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GYMNASTIEK VOOR BEJAARDEN
Dinsdag 18 februari begint de eerste les van de
gymnastiekcursus voor bejaarden, welke door het
Groene Kruis bestuur wordt georganiseerd.
De cursus staat onder leiding van mevr. BraamBondam en omvat 12 lessen, dinsdagsmorgens van
10.30—11.15 uur. Zie ook de advertentie.
Dames en heren met hartafwijkingen en/of hoge
bloedruk moeten hun huisarts om toestemming
vragen.
FEESTDAG Ü.L.S. (DORP)
Hoewel de officiële opening van de geheel gemoderniseerde openbare lagere school in het dorp pas
op 29 januari a.s. zal worden gehouden, had een
speciale commissie, gevormd uit de ouder-commissie, de schoolfeestcommissie, Volksonderwijs en het
onderwijzend personeel, plannen gemaakt en uitgewerkt om bij de her-ingebruikneming van de school
de leerlingen een onvergetelijke dag te bezorgen.
Vol verwachting trokken de kinderen dinsdag al
dansend naar het Nutsgebouw, dat voor deze gelegenheid zeer feestelijk versierd was. Aan lange
tafels gezeten, was er na het openingswoord van
de voorzitter der commissie, de heer G. J. Pelgrum,
en het zingen van een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd o.l.s. lied, de feeststemming er
al direct in.
Gaandeweg bleek, dat de commissie een compleet
diner op het programma had staan, waarvan elke
gang een streling voor de tong was. Ook het gedeelte „ontspanning" was zeer goed verzorgd, waarbij de goochelaar „Oom Piet" als eerste de jeugd
kostelijk vermaakte en boeide.
Het „Stichts Cabaret" zorgde hier met de klucht
„Dikkie Dapper" voor uitbundig veel pret.
Een clown, die eerst als sneltekenaar veel bijval
oogstte, ontpopte zich daarna als muzikaal
„expert", en zorgde niet zijn speciale muziekinstrumenten en uitrusting voor een spectaculair en waardig sluitstuk van deze lange feesdag, waarby zowel
het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede de inspecteur van het lager onderwijs, de heer
Verburg, blyk van hun belangstelling gaven.
Als aandenken aan deze dag ontvingen alle kinderen een klasse-foto. Een bijzonder woord van dank
aan de commissie, die deze feestdag zo voortreffelijk voorbereidde en tot in de puntjes wist af te
.verken en aan allen, die dit feest financieel mogelyk maakten, waardoor het een echt onvergetelijke
dag voor de leerlingen van de openbare lagere
dorpsschool is geworden, is hier stellig op zyn
plaats.

Jeugd puistje»

KERKDIENSTEN zondag 19 januari.
Heru. Kerk
10 uur Ds. J. J. van Zorye.
Hl. Doop
7.15 uur Ds. J. H.Jansen.
Jongerendienst.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 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.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)
Weekraarkt.
Vrijdag waren 80 biggen op de markt aangevoerd. Er was vlugge handel; prijzen van
f80.- tot f 90.—.
Burgeüjke stand van 8 t. m. 14 januari
Geboren: z. v. R. Brunsveld en H. E. Boeijink; z. v. J. M. Wuestenenk en B. Wesselink.
Ondertrouwd: H. J. Krijt en J. Vriezekolk.
Gehuwd: T. W. M. Eijkelkamp en H. B.
M. Tijssen.
Overleden: M. L. Kap, 77 jaar, weduwe
van H. Lugtenburg.
WAAR BLIJFT DE SNEEUW!
Wij zeggen in Nederland: gelukkig blijft die weg!
Maar het Int. Olymp. Comité vreest dat de winterspelen die op 29 januari moeten heginnen in Innsbrurk gevaar lopen, omdat er geen sneeuw is.
Zo ziet u al wecj^^srlangens zijn soms tegenstrijdig. Maar de ••;ktic in rijwielen bij Tragter
laat niemand koutr^

drogen in met Purolpoederfi.eoenfi-

KERKCONCERT OP KOMST
dinsdagavond geeft dr ('hr. Gem. Zangvereniging Kxeelsior alhier een concert in de Herv. kerk,
VOETBAL
menwerking ngMfclc Chr. Gem. Zangvereniging
Het is voor de voetballers in de ainateursector om Sou Deo Gloria u'l^ltphen.
moedeloos van te worden. Voor de zoveelste keer in Als solisten werken mee: mevr. N. Hylarides-Blok,
de/e competitie zag de K.N.V.B. zich genoodzaakt sopraan, H e n k Kroes, bas, Kom Dijkstra, tenor,
het programma voor de onderafdelingen en de Hiekelien Hamelberg, cembalo en Ben Veldkamp,
meeste amateurafdelingen af te gelasten.
orgel. Het Zutpliens Symponie-orkest zorgt voor de
Us en weder dienende gaat Vorden I a.s. zondag
'eiding en het geheel staat onder leiding van
op bezoek bij Peeske. In Vorden won de thuisclub de d i r i g e n t van Excelsior, de heer E. J. Lammers
uit Zutphen.
me t 3—2. We kunnen hieruit de conclusie trekken
dat heide ploegen aardag aan elkaar zijn gewaagd. Hel programma vermeldt werken van Bach, BuxteDit heeft overigens de eerste helft van de competi- hude, l'alestrina, Mendelssohn e.a. Het is zeer aftie wet uilgewezen. Vorden heeft nl. tot dusver 8 wisselend: kooi', sopraan en orgel, dameskoor, bas
punten verzameld, terwijl Peeske het tot 6 heeft ge- en orgel en tot slot de prachtige cantate van Bach:
hracht. In aanmerking genomen dat twee clubs in „Wachet auf, ruft uns die Stimme", voor koor, sodeze afdeling tot degratie zy'n gedoemd lijkt het ons listen en orkest.
in Beek een wedstrijd te zullen worden waar onge- Het is een lofwaardig streven van Excelsior om
twijfeld fel voor de overwinning zal worden gestre- v; o t 'de muziek te brengen; de bezetting van het
den. Een gelijkspel ligt dan ook in de lijn der ver- koor is echter te klein om deze werken te brengen
zoals het behoort en daarom doet men samen met
wachting.
Vorden II speelt zondag op eigen terrein tegen het Zutphense koor. Het is te hopen dat deze proef
Witkampers 2. In Laren won Vorden II met 4—2 goed slaagt, zodat men in de toekomst vaker van
en gezien de stand op de ranglijst moet ook nu ge- een dergelijk concert kan genieten.
wonnen kunnen worden. Het enige „maartje" dat I,aten de V o t d e n a r e n door een grote opkomst toaan onze voorspelling kleeft is dat de Witkampers nen dat ze dit initiatief van Excelsior waarderen.
over een zeer onberekenbare ploeg beschikken die Ken f l i n k bezet kerkgebouw stimuleert de zangers
al verschillende keren heeft bewezen voor verras- en dat komt de uitvoering ten goede.
singen te kunnen zorgen.
Vorden 4 speelt zondagmorgen thuis tegen de zesde
uitgave van De Hoven. Het derde elftal van Vorden
heeft vrijaf. Bij de junioren wordt alleen gespeeld
Zutphania B—Vorden A.
LUDKN P.K.V. WONNEN PRIJZEN
Leden van de P.K.V. te Vorden behaalden op de
Provinciale tentoonstelling te Diepenheim met hun
inzendingen pluimvee en konijnen de navolgende
successen: de heer H. Doornink met Haan jong Zilver Duckwing l zzg; Haan jong Patrijs Leghorn l
/zg, 2 zzg, 3 zg en Hen jong 5e gg. De heer Doornink had tevens de mooiste haan van de grote rassen en 3 erepryzen.
De heer H. G. J. Horstman met Patrijs Leghorn
Haan oud l zg met Hen 2 x g. Met Alaska Zwarte
voedster jong 2 x gg en ig.
De heer Barink behaalde met Barnevelders groot
l i a a n jong l /g en 2 gg, met Barnevelders Kriel
Hen oud l g, Hen jong v.g. De heer G. W. Tragter
met Ülacan Tan Zwart Ham jong l zg. De heer W.
Tragter Koekoek Wijnandot Haan jong l g, Hen
jong l zg, Wener wit Ram jong l zzg en 2 ereprijzen en l gg.
GESLAAGD
Onderstaande plaatsgenoten, deelnemers aan de
door het instituut „Gulden Loon" te Gaanderen verzorgde spoedcursus typen, slaagden voor het praktijkdiploma, uitgaande van de Stichting Ver. van
Leraren te Den Haag:
Mevrouw J. Rouwen-Hartelman, Mevrouw M. Rondeel-Hartelman, Fennie Vrieze (met lof), Hennie
Har wig, Dinie Toonk, Jannie Kulsdom, Henk Reerink, Wim Zweverink. Afgewezen: 1.
Van het instituut „Gulden Loon" deden verder nog
137 kandidaten uit andere plaatsen examen waarvan er 16 werden afgewezen; 6 kandidaten slaagden „met lof".
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Wullink's Schoenhandel
Onbetwist De Schoenenspecialist

HET ZOTTEN FEEST DER „DEURDREAJEUS"
J\'og enkele weken en het traditionele Carnaval begint weet. Wie het nog niet mocht weten, de Camavalsvereniging „De Deurdreajers" te Vorden-Kranenburg organiseert ook dit jaar het reeds overbekende Carnavalsfeest op de Kranenburg. Dan
komen ze weer, de „zotten en narren", in de bontste
kostumeringen om zich eens heerlijk uit te leven
tijdens dit di-iedaagse festijn.
Na meer dan 6 jaar zyn „de Deurdreajers" de kinderschoenen volledig ontgroeid en hebben in de gehele Achterhoek een bekende klank gekregen. Immers men heeft hier een der grootste verenigingen;
meer dan 200 zijn er reeds lid, een respectabel aantal, waarop het actieve bestuur met recht trots kan
gaan.
Dit jaar vindt het Carnaval plaats op zondag 9,
maandag 10 en dinsdag 11 februari. Mededelingen
hierover werden gegeven op de halfjaarlijkse ledenvergadering, die dezer dagen in zaal Schoenaker
op de Kranenburg werd gehouden. Voorzitter Hartman kon slechts een kleine groep leden verwelkomen en meende hieruit te moeten concluderen, dat
het merendeel der leden het met de gang van zaken
in de vereniging eens is. Hij verwelkomde speciaal
Prins Cornelis de Eerste en het ere-lid dhr. P.
Eykelkamp uit Warnsveld. Hy wenste allen een
gelukkig 1%4 en sprak de hoop uit, dat het komende Carnavalsfeest weer een vrolyk en gezelüg feest
mocht worden. Reeds over enkele weken is het zo\ er en spreker deed daarom ook een beroep op allen
hun beste beentje voor te zetten.
Dit jaar zal er voor het eerst een vaste Raad van
Elf optreden; door het bestuur werd aan Prins Cornelis mandaat verleend zijn 11 Raadsleden zelf te
formeren. Deze maakte tijdens de vergadering onder gejuich bekend, dat hij thans een volledige Raad
kunnen vormen.
Zondagmiddag 'J februari wordt het grote Kinderra rnaval gehouden, hetwelk ook andere jaren een
t m m succes werd. De goochelaar Pierre Duro zal
deze middag voor vele honderden kinderen zy'n magische kunsten vertonen, terwyl er voor de jeugd
nog ren aardige verrassing in petto wordt gehouden. Tevens wordt ook de grote Kinderoptocht gehouden, waarbij de lx ste kostumeringen weer met
prachtige prijzen worden beloond. Voor dit Jeugdiaval is een aparte commissie benoemd.
/<>ndaga\ onds zal het Carnaval worden ingezet met
een g r o t e lionte Avond, waarop o.m. door de eigen
Toneelgroep van „De Deurdreajers" de klucht „De
Ka re Familie'' zal worden opgevoerd. De regie van
dit stuk is in handen van de heer C. J. Mense. Naar
de l'rins ons verzekerde belooft dit een fantastische
avond te worden, eei^fcond die onvergeetly'k zal
zijn.
-^J
Zowel maandagavond ÏO als dinsdagavond 11 febr.
"it ( ' a r n a y a l . s b a l in zaal Srhoei,
o.l. v. de Prins en zijn gevolg met o.a. assistentie
van de beide adjudante^Voor de best gekostumeerden van dit Carnavali^BL worden op beide avonden
werkelijk prachtige p^(rn beschikbaar gesteld t.w.
voor Individuelen, Paren en Groepen. Er zal een
speciale jury worden aangezocht voor de beoordeling der prijs winnaars (essen). Het inschrijfgeld
voor deelname bedraagt ƒ l,— per persoon. Gezien
de financiële toestand der kas werd besloten om
een suggestie tot contributieverhoging niet te verwezenly'ken.
Pastoor Bodewes sprak in een korte toespraak zyn
grote waai (lering uit voor de grote activiteit der
carnavalsvereniging. Het zyn altijd plezierige dagen die zonder wanklank verlopen. Spr. had vertrouwen in het bestuur en was ervan overtuigd dat
ook de leden sympathie voor hun onvermoeibare
werkkracht hadden.
In zijn slotwoord deed de voorzitter een dringend
beroep oj> alle leden om tijdens de voorbereidingswerkzaamheden allen de handen uit de mouwen te
steken; er moet nog veel werk verzet worden, met
inzet van alle krachten zal men hier weer in slagen. Hij hoopte dat allen onder de alombekende
leuze „Neet neuln, maor deurdreajen" na afloop
een onvergeetlijke herinnering aan de feesten zouden hebben.
KR1NDAG J.B.T.B. TE VORDEN-KRANENBURG
Op de gehouden vergadering van de Kringbesturen
der J.B.T.B. Kring „de Graafschap" en de M.B.A.
we j-d besloten om de Kringdag dit jaar te houden
op :;o januari in zaal Schoenaker, Kranenburg.
Nadat de voorzitter dhr. G. Tolkamp, Keyenborg,
de aanwezigen had verwelkomd gaf hij een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en
zei, ervan overtuigd te zyn dat alle afdelingen zich
ten volle hadden ingezet. De kring omvat momenteel de afdelingen Baak, Drempt, Hengelo, Keyenborg, Olburgen, Steenderen, Vierakker en VordenKranenburg.
Omtrent de Kringdag werden de volgende mededelingen gedaan. Deze zal 's middags worden geopend
met een gebedsoefening, waarna pater Gabriel van
het Dominicanerklooster uit Huissen een inleiding
zal houden over „het Katholiek zyn in de tegenwoordige tijd". Aansluitend hierop is er gelegenheid tot gedachtenwisseling.
's Avonds zal een cultureel programma worden gein-acht door de gezamenlijke afdelingen o.a. zang,
declamaties, schetsen en muziek, waarna gezellig
samenzijn.
l Jij (k; hierna gehouden bestuursverkiezing werd
i.v.m. het vertrek van de voorzitter de heer Tolkamp
r Azewyn, in diens plaats met grote meerderd van stemmen gekozen de heer W. Lichtenberg
„Waarle ' Kranenburg. Als afgevaardigde van het

werd gekozen

BIOSCOOP
Zondagavond draait de film Giant (reus) in het
Nutsgebouw. Hoofdrolspelers zyn: Elizabeth Tayer, Rock Hudson en James Dean
Deze film is een botsing van hartstochten, een con't van rassen; het is een fascinerend verhaal van

een tr ts
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Altijd een bezoek waard

VORDENSi: DAMMERS BOEKTEN
GROTE OVERWINNING
Het eerste t i e n t a l van de damclub D.C.V. heeft
maandagavond de laatste uitwedstrijd van dit seizoen i n een e c l a t a n t e o v e r w i n n i n g omgezet.
Peze wedstrijd die in Winterswijk werd gespeeld
tegen W.D.V. l werd niet liefst 15—5 door de
Vordenaren gewonnen. De thuisclub die in de onderste regionen van de ranglijst vertoeft stelde ook
nu /eer t e l e u r . A l l e e n Hengeveldt slaagde erin een
o v e r w i n n i n g te behalen.
Door de/e o v e r w i n n i n g heeft D.C.V. thans 11 punt e n uit S w e d s t r i j d e n vergaard. De vijf verliespunten o n t s t o n d e n door een nederlaag tegen DVD uit
Doetinchc m en Yadac uit Varsseveld, terwijl tegen
XDV uit Zutphen gelijk werd gespeeld.
De i n d i v i d u e l e u i t s l a g e n van de ontmoeting tegen
WDV luidden: H. Rijks—P. van Ooyen 0—2; G.
K UO [ )S —B. Nijenhuis l—1; D. J. Tieleman—J.
Oukes 1--1; A. Dijkema—A. van Ooyen O—2; K.
. l e t t e n J). K l e i n l! ra mei 1—1; K. J. Hengeveldt—
J. (ieerken 'l- 0; .1. < ! . (e Kolstee—B. H. Jïreuker
\. Rutgeri .1. W i . - r s m a 0—2; W. Kruissell.rink—H. Wansink 0—2; E. W. Dijkstra—G. .ter
at 0—2.
01' ZOEK N A A R DE VERLOREN WERELD
Russen menen ATLANTIS te
hebben gevonden.
Als de Russische geleerde, prof. Maria Klenowa,
gelijk krijgt, dan staat een van de grootste historische ontdekkingen van deze eeuw voor de deur: de
vondt van Atlantis, de „Verloren Wereld". De Russische Oceanologe heeft onlangs laten weten, dat
zij met haar staf van wetenschappelijke medewerkers in het midden van het Nooredlyke deel van de
Atlantische Oceaan, onder de waterspiegel een
bergachtig land heeft ontdekt. Volgens de Russische onderzoekingen wordt de bergrug betrekkelyk
snel „overspoeld". Prof. Klenowa heeft berekend,
dat dit u i t g e s t r e k t e vasteland zo'n twaalf en een
h a l f duizend jaren vóór Christus onder water is
verzonken.
Het ligt voor de hand, aldus de Russische bekendmaking, dat zich hier duizenden jaren geleden een
vreselijke; tragedie heeft afgespeeld, waarby een
uitgebreid gebied door het water is verzwolgen. „Ik
ben er van overtuigd, dat nu eindelijk het geheim
van Atlantis zal worden ontsluierd", zei prof. Klenowa.
Kond Atlantis hebben tal van oude legenden de ronde gedaan over de wereld. In heel wat oude geschriften, in oude overleveringen van talryke stammen, is sprake van de „verloren wereld", een samenleving op een eiland in de Oceaan, die een ongekend hoge beschaving had bereikt. Atlantis moet
een stad zijn geweest, althans volgens de legenden,
met een sociale en wetenschappelijke ontwikkeling,
welke die van de twintigste eeuw minstens evenaart, zo niet overtreft.
Het is begrijpelijk, dat de belangstelling van heel
wat geleerden is uitgegaan naar deze verzonken
stad. Al heel wat miljoenen zy'n gespendeerd aan
expedities en duikpogingen. Geologen hebben nooit
\ \ i l l e n ontkennen,datAfrika eens met Zuid-Amerika
verbonden moet zy'n geweest, hetgeen aanleiding
gaf tot de theorie, dat Atlantis de verloren gegane
schakel moet zy'n geweest. Deze theorie wordt vaak
verdedigd met behulp van de landkaart. De Westkust van Afrika lijkt in grote trekken inderdaad
preciefl aan te sluiten op de Oostkust van het Zuidikaanse schiereiland ... met uitzondering van
tuk het deel waar volgens de theorie Atlantis
moet hebben gelegen.
De Russen hebben de Atlantische Oceaan afgespeurd met een compleet drijvend laboratorium, de
„Michail Lomonossow". Met behulp van moderne
ïlectromsche apparatuur hebben zy de bergrug gelokaliseerd. Gepoogd zal nu worden om met behulp
van duikerklokken de opervlakte van de rug te beeiken. Als Atlantis hier heeft gelegen moeten de
resten van de stad gevonden kunnen worden Neptunus zal worden overwonnen", verklaarde Maria
Klenowa zelfverzekerd.
dp tJ"1 ïe-ï8 n ° 0i A 6nig GCht bewüs Avonden voor
y vvaarheid van Atlantislegende. Het is begrypeök, dat het Russische onderzoek met grote belt ««•Hing wordt gevolgd. Het succes zou de sle
kunnen zyn voor heel wat raadsels, welke de hine ons nog heeft nagelaten.
(Nadruk verboden)

Coög. Boerenleenbank „VORDEH
RUURLOSEWEG 21

RAIFFEISENBANK

begint onze grote

Rentebijschrijving en controle
DER BOEKJES
Het bestuur der bank houdt zitting voor controle en
bijschrijving van rente op spaarboekjes

seizoenopruiming
Huishoudgoederen

Meisjesmaten, O t/m 4, a 90 et
alle maten
Jongensmaten, O t.m. 4,
singlet en slip a 90 et
kleine stijging per maat
Damesgarnituren
/ f -i
Kamisoles en slips, alle maten,
a h38
^ 0^ * *< ^j "
Damesslips, maten 40 t.m. 48 /.7$
slechts Ï£=Ct
Damesdirectoires met elaatoel
maten 46 t.m. 50 nu ilé'
Hcrenondergoed
maat 5 singlet en slip a 1.50
kleine stijging per maat

Laken?, 180x235 nu
150x220 nu 5.45
C\^**«
l«r*N7,H4,
>*—«.
Slopen, hotelsluiting, nu
Ontbijtlakens. H»

Zakdoeken
dames, 4 stuks, l.~
heren, 3 stuks, 1.—
3 stuks, 1.25
Rode zakdoeken
2 stuks' ,1.50

en wel elke dag van 9—12 en 2 — 5 uur.
Wij verzoeken u beleefd alle spaar- en voorschotboekjes op deze dagen aan te bieden. Wilt u ook aan
de jeugdspaarboekjes en de boekjes voor één jaar vast
denkeu?
Voor zover mogelijk, wordt men verzocht op de
volgende dagen te verschijnen:
Maandag 20 januari de letters A, B, C. D en E
Dinsdag 21 januari de letters F, G, H en J
Woensdag 22 januari de letters K, L, M en N
Donderdag 23 januari de letters O. P, R. S T en U
Vrijdag 24 januari de letters V. W en Z.

Dames

handschoenen 0.98
met leren binnenkant
slechts 2.50
Damesglacé's 4.95

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen
Verhuur van gelegenheidskledmg v. heren.
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l . Zutphen
Telefoon 2264.

Auto's te huur
6 .

zonder chauffeur
Garage

Zaterdag 18 januari

A. G. Tragter
OPVOERING VAN

«'l
Theedoeken nu 109 en
Baddoeken nu l £8955» en' l 9^- /
Washandjes, ^ stuks voor T^- v'
Keukendoeken voor 1.3& en

HET

BLIJSPEL

'n Zomerzotheid
naar de roman van Cissy van Marxveldt

Telefoon 1256

Bupro-gas
noor ic.f1p.rpvn
Abonnementsgeld
slechts f S.— per fles

door leden der G.J.V.
Zaal IRENE. Aanv. 7.30 uur. Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg

Luiers (oogjes), voor 0.95 p. stuk

Restanten wol
Pyama's
Jongens en naeisjea. vanaf maat 2,
slechts 3.95
met kleine stijging, per maat
Damespy
slechts 6.95

Coupons

De letters vermeld achter bovenstaande data zijn
de beginletters van de familienaam.

1

Slabbers, nu slechts 0.25 p. stuk

Wollen meisjes
handschoenen 0.50

Vorden

van 20 t.e.m. 24 jan. 1964

Wij brengen pede waar voor weinig geld!!
Ondergoed

Siemerink

Coupons

RESTANTEN
Herem^kken 1.75
Mail A 1.98
Rock en rolt
Sportkousen
:n sokjes O 58

Schorten
Van
In de "pr
198 - 2.98 - 339

Rolverdeling:

Erica Wendelaar (Pit)
Ella Heuveling
4
Dot Vermeer
Ltrnie Marees
Mia van Langen
Tante Melie
Jonkheer Padt van H
Gerrit Jan Loots
Jef van Doorn
Reepelaar
Paul Defreze

Ontworpen en vervaardigd door
mej. T. van Hooidonck te Arnhem

Decor:

Halve

Coupons

ndaal

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Eet

nu

KIP

f 1.30 per Y2 kg

Bestellingen s. v. p.
vóór vrijdag.

Poeliersbedrijf „ROVO"
tel. 1283

tel. 1241

AUTO-VERHUUR

3.89

098 -- 2" W* 7

Betsy Hofenk
Christel van de Nol
Siny Hoekman
Ineke van Ooyen
Ria Vriezekolk
Margreet Kloek
Harm Muis
Jan Klein I k k i n k
Henk Dijkman
Cor Schouten
Freek Kok

Ruurloseweg 45
Tel. 1217

Bewerking en regie:

Wim D. Jansen te Vorden

Elk 2e pak roodmerk

(zonder chauffeur)
Groot jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

koffie

50 et goedkoper en nog 10% korting

In onze conlectie-aideling brengen wij ongekend lage prijzen
Jongens Winterjassen slechts 4.95
j Meisjestruien, vanaf 2.95

Jongenstruien vanaf 2.95
Herentruien en -vesten vanaf 9.95

Damesrokken vanaf 3.75

Ook JAPONNEN en JUMPERS brengen wij
in ongekend lage prijzen

Komt u eens bij ons kijken,
wellicht is er wat voor u bij!

1 rol
2 zakjes
2 blik
l zakje
l pak
150 gram
l reuze
l grote
l pak
l fles
l blik
l blik
100 gram
l blik
250 gram
8

Mentholdrups samen met
l rol hoestpastilles
35 et
Drop
79 et
Spinazie
van 130 voor 119 et
Vruchtenhagel samen met
l zakje boterhamvlokken
89 et
Petit beurre
60 et
Musketfltkken
72 et
Ontbijtkoek
82 et
Ontbijtkoek
63 et
Vermicelli
38 et
Geconcentreerde Pronto
65 et
Ananas
64 et
Sperciebonen
92 et
Ham
86 et
Soepballen
83 et
Pindora's (koekje)
68 et
Spaanse sinaasappels
100 et

zegelvoordeel
3 et
8 et
12 et
9 et
12 et
H et
16 et
12 et
8 et
13 et
13 et
18 et
17 et
17 et
7 et

Heerlijk in maccaroni en rijst:

Onze OPRUIMING duurt van 16 t.e.m. 25 januari
Wi-

LOOMAN
VORDEN

Ballen gehakt in tomatensaus

Ie blik 145 et
2e blik HALVE PRIJS

Retexturingbedrijf

„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
geven wij

20% korting op
Chem. reinigen, en Verven.
Profiteert van deze unieke
aanbieding.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

Vooj al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden
Telefoon 1404

Volop cosmetica-artikelen
en Vinolia-artikelen

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

f7.65 per fles

KEUNE

Voor de ze.1 r vele
blijken van belangstelling ons betoond
ter gelegenheid van
onze 40-jarige echtvereniging zeggen wij
van deze plaats allen
hartelijk dank.
H. Bannink
J. BanninkHalfman

Kerkvoogdij der Herv. Gemeente
roept gegadigden op
voor de functie van

koster

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de blijken van
deelneming, ondervonden na het overlijden
van onze lieve moeder
en grootmoeder
Anna Hendriks Egginkgeb. Gerbscheid
fam. B. Berenpas
Mossel
fam.

H. J. Eggink
Linde

Voor de vele blijken
van belangstelling en
medeleven, tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve
man, vader en grootvader
Gerrit Oplaat
betuigen wij aan familie, buren, vrienden
en klanten onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
H. A. Oplaat-Bruil
Wildenborch,
14 januari 1964.

Heel Vorden spreekt er over:

Wouda's
Baby Biggenmeel

Inlichtingen bij en brieven aan:

de heer H. S. J. ALBERS. Zutph w. 4.

Beleefd aanbevelend,

Albert Uenk en Cristiaan Bongers
Vorden, Telefoon 1327

Ijsbaan „Kranenburg"
Alle dagen geopend
IJS EN WEDER

Reklame vrijdagavond en zaterdag.

DIENENDE

zure zult
80 et
tongeworst
80 et
boterhamworst 80 et
gekruide ham 100 et
kalfspatée
100 et
fijne rookworst 250 et

van: 13.30 tot 17,— uur
18.30 tot 10.— uur
Zaterdags en zondags gezellige muziek.
Verlichte baan!

Bejaardenkring
•
Bijeenkomst volgende week

donderdag 23 januari 1964
om 2.15 uur deze keer
gezellig in de WEHME.

Chr. Landbouwhuishoudschool - Vorden
TE KOOP:
petroleumstellen, partij pannen o.a. koekepannen, steelpannen, wringer,strijkplanken
Bezichtiging en verkoop vanaf vrijdag 17 jan.
t e.m. vrijdagmorgen 24 j a n , elke morgen
van 9 tot 12 uur in de school, 't Hoge 41

THUISWERK
Geroutineerde TYPISTE wil gaarne in
haar dagelijkse vrije tijd brieven, rapporten en statenwerk typen.
Beschikbare tijd i 3 uur per dag.
Discretie verzekerd.
Brieven onder letter T bur.

M. Krijt, Dorpsstraat
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

„Klinkhamer" van 1.20 voor

0.98

REINE
VICTORIA'S

Vruchtenhagel

200 gram

Jus d'Orange
2 flesjes Teo puddingsaus
Zuivere appelsap
6 grote stukken toiletzeep

NU per grote fles 149
98
2 grote flessen 129
89

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker
200 gram echte chocoladehagel
voor
Bij elke fles Saranto wijn a 295 et
l potje abrikozen van 68 et

Schoencreme per doosje 39 et
Bij ons 3 doosjes voor

99 et

U kunt nog heel wat warme, kruiken
vullen voor de lente komt.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers

Een betere manier is:

Nieuwstad 5. Vorden

Uw bed voorverwarmen
en warm houden met een

elektrisch
verwarmde
deken

Uitverkoop
VAN VERSCHILLENDE

Wegens
familieomstandigheden

heden donderdag
de gehele dag

GESLOTEN
Deze deken zal u ook bevallen
bij vochtige, kille zomerdagen.
Laat u inlichten over de mogelijkhedei
en prijzen.
Al vanaf f 57.— slaapt u warm.

G. E m s b r o e
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Levensmiddelen bedrij f

KOM EENS

Boekhandel HIETBRINK
komen wij iedere vrijdagmorgen

op de VORDENSE MARKT
een

grote

Hilferink

Herv. Gent. Vorden
Laatste zitting voor de
inning van de

Kerkel. Bijdrage

Bij goed weer
met

Ie les dinsdag 18 febr. van 1030—
11.15 uur in het Groene Kruisgebouw
Cursusgeld f 3.— pp. voor leden.

KIJKEN

sortering

kamer- en bloemplanten
Goede kwaliteit en lage prijzen.
Tuinbouwbedrijf

fa. C. Schekman & Zn.
Warnsveld

vrijdag 17 januari
van 9— 11 uur
zaterdag 18 januari
van 2 — 3.30 uur
in de consistoriekamer

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Opgave en inlichtingen:

Nu ook in Vorden

JONGE KAAS
volvet, 500 gram

DAT IS PAS

OPRUIMING

Vesten

van f27.95 voor f 4 9 8

0.51
1.62

HAAGSE
LEVERWORST

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

AANVANG EIND JANUARI

spoedcursus typen\
(met een nieuwe schrijfmachine in huis)

PullOVerS

vanaf f 1.98

Rokken

f 2 98

Schorten

vanaf f O 98

Wollen pantalons
UITZOEKEN
per stuk f 1,98

Bij 150 gram 10 wapentjes
Deze aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 22 jan. 1964

Overhemden

f298

Overalls

f 9 95

Enz. enz.

Zie etalage

A. J. A. H E L M I N K

• Staatsgediplora. leraren^duur
3 maanden (of desgewenst langer)
• wekelijks +_ 2 uur les^2x méér
oefenuren dan "gewone" cursus 0
Ver. van Leraren- of Associatiediploma (toezicht Rijksgecormn.)^
diplomagarantie •door individueel karakter en intieme groepjes erg prettig voor de ouderen
• ook voor scholieren: volwaardige opleiding (150 oefenuren!)
machine l maand extra gratis in
huis • 1ste les is vrijblijvende
proef les •Lesgeld , huur machine
en studiemateriaal tot. ƒ 95»-;
2 curs. met één machine ƒ 70,-;
bij gebruik eigen machine ƒ 65,-;
(géén extra kosten) • opgave en
inlichtingen elke dag van 9 tot
5 uur.

Gulden LOOn

BEKENDE VIVO WINKELIERS
VIVO kruideniers:
óie«d* „«^. KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FRANSKRUIP/1 Hoge

39

59 et

(rode pruimen) literblik

pot 3/4 liter

et
et
et
et

voor

Donderdag 23 januari v. 10-12.30 uur
bij mevr. Rombach, tel. H52.

APPELMOES

40 et

Elke tweede 200 gram HET HALVE GELD

Bij f 5.» boodschappen pracht kop en schotel v. 89 et

Bejaardengymnastiek

2 blik

Op verzoek nog één keer:

't Wintert door

VIVO doolt do koopjes uit F F

SOEPBALLETJES

Met "GRATIS glas
Picalilly
NU per glas 49 et
42blikjes 99 et
Soepgroenten
NU per blik 98 et
Cocktailworstjes
200 gram 39 et
Choco-korrels
NU per pak 89 et
Kenedy's
Literblik 79 et
Soerciebonen
Koopje l
500 gram 119 et
Cacao

Tonic, nu ook in grote gezinsflessen
per fles 65 et
Aardbeienjam, zonder appel
geen 108 maar 89 et

Iedereen zegt hot...
loderoon moot het..

GEMBERKOEK

ALBERS' zelfbediening is toch het voordeligst.
Breek de sleur en ga ook zelfbedienen.

Een prima gezond zakje voer

Woning komt t.z.t. beschikbaar.

Vorden,
D 152 Kranenburg.
Voor de zeer vele
blijken van belangstelling, ons betoond
ter gelegenheid van
mijn 45-jarig jubileum
als jachtopzichter, zeggen wij van deze plaats
allen hartelijk dank.
G. J. Assink
W. C. AssinkCamperman
Medler, januari 1964.

H.H. Landbouwers!

De Speciaalzaak

U belt 0 8 3 5 0 - 3 1 7 1

Gaanderen
U krijgt SMITS

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

TjenueC ua aaquia^das UT spaars
uauuTSaq *zua S^T.TXQ *uapnoxptaog
'oua^s uassnsano <

MEISJE, 19 jr., b.z.a.
voor huishouding, v.
dag of dag en nacht.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

Te koop een VIERDEL van een koe.
H. M. A. Helmink.
E79,Vorden,tel.6771

Hedenmorgen begint onze grote

Te koop 5 zware
BIGGEN.
Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Thuiswerkers(sters)
gevraagd, schriftelijk
inlichtingen bij
TRICOLEUR E.S,
Noorderstr. 59, Amsterdam. Een geldige
postzegel van 50 et
voor toezending gegevens insluiten.

Te koop een roodb
nucht VAARSKALF
W. Klein Bramel,
C 112.

BALANS- O P R U I M I N G

Te koop beste volbl.
dr. VAARS, 19 jan.
a.d. telling, hoge produktie. J. W. Wesselink, 't Elshoff.

Te koop een eiken
KLOOSTERTAFEL
en een prima DIVAN.
B. Jurriëns, 't Hoge 43

fantastisch lage prijzen
Bankstellen

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Nu de laatste
KALKOENEN
a f 2.— per kg,
D. Lettink, Linde,
telef 06753-1526.

Complete eethoeken

Contact

samen vanaf ff 169.75

4 moderne stoelen + tafel

brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

Stalen slaapkamers (compleet)
ff 139.—
ff 9O.—

2-persoons
1-persoons

Bezoekt het

Concert
op

vanaf f 295.—

Zie etalage

Coupons - Restanten

dinsdag 21 januari

in de Herv. Kerk

drie glaasjes hadden genomen en zich vervolgens
in prima conditie voelend in het verkeer hadden
begeven.
Inderdaad, zij voelden zich „kiplekker". Zorgeloos,
een tikje overmoedig en menend zich bijzonder vlot
•MI behendig in het verkeer te bewegen. Maar ondanks hun „prima" conditie realiseerden zy zich
niet, dat hun zintuigelyke vermogens achteruit waren gegaan. Dat zij nite meer in staat waren tot een
juiste beoordeling van hun rijsnelheid, dat hun opmerkzaamheid was verminderd en dat hun reactietijd langer was geworden. Dit alles waren zy zich,
doordat zij zich door die paar glaasjes zo monter
, oi'lden, niet bewust, totdat alcohol en verkeer toch
een gevaarlijke cocktail bleek te zyn.
l ü j proefnemingen heeft men enkele mensen een
geringe hoeveelheid alcohol, slechts anderhalf glas
khisky, laten drinken. Zij moesten daarna een hun
welbekend traject afleggen. Na aankomst verklaarden de bestuurders van mening te zyn langer
over die afstand te hebben gedaan dan anders. In
werkelijkheid had het hun echter minder tijd gekost. Waaruit blykt, dat zelfs een weinig alcohol
er oorzaak van kan zijn, dat een weggebruiker veel
sneller ry'dt, dan hijzelf wel denkt. In combinatie
met de verlengde reactietijd en de geringere opmerkzaamheid kan dit ledien tot een ongeval, waarvan de krant schrijft: „De man was onder invloed . ."
In de winter met zyn lange donkere avonden pleegt
de mens gezelligheid te zoeken. Het Verbond voor
Veilig Verkeer vraagt deze gezelligheid, wanneer
men daarna nog aan het verkeer moet deelnemen,
niet te zoeken in het gebruik van alcohol, zelfs niet
in de vorm van een enkel glaasje. Ryden onder
invloed kan de oorzaak zyn van ongelooflyk veel
nodeloos leed en kan een welverdiende straf tot gevolg hebben.

te Vorden

A. J. A. HELMINK

te geven door de
Chr. Gem. Zangver. „Excelsior"
in samenwerking met de Chr. Gem.
Zangver. ,,Soli Deo Gloria", Zutphen.

H*H* Adverteerders*

Medewerking van
Zutphens Symphonie-orkest
en verschillende solisten.

Partiële Herziening
Uitbreidings-plan

Het geheel staat onder leiding van de
heer E. G. Lammers te Zutphen.
Aanvang 8 uur 's avonds.
Entree i 1.50 p.p. (bel. inbegr.).
Kaarten in voorverkoop bij de leden
en 's avonds in de kerk.

„SUPER

THEO HARTMAN - Burg. Galléettraat 44

EEN VOORSPOEDIG 1964

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat bij
besluit van Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland d.d. 30 december '63
nr. 7254/136-3307, is goedgekeurd

partiële herziening 1963
nr. 1, van het uitbreidingsplan in horfdzaak der
gemeente ifcrden

BALANS-

sportartikelen
LAGE PRIJZEN!

OPRUIMING

Ondanks alle prijsverhogingen
toch nog voordelige KOOPJES
in de opruiming.

Mombarg - Kfenenburg
i t
z: /i i r\
Telefoon
6679

T

(Kam peercentrum)

sportkleding en

^^

zoals deze partiële herziening is vastgesteld
bij besluit van de Ra^^der gemeente VorZondag 1
den. d.d. 22 mei 196^r. 7.
Deze goedgekeurde herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak dezer gemeente
ligt met renvooi en bijbehorende toelichting
ter secretarie dezer gemeente voor een ieder Zaal WINKELMAN - Keijenburg
ter inzage.
Belanghebbenden, die bezwaren tegen dit
partiële herzieningsplan bij de gemeenteraad
hebben ingediend, k u n n e n binnen één maand
Telefoon ! 500
na de dagtekening van deze bekendmaking
VORDEN
bij de Kroon beroep in stellen tegen bovenExploitatie lac. Miedema
Deventer
genoemd goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

DANSEN

""Nutsgebouw

l 3. M UK l t N OZutphenseweg

VORDEN, 16 januari 1964.
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden
VAN ARKEL

Zondag 19 j muari, 7.30 uur

GIANT
met: LIZ TAYLOR (bekend uit Cle-

opatra) - JAMES DEAN ~ Rock
Hudson

Kraan wagenchauffeur

De geschiedenis van een grote liefde.
Een groots tijdsbeeld

GEVRAAGD

A. Lichtenberg
Nieuwstad 61-Vorden-Telefoon 1466

Toegang 14 jaar
In verband met de grote lengte van
de film verhoogde entreeprijzen:
3

DE FLES MET
13 kg B U T A A N G A S

Op

ons kantoor hebben wij plaats
voor een

Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546
SUB- DEPOTHOUDERS:

Leeftijd niet ouder dan 16 jaar.
Jongelui met eniye jaren M.U L.O.opleiding genieten de voorkeur.
Sollicitaties

H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling, Koekoekstraat l, Vierakker,

tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink, Baakseweg l, Wichmond,

tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen, Dorpsstraat 7, Wichmond,

tel. (06754) 353

(bel. inbegr.)

Rietmatten

mondeling
aan de

of

schriftelijk

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V.

te

Vorden

De heer D. Luichies, Insulindelaan 29
te VORDEN, is na kantoortijd ook
gaarne bereid alle gewenste inlichtingen
te verstrekken.

BILJARTEN
I ld, eerste d r i e t a l van KOT 111 heeft op prachtige
wijze revanche genomen van de in Hengelo tegen
't Averenck I geleden 7—O nederlaag.
De mannen van Michels, die nu in Vorden te gast
waren, weraen op hun beurt met 7—O van het
groene laken gespeeld. Door dit prachtige resultaat
hebben de Vordenaren in Klasse C I van het Biljartd i s t r i e t „Doetinchem & Omstreken" de eerste
plaats van Harry I uit 's-Heerenberg overgenomen.
KOT II kwam eveneens goed voor de dag door een
5—4 overwinning te behalen op Eikenboom I. Hierdoor is KOT II weer enige plaatsen op de ranglyst
gen.
l i e t derde team van KOT leed in Doetinchem een
G—3 nederlaag tegen OMS II. Het staat in zyn afdeling op de voorlaatste plaats.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" kreeg De
/on I een grote 8—O nederlaag te incasseren tegen
Kxrelsior I uit Baak. Het tweede team behaalde
een beu r resultaat door Groene Jager I een 4—4
gelijkspel af te dwingen.
Deze week gaat De Zon I op bezoek by Drempt I.
l >e /on II heeft opnieuw een thuiswedstyd nl. tegen
KOT III uit Wichmond.
DAMMEN
In zaal Kskes werd vrijdagavond de damontmoet i n g DCV II tegen Ons Genoegen I uit Almen gespeeld. Deze wedstrijd, die een zeer spannend verloop bad, werd met het kleinst mogelyk verschil
11—9 door de bezoekers gewonnen.
„Ouwe rot" in het vak, de eerste bordspeler A. M. J.
I.oman, gaf de Vordenaar J. J. van Dyk weinig
kans en liet op duidely'ke wy'ze zien dat hy nog
steeds een zeer sterke speler is.
De overige uitslagen waren: B. Wentink—H. Stoelhorst l—1; H. W. Esselink—B. J. Schoneveldt l—1;
('. van Ooyen—D. J. Koetsier l—1; H. Wesselink—
11. Herkenbos 0—2; G. Hulshof—D. J. Boltjes 0—2;
E. Z. Stegeman—G. J. Klein Wassink 1—1; J. de
Koer—G. Maalderink 2—0; G. W. Brinkman—Chr.
Broer 2—0; J. Klein Brinke—D.W. Koetsier l—1.
Voor de onderlinge competitie van DCV werden de
volgende wedstryden gespeeld: Wansink—A. van
Oyen 0—2; P. van Ooyen—ter Beest 2—0; Lammers—Nyenhuis l—1; Klein Bramel—Hesselink
1—1.
DCV II speelt donderdagavond in Brummen tegen
het eerste tiental van BDV.

Pracht hemden*

en nimmer ruw of schraal
Tube16

° - 9 5 c t Hamea-Geleï

Beleefd aanbevelend,

Albert Uenk en Cristiaan Bongers

(mnl. of vr.)

HooFDDEPOT: G. EMSBROEK, Vorden

f 2 . 5 0 - f f 1.50

uit voorraad leverbaar

jongste bediende
Inlichtingen en gasverkoop:

reeds op maandag te bezorgen?

wenst alle clientèle

VORDEN

Opruiming

CLEANING"

Moyen we nog eens dringend verzoeken uw advertenties voor Contact

Vorden, Telefoon 1327
M EDKDKLING VAN HET VERBOND
VOOR VEILIG VERKEER
De gevaarlijke cocktail
Hij na zesduizend mensen werden in 1961 in ons
land veroordeeld voor een verkeersmisdry f, waarby
alcohol een rol had gespeeld. Zesduizend „misdadigers"? Waarschijnlijk niet. De meesten van hen
waren geen gewoontedrinkers, geen lieden die zich
verzadigen met alcohol, in een auto stappen en slingerena wegrijden, waarna in vele gevallen de rit
eindigt in een spoor van vernielingen en een laatste doffe klap.
Ken -root deel van de veroordeelden werden gevormd door mensen, die toevallig wat hadden gedronken, tijdens een visite, op een verjaarsfeestje
misschien of op een receptie. Die hooguit twee of

OPGENOMEN IN HET STAMBOEK
Door de Inspecteur van het N.R.S., de heer D. Terlouw, werden de volgende FH dieren in het stamboek opgenomen: van de heer H. J. Rouwenhorst
1 stuks b 80; G. J. Groot Jebbink 2 stuks b-77, b-78;
(J. W. Winkel 2 stuks b-78, bc+75, allen te Vorden.
Van de heer A. A. van de Brink, Werkseveld 2 stuks
b-78, b-77; H. Schoneveld, Almen, 2 stuks b-78,
b-77; H. Kapelle, Almen, 2 stuks (Ib 79 KS) Ib 79;
H. Wesselink, Boekhorst, 2 stuks b 79, b 79; C. D.
Jansen, Wildenborch, 4 stuks b-77, b-77, b-78, b-78;
J. W. Meulenbrugge, Barchem, l stuks b-77; G!
lierenpas, Boggelaar, l stuks b-77; Zw. Regelink,
Vorden, 5 stuks b 79, b-77, bc+76, bc+76, b 79.
Van de heer A. J. Zweverink 3 stuks l KS b 81,
l» «O, b-78; H. J. Eggink l stuks b-77; J. Lenselink
2 stuks b-78, b-77; H. Bouwmeester l stuks b-77;
G. J. ten Bokkel 2 stuks b 79, b-77; E. J. Klein Gelt i n k 2 stuks b-78, b-78; G. J. Bouwmeester l stuks
b-78; J. W. Wagenvoort l koe b 81 en l stier b-;
deze allen te Vorden; E. J. van Til, Vierakker, l
stuk b-78; J. H. Breunisse, Wichmond, 2 stuks b 79
b-77.

