakje
ering vruchten in blik

ananas
perziken
aardbeien
abrikozen op sap

98

' 1.49
1.49
1.39
98

bij aankoop van f 1.— sinaasappels
3 pond heerlijke handappels 89 et

oliebol lenpakket

Samen
Levensmiddelenbedrij f

1.68
55
45
49
49
59

30
10
10
15
15
20

z.
z.
z.
z.
z.
z.

4.25 100 z.

G. H. HILFERINK - Telefoon 1501

KSEN - Zutpbenseweg

Tamme konijnen

Onze heerlijke

suikerkransjes
55 et per 250 gram

ESKES
a me s!
voor zoveel zon- en feestdagen moet
u wel een extra

verhemd
m in huis hebben.

Kerko-merk,

Visitekaartjes

zoals poplin, no-iron, terlenka en tricot nylon, zowel in effen, ton sur ton,
gestreept en geruit.

heeft u binnenkort
weer veel nodig
Kijkt u eens of er nog
doende zijn.
Zo niet, wilt u ze dan
dagen bij ons komen
Dan weet u zeker dat
klaar zijn.

U kent ze toch?

U weet^ÉKt, wij hebben op dit gebied eenenorme sortering in het alombekende

wel

ol-

een dezer
bestellen?
ze op tijd

De prijs??

Alleenverkoop bij

LOOMAN-VORDEN
VOOR

schaatsmonturen
het adres:

50 stuks met enveloppen vanaf f 4.70
100 stuks met enveloppen vanaf f 6.75

ontvangen wij weer bij

W. Nieuwenhuis op 't Hoge
Tegen de

hoogste prijs
op a.s. zaterdag van 2 - 3 uur na de
middag.

Een visitekaartje komt altijd van pas;
daar kunt u niet buiten!
DRUKKERIJ WOLTERS - VORDEN
Nieuwstad 12
Telefoon 1404

Franken en Zn.

Zaterdag 23 december

Tel.

in de Nutsbibliotheek.
Dinsdag (2e kerstdag) geen bibliotheek.

06753-1295 en H87

Fa* G* W* Luimes
B* Lammers

%

Nutsbibliotheek Vorden

Pluimvee- en konijnenhandel

72 nieuwe boeken

GERO ZILMETA
Zilverwit
Vlekvrij door en door
Onbeperkt gegarandeerd

G. EMSBROEK * ZN. G.v.
DOOR EN DOG*

prettige feestdagen

voor

Waami het halen moet? Bij

Voor oud en nieuw
l fles dolfijn olie
l kg witte bloem
vanillesuiker, doos 10 pakjes
250 gram zoete rozijnen
250 gram krenten
l pak 250 gram kransjes

Wij wensen allen

met de kerstdagen

vakkundig slijpen

l litersblik
l litersblik
l litersblik
3
/4 literspot

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

Lunchroom „De Rotonde'

Goedkoop fruit eten

Laat uw schaatsen

Zutpb.w. 15 Tel. 1505

Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Vorden - Tel. H21
Voor

fijn banket en prima brood
naar

van Asselt
P.S. Gaarne vroegtijdig bestellen deze
week l

Kerstkransjes
Musketkransjes
Gev.
kransjes
Fondantkransjes
Room kransjes
Nieuwjaarsrollen
Tulband

Steeds vaker

KISTEMAKER

f 7.65 per fles

KEUNE
Flinke ARBEIDER
zoekt voor l dag per
week werk op boerderij of iets dergelijks.
Adres te bevr. bureau
Contact.
Wie heeft per abuis
na de vergadering van
de zuivelfabriek donderdag bij Bakker een
verkeerde gabard.
regenjas meegenomen? Gaarne bericht
of ruilen bij G. A. Gotink, Rouwbroekw. 2
Leesten.
TE KOOP wegens
verhuizing, gasgeiser,
gasfornuis 6 maanden
gebr. (Atag) vaste wastafel compleet, kinderstoel, box, uittrektafel,
50 weckglazen, kippenhok 2 V2x2y2 m., tuingereedsch. o.a. gazonmach. en hegschaar.
Molenweg 35.
KNITTAX breimach.
te koop, met voorzetapparaat en een g.o.h.
KOLENFORNUIS.
G. Rietman, timmerm.
Hackfort C 10.
Te koop gevraagd:
elektr. waterpompinst.
met motor, inhoud ca.
300 Itr., in prima staat.
Br.of inl. aan corr. W.
Wolbert, D 131 Vorden. Tel. 6681.
Te koop de HELFT
of vierdels van een
vette koe. E. J. Hukker,
Delden.
Te koop een STIERKALF. G. A. Regelink, Hengeloseweg
Te koop een neur.
M.R.Y. VAARS bij
H. Havekes E 26,
,,de Weert" Linde,
Vorden
Te koop een M.R.Y.
dragende VAARS a d .
telling l januari bij
G. J. Vruggink, B 67.

Voor de vele blijken r\
f\
van belangstelling bij
Job Vlogman
ons 25-jarig huwelijksen
feestonder vonden, zeg- X
gen wij allen hartelijk X
Wiily aan het Rot
dank.
X
R. Wesselink
hebben de eer U, mede namens weW. H. Wesselinkderzijdse ouders kennis te geven van
Kl. Geltink X hun voorgenomen huwelijk waarvan X
H de voltrekking zal plaats hebben op X
Vorden, Hoogkamp
C 3. X vrijdag 22 dec. 1961 des namiddags X
X te 2 30 uur ten gemeentehuize te X
Wegens
familiefeest
X Vorden.
X
zijn wij donderdag 28
X
X
Vorden, december 1961.
dec.
Burg.
Galléestraat
21.
X
X

X
X
X

t

GESLOTEN

Ph. J. Sessink
D 130

Kranenburg

X
X

Receptie van 7 tot 9 uur in Hotel 't
Wapen van Gelderland (W. Bakker).
Dorpsstraat Vorden

X
X
X
X

en

Blokfluitcursus

Per 5 jan. '62: Paulus Potterstr. 67,
Zutphen

V
Wij wensen u
prettige feestdagen u
^
en een
.,
gelukkig nieuwjaar \
Fam. Stoffels
X
X
A. MEENINK
w
Zutphenseweg
X
Varkenshandel
wenst allen gezegende X
kerstdagen en 'n voor- V
spoedig nieuwjaar.

,

hopen elkaar op donderdag 28 december as. v. m. 10 uur het H. Sacrament
van het Huwelijk toe te dienen in de
Parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Vorden, Kranenburg, waarna
tot hun intentie een H. Mis zal worden
opgedragen om de zegen van God te
vragen over hun huwelijk.

V
w
Q
Q
X
X

Ruurlo, Groenloseweg H 11
Vorden, Ruurloseweg D 130

X
X

'

V
w

w

Toekomstig adres: Spoorstr. 38, Ruurlo Q
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Anton Meenink
en
Hennie Tragter

Fam. W. H. Ruiterkamp
Dorpsplein 26, Ingen,
wenst vrienden en
bekenden een gelukkig
1962.

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de \
voltrekking zal plaats hebben op donderdag 28 december om 11.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Te koop aan de Ruurloseweg te Vorden
royale

Hengelo-G., B 79
Vorden, Almenseweg 38

middenstandswoning

met 7 kamers, keuken,
badgelegenh en tuin.
Ovink's Woningbur.
Zutpen

dec. '61

Receptie van 4—5 uur
in hotel Bakker te Vorden

Doe s.v.p.
VROEGTIJDIG
Voor een goed verzorgde

schotel - haantjes enz.

Heden overleed geheel onverwachts,
onze lieve zuster, schoonzuster, vriendin en tante

tel. 1214

Hotel Brandenbarg
S.v.p. vroegtijdig

bestellen

CONTACT

elke morgen van 8.30-12.30 u u r .
De middagzittingen vervallen dus gedurende deze periode. U wordt verzocht hiervan goede nota te nemen.

VELE

nieuwjaarsrolletjes
rollen bij ons weer de deur uit.
Alom bekend

Prima kwaliteit

ESKES
Kerstaanbieding!
Warm en modieus gekleed,
Uw geld voordelig bij Luth besteed!

Gerdina Steenman

in de ouderdom van 74 jaar.
Lochem: L. Olthoff-Steenman
Vorden: G. Emsbroek-Steenman
H. B. Emsbroek
Neede: J. Steenman
G. Steenman-Albers
Geldermalsen:
H. G. Spijker-Steenman
F. J. Spijker
Vorden: A. Gemmink
nichten en neven
VORDEN, 17 december 1961.
Ruurloseweg 17.
De teraardebestelling zal plaats hebben
donderdag 21 december om 2 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Op alle japonnen en rokken
Ook Schotse kinderrokken met speld

10 pet. korting

H. LUTH
AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

Nieuwstad

Heden nam God plotseling van mijn
zijde en uit ons midden weg mijn geliefde echtgenoot, onze schoonzoon,
zwager en oom

is de kwaliteit van de
haantjes en kippen
zeggen de dames, die ze gebruikt
hebben.

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Dus mevrouw, uw kerstmaaltijd geen probleem meer.
Met deze winterse
dagen

God, die geen rekenschap geeft van Zijn
daden, sterke ons in dit zware verlies.
Openb. 21: 4
Uit aller naam:
Warnsveld, 19 december 1961.

lekker warm slapen
onder een wollen, terlenka, of een schapenvacht-

deken
van de

De begrafenis zal plaats vinden op
vrijdag 22 december a.s. om 13.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te
Warnsveld.

VORDEN

Prima!

George Seesing

D. E. de Roo-Groot Enzerink

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

uitsluitend geopend

Vorden:
Jkvr. O. J. E. M. van der Heyden van Doornenburg
Jkvr. A. J. M. van der Heyden van Doornenburg

in de leeftijd van 37 jaar.

haantjes
pluimvee en
wild

1962 is het kantoor

lid van de Ridderschap van Gelderland
Syndicus Apostolictis

Albert de Roo

uw bestelling voor de
a.s. feestdagen in

Gedurende het tijdvak van 2-20 jan.

ONSTEIN, VORDEN, 15 december 1961.

Receptie van 15.30—16.30 uur
in hotel „De Jaeger", Ruurlo.

D. J. JANSSEN
vee- en varkenshandel
wenst clientèle, vrienden en bekenden een
prettig kerstfeest en
een voorspoedig 1962

In verband met het afsluiten der boeken
en kasopname door het bestuur is het
kantoor der bank op
zaterdag 30 december gesloten

De plechtige Uitvaart heeft 19 december te Vorden plaats gehad,
in de R.K. Kerk te Kranenburg, waarna de begrafenis in het familiegraf te Vierakker.

Jan Lankveld
en
Jo Sessink

K. E Wolters

Alexander Eduard Carel Canisius
Baron van der Heyden
Heer van Doornenburg
weduwnaar van Christine Marie Antoinette
Ferdinande von Mengden

Denekamp .A. J. E. E. C. Baron van der Heyden van Doornenburg
E. E. M. Bar.esse van der Heyden van DoornenburgBar.esse van Hövell tot Westerflier
Jkr. P. M. E. A. van der Heyden van Doornenburg
Jkr. M. C. C. van der Heyden van Doornenburg
Jkr. R. O. M. van der Heyden van Doornenburg
Jhr. J. A. G. C. M. van der Heyden van Doornenburg

Voorlopig adres.' Burg. Galléestr. 21
Vorden

Eerstvolgende repetitie op
donderdag 4 jan.
op de bekende uren.

H

X

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Na een kortstondig ziekbed overleed heden tot onze diepe droefenis,
in het St. Walburgis ziekenhuis te Zutphen, na voorzien te zijn
van de H. Sacramenten der Stervenden, in de leeftijd van 87 jaren,
onze geliefde vader, behuwd- en grootvader

Haantjes, H a 700 gram voor
Kip, per kg
kip weegt ± l V2 a 2 kg

hierbij de compóte en de wijn die erbij
behoort
Een enorme sortering
allerlei heerlijkheden voor de as. feestdagen
in voorraad.

Fa. Looman

F. A. SMIT

VORDEN

hét blad van Vorden

Zelfbedieningsbedrijf
Zutphenseweg 41

De Super P.B. schaats
is de snelste schaats van
Nederland
Kinderschaatsen
Halve jongens noren
Halve noren
Bindnoren

f
f
f
f

6.60 p. paar
12.75 p. paar
21.75 p. paar
19.50 p. paar

Gebr. Barendsen
Telefoon 1261

Kerstfeestviering
Hierbij nodigen wij u uit tot
bijwoning van het kerstfeest,
dat D. V. zal worden gehouden
op 2e kerstdag 's avonds om
half acht in zaal Lettink.
Ouders en belangstellenden,
allen hartelijk welkom l
Mede namens de kinderen:

STEEDS VAKER

Kistemaker!

Telefoon 1281

VORDEN

Kempinski Wijn
Het veilig sein
voor goede wijn,

298 et
298 et

Voor

nieuwe schaatsen
en voor het slijpen

Henk van Ark
Het adres

B. VERKERK

Na de kerstdagen: alle soorten V U U R W E R K
KOERS ELMAN

•

Nieuwjaarskaarten KOERSELMAN

Enorme sortering

vanaf 10 voor 25 et
School met de Bijbel
Het Hoge 42

Een heerlijke geurige

sigaar
voor de a.s. feestdagen vindt u bij:

Sig. Mag. D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Kerstfeestviering
in Irene op vrijdag 22 december
Aanvang half twee
Kinderen, die in 1962 op school hopen
te komen, worden ook verwacht.

Haring in tomaten
Sardines
Zalm
Schelvislever
Tonijn
Makreel
Ansjovis
Stokvis

Ouders en belangstellenden
eveneens hartelijk welkom.
Denkt u er aan, dames Te koop slachtkodat u voor de a.s. feest- nijnen bij H. G. J.
Horstman, D 88 Vordagen een extra paar den.

Nylons

STEEDS VAKER

in huis haalt?

Kistemaker
Voor

Kerstgroepen, boom- en
tafelversiering
Een ruime sortering

Te koop Lotharinger
en Alaskakonijnen v.
de fok bij H. Doornink C 144, Vorden

Wij brengen deze in
Duet vanaf f 1.75
en in de bekende
Vasana
kwaliteit vanaf f 2.95

Nieuwjaarskaarten
een grote sortering

Looman

(Ook grotten)

VORDEN

Ph. J. SESSINK

bij

Sig.mag.D.Boersma

D 130 - Kranenburg

KERSTFEEST
van de zondagsschool

van de

Vrijzinnig Hervormden

»i

x

afd. Vorden, onder leiding van
de weleerw.heer Ds. L. HOVING
van Ruurlo.
Organist de heer D. WOLTERS
op vrijdag 22 december
in het Nutsgebouw.
Aanvang 7 .uur precies.
Wij verwachten u allen !

V.A.M.O.R. rijschool

G. SEESING - Vorden
Aanmelden dagelijks. Telef. 1414

Kiest de vakbekwame rijschool!
Niet duurder;
door jaren ervaring wel beter!

Het adres
voor

BIJZONDERE ADVENTDIENST

prima dranken
voor de a.s. feestdagen
is

Café Lettink
Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 100 et
500 gram rookworst 180 et
200 gram
ham 100 et
ö ~ """
200v gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et
H"K
- ^L ü ^ - - _1_ KK .
gram ontbijtspek
55 et
200
Zaterdagsavond

om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Bestel uw kerstrollade
voor vrijdagavond
Vette KONIJNEN te koop bij
H. Weanink bij het Zwembad

Zondagavond werd in de Herv. Kerk een bijzondere adventdienst gehouden. Mevr. Teenstra-Slagman uit Laren hield nl. een adventtoespraak,
over „De verwachting van Kerstmis", in het Achterhoeks dialect. Voor de jeugd was er ook nog
een bijzonderheid: er werden nl. enkele liederen
gezongen op het ritme van de jazzmuziek. De
tenor B. Balfoort wisselde de gemeentezang af
door diverse sololiederen ten gehore te brengen.
Ds. van Leeuwen uit Almen vertelde op boeiende
wijze een kerstverhaal.
Karel Wolters speelde een fluitsolo. De algehele
leiding van deze avond was in handen van ds. J. H.
Jansen.

Uit de Raad.
Vorige week donderdagavond vergaderde de voltallige raad onzer gemeente voor de laatste keer
in dit jaar.
Een van de belangrijkste agendapunten voor deze
vergadering was:
Gemeentelijke garantie i.7.. geldlening en
verhoging jaarlijkse subsidie reconstructie
zwembad.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad in principe
tot het garanderen door de gemeente Vorden van
de tijdige betaling van rente en aflossing van de
geldlening, die het zwembad t.b.v. de onderhavige
reconstructie zal dienen aan te gaan on waarvan
de kosten werden geraamd op totaal ƒ 195.000.
Tevens werd besloten een jaarlijkse subsidie toe
te kennen van ƒ 8.500, welke subsidie uitsluitend
gebruikt mag worden voor de betaling van rente
en aflossing van hierboven genoemde kosten. Uit
het definitieve bestek van de Ned. Heid'emij. blijkt
nu dat de kosten aanmerkelijk hoger zijn. Ondanks
diverse bezuinigingen worden de kosten thans begroot op ƒ 235.000 dus ƒ 40.000 meer. De Alg.
Friesche Levensverzekeringsmaatschappij wil het
bestuur van het bad een onderhandse geldlening
verstrekken groot ƒ 235.000, tegen een rente van
4J/i % per jaar.
B. en W. stelden de raad voor de tijdige betaling
van rente en aflossing van de lening te garanderen, tot een bedrag van ten hoogste ƒ 235.000
en de jaarlijkse subsidie vast te stellen op ƒ 9.400
welk bedrag alleen mag worden besteed voor betaling van rente en aflossing.
De voorzitter deelde mede dat ttijksgoedkeuring
is aangevraagd. Er is echter eerst een urgentieverklaring "nodig van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De voorzitter voerde een
tweetal argumenten aan voor een te verwachten
gunstige afloop. Ten eerste dat het bad moet worden gesloten wanneer het niet gereconstrueerd
wordt en ten tweede dat het aanbod van de geldlening geldig blijft tot l april 1962. Wanneer de
raad een en ander goedkeurt kunnen Ged. Staten
dit ook doen, waarna tot aanbesteding kan worden overgegaan.
De heer Heerink vroeg of het zwembadbestuur
niet te hoog grijpt met dit plan termeer daar enkele omliggen gemeeoÉwi ook plannen hebben voor
een bad. Hierdoor zi^B bezoekers van buiten de
plaats afgeschreven 9^ei worden.
De voorz. antwoordt^Shierop dat Vorden steeds
meer een toeristen 1*^03 gaat worden zodat er
meer gegadigden konten voor het bad, bovendien
gaat de landbouwende bevolking ook meer zwemnen. De heer Heerink vroeg tevens of er in de
winter geen gevaar bestaat dat hetzij door opvriezen of door de druk van het grondwater de
bodem eruit vliegt. De gemeentesecretaris, dhr
van dor Plas, zette uiteen dat hiervoor geen bevaar bestaat. De heer Norde was geschrokken van
het bedrag en vond het bezwaarlijk dat de gemeente zich zo maar garant stelt voor dit hoge
bedrag. Deze mening was ook de heer Wesselink
toegedaan die suggereerde de Heide Mij. nog
enkele bezuinigingen te laten toepassen. Beide
heren konden zich uiteindelijk toch wel met het
voorstel van B. en W. verenigen. De heer Bannink
vroeg nog of de aanleg van de zon- en speelweide
niet door de gemeente kan worden uitgevoerd.
De voorzitter antwoordde dat dit niet mogelijk is.
Hierna werd het voorstel door de raad aangenomen.

Onderhandse aanbesteding riolering Burg.
Galléestraat en Raadhuisstraat.

De voorzitter deelde mede dat van Ingenieursbureau Bongaerts bestek is ontvangen met bijbehorende tekening en begroting, voor het maken
van 690 m riolering en het opnemen van 607 m
bestaande riolering in de Raadhuisstraat (tot de
brug over de beek) en in de Burg. Galléestraat
(tot oostzijde van de borstelfabriek), met bijbehorende werken. B. en W. zijn voornemens in de
aanbesteding van dit werk tevens op te nemen het
doortrekken van de riolering in de Burg. Galléestraat vanaf de borstelfabriek tot de inrit van de
Coöperatieve landbouwvereniging „De Eendracht"
aan de Enkweg, tegenover het station, ter lengte
van 90 m. Door deze verlenging is het mogelijk
de regenwaterafvoer van het terreincomplex van
MEJ. G. STEENMAN OVERLEDEN
de Coöperatie aanmerkelijk te verbetei-en.
Het ingenieursbureau adviseert dit werk onderZondagmiddag j.l. werd plotseling uit ons dorpshands aan te besteden. De heer Wesselink vraagt
leven weggenomen mej. G. Steenman, gepensioof de oude buizen van de riolering nog ergens
neerd onderwijzeres van de openbare lagere
anders voor te gebruiken zijn. Hij wijst op de modorpsschool. Zij mocht de leeftijd van 74 jaar begelijkheid de nog goede oude buizen van de Rijksreiken.
weg in kleine zijstraten te leggen b.v. Julianalaan
Als opvolgster van mej. G. R. Olthof werd mej.
Steenman met ingang van l januari 1911 be- en Wilhelminalaan. Dit wordt, volgens voorzitter,
serieus onderzocht. Ook vraagt de heer Wesselink
noemd tot onderwijzeres aan de openbare lagere
of de kosten van het toezicht van een werk dat
dorpsschool. Gedurende 36 jaren mocht zij aan
20 weken in beslag neemt en waarvoor ƒ 5500 is
de Vordense jeugd onderwijs geven en heeft zij
beraamd, niet te hoog zijn. De voorz. Eegt dat er
zich daardoor als onderwijzeres zeer bemind gedagelijks toezicht moet zijn waarna de heer Wesmaakt. Niets was haar teveel wanneer het onderselink informeert of de gemeente dit zelf niet doen
wijs daarbij te pas kwam. Ook mocht zij enkele
kan. Voor minder ingewikkelde rioleringen zal dat
jaren het herhalings- en het vervolgonderwijs in
ook geschieden, aldus voorz. maar voor het hoofddeze gemeente dienen. Met ingang van 31 decemriool liggen de zaken anders. Baron van Westerber 1947 werd haar op 60-jarige leeftijd eervol
holt vraagt waarom er onderhands aanbesteed
ontslag verleend uit haar betrekking, zodat zy
moet worden, hij noemt dergelijke bestedingen
nog 14 jaar van haar welverdiende rust heeft mo„bekokstoofde zaakjes". Spr. meent dat de gegen genieten.
meente
in het openbaar moet besteden. Hierover
De begrafenis zal hedenmiddag op de algemene
werd danig gediscussieerd. De raad ging hierna
begraafplaats alhier plaats vinden.

toch met het voorstel van B. en W. akkoord.
De voorzitter deelt mede dat de Gedeputeerde Staten van Gelderland hun goedkeuring hadden gehecht aan de volgende wijzigingen van de gemeentebegroting: subsidie bouw Geref. Kerk; beatekkoaten i.z. verharding Wierssebroekdijk en
éénmalige bijdrage „Verbouwingsfonds" van het
Verbond voor Veilig Verkeer.
Van de Cultuur Technische Dienst is een schrijven
ontvangen dat voor het verbeteren en verharden
van de weg langs de kapel in de Wildeborch, de
weg langs de Wiersse (waarvan een gedeelte in
de gemeenten Laren en Ruurlo) een rijksbijdrage
zal worden toegekend van totaal ƒ 113.680. Wanneer van de Cult. Dienst bericht is ontvangen dat
de benodigde gelden beschikbaar zijn kan met de
uitvoering der werkzaamheden begonnen worden.
Er werd door de raad adhesie betuigd aan een
besluit van de raad van Peize waarin de ongerustheid wordt uitgesproken over de vastgestelde
„Curve prijs" voor woningwetwoningen en waarbij
de regering wordt verzocht zodanige maatregelen
te willen beramen, dat de woningbouw op het
platteland gelijke tred kan houden met die van
de grotere meer stedelijke gemeenten.
De gemeentearbeider A. J. Zweverink zal, nadat
hij l maand in dienst is geweest, met ingang van
de 16e dezer op zijn verzoek eervol ontslagen worden uit zijn betrekking. B. en W. vinden dit geen
prettige manier van doen.
Het voorstel betreffende onttrekking aan het
openbaar verkeer van het gedeelte van de Kerkhofwog, tussen spoorlijn en Ruurloseweg, wordt
aangehouden aangezien hierover enkele bezwaarschriften bij B. en W. zijn binnengekomen waarover met Rijkswaterstaat overleg moet worden
gepleegd.
De raad besloot verder de openbare school te Linde in stand te houden. Een aanvraag van het hoofd
der school in Linde voor een extra krediet voor de
> haffing van nieuwe rekenboekjes werd eveneens door de raad goedgekeurd.
De voorzitter deelde mede dat de leden de begroting 1962 voor 15 januari a.s. thuis gestuurd krijgen.
Mechanisatie bevolkingsadministratie.
Daar de administratie hand over hand toeneemt,
is het gewenst de administratieve werkzaamheden
zoveel mogelijk te mechaniseren. De raad besloot
tot mechanisatie over te gaan door de gemeente
aan te sluiten bij de ponskaartendienst van het
administratiecentrum N. Samson N.V. te Alphen
aan de Rijn.
De raad besloot verder tot het aangaan van een
rekeningcourant overeenkomst met de woningbouwvereniging „Thuis Best". Ook de vaststelling
begroting 1961/62 van het gemeentelijk woningbedrijf alsmede de voorlopige vaststelling van het
bedrag der uitgaven voor het openbaar gewoon
lager onderwijs over 1960 werd door de raad goedgekeurd.
De adviescommissie woonruimtewet 1947 werd opnieuw benoemd. Enkele vaststellingen vergoeding
voor de vakonderwijzeressen in de nuttige handwerken aan de bijzondere lagere scholen over
1960, vergoeding voor het bijzonder lager onderwijs alsmede vaststelling extra vergoeding bijzonder l.o. over de jaren 1953 t/m 1957 werden door
<1< raad aangenomen. De eigendomsovername van
grond langs Het Hoge en de Nieuwstad t.b.v. trottoiraanleg is met de belanghebbenden besproken.
Rondvraag.

In de rondvraag vraagt de heer Wesselink om bij
de oude Empofabriek een bordje „Insulindelaan"
aan te brengen on een post op de begroting te
plaatsen ter beveiliging van de bochten op de
harde wegen. Verder informeerde hij wat de gemeente in de loop der jaren had uitgegeven voor
de heer v. Droffelaar, stedebouwkundige. De heer
Wesselink wijst er i.d.v. op dat men zoveel i;vl<l
moet uitgeven en zo weinig te zeggen heeft in
het uitbreidingsplan. Voorz. antwoordde hierop dat
er inderdaad grote bedragen mee gemoeid zijn
maar het ligt in de bedoeling daar t.z.t. in een
bespreking met de raad op terug te komen.
De voorzitter wenste tot slot iedereen aangename
feestdagen, welke wensen door Baron van Westerholt werden onderstreept.

Snuif
en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst

JONGE KERKAVOND

Tijdens de Jonge Kerkavond, welke onder leiding
van de heer L. Blikman in Irene werd gehouden,
behandelde een forum actuele onderwerpen als:
doodstraf, crematie, sport, dansen etc., waaraan
alle aanwezigen deelnamen. Ds. J. H. Jansen was
mede aanwezig. Er werd langdurig over deze onderwerpen van gedachten gewisseld. Het was dan
ook een zeer leerzame avond.
OPBRENGST KOLLEKTE

De opbrengst van de in deze gemeente gehouden
kollekte ten bate van de Nazorg B.L.O. bedroeg
ƒ 623,92.

