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Plaatsgebrek

Daar wij deze week de rest van het raadsverslag
willen geven, moeten verschillende berichten tot
volgende week blijven liggen.
De Gereformeerde kerk kreeg een nieuw orgel, de
heer J. Lammrs, een bekende Vordenaar in de
dam- en voetbalsport, werd 80 jaar en als bedrijfs-
kampioen kwam de Zuivel II uit de bus.
Volgende week zullen wij hier de aandacht aan
schenken, welke deze belangrijke gebeurtenissen
toekomst.

KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN

Woensdagmiddag voerde de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar kerstfeest
met de bejaarden en de patiënten van de verpleeg-
inrichting „Het Enzerink".
De grote Nutszaal was tot in alle hoeken bezet.
Mevrouw Jansen-Van Soest las het kerstevangelie
en zij sprak in verband hiermede een toepasselijk
woord.
Het zangkoortje onder leiding van mevrouw Klein
ür inke verleende weer haar medewerking en zong
verschillende kerstliederen.
In de pauze werden de aanwezigen ruimschoots ge-
getrakteerd, waarna mej. Scheltens een kerstver-
haal vertelde getiteld „De kerstboom van boer
Jobse".
Na het gezamenlijk zingen van het „Ere zy God"
dankte de presidente allen die hadden medegewerkt
aan de voorbereiding en het slagen van dit kerst-
feest, waarna tot besluit door allen werd gezon-
gen: „Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij".

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN
GELDERLAND

Zaterdagmiddag werd in Arnhem de derde ronde
l»eeld voor het jeugddamkampioenschap van

Gelderland. Onze plaatsgenoot, de heer J. Wolte-
r ing, zag zijn ongeslagen record in rook opgaan,
door in een ongelukkige wedstrijd, waarbij Wol-
tering de hele wedstrijd op winst stond, toch nog
in de slotfase te verliezen van Valen uit Velp.
Na drie ronden is de stand als volgt: 1. Kemper-
man (Huissen) 5 punten uit 3 ontmoetingen; 2 en
3 Valen (Velp) en Woltering (Vorden) beiden
4 punten; 4. Buis (Ochten) 3 punten; 5. Van Loon
(Velp) 3 punten; 6. Van Looy (Angeren) 3 pun-
ten; 7. Hermelink (Ulft) 2 punten, doch Herme-
lirik heeft één wedstrijd minder gespeeld; 8 en 9
zijn Bax (Tiel) en Koedam (Ochten) beiden 2 pun-
ten uit 3 wedstrijden. Op de laatste plaats staat
Brummelkamp (Vaassen) met O punten uit 2 ont-
moetingen.
Zaterdag 5 januari a.s. zal het toernooi worden
voortgezet met de volgende wedstrijden: Buis—
Ui ummelkamp; Hermelink—Valen; Bax—Koe-
dam; Woltering—v. d. Loo en Van Laan—Kem-

••an.

IJSBAAN „KRANENBURG" GEOPEND
De ijspret is weer begonnen. De ijsbaan op de
Kranenburg heeft maandagmiddag haar poorten
weer open gezet voor de vele schaatsliefhebbers
uit Vorden en omgeving. De ijsbaancommissie is er
in geslaagd de baan geheel onder water te krijgen.
Het is dan ook een prachtige baan geworden, met
ijs in uitstekende conditie.
Het zal voor jong en oud ongetwijfeld een genot
zijn om op deze gunstig gelegen en gemakelijk
te bereiken ijsbaan op de gladde ijzers rond te
toeren. Wanneer de vorst blijft aanhouden zal er
y.aterdagavonds en zondags de gehele dag gezellige
muziek zijn. De baan is 's avonds verlicht!
Voor verdere bijzonderheden zie de advertentie in
dit blad.

C.J.B.T.B.
In do zaal van de heer Eskes werd een ledenver-
gadering gehouden van de C.J.B.T.B., o.l.v. de
heer A. J. Oltvoort.
Medegedeeld werd dat in januari een vergadering
zal worden belegd met als spreker de heer Kam-
perman uit Warnsveld. Deze zal een causerie hou-
den over zijn reis naar de Scandinavische landen,
toegelicht met dia's. Verder zal er getracht worden
om midden februari, begin maart a.s. een excursie
te organiseren.
Vervolgens hield de heer Hazekamp, hoofd der
o.l.s. te Linde, een inleiding over de verschillende
diersoorten in het jachtveld en wel in hoofdzaak
op het park De Hoge Veluwe. Een en ander werd
met dia's toegelicht. Zo kreeg men op het witte
doek te zien de vos, het edelhert, het wilde schaap,
het w'ldc zwijn, de visarend. Verder een beeld van
het wilde paard en het opvangen hiervan. Ook
werd het prachtige St. Hubertus jachtslot en het
standbeeld van Christiaan de Wet niet vergeten.
Met vertoning van enkele mooie Vordense plekjes
werd besloten.

DAMKAMPIOENSCHAPPEN
DISTRICT OOST K.N.D.B.

Vrijdag en zaterdag werd in café-restaurant Koek
te Doetinchem de tweede ronde gespeeld om het
persoonlijk damkampioenschap district Oost van
de Koninklijke Nederlandse Dambond.
In de hoofdklasse kon onze plaatsgenoot, de heer
Geerken, het niet bolwerken tegen De Vries uit
Hummelo en moest met een 2—O nederlaag ge-
noegen nemen. In de eerste klas behaalde de heer
Nijenhuis een verdienstelijk gelijkspel tegen de
Brummenaar W. v. Beusekom.
In de tweede klas kwamen de Vordense deelnemers
Wiersma en N orde beiden tot remise tegen resp.
Nikkels (Doetinchem) en Hoebink (Hengelo).
Zaterdag 29 december a.s. zal het toernooi worden
voortgezet.
De heer Geerken zal dan uitkomen tegen de heer
Holterman uit Laren. In de tweede klas speelt de
heer Nijenhuis tegen Nijen Twilhaar uit Hummelo.
De heer G. Harmsen zal dan als tegenstander fun-
geren van de heer Van Beusekom uit Brummen.
Vrijdagavond speelt de heer Norde tegen de heer
Nikkels uit Doetinchem. De heer Wiersma heeft
vrijaf.

KERKDIENSTEN zondag 30 december.

H er v. Kerk.
10 uur Ds. P. J. F. van Voorst Vader, van
Eefde.
7.15 u. Ds. J. H. Jansen. Bed. H. Avondmaal.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. Scholten, v. Zutphen.

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

Oudejaarsdag.

H er u. Kerk
2.30 en 7.30 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
7.30 uur Ds. J. D. te Winkel.

Nieuwjaarsdag.
Her u. Kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Van maandagavond 5 uur t.e.m. l januari
11 uur Dr. Lulofs. telef. 1256.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
l januari Dr. Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

or: l

t
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor^ Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

sekinarkt.
Pp de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 56 ri^en. waarvan de prijzen
varieerden vatij^fc/, — tot f50,— per stuk.
Handel was v^Hv

Bur&elijke stand v. 19 t.m. 24 december.
Geboren: d. van A. J. W. Memelink en
A. J. Berenpas.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. H. Dijkema en J. H.Wesselink;
H. Arendsen en J. W. Beek.
Overleden: A. Tjoonk, m., 74 jr., weduwn.
van H. G. Aalderink.

ORANJEKALENDER
Er zijn dit jaar nog vele oranjekalender? van
Pro Juventute over. Vorige jaren is er wel
het dubbele aantal verkocht.
De kalender is mooier dan ooit.
Allemaal kleurenfoto's.
Kom er nog een halen bij mevr. v. Mourik
of Ds. Jansen! Prijs f2,90. Uw gezin heeft
er plezier van.

LEDENVERGADERING A.R.-KIESVER.
Onder voorzitterschap van de heer A. J.
Lenselink werd vrijdagavond in zaal Eskes
de jaarvergadering van de A.R.-Kiesvereni-
ging „Nederland en Oranje" gehouden. Het
bezoek was matig.
Na een kort welkomstwoord vond de
bestuursverkiezing plaats. Het aftredende
besuurslid de heer A. J. Lenselink werd her-
kozen. De heer H. W. Groot Enze. ink, w Ike
niet herkiesbaar was, werd verhangen door
de heer H. Slofstra, terwijl in de vacature
van de heer D. A. Pos werd voorzien door
benoeming van de heer A. J. Smeenk.
Na een langdurige bespreking werd ver-
volgens de candidatenlijst voor de as. 2e-
kamerverkiezing vastgesteld.
De heer S. Heijs bracht verslag uit over het
behandelde in de vergadering van de A.R.-
Staten Centrale Zutphen, welke op 17 dec. j.l.
was gehouden.
Medegedeeld werd nog, dat op woensdag
20 febr. zal spreken mej. J. van Leeuwen
uit Rijswijk, terwijl op vrijdagavond 22 maart
Prof. Mr. I. A. Diepenhorst uit Amsterdam
een lezing zal houden.

KLAVERJASSEN

De eigenaar van café „De Zon" organiseerde zater-
dagavond een klaverjastoernooi, waarvoor veel be-
langstelling bestond. Voor elke deelnemer was
een prijs beschikbaar. Uiteindelyk gelukte het de
heren Wonnink en Besselink om als eerste pry's-
winnaars uit de bus te komen.
Op de tweede plaats eindigden de heren P. Eykel-
kamp en Fr. Wellink. De derde prys was voor de
heren H. Hartelman en T. Hartman, terwyl het
paar J. Onland en Van Resteren beslag wist te

leggen op de vierde plaats.

Uit de Gemeenteraad.
•̂

Na het antwoord van de voorzitter kwam de heer
Wesselink met een hele reeks vragen, opmerkingen
en adviezen op de proppen. Het vorige jaar had de
heer Heerink gezegd dat er brandverzekerings-
maatschappijen waren die vergoedingen gaven aan
brandweerlieden voor verlichte diensten. De heer
Wesselink vroeg of B. & W. dit al eens onderzocht
hadden. Toen hij van de voorzitter te horen kreeg
dat hieraan niets gedaan was kondigde hij aan
zelf te zullen informeren.
Verder had de heer Wesselink gaarne dat de sub-
sidie aan het medisch-consultatiebureau stop gezet
zou worden. „Geef het liever aan het Kanker-
fonds". De voorzitter was het echter met dit voor-
stel niet eens.
De heer Wesselink kon het niet goedkeuren dat
op kosten van de gemeente een woning is ge-
schilderd en opgeknapt. „Waar blijven we als alle
huurders bij de gemeente aankloppen voor een te-
gemoetkoming in de kosten van onderhoud?",
vroeg hij zich af. De voorzitter deelde mede dat
het hier een woning betrof van het hoofd van een
school. „Normaal wordt een gemeentewoning op-
geknapt als er een nieuwe huurder in komt, maar
in dit geval was het werk verdeeld over 5 jaar".
Niettemin waarschuwde de heer Wesselink voor
de consequenties die hieruit kunnen voortvloeien.
Desgevraagd deelde de voorzitter mede dat het
aantal percelen dat is aangesloten op de water-
leiding thans 90% bedraagt.
De heer Wesselink was verder van mening dat
het gazon bij de landbouwschool gemakkelijk door
de leerlingen zelf onderhouden zou kunnen wor-
den. „Dit zijn uitstekende praktijklessen!", merkte
hij op. „Dat gaat beslist niet, want mijn leerlingen
zijn meer aangewezen op het „ruwe" werk en niet
op het „fijne" werk van een tuinman", antwoord-
de de heer Bannink.
De heer Wesselink vroeg verder of de werkzaam-
heden i.v.m. de reconstructie van de Almense weg
niet door gemeentewerken zou kunnen geschieden,
omdat dat veel geld zou besparen. De voorzitter
antwoordde dat deze werkzaamheden inderdaad
door „gemeentewerken" zullen worden verricht.
Hierna werd de gemeentebegroting z.h.s. door de
raad goedgekeurd.

Onteigening terrein, bestemd voor de riool-
waterzuiveringsinstallatie.

Van de familie van Westerholt van Hackfort was
een verzoek binnen gekomen om een schadever-
goeding van ƒ 183.463,-c- wegens waardeverminde-
ring van de landerije" gelegen rondum het terrein
dat bestemd is voor^É-ioolwaterzuiveringsinstal-
late. „Wat ben ik bl^Bit de pers aanwezig is, zo-
dat een ieder in de .knSrit kan lezen welk een „Kal-

lraaf-prijs hier gevraagd wordt", riep de
voorzitter uit.
De onderhandeling»')^^ t de familie van Wester-
holt over de aanko^B'un het terrein, benodigd
voor de bouw van e^K'ioolwaterzuiveringsinstal-
latie, hebben niet hT^gewenste resultaat opge-
leverd. De beide taxateurs (van beide partijen één)
hadden de perceelsgedeelten als volgt getaxeerd:
plm. 7945 m-' grond a ƒ 1,50 ƒ 11.917,50; vorm-
schade van het overblijvende complex ter grootte
van plm. 7 ha, wegens complexschade en schade-
lijke doorsnijding ƒ 21.000,— totaal ƒ 33.917,50.
Hier komt nog bij een vergoeding voor fiscaal na-
deel als gevolg van onttrekking van gronden ten
gevolge van deze verkoop aan de werking van de
Natuurschoonwet 1928, en een belastingschade die
door de Inspectie der Belastingen te Zutphen moet
worden vastgesteld. Aan de pachter zal een scha-
deloosstelling toegekend worden van ƒ 5.715,—
plus een belastingschade.
De fam. van Westerholt kwam toen met het ver-
zoek om schadevergoeding op de proppen. Zij stel-
de hierbij dat een terrein met een straal van 200
meter om de rioolwaterzuiveringsinstallatie onge-
schikt wordt gemaakt voor bebouwing. Was de
zuiveringsinstallatie daar niet geprojecteerd, dan
zou, volgens het verzoekschrift, het omliggende
terrein, waarvan de oppervlakte wordt begroot op
plm. 152886 m-, reeds thans dan wel in de naaste
toekomst voor bouwterrein in aanmerking komen.
De familie stelde de agrarische waarde op ƒ 0,30
en de waarde van de bouwgrond op ƒ 1,50. Dit
verschil van ƒ 1,20 voor 152886 nv-J betekent een
bedrag van ƒ 183.463,—.
De raadsleden waren unaniem van oordeel dat het
bedrag „belachelijk" was.
B. & W. stelden voor om in principe over te gaan
tot onteigening van de grond. De raad ging hier-
mee akkoord en verleende B. & W. machtiging
om een advokaat in de arm te nemen en daarmede
het verzoek om schadevergoeding te bekijken. De
voorzitter deelde mede dat de raad hierover bin-
nen 3 maanden moet beslissen, zodat er tijd is om
dit grondig voor te bereiden.

Bezwaarschrift eigenaar nertsenfokkerij.

Van de eigenaar van een nertsenfokkerij, de heer
R. J. A. Heuveling, was een bezwaarschrift bin-
nengekomen, naar aanleiding van het feit dat
B. & W. geweigerd hadden een vergunning te ver-
lenen voor het houden van een nertsenfokkerij. De
heer H. die deze fokkerij eerst hield in de Wilhel-
minalaan en later overplaatste naar de Lochemse
weg heeft reeds enkele malen de mededeling ont-
vangen, om zijn fokkerij op te heffen of te ver-
plaatsen. Dit op grond van de binnengekomen
klachten over de hinderlijke stankverspreiding.
In 1960 is de vergunning reeds geweigerd, waarna
de heer H. in 1961 werd veroordeeld, omdat zich
op het perceel grond aan de Lochemseweg 30 nert-
sen bevonden. Hij ging hierop in beroep by de
Hoge Raad, doch het beroep werd verworpen.
Thans is opnieuw proces-verbaal opgemaakt. Uit
een ingesteld onderzoek van de politie (in septem-
ber j.l.) bleek dat de heer Heuveling zijn nertsen-
fokkerij niet had opgeheven, doch integendeel had
uitgebreid. Er bevonden zich nu nl. 189 nertsen in
de hokken.

De raad ging akkoord met het voorstel van B. & W.
om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te ver-
klaren. B. & W. willen nog wel in contact treden
met de heer Heuveling over verplaatsing van zy'n
bedrijf naar een ander terrein. „Dit moet echter
wel op zeer korte termy'n geschieden, anders wordt
de politieverordening weer toegepast," aldus de
voorzitter.

Uitbreiding Nutskleuterschool met een
derde lokaal.

Van het bestuur van het Departement Vorden van
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen was by
B. & W. een verzoek binnengekomen om medewer-
king te verlenen in verband met de voorgenomen
uitbreiding van de Nutskleuterschool aan de Dok-
ter C. Lulofsweg met een derde lokaal.
„In Vorden is men reeds bezig om de plannen voor
een Chr. kleuterschool te verwezenlijken. Ik ben
daarom bang dat het derde lokaal van de Nuts-
kleuterschool dan leeg zal blijven staan", meende
de heer Bannink. „Reeds meer dan 50 jaar heeft
het Nutsbestuur voor de belangen van de Vordense
kleuters op de bres gestaan, acht het Chr. onder-
wijs het dan wel verstandig om met een nieuwe
kleuterschool voor de dag te komen? Nu het Ryk
betaalt willen anderen er ook mee beginnen," re-
pliceerde de heer Wesselink. „Wy volgen de wet-
ten na en zullen de gevraagde medewerking ver-
lenen", antwoordde de voorzitter.

Herdenking.
Tydens deze raadsvergadering wy'dde de voorzit-
ter enkele woorden aan het overly'den van Hare
Koninklyke Hoogheid, Prinses Wilhelmina en aan
de heer W. J. Thate van „de Bramel".
De heer Van Arkel noemde de overleden vorstin
een voorbeeldige Koningin die reeds tijdens Haar
leven „Moeder des Vaderlands" werd genoemd. Zy
zal dan ook in de geschiedenis bly'ven voortleven
als een toegewijde, gewetensvolle en stanadvastige
dienares van Haar Volk, als een groot vorstin.
Naar aanleiding van het overlyden van de heer
Thate, deelde de voorzitter mede dat het gemeente-
bestuur schriftelijk zijn deelneming had betuigd
aan de familie. De overledene was een zeer gezien
medeburger, die als raadslid 31 jaar, als wethou-
der 14 jaar en als waarnemend burgemeester ruim
anderhalf jaar op deskundige wy'ze de belangen
der gemeente behartigde.
Staande eerde de raad de overledenen met enkele
ogenblikken stilte.

Agendapunten, die met een klop van de
voorzittershamer afgehandeld werden.

De raad besloot de heer W. J. de Leeuw te be-
noemen tot hoofd van de Prinses Julianaschool in
de Wildenborch. De gemeentewerklieden zal over
1962 een dervingstoeslag van 5% verleend worden.
l V X.V. i'.. , i k v.jor Nederlandse Gemeenten toon-
de zich bereid voor 1963 een krediet in rekening-
courant beschikbaar te stellen tot een bedrag,
groot ƒ 275.000,—. Aan het rykspersoneel is over
het jaar 1962 een uitkering ineens toegekend in
verband met het feit dat de algemene salarisver-
hoging voor het overheidspersoneel per l januari
is achtergebleven by de loonontwikkeling in het
bedrijfsleven.

Benoeming? Adviescommissie woonruimte-
wet 1947.

Bovengenoemde commissie werd in zy'n geheel her-
benoemd t.w. A. J. Mey'er, voorzitter; G. H. van
der Pey'l, secretaris; J. L. van Houte, H. J. Kip
en G. Schouten, leden.
In verband met het feit dat aan de gemeente-
arbeider J. A. Rouwhof eervol ontslag uit zy'n be-
trekking is verleend, benoemde de raad voor de
ontstane vacature de heer H. J. Arendsen. De
heer Regelink kreeg van de voorzitter te horen
dat de reden van 't ontslag is: „te weinig salaris".
In de vacature Algemeen Armfonds die is ontstaan
door het overlyden van de heer H. Kluvers, werd
benoemd de heer K. Hoetink.
Aan de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten werd
een optie tot koop verleend voor twee bouwter-
reinen in het Molenplan. De heer Norde werd des-
gevraagd medegedeeld dat het Molenplan daar-
mede vol is gebouwd.
Mevrouw W. Elbrink-Visser en de heer R. J. Koer-
selman hebben ten behoeve van de aanleg van
trottoirs stroken grond om niet afgestaan. Dit ont-
lokte één der raadsleden de opmerking: „een gul
gebaar".

Behandeling drie bezwaarschriften.
D|t)or de heer Dr. J. L. B. Engelhard, arts te
Doorn; de heer H. D. Ebbens-Talens, wonende in
Frankrijk en de heer L. Schoolderman, alhier, wa-
ren beroepschriften ingediend tegen het intrekken
van bouwvergunningen omdat met de bouw niet
binnen de gestelde tijd was begonnen.
In tegenstelling tot hun schriftely'k advies aan
de raad waarbij zy voorstelden de beroepschriften
ontvangelijk te verklaren, stelden B. & W. nu
voor de betrokkenen nog enkele maanden uitstel
te verlenen, als dan tenminste de grondlaag is ge-
legd en de bouw op normale wy'ze wordt voort-
gezet.

Rondvraag.
De heer Wesselink kreeg van de voorzitter te
horen dat er i.z. de grondafstand ter verbetering
van de Dorpsstraat by dé zaak van schoenhandel
Jansen, overleg is gepleegd met Rijkswaterstaat
en de betrokkene. Ook werd de heer Wesselink
medegedeeld dat B. & W. verschillende gemeenten
hebben bezocht i.v.m. aanleg rioolwaterzuiverings-
installatie.
De voorzitter deelde de heer Bannink mede dat het
„bromfietslawaai" in het dorp inderdaad minder
is geworden. Tevens zou de heer Bannink gaarne
zien dat er voor en na het plaatsen van de zuive-
ringsinstallatie een monster genomen zou worden
van het water in de beek byi. Hackfort.
De heer Regelink vroeg of er wat aan de School-
straat en Molenweg kan gebeuren omdat deze
wegen in een slechte toestand verkeren. Dit wordt
onderzocht, aldus de voorzitter.



(27 dec. t.m. 2 jan. 1963)

Abrikozen
op sap

Huishoudpot

Soepballetjes
Anton Hunink
2 blik van 120 et voor

Slaolie Locarno
Per hele fles
met 40 wapent j es

Ricordo Vermoutn
Litersfles . . .
met 100 wapentjea

Cibrandos
Zoete

Spaanse wijn
hele fies

iso gr. GELDERSE WORST
en 150 gr LEVERKAAS

5O VIVO-WAPENT J ES

met 100 wapenties

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

VIVO kruideniers:
cfeW. vale,, KISTEMAKER - OPLAAT, Wildcnborch
SCHOEN AKER, Kranenburg. FRANS KRUIP,'t Hoge

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Wc wensen al onze
klanten en bekenden
een voorspoedig 1963.

Hilferink
Textielhandel
HENGELO-GLD.

Wij wensen u een
gelukkig Nieuwjaar.

Fam. G. REMMERS

Hotel Bakker
Tel. 1312 Vorden

Speciaal aanbevolen
voor oudejaarsavond

Verse kreeft, verse zeeuwse oesters
hors d'oeuvre, russische eier^k

huzarensla, rode zalm-mayona«,
vleescroquetten, vleespasteitjes

bitterballen, borrelgarnituur, enz.

Gaarne vroegtijdii bestellen!
Binnen- en buitenlandse likeuren,

wijnen en gedistilleerd.

Wij wensen u een voorspoedig 1963.

P. VAN BODEGOM
Schilders- en Behangersbedrij f

Wilhelminastraat 12, Brummen
Telefoon 06756-323

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 • Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

l pak bak meel 56 et en 11 zegels
l fles slaolie 158 et en 32 zegels
l fles slaolie 119 et en 24 zegels
Poedersuiker, Vanillesuiker, Rozijnen, Krenten,
Sucade, Snippers
100 gram Boerenmetworst 50 et en 10 zegels
100 gram Hausmacher Leverworst 52 et en 10 zegels
Kleine en grote Toast, Mayonaise, Sardines v.a. 49 et
Borrelworstjes, Knakworst
Bier, Limonade, Binnen- en Buitenlandse Wijnen
Zure Haring in een gemakkelijke verpakking,

4 stuks 95 et en 20 zegels
Pinda's in dop en gezouten pinda's

LüTH
Manufacturen
wenst allen

veel heil en zegen

Fa.G.W. Bielderman&Zn
Aannemersbedrijf

wenst clientèle en
bekenden een voor-
spoedig nieuwjaar

A. J. LETTINK
SMEDERIJ

wenst allen een geluk-
kig en voorspoedig

1963

CAFÉ UENK
G.N.

Wij wensen u allen
een goede jaarwisseling
en een voorspoedig

1693
fam. Schurink

BAKKERIJ

Fa. G. J. Barink
Rij wiel handel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

fam. Helmink
Zutphenseweg H

wenst U allen een
voorspoedig 1963.

H. VISSER
Schoenmaker

wenst allen een
gelukkig en voorspoe-
dig 1963.

Wij wensen onze
geachte clientèle,
vrienden en kennissen
een alleszins gelukkig
nieuwjaar.
Smit,Zutphenseweg

Wij wensen allen een
gelukkig en voorspoe-
dig 1963 toe.

Café de Zon

Voor 1963.
Aan alle mensen, de
beste wensen.
Garage Tragter en

personeel.

Hoveniersbedrij f
fa. Gebr. Kettelerij

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

VAN ASSELT
wenst iedereen een ge-
lukkig en voorspoedig
1963.

De verzorgers van de
Ophaaldienst wensen

allen een gelukkig
Nieuwjaar.

H. W. Gal & Zn.

Ph. Jac. Sessink
loodgieter-elektricien

Kranenburg
wenst allen een Zalig

Nieuwjaar.

Fa. Gebr. Rondeel & Zn
Vorden

Ruurloseweg D 24
en Hengelo-Gld.,
Ruurloseweg 34

Tel. 1677,
Aannemersbedrijf

wenst clientèle, vrien-
den en bekenden een

Zalig Nieuwjaar.

Wij wensen clientèle,
vrienden en kennissen
een voorspoedig 1963.

Wed. Tolkamp
Kranenburg

Wij wensen U allen
een voorspoedig 1963
toe.
Bakkerij Huitink

Medler D 158

Wij wensen allen
'n gelukkig Nieuwjaar.

fam. STOFFELS
fa. Oelen-Wiltink

wenst clientèle en be-
kenden 'n voorspoedig
en gezegend nieuwjaar

Wij wensen allen een
voorspoedig 1963 toe.

Fam. W. Pardijs

H. Th. Hendriks
Chem. reinigen, verven, enz.

wenst u een Gelukkig Nieuwjaar

ASSURANTIEKANTOOR

J. VAN ZEEBURG

wenst allen een gelukkig 1963

,DE NEDERLANDEN VAN 1845'

ATTENTIE!
AL ONZE

Herenwinlerjassen
nu f 49,75

Deze aanbieding geldt t.e.m. 31 dec.

Fa. LOOMAN

Het Bestuur der R.K.S.V.
„Ratti"

wenst leden, donateurs en begunstigers
een ZALIG NIEUWJAAR

A. R. Heuvelink
Kranenburg Depot Wessanen

wenst alle afnemers, vrienden
en kennissen een

Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar

IJSBAAN Kranenburg

Ijs en weder dienende
GEOPEND:

alle dagen van 1.30- 5 uur
van 6.30-10 uur

Verlichte baan!

's Zaterdagsavonds en 's zondags
GEZELLIGE MUZIEK

A. Bruggeman
Vorden

. Bruggeman
ochem

wensen allen een gelukkig nieuwjaar.

Handel in pluimfcwild en tamme konijnen.

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Steeds vaker:
K I S T E M A K E R

Maak Oudejaarsavond gezellig
met Oliebollen, Appelbeignets,

Appelflappen, Appelcarré's,

Sneeuwballen, Berlinerbollen

en Saucijzebroodjes van

Bakkerij W* Voskamp
Molenweg 43 _- Telefoon 1389

U allen de beste wensen toegewenst door

B.LAMMERS G. W. LUIMES
Stoffeerder Sadlermeister

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en be-
kenden een voorspoedig nieuwjaar toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Elektr. bedrijf

Huishoudelijke artikelen

Kwaliteit is no. 1
zegt Uw bakker!

PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE
Wij zijn ruim

gesorteerd in alle
soorten

Vuurwerk

Wed. Besseling
Ruurloseweg D 18

Wasserij
Brandenbarg

wenst allen een
voorspoedig 1963

B. SIEBELINK

fa. L. Schoolderman
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar toe

Sigarenmagazijn
Boek- en Kantoor-
boekhandel

„Jan Hassink"
wenst allen een voor-
spoedig 1963.

J. Reintjes
Alle verzekeringen

wenst allen een
voorspoedig 1963

Diny Wolsing
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
voorspoedig 1963

Slagerij M. K R I J T
wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

VOORAL UW

£wfrt
^P'iMFniMGKLEDINGifp\

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

„SHEIL"
HMRBODE

Prima service en stipte
aflevering:

Gebr. BflRENDSEN
Zutphenseweg 28, Vorden

Volop VUURWERK Gebr. Barendsen



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de
belangstelling, bij ons
50-jarig huwelijkonder-
vonden.

H. R. Leunk
G. F. Leunk-

van Zuilekom

Warnsveld, dec. 1962.

lam. W. H. Ruiterkamp
Dorpsplein 26
Ingen

wenst vrienden en
bekenden een
voorspoedig 1963

Mevr. Huizinga*
Smidsstraat IV, vraagt
HULP voor de

morgenuren

Zoekt u .. .
bijverdienste-avondwerk?

Ook u helpen wij hier-
aan!
Inl. afd. 12, postbus 21
Hendrik Ido Ambacht

Te koop een 5-spels
Amerikaans O R G E L
dood. harp; 16 reg.

J. Rietman
Mr A. C. v. Damstr.
O 71, Barchem.

Toom BIGGEN te
koop. G. Vliem,
„De Eersteling" B 13

Toom BIGGEN te
koop. H. Derksen
Polweg 7, Wichmond

Toom BIGGEN en
'n r.b. VAARSKALF
(2 mnd. oud) te koop.
T. Roeterdink, B 21.

Vordens Dameskoor
Donderdag 3 januari

REPETITIE.

MEISJESKOOR
Oudste groep: don-
derdag 3 jan. 7.15 uur
repetitie in het Nut.

Jongste groep; woens-
dag 9 jan. 6.30 uur
in het Nutsgebouw.

Café LETTINK
GESLOTEN

Oudejaarsavond
om 6 uur

en

Nieuwjaarsdag
de gehele dag
Aan al onze vrienden
en klanten een

gelukkig nieuwjaar.
Fa. Hietbrink
P. Dekker

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar

Sig.mag. 't Centrum
G. W. Eijerkamp

Wij wensen u 'n voor-
spoedig en gezegend
1963 toe.

Horlogerie
Siemerink

BERVO
en personeel

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Een voorspoedig en
gelukkig 1963 wenst u

Fa. Martens
wapen-en sporthandel

J. Wentink
Horlogerie

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

H. J. Remmers
Zutphenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

A. Meenink
Varkenshandel
Zutphenseweg

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, zacht en kalm, onze inniggeliefde
vader, behuwd- en grootvader

ALBERT TJOONK
weduwnaar van H. G. Aalderink

in de ouderdom van 74 jaar.

Wemeldinge: D. }. Tjoonk
P. Tjoonk-Ruissen

Vorden: H. Tjoonk
W. J. Tjoonk-Vriezen

Diepenheim: A. Tjoonk
G. K. Tjoonk-Bosch
en kleinkinderen

Vorden, 22 december 1962.
„'t Garmel"

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op donderdag 27 december op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Balgooien en Schieten
om KRENTENBROOD en TAARTEN
op vrijdag 28 december

bij café Bruil, Warken

Een heel jaar lang,
de allerbeste wensen,

VOOR ALLE MENSEN!

Door Frans: U weet wel

FRANS KRUIP

Eind goed - Al goed!
Bloem, 500 gram 32 et - gist gratis
Fles olie f 1.09
Calvé Mayonaise 59 et

elke 2e tube 48 et
Fles Frambozen/Bessenwijn f 2.95
hierbij pot kersen voor 39 et
Fles Advocaat f 2.69
Grote pot Abrikozen 79 et
Rozijnen, 500 gram 79 et
Krenten, 500 gram 79 et
Sucade, Bakmeel, Snippers, Cakemeel,
Poedersuiker, Bloem
Ruim gesorteerd in Wijnen,
Zoutjes enz.

Wordt ook CENTRA klant in 1963,
het scheelt stukken!

Wij wensen U een prettige j
ling en een voorspoedig 1963 toe.

Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 30 december, 8 uur

TARZflN, de geweldige
met: Cordon Scott, Jock Mahoney.

De held van de Afrikaanse jungle.

TARZAN in een nieuw, opwindend
avontuur.

L Toegang 14 jaar

-o-o-o-o-o*

Dinsdag l januari, 8 uur
(Nieuwjaarsdag)

Kop op, kiezen op elkaar
met: Kenneth Connor, Shirley Eaton.

Een dolle klucht, die u zal laten scha-
teren van het lachen.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

niet op zondag.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Bij de jaarwisseling willen we u gaarne
alle goeds voor 1963 toewensen.
We hopen dat we er ook in het
komende jaar in zullen slagen het
CONTACT tussen verkoper en koper
te verstevigen, zodat het zal blijven:

Contact, het blad van Vorden.
D. WOLTERS

UITSLAG E.H.B.O.-verloting
Hoofdprijs Kinderfiets 1039

De overige prijzen op de nummers:
42 143 326 434 508 560 593 604 655 699
809 824 980 987 996 1066 1076 1164 1285
1403 1502 1636 1695 1762 1776 1788 1844
1963 2011 2014 2025

Prijzen af te halen bij mevr. te Slaa,
Schoolstraat

Maakt u geen zorgen,
wij komen elke week bij u aan
de deur, met onze

Esso Petroleum,
ook op verzoek vroeg of laat,

VAN HAMOND
is paraat.

Speciale prijzen per 100 Itr. of meer.

Beleefd aanbevelend.

Nutskleuterschool
In verband met de grote wachtlijst van
kinderen voor de Nutskleuterschool, wil
het bestuur gaarne weten welke kinderen
(die nog niet opgegeven zijn) vóór augustus
1963 de leeftijd zullen bereikt hebben van
4 jaar en de Nutskleuterschool willen be-
zoeken.
Ouders, die hun kinderen nog niet opge-
geven hebben, worden verzocht dit alsnog
tedoenbij Mevr. J. Meerbeek,Stationsweg 15,
Vorden, bij voorkeur des nam. tussen 2 en
3 uur.

Schildersbedrijf

J. M. Uilerweerd
„Het Verfhuis

wenst cliënten en relaties in alle

opzichten

een voorspoedig 1963.

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 29 dec.

Heropeningsbal
GRATIS DANSEN.

Lunchroom .,0e Rotonde
wenst allen een

Zalig Nieuwjaar

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA
wenst allen een
gelukkig 1963.

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11.

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Ook U wensen wij
een voorspoedig 1963

N. J. KEUNE

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij M. G. Jansen
Telefoon 1451

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar,
FOTO DOLPHIJN

G. Weulen Kranenbarg
Brandstof fenhandel

wenst allen een geluk-
kig en voorspoedig '63

Een gelukkig 1963
voor u allen wordt u
toegewenst door
Smederij H. van Ark

Transportbedrijf
J. J. Woltering

Aan allen een
voorspoedig 1963

toegewenst.

H. WEUSTENENK
wenst vrienden en

begunstigers een
voorspoedig 1963.

fam. R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Brood- en
Banketbakkerij
HOORNENBORG
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden 'n voorspoe-
dig 1963.
J. H. W. LUBBERS

Timmerbedrijf
Burg. Galleestrr. 57.

Vorden

G. OPLAAT
Levensmiddelenbedrijf

Wildenborch
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

A. BEEFTINK
Loonbedrijf, Veldwijk
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar.

Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v.d. WAL
Gediplomeerd Drogist

wenst allen een
voorspoedig 1963

A. JANSEN
Schoenhandel en
Pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

Fa. J. W. ALBERS
wenst iedereen

een gelukkig en

voorspoedig

1963.

We maken u er op

attent dat de reklame-

aanbiedingen van vorige

week ook deze week

geldig zijn.

Ter gelegenheid van de jaarwisse-
ling geven wij van vrijdag 28 t.m.

maandag 31 december

dubbele Animozegels
op al onze artikelen

Vraagt ANIMO-ZEGELS
deze zijn veel geld waard.

Consultatiebureau voor zuigelingen
Hiermede delen wij U mede, dat er

geen consultatiebureau
gehouden kan worden in verband met de
feestdagen. Hiervoor in de plaats houden
wij heden vrijdag 28 december op
dezelfde tijd bureau.

Het bestuur van de K.A.B, wenst

Geestelijk Adviseur en leden

EEN ZALIG NIEUWJAAR

SPECIALE

Nieuwjaarsreklame!

Op al onze Japonnen, Deux-
pieces Rokken en Stoffen

10% korting

Deze aanbieding geldt t.e.m. 31 dec.

Fa. LOOMAN

Het synoniem van perfecte beeldkwaliteit

TELEFUNKEN T.V.
it Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot het contrast en beschermt de ogen.

^ Ingebouwd tweede programma.

^ Volledig automatisch.

Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen
van het 2e Duitse programma.

Ook repareren wij alle merken T.V.'s. Radio's, Platenspelers
en Bandrecorders.

Fa. P. Bredeveld & Zn.
Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 3813



Met dank voor Uw medewerking voor de Kerstdagen,
vragen onderstaande Bakkers U beleefd, met het oog op
de te verwachten drukte, uw benodigde brood op

Oudejaarsdao weer te willen halen,
daar het niet mogelijk is, in één dag alles te bakken en te
bezorgen.

De Bakkerijen Hartman, Hoornenborg,
Scholten & Co.,
Schuppers, Schurink,
Voskamp.

Tevens wordt U namens alle Vordense Bakkers, er op
attent gemaakt dat er op

2 januari GEEN brood wordt
gebakken

en dus ook niet wordt bezorgd, de winkels zijn normaal
geopend.

Het Bestuur.

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank • Ruurloseweg 21

In verband met de afsluiting der boeken en kasopname door
het bestuur is het KANTOOR der bank

op oudejaarsdag
de gehele dag gesloten

Gedurende het tijdvak van 2 t.e.m. 18 jan. 1963
zijn wij uitsluitend des morgens v. 8.30—12.30 uur
open.

Te koop liggend zwaar
eiken en berken TOP-
HOUT. L.Wesselink
Kamphuizen

Te koop T. V., prachtig
beeld, 43 cm., z.g.a.n.
£250,-.

tel. 070-638515

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

DEUREN.
Nieuwe éénpaneels

binnendeuren aangebo-
den. Diverse maten.

Prijs f 12.50

Beltman.
Warnsveld,
Boslaan 13
Tel. 06750-3592

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Voor een
bestelling groot

of klein,

moet men bij

A.H. A. Hartman
zijn!

U belt 1236 en wij zorgen voor
de rest.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst 100 et
500 gram vet spek 80 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Het bestuur van de

Ver. voor Veilig Verkeer
wenst u allen

een behouden reis en
een behouden thuiskomst in '63

H*HL Adverteerders*
Mogen we rog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

Drukkerij WOLTERS - Vorden

Voor oudejaarsavond:
^ appelbollen
-fc- appelcarré's
-je appelflappen

-^ oliebollen
^ saucijzebroodjes
^ amandelbroodjes

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Fa. Scholten & Co
Telefoon 1394

Alle soorten
VUURWERK

Fa. MARTENS - Zutphenseweg
Slagerij B. G. Vlogman

v.h. Kieskamp
wenst allen een

voorspoedig 1963.

CHR. EGGINK
Adminstratiekantoor

wenst allen een
gelukkig Nieuwjaar.

Fa. B. A. Boxgonjen
Naaimachinehandel

Kerkstraat l 3, Vorden
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u veel
rookgenot in 1963 en
verder ook alle goeds
Sigarenmay azijn

D. BOERSMA

Fa. A. Polman
Woninginrichting

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

•f«. ~ m
mmen

^^"W

JAARVERGADERING C.L.V. „ONS BELANG"
Onder voorzitterschap van de heer H. J. Kaemingk
te Barchem, werd in café „Schoenaker", de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden van de C.L.V. „Ons-
Belang" te Linde, welke vergadering druk bezocht
was.
In zijn openingswoord schetste de voorzitter de toe-
standen in de landbouw, met name die voor de ge-
mengde bedrijven. Met voldoening gewaagde spreker
van de vrij grote belangstelling voor deze vergade-
ring, getuige de opkomst, alhoewel het vereiste aan-
tal leden, nodig voor de voorgestelde statutenwijzi-
ging, niet aanwezig was. Derhalve zal ter behande-
ling van dit agendapunt binnen een maand weder-
om een ledenvergadering worden gehouden en als-
dan besloten kunnen worden tot het wijzigen van de
statuten der vereniging. Indien t.z.t. het voorstel tot
statutenwijziging wordt aangenomen, zal daarna in
dezelfde algemene vergadering besloten kunnen wor-
den, over te gaan tot het uitkeren van 1/3 deel van
het ledenkapitaal, zoals dat door de bestuurscolleges
wordt voorgesteld.
Door de directeur, de heer D. Klein Bleumink, werd
het verslag over het boekjaar l juli 1961 tot en met
30 juni 1962 uitgebracht. Aan dit verslag kan o.m.
ontleend worden, dat het afgelopen boekjaar voor
de vereniging een alleszins gunstig jaar is geweest.
Na een ruime afschrijving op de activa der vereni-
ging en reserveringen, resteert er nog een voordelig
saldo ad. ƒ81.065,02.
Het voorstel van de bestuurscolleges, om van dit
saldo 2%% pro-rato de afname door ieder lid, op
ledenrekening bij te schrijven en daarna nog
ƒ4.351,55 aan de reserve toe te voegen, werd met
algemene stemmen aangenomen.
De omzet over het boekjaar 1961—1962,
die van elk der voorgaande boekjaren. De om*. ^ m
geld bedroeg ƒ 3.106.603,68 en die in kilogrammen
10.822.023 kg.
Aan het onderhoud van gebouwen, machines e/
stallaties, werd in het afgelopen boekjaar bijzor
aandacht besteed en verkeren al deze objecten in één
goede staat van onderhoud.
De vereniging heeft thans drie diepvries-installaties
in exploitatie, opgemerkt moge daarbij worden, dat
alle „laden" verhuurd zijn.
Door de directeur werden voorts nog enkele mede-
delingen gedaan, betreffende de in voorbereiding
zijnde plannen om te geraken tot een voorlichtings-
dienst, met het doel de leden „bedrijfs-service" te
verlenen. Een en ander in combinatie met een drie-
tal zuster-verenigingen.
Verwacht mag worden, dat omstreeks l maart e.k.
met deze „dienstverleniging" gestart kan worden.
Met overgrote meerderheid van stemmen werden de
aftredende bestuursleden, de heren H. J. Kaemingk en
W. Norde herkozen. Zo ook de aftredende leden van
de raad van commissarissen, de heren G. J. Linden-
schot, H. Meulenbrugge en H. J. Weernink. In de
plaats van de heer G. J. Pelgrum, die als lid van de
raad van commissarissen wenste af te treden, werd
gekozen diens zoon, de heer H. Pelgrum. Onder aan-
bieding van een stoffelijk blijk van waardering, werd
door de voorzitter dank gebracht aan de heer Pel-
grum Sr., voor de wijze waarop deze een aantal
jaren zijn taak als mede-bestuurder heeft willen ver-
richten.

In zijn slotwoord bracht de voorzitter hartelijk dank
aan de leden voor de opkomst ter vergadering en de
wel op zeer prettige wijze gevoerde besprekingen, die
deze ledenvergadering hebben doen kenmerken door
een goede sfeer van samenwerken. Voorts deelde de
voorzitter nog mede, dat getracht zal worden, zo
spoedig mogelijk wederom een algemene vergadering
te houden en daaraan tevens een ,,film-avond" etc.
te verbinden of een spreker uit te nodigen voor het
houden van een inleiding over een actueel onder-
werp.

IJSBAAN „WILDENBORCH"
Vrijdagavond hield de IJsvereniging „Wilden-
borch" haar algemene jaarlykse ledenvergadering,
onder voorzitterschap van de heer B. Bargeman.
Het ledengeld bleef als voorgaande jaren vastge-
steld. Nieuwe leden kunnen zich tot 15 januari op-
geven bij de secretaris, de heer G. J. Zweverink.
Na die datum kunnen geen nieuwe leden meer
worden aangenomen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden, de heren H. Nijenhuis en H. Klein
Bririke herkozen. Voorts werd Hog besloten het
schaafmateriaal uit te breiden.

GONGWEDSTKIJD DAMCLUB D.C.V.
De damclub D.C.V. organiseerde vrijdagavond voor
h a a r leden een zgn. „gongtoemooi", daaraan door
plm. 30 spelers werd deelgenomen.
De spelers waren verdeeld in groepen van vier.
I n elke groep werd een halve competitie gespeeld,
waarbij na de ,.gong" om de tien seconden gezet
moest worden. Dit „snelle" dammen leidde natuur-
hj'k dikwijls tot grote blunders. Uiteindelijk kwa-
men in de diverse groepen de volgende winnaars
uit de bus: t.w. de heren Geerken, Oukes, Dekker,
Esselink, Ter Beest, Lammers en Breuker. •

BILJARTERS
K.O.T. II ging afgelopen week in Wichmond op
bezoek bij haar naamgenote K.O.T. I.
De Vordenaren toonden zich deze avond uitstekend
op dreef en behaalden een verdiende 6—2 over-
winning. Dit was een verrassende nederlaag voor
do Wichmondso biljarters, aangezien zy op de
ranglijst in de middenmoot verblijven. De heer G.
Hellewegen scoorde een hoogste serie van 18 ca-
ramboles, terwijl zy'n gemiddelde 4,42 bedroeg.
K.O.T. IV deed niet voor het tweede onder door
in Zelhem oo,k met 6—2 te zegevieren over Ons
Genoegen II.
Deze week hebben a l l e teams van K.O.T. vryaf.
Op 5 en G j a n u a r i / .uilen in Hengelo (G.) de per-
soonlijke biljartkampioenjchappen 2e klas gespeeld
worden. Hieraan / u i l e n van K.O.T.-zyde de vol-
gende spelers deelnemen: H. Zieverink, G. Helle-
wegen en H. Meijerman.
In de biljartcompotitie „De IJsselkring" verrichtte
De Zon I eveneens een uitstekende prestatie door
met 6—2 van Java I te w i n n e n .
De Zon II behaalde thuis een 5—3 overwinning
op Kxce l s io r III uit Baak. Hoogste serie H. Tak-
kenkamp 12 caramboles.
Vrijdagavond speelt De Zon I thuis tegen Den KI-
ter I, terwy'l De Zon 11 op bezoek gaat hij Ons
Genoegen II.

Dameshcmden
ruw of schraal?U

geef t handen om t ro ts op te zijn

GESLAAGD
Aan de r.k. Kcoiiomisc-he Hogeschool te Tilburg

on/c | ) l ; i a t s K c i i o < > t A. M. J. Jansen met gord
gevolg hot examen af voor doctorandus in de
economie.

BIOSCOOP

Zondagavond kunt u do uvonturon van T a i / a n
weer mee beleven in de woesto Afrikaanse jungle.
Moei1 dan dui/.end m a n n e n van de Masai en de
Kikuyu stammen hebben aan deze imposante f i l m
meegewerkt.
Nieuwjaarsdag komt do dolle klucht „Kop op,
kiezen op elkaar". Sh i r l ey Katern, Kenneth Con-
nor, P>ill Owen en l l a t t i e Jarqiies laten u schate-
ren van het lachen. De klucht speelt zich in hoofd-
zaak af in een z i e k e n h u i s on vooral als de hoofd-
rolspelers als dokters gaan fungeren, staat de boel
pas goed op zy'n kop.

GESLAAGD.
De heer J. G. W. Derksen slaagde te Arn-
hem voor het diploma wegen- en water-
bouwkunde, eerste deel.

ADVENTSDIENST.

Zondagavond vond in de Hervormde kerk
een adventssamenkomst plaats, waaraan di-
verse personen hun medewerking verleenden.
De jeugdige sopraan Tineke Tijssen uit Velp
zong zeer verdienstelijk een drietal kerst-
liederen, met fluit- of orgelbegeleiding van
Karel Wolters. Deze speelde zelf ook enige
fluitsolo's.
Verder zong het Vordens Dameskoor ter
afwisseling enige mooie kerstliederen.
De heer H. J. te Winkel, fabrikant uit
Winterswijk hield de adventstoespraak en
mej. Ds. Th. Barnard uit Ruurlo vertelde
een kerstverhaal. De gemeentezang werd
ondersteund door orgelspel van de heer
D. Wolters en door de trompettisten de
de heren A. Schouten en A. Wullink. Het
was een goede avond.
Door de strenge koude was de kerk niet
zo tjokvol als gewoonlijk met de advents-
dienst; toch woonden nog 500 a 600 per-
sonen deze dienst bij.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol poeder

Voor

Nieuwjaarskaarten
naar Koerselman


