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DE HEER J. LAMMERS 80 JAAR

Zondag 23 december vierde de heer J. Lammers zijn
tachtigste verjaardag.
De heer Lammers die hier ere-voorzitter van de voetbal-
vereniging „Vorden" en van de damclub D.C.V. is, is
praktisch bij alle thuiswedstrijden van „Vorden" aan-
wezig, terwijl hij bij de damclub nog steeds actief speler
is. Ondanks zijn leeftijd wordt hij in de damwereld nog
altijd als een gevreesd tegenstander beschouwd.
Zijn eerste levensjaren sleet de heer Lammers in Zutphen,
waar hij ook kennis maakte met de damsport in de tijd
dat in Zutphen het Volkshuis werd opgericht en de jonge-
lui gelegenheid kregen de dam- en schaaksport te be-
oefenen.
De heer Lammers, die werkzaam was bij de Spoorwegen,
werd in 1901 overgeplaatst naar Oldenzaal. In 1903 werd
hij te werk gesteld in Broekheurne, in 1904 in Stroe en
in 1905 in Vorden, waar hij stationsassistent werd.
In 1908 verliet de heer Lammers Vorden en vertrok hij
naar Winterswijk, alwaar hij tot 1923 woonachtig was.
In Winterswijk maakte hij kennis met diverse mensen uit
de damwereld en aangezien er in Winterswijk nog geen
damvereniging was richtte hij er een op, waarvan hij voor-
zitter werd.
De voetbalsport die in die tijd nog in de kinderschoenen
stond, kreeg zijn aandacht en het duurde dan ook niet
lang of hij had een spoorwegvoetbalclub opgericht. Ook
van deze vereniging bekleedde hij het voorzitterschap.
In 1923 werd hij overgeplaatst naar Lichtenvoorde waar
hij stationschef werd. In die tijd verzorgde de heer Lam-
mers in de „Winterswijkse Courant" een damrubriek, ter-
wijl hij zelf de sport actief bleef beoefenen door lid te
worden van de Arnhemse damclub „Wie zoekt die vindt".
In deze vereniging speelde de heer Lammers aan het tweede
bord, terwijl de bekende dammer Keiler aan het eerste
bord speelde.
In 1928 kwam de heer Lammers definitief naar Vorden.
De damclub Z.D.V. uit Zutphen werd in die dagen even-
eens in het leven geroepen, waarvan de heer Lammers ook
voorzitter werd. In de jaren 1936/'37 richtte hij in Vorden
ten zwemvereniging op die helaas enkele jaren later ter
ziele ging. Van de Vordense Bad- en Zweminrichting „In
de Dennen" bekleedt hij tot op heden een bestuursfunctie.
Ondertussen was hij in 1929 ook tot voorzitter gekozen
van de voetbalvereniging „Vorden", welke functie hij be-
kleedde tot oktober 1964. Vanaf die tijd is hij
zitter.
In 1939 had de heer Lammers de damclub D.C.V. op-
gericht, die in de mobilisatie weer ontbonden moest wor-
den. Na de oorlog zorgde hij ervoor dat de dammerij in
Vorden weer nieuw leven ingeblazen werd. De damclub
D.C.V. werd een feit en de heer Lammers w
ziüer. Dit bleef hij tot in 1958 toen hij ook
vereniging de functie van ere-voorzitter ging bekleden.
Nog altijd is de heer Lammers elke vrijdagavond present
op de clubavonden van D.C.V., waar hij bij de onder-
linge competitie nog altijd een rol van betekenis speelt.
Vanzelfsprekend ging zijn 80ste verjaardag niet onop-
gemerkt voorbij en waren er diverse vertegenwoordigers
van de damclub en de voetbalvereniging die hem en zijn
vrouw hun gelukwensen kwamen aanbieden.

VORDENSE DAMMERS WEERDEN ZICH
UITSTEKEND

De Vordense deelnemers aan de damkampioen-
pen District Oost K.N.D.B. hebben zich in de derde
ronde uitstekend geweerd.
Bij deze kampioenschappen, die worden gehouden
in café-restaurant Koek te Doetinchem, zijn de spe-
lers verdeeld in twee groepen t.w. één groep die
op vrijdagavond speelt en één groep die op zater-
dagmiddag speelt. De Vordenaren zijn bij laatst-
genoemde categorie ondergebracht.
In de hoofdklasse kwam de heer Geerken remise
overeen met dhr. Holterman uit Laren, waarmee
Geerken uit drie ontmoetingen zijn puntentotaal
op 2 bracht.
Tn de eerste versloeg de heer B. Nijenhuis de heer
Nijen Twilhaar uit Hummelo met 2—O, terwijl
Harmsen de punten deelde met van Beusekom uit
Brummen. Nijenhuis heeft zich door zijn overwin-
ning aan de kop van de ranglijst genesteld. Hij heeft
l punten uit drie wedstrijden. Op de 2e t'm de 4e
plaats staan Harmsen (Vorden), van der Linden
(Brummen) en Nijen Twilhaar (Hummelo). Deze
spelers hebben 2 punten uit 2 wedstrijden. Van Beu-
sekom (Brummen) sluit de rij met 2 punten uit 3
wedstrijden.
In de tweede klas hadden de Vordense spelers vrijaf.
Zaterdag a.s. zal het toernooi worden voortgezet.

KEURING DIENSTPLICHT

Van de 48 ingeschrevenen voor de lichting 1963 uit
deze gemeente werden er 39 geschikt bevonden
5 voor goed ongeschikt, l werd elders gekeurd, de
uitslag van l is nog onbekend, terwijl 2 ingeschre-
venen vrijstelling wegens broederdienst kunnen la-
ten gelden.

K.A.B. KINDERFEEST

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar heeft de K.A.B, al-
hier haar traditionele kinderfeest voor kinderen
van haar leden gehouden en ook ditmaal werd het
een groot succes.
Door de paters van de H. Geest uit Rhenen werden
verschillende films vertoond, o.a. over Robinson
Crusoë, het circusleven en de hoofdfilm: een koste-
lijke vertoning van Abbott en Costello „Dik en Dun
in de race". In de pauze werden allen getracteerd.

KERKDIENSTEN zondag 6 januari.
Her u. Kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. F. Roosjen, van Zutphen.

Geref. Kerk
10 uur 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. Karel: 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 zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

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

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 34 biggen. Geen handel.

Burgelijke stand van 25 t.m. 31 dec.
Geboren: d. van G. W. Hazekamp ej^J.H.
Aalpoel; z. v. T. B. M.?Wolsing en •K. G.
Rabelink; z. van M M. Boekhout en M. Ht,
van den Broek; z. van J. D. Klein Brinke
en A. Benes; z. van T. Beumer en B. J.duu.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. J. Jansen en A H. Boers ̂ k^. J.
Bokstart en A. M. Huisman. ^f~
Overleden: J. A. Leene, 63 jaar.

SCHAATSTOERNOOI OP DE IJSBAAN
„WILDENBORCH"

Zaterdagmiddag organiseerde het bestuur van
„Sportclub B.O.G." op de baan van de ijsvereniging
„Wildenborch" schaatswedstrijden, waaraan vele
personen deelnamen.
Er werd zowel bij de dames als bij de heren fel voor
de overwinning gestreden en de toeschouwen kon-
den dan ook dikwijls genieton van spannende wed-
strijden. Vooral bij de 1500 meter heren werd een
verwoed gevecht geleverd om de eerste plaats. Uit-
eindelijk gelukte het W. Vruggink om de gebroe-
ders Pardij s van zich af te .schudden en met 0,1
seconde voorsprong op zijn concurrenten te fi-
nishen.
Bij de dames werd gereden over de afstanden 100
meter, 500 meter en 1500 meter, terwijl de heren
4 afstanden reden n.l. 100, 500, 1500 en 3000 meter.
De uitslagen op de diverse nummers waren:
Dames 100 meter: 1. Mej. G. Rossel 15,9 sec.; 2.
Mej. T. Pardijs 16 sec.; 3. Mej. G. Smeenk 16,2 sec.;
4. Mej. M. Vruggink; 5. Mej. H. Bierhof; 6. Mej.
M. Beumer; 7. Mej. A. Eggink.
Dames 500 meter: 1. Mej. G. Rossel 67,2 sec.; 2.
Mej. T. Pardijs 69,5 sec.; 3. Mej. G. Smeenk 72,1
sec.; 4. en 5. Mej. M. Vruggink en Mej. H. Bijenhof;
6. Mej. M. Beumer;7. Mej. A. Eggink.
Dames 1500 meter: 1. Mej. G. Rossel 3 m. 48 sec.;
2. Mej. T. Pardijs 3 m. 50 sec.; 3. Mej. G. Smeenk;
4. Mej. H. Bijenhof; 5. Mej. A. Eggink; 6. Mej. M.
Beumer; 7. Mej. M. Vruggink.
Algemeen klassement dames: Mej. G. Rossel 30 p.;
2. Mej. T. Pardijs 27 p.; 3. Mej. G. Smeenk 24 p.;
4. Mej. H. Bijenhof 19 p.; 5. Mej. M. Vruggink 18 p.;
6. Mej. M. Beumer 15 p. en 7. Mej. A. Eggink 14 p.
Heren 100 meter: 1. W. Vruggink; 2. Joh. Pardijs;
3. H. Berenpas; 4. D. Pardijs; 5. B. Rossel. (Van
deze afstanden zijn geen tijden opgenomen).
Heren 500 meter: 1. D. Pardijs 50,9 sec.; 2. W.
Vruggink 51,4 sec.; 3. D. Klein Geltink 53,2 sec.;
4. H. Berenpas; 5. B. Rossel.
Heren 1500 meter: 1. W. Vruggink 2 m. 45 sec.;
2. D. Pardijs 2 m. 46 sec.; 3. Joh. Pardijs; 4. H.
Berenpas; 5. B. Rossel.
Heren 3000 meter: 1. W. Vruggink 5 m. 41,5 sec.;
2. Joh. Pardijs 5 m. 44,6 sec.; 3. D. Pardijs; 4. H.
Berenpas; 5. B. Rossel.
Algemeen klassement heren: 1. W. Vruggink 39 p.;
2. D. Pardijs 34 p.; 3. Joh. Pardijs 31 p.; 4. H. Be-
renpas 29 p.; 5. B. Rossel 24 p.; 6. D. Klein Gel-
tink 23 p.
Zaterdagavond reikte de voorzitter van „Sportclub
B.O.G." de heer Joh. Pardijs tijdens een balavond
van de B.O.G. in zaal Brandenbarg de prijzen uit.

NIEUW ORGEL IN DE GEREF. KERK

Donderdag 20 december is het nieuwe orgel in de ge-
reformeerde kerk in gebruik genomen. Ds. te Winkel sprak
een kort openingswoord en heette in het bijzonder welkom
de vorige predikant, Ds. Duursema en zijn echtgenote, de
heer v. Olst uit Oldebroek en het personeel van de firma
Rcil, orgelbouwers te Heerde.
De heer H. Luth, secretaris van de orgelcommissie, ver-
telde van al de moeilijkheden die overwonnen moesten
worden voor het nieuwe orgel er was.
Reeds in de tijd dat Ds. Duursema hier nog predikant
was is men met de voorbereidingen begonnen. Er werd een
orgelcommissie samengesteld, bestaande uit de heren J. W.
Brummelman, H. Luth, W. Scholten, J. H. te Paske, D.
Wouclstra en Joh. Scholten. Deze commissie onderzocht
allereerst de mogelijkheid tot reparatie van het oude orgel.
Toen dit niet lonend bleek en ook de koop van een
tweedehandsorgel niet verantwoord was, werd de bouw
van een nieuw orgel opgedragen aan de fa. Reil te
Heerde.
De heer Luth dankte de gemeenteleden, de jongeren in-
cluis, voor hun offervaardigheid. Hij dankte Ds. de Bruijn
uit Ernst, de heer Van Olst uit Oldebroek, de heer Van
Os uit Aalten en de heer Veltkamp uit Zwolle voor hun
medewerking van verschillende aard. De fa. Reil en haar
personeel werd dank gebracht voor de vlotte wijze waarop
alles is klaar gekomen.
De voorzitter van de commissie, de heer J. H. te Paske,
prees zich gelukkig dat de taak van de orgelcommissie nu
teneinde was gekomen en was verheugd over het resultaat
dat mocht worden bereikt. Door de symbolische handeling
van het overdragen van de sleutel van het orgel aan
Ds. te Winkel, werd het orgel aan de kerkeraad over-
gedragen.
Ds. te Winkel dankte de commissie voor de overdracht van
dit prachtige orgel, welk vanzelfsprekend in dank werd
aanvaard. Hij sprak de hoop uit dat het vele jaren ter
ere Gods dienst mocht doen. Hierop werd het doek dat
het orgel nog aan het oog onttrok weggenomen en kon de
gemeente de nieuwe aanwinst bewonderen.
De heer Joh. Reil gaf vervolgens een toelichting op het
orgel. Het is niet te groot voor deze kerk en alles is een-
voudig gehouden. Zo bestaat het orgel uit een hoofdwerk
met 534 pijpen en een rugwerk met 270 pijpen, totaal dut
804 pijpen.
Door de heer Martin Groenewold uit Hoogeveen werd een
orgelconcert gegeven, met werken o.a. van J. S. Bach en
G. F. Handel en tenslotte een fantasie van Cor Kee over
„Scheepje onder Jezus hoede". jBu*~mM*^^
Door dit concert kon de gemeente zich een indruk vormen
van de zeer vele mogelijkheden welke op dit orgel te be-
reiken zijn.
Ds. te Winkel dankte de heer Groenewold voor zijn prach-
tig spel en inwijding van dit nieuwe instrument.
Ds. Duursema dankte voor de uitnodiging om deze avond
mee te maken. Spreker vond het fijn dat hij het begic
van deze orgelactie heeft mogen meemaken, welke thans
tot een zo goed einde is gebracht. Nu is de nieuwe kerk
ook voorzien van een gloednieuw orgel. Hij wenste de
kerkeraad en gemeenteleden geluk met deze prachtige aan-
winst.
Na gemeentezang ging Ds. te Winkel voor in dankgebed.

DE HEER J. W. KUENEN 25 JAAR
VOORZITTER IMKERSVERENIGING „M.V.K."

De imkersver. „De M.V.K." hield in café Eskes een
goed bezochte ledenvergadering.
In zijn openingswoord wees voorzitter J. W. Kue-
nen erop dat het voorjaar 1962 voor de bijenhouders
redelijk goed was te noemen, maar in het najaar
was de heidedracht zeer slecht. Hij adviseerde de
leden zich wat meer tot de voorjaarsdracht te be-
palen.
Het verslag van secr.-penningmeester, de heer W.
Kamperman, meldde een batig kassaldo. Het leden-
tal bedraagt thans 36. De heer H. Gosselink deed
hierna enige mededelingen betreffende zijn bezoek
aan de bondsvergadering.
De aftredende bestuursleden de heren H. Gosselink,
P. de Rijk en J. W. Kuenen werden herkozen. De
heer Kamperman deelde mede dat dé heer Kuenen
welke sinds de oprichting op l oktober 1921 lid der

•inging was, op 8 december 1930 als bestuurs-
lid was gekozen en vanaf 1937 de voorzittershamer
had gehanteerd. Hij heeft steeds elk lid met raad
en daad terzijde gestaan op het gebied van de bijen-
houderij. Steeds stelde hij zijn beste krachten ten
dienste van de vereniging en wij hopen dat hij
dit nog vele jaren zal kunnen doen, aldus de heer
Kamperman. Spreker bood de heer Kuenen een blijk
van waardering aan.
Tot afgevaardigden naar de eerstkomende bonds-
vergadering werden gekozen de heren B. Beren pa s
en A. Weenink met als reserve T. Potman.
Medegedeeld werd dat de bijen tegen brandschade
zijn verzekerd. Het lidmaatschap 1962 bedroeg
ƒ 2,50 en het vervoer naar de heide eveneens ƒ 2,50
per volk.

TRAINING IN DE SNEEUW

Op initiatief van trainer Jochemsen hebben de spe-
lers van het eerste elftal van „Vorden" zaterdag-
middag in de sneeuw een flinke training gehouden.
Men was zo enthousiast over deze training dat be-
sloten werd om dit zaterdag a.s. te herhalen.
Van deze plaats doen wij een beroep op alle senio-
ren-voetballers zaterdagmiddag op het voetbalveld
aanwezig te zijn. Laat u zich vooral niet afschrik-
ken door een beetje kou.



REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

20% korting =
dubbel GRATIS zegels!

Elk pakje Sparmargarine 37 et en 8
l rol Marie 52 et en 10
l pak Macaroni 36 et en 7
l zakje Droptoffees 49 et en 10
10 kinder Reepjes van 100 et vr.89 et en 18
l zak Groene Erwten 45 et en 9
1 zak Spliterwten 56 et en 11
2 blik It. Tomatenpuree 36 et en 7
l beker Appelstroop 65 et en 13
l bl. Gestoomd Gehakt 124 et en 25
Gelderse Rookworst 85 et en 17
200 gram Haagse Leverworst 44 et en 9
l pakje Europ. Cacao, 100 gr. 52 et en 10

Eütra SPAR-voordeel
1 blik Appelmoes van 96 voor

79 et en 8
2 rollen Eierbeschuit van 64 voor

49 et en 6

et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel'
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel
et zegelvoordeel

et zegelvoordeel

et zegelvoordeel

voor stieren en ossen
sneller en gemakkelijker meren !

• Gunstiger vlees-vet verhouding

• uw dieren groeien sneller

• lagere kosten per kg groei

• gegarandeerde eiwitgehalten

• keuze uit Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25,
(afhankelijk van de verhouding eiwit/zetmeelwaarde
in het ruwvoederrantsoen)

Vlees-BIKS
voert U snel en efficiënt naar een hogere winst.

Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25 zijn verkrijgbaar bij:

TB.GERRitSÉN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 - Vorden d? (06752) 1540

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dust hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

Vlees-BIKS

FILMAVOND
georganiseerd voor

Jonge Kerk
en

Oudere Jeugdverenigingen
Vertoond worden:

2 films over

Het werk van het
Leger des Heils.

Aanwezig is een functionaris van het
Leger uit Amsterdam die de films zal
toelichten.

Noteer: DINSDAG 8 januari 1963
's avonds half 8 in Irene.

IJsvereniging „de Wildenborch"
IJSWEDSTRIJD

op zaterdag 5 januari 1963 voor de leden.
Aanvang 2 uur.

Het bestuur.

"Nutsgebouw
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 6 januari» 8 uur

Robin Houd in Sherwood Forrest
met: Don Taylor - Eileen Moore.

Beleef opnieuw de adembenemende
avonturen van de mystieke held uit de
middeleeuwen.

Toegang alle leeftijden

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

Kaartverkoop en plaa^fespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Zondag 6 jan. aanvang 7 uur

DANSEN
zaal WINKELMAN - Keijenburg

Kwaliteit is no. 1

zegt Uw bakker!
PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

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

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

MONTUREN

ÏMMNK
DE OPTICIEN DIE RLTUD

VOOR U KLflflR STORT.1

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. 1. Zutphen
Telefoon 2264.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

oetter oet
nylons

INDE
NIEUWE

NOTEN-
KLEUREN

Hazelino
Castagna
Walnotta

reeds v.a.

L. Schoolderman



Voor de vele bewijzen
van belangstelling, be-
toond bij ons huwelijk,
zeggen wij mede namens
wederzijdse ouders,
hartelijk dank.

H. Barendsen
M. Barendsen-

Wagenvoort

Vorden, januari 1963.
Zutphenseweg

Voor uw deelneming,
ons betoond bij het
overlijden van onze
lieve vrouw, moeder,
behuwd- en groot-
moeder

Hendrika Aleida
Bielderman

betuigen wij u onze
hartelijke dank.

Vorden:
G. J. Wahl
G. W. Wahl
W. Wahl-

Boerman
Woerden:

J. A. Wahl
J. H. G, Wahl-

Groot Roessink
en kleinkinderen

Vorden, januari 1963.
Dorpsstraat 44

Voor uw deelneming,
ons betoond bij het
overlijden van onze
lieve man, vader, be-
huwd- en grootvader
Derk Groot Roessink
betuigen wij u onze
hartelijke dank.

Vorden:
B. J. Groot Roessink-

Golstein

Zelhem:
F. A. J. Snelooper-

Groot Roessink
G. J. A. Snelooper

Woerden:
J. H. G. Wahl-

Groot Roessink
J. A. Wahl
en kleinkinderen

Vorden, januari 1963.
Dorpsstraat 28

Voor de vele blijken
van medeleven, onder-
vonden na het plot-
seling overlijden van
onze lieve vader, be-
huwd-, groot- en over-
grootvader
Jan Willem Vruggink
betuigen wij onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:
Fam. Vruggink

Vorden, januari 1963.
B 52.

BIGGEN te koop.
G. J. Zweverink,

Wildenborch

BIGGEN te koop.
B. Luesink,

Bolderhorst

Toom BIGGEN te
koop. B. Rouwenhorst

„Den Kerkhof"
Toom BIGGEN te

koop bij W. F. Eskes
Bolderhorst

Toom zware BIGGEN
te koop. H. G. Breuker

't Enzerinck

Te koop 2 tomen zware
BIGGEN.
A. J. Vruggink,

„Riethuis", Delden

R.b. STIERKALF te
koop. Steeman, B 5

Boekhoudbureau
J. W. M. GERRITSEN

wenst allen een voorspoedig 1963.

Restanten verkoop
van

Setterlaine
dames-, heren-, jongens- en meisjes-

Pullovers en
Vesten
met 30 a 50 korting
Zie etalage

L. Schoolderman
Vorden

TRAINING
Voetbalver. „VORDEN"

a.s. zaterdagmiddag om half drie op het
voetbalveld.
Alle senioren-elftallen worden verwacht.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

JL van Zeeburg
Almens^lg 12 Telefoon 1531

Reklame vrijdagavond en zaterdag
m boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst ICO et
500 gram vet spek 80 et

M. Krijt, Dorpsstraat
S P O R T L I E F H E B B E R S

VOOR

lange pantalons

sporiiruien en -vesien
in diverse kleurstellingen en dessins

HET JUISTE ADRES

A. J. A. HELMINK

Bovendien 10% korting hierop.

In het afgelopen jaar heeft U kunnen constateren

dat ALBERS zelfbediening toch wel het voordelig-

ste is. Ook in het nieuwe jaar zullen wij U wekelijks

laten zien dat u nergens voordeliger koopt!!l

Dit is onze nieuwjaarsstunt! I
250 gram vermicelli en l blik soepgroente samen 44 et
1 blik soepballetjes en l pakje kippensoep samen 99 et
5 blikjes It. tomatenpuree nu voor 69 et

Dat komt maar éénmaal!
Gratis l pakje verse room boter bij elke fles
zoete belegen Spaanse wijn a 295 et
Vruchtenhagel nu 200 gram 29 et.

De kinderen zijn er dol op.

Zolang de voorraad strekt.
Grote plastic emmer gratis, bij 2 drielingpak SUNIL

Tracteer eens op vruchten op sap.
l blik ananas, l blik aardbeien, l potje abrikozen

samen voor 139 et

Wegens enorm succes met onze Hotel Goud Koffie
geven wij deze week nog bij elk pak

2 repen chocolade gratis.

Nog volop Goud Koffie voor de liefhebbers
per 250 gr. 89 et

Chocoladeflikjes 100% chocolade, melk of puur nu
100 gram 49 et

Bij elk blik groenten, l litersblik appelmoes voor 69 et
Bij 2 pakjes pudding, naar keuze

l flesje puddingsaus voor 19 et
2 dubbele blikken leverpastei voor 99 et

Aan de kassa:
Voor elke winkelende klant een keer een busje poederkoffie

voor 125 et
Gratis l onbreekbare zeepdoos bij 2 stukje toiletzeep.
Nog volop sardientjes, 3 blikjes 98 et
Bij aankoop van 500 gram kaas

l pakje roggebrood voor 15 et
DUURDER. Bij ons nog l H kg 38 et

xToie kleine augurkjes per jampot 98 et

Gratis prachtige grote vaatdoeken
(waarde 50 et) bij elke tube Castella Vaatwas

:lke tube afwasmiddel, l lolaborstel voor 39 et
3 grote pakken lucifers 49 et, 6 pakken voor 89 et
l prachtige grote theedoek gratis bij

2 gezinspakken Omo

Op veler verzoek, lees dit goed!
Ant. Hunink's rookworst, 250 gram 98 et

4 capsules shampo nu 69 et
Extra mooie grote vijgen, nu 2 pak voor 69 et
Nog volop Nescafé. 20 et reductie

Maxwell, 30 et reductie
Voorkom dat nare hoesten, 3 rol drop voor 25 et

Het leven is duur, iedereen weet het,
ga naar ALBERS en U vergeet het!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

hei warmste vuur geeft

haardbrandolie
• intense verbranding ,
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

Flamazur, dé liaardbrandolle van n.v. Purfioa Nederland
BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg A7, Vorden, Tel. 06752-1217



Nots-Blokiluitclub
Woensdag 9 januari

LES vanaf 4 uur

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een voor-
spoedig 1963 toe.

Levensmiddelenbedrijf
Hilferink
't Hoge 3

Wij wensen allen een
Zalig Nieuwjaar.

Wed. Besseling

Ruurloseweg D 18a

Aan clientèle, vrienden
en bekenden een
Zalig Nieuwjaar

Th. B. Woltering
Onstein E 86

WELMERS
Groentehandel
Zutphen

wenst zijn clientèle
een gelukkig nieuwjaar

VERLOREN:
donkerblauwe wollen
shawl. F. Lichtenberg
„'t Waarle"

Te koop een beste
drag. M.R.IJ.VAARS,
a.d. teil., bij J. Derksen
Rietgerweg 11,

Warnsveld

Te koop een M.R,IJ.
nieuwm. VAARS.
B. Wunderink,
Kranenburg, tel. 6735

Roodb.VAARSKALF
te koop; 14 dagen oud.
D. Pardijs, Hackfort
C31

Toom BIGGEN te
koop. T. Roeterdink
B21

Hebt ge te verkopen

een fiets of koe?

, Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14

Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Retexturingbedxijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
JANUARI-REKLAME:

20 pet korting
op alle goederen voor
Chem. Reinigen.

Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook veiven wij lederwaren
en suede in elke gewenste
modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en

Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

DEUREN.
Nieuwe éénpaneels

binnendeuren aangebo-
den. Diverse maten.

Prijs f 12.50

Beltman.
Warnsveld,
Bo&laan 13
Tel. 06750-3592

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.

Alvorens vrijdagavond de onderlinge damcompeti-
tie van de damver. D.C.V. een aanvang nam bood
de ere-voorzitter, de eheer J. Lammers, de vereni-
ging een nieuwe damklok aan, welk gebaar zeer op
prijs werd gesteld.
Hierna werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Van Dijk—Memelink 2—0; Wansink—ter Beest
2—0; Nijenhuis—Lammers 2—0; A. van Ooyen—
Breuker O—2; Wentink—Roozendaal afgebr.; Dek-
ker—Emsbroek l—1; De Boer—C. van Ooyen O—2;
Stegeman—Brinkman 2—0; Oukes—Geerken 2—0;
Woltering—Hulshof 2—0; Hesselink—Bello 1—1;
Norde—Dalstra 2—0.
Na deze laatste competitiedag in het oude jaar is
de stand momenteel als volgt: Gi'oep A: 1. Oukes
8 gesp. 12 punten; 2. Lammers 10 gesp. 11 p.; 3.
Nrjenhuis 10 gesp. 10 p.; 4. Wansink 11 gesp. 10 p.;
5. A. van Ooyen 7 gesp. 9 p.; 6. Klein Bramel 8 gesp.
9 p.; 7. P. van Ooyen 6 gesp. 8 p.; 8. Harmsen 7
gesp. 8 p.; 9. Geerken 9 gesp. 8 p.; 10. Breuker 10
gesp. 7 p.; 11. Wiersma 7 gesp. 6 p.; 12. A. ter Beest
7 gesp. 2 p.
De stand in groep B is als volgt: 1. Wentink 7 gesp.
13 p.; 2. Woltering 7 gesp. 13 p.; 3. van Dijk 11 gesp.
13 p.; 4. Norde 11 gesp. 13 p.; 5. Roozendaal 8 gesp.
12 p.; 6. Derks 11 gesp. 12 p.; 7. Esselink 12 gesp.
12 p.; 8. Hesselink 9 gesp. 11 p.; 9. Wildeboer 10
gesp. 11 p.; 10. De Boer 10 uit 10; 11. Klein Brinke
9 uit 9; 12. Bello 8 uit 7; 13. Hulshof 8 uit 11; 14.
W. Sloetjes 7 uit 6; 15. Brinkman 7 uit 8; 16. Dal-
stra 7 uit 9; 17. C. van Ooyen 7 uit 9; 18. Stegeman
3 uit 2; 19. Bannink 3 uit 4; 20. D. Sloetjes 3 uit 6;
21. Memelink 2 uit 13 en 22. Hiddink l punt uit 4
wedstrijden.

BILJARTEN
Het eerste viertal van de Biljartvereniging „De
Zon" heeft het jaar 1962 goed besloten door thuis
een 6—2 overwinning te behalen op Elter I. Hoog-
ste serie de heer L. IJsseldyk 12 caramboles.
De Zon II bracht het er uit tegen Ons Genoegen II
uit Baak minder goed af en verloor met 6—2. De
heer G. Bruggink redde de eer voor de Vordenaren
door zijn partij tegen Harterink te winnen.
In de biljartcompetitie District „Doetinchem en
Omstreken" hadden de teams van KOT deze week
vrijaf. Voor a.s. week staat er één wedstrijd op het
programma. KOT I speelt dan in Zeddam een in-
haalwedstrijd tegen „Piet van der Pol" I.

ZUIVEL II BEDRIJFSKAMPIOEN
DAMMEN 1962

Voordat de laatste ronde voor het bedrij f skampioenschap
dammen van Vorden gespeeld werd, hadden De Zuivel II
en de Looier I de leiding met elk 6 punten uit 4 wed-
strijden, terwijl de B.O.G. I op de voet volgde met 4
punten uit 4 wedstrijden. De overige ploegen waren reeds
voor de titel uitgeschakeld.
Op deze laatste wedstrijdavond fungeerde Empo I als
tegenstander van De Zuivel II; de Looier l kwam uit
tegen de B.O.G., terwijl De Zuivel I tegen de o.l. school
speelde.
Bij de ontmoeting Empo l - Zuivel II had De Zuivel II
na het beëindigen van de officiële speeltijd een voorlopige
4 -2 voorsprong. De partij tussen Bourgonje en Lijftogt
moest worden afgebroken. Na arbitrage door de heren
Geerken en Breuker eindigde deze partij in remise, zodat
De Zuivel een 5-3 overwinning had behaald, waardoor
zij haar puntentotaal op 8 bracht.
De wedstrijd tussen de Looier I en de B.O.G. eindigde
na de reglementaire speeltijd in 2-2. De ontmoetingen
tussen Roozendaal - Bosch en Kamperman - Eggink ein-
digden na arbitrage beide in remise, zodat deze ont-
moeting in een 4 -4 gelijkspel eindigde.
De wedstrijd tussen De Zuivel I en O.L. school (welke nog
van belang was voor de bezetting van de derde plaats)
eindigde in een 5-3 zege voor de O.L. school.
De Zuivel II was dus kampioen met 8 punten; Looier I
bezette de tweede plaats met 7 punten; 3 en 4 waren de
O.L. school en de B.O.G. met elk 5 punten; de vijfde
plaats was voor de Empo I met 3 punten, terwijl De
Zuivel I met 2 punten de laatste plaats bezette.
Aangezien er door de damclub drie prijzen beschikbaar
waren gesteld volgde er een beslissingswedstrijd tussen de
O.L. school en de B.O.G.
Deze wedstrijd werd gespeeld in de vorm van een gong-
wedstrijd, waarbij om de 10 seconden gezet moest wor-
den. Vanzelfsprekend vergde deze ontmoeting veel van
de zenuwen der deelnemers. Uiteindelijk slaagde de B.O.G.
erin met 6 - 2 te winnen.
Na afloop van dit toernooi sprak de voorzitter van D.C.V.
een kort slotwoord. De heer Hesselink constateerde dat
ook dit toernooi weer uitstekend geslaagd was. Er is weer
uitstekend gespeeld en tot het laatst is er volop spanning
geweest. Spreker noemde de damsport een sport met vele
mogelijkheden hetgeen wel bleek uit de uitslagen die er
tijdens dit toernooi uit de bus kwamen. Hij noemde De
Zuivel II en de Looier I de grote verrassingen van dit
toernooi.
De heer Wansink werd dank gebracht voor de wijze
waarop hij dit toernooi geleid had, terwijl de heren Geer-
ken, Lammers en Breuker dank werd gebracht voor de
wijze waarop zij de afgebroken partijen gearbitreerd had-
den. Tot slot reikte de wedstrijdleider, de heer Wansink,
de prijzen uit.

c OOP. WERKTUIGENVERENIGING
„ONS ALLER BELANG"

De coöp. Werktuigenvereniging „Ons Aller Belang" hield
haar ledenvergadering onder leiding van de heer L. Groot-
Bramel.
De^^rcniging telt momenteel ruim 30 leden. De penning-
m<^B, de heer Joh. Braakhekke gaf een overzicht van
de financiële stand van zaken. Er is een batig saldo van
ƒ 29,83.
Afgeschreven werden op de werktuigen en machines
ƒ 2240, -, tegen ƒ 3442,90 in het voorgaande boekjaar.
De boekwaarde van de thans in bezit zijnde machines en
werktuigen bedraagt ƒ 15.381,-.
In verband met de aankoop van een nieuwe lagedrukpers
werd besloten om bij de Boerenleenbank Kranenburg een
kredietverhoging van ƒ 8000, - aan te vragen.
Het agendapunt betreffende hooipersen en graanniuaicn
werd breedvoerig besproken. Besloten werd dat op de
voorjaarsvergadering een en ander zal worden behandeld.
Aangaande de kunstmeststrooiers was de vergadering al-
gemeen van oordeel dat er in de toekomst zeker l of zo
mogelijk 2 stuks bijgekocht dienen te worden. Hierover
zal het bestuur eveneens in de voorjaarsvergadering met
een voorstel komen.
Besloten werd om de vaste kostenomslag, zoals deze door
het bestuur werd voorgesteld te accepteren. Dit wordt voor
het eerste halfjaar 1963 ƒ 5, - per h.a., terwijl over het
tweede halfjaar een en ander nog nader zal worden be-
keken.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter, de
heer L. Groot-Bramel, met algemene stemmen herkozen.
Getracht zal nog worden om tijdens de voorjaarsvergade-
ring een bekend spreker uit te nodigen om een inleiding
over een actueel onderwerp te houden.

Als door .
aronnewarmte
worden verkoudheden bij Vader,
Moeder en Kind verdreven m e t

PANNEKOEKEN SMAAKTEN GOED

Ongeveer 100 personen namen deel aan de Panne-
koekenmaaltrjd in café „Het Wolfersveen" tijdens
de door de Vordense auto- en motorclub georgani-
seerde pannekoekenrit, waaraan 17 bromfietsen, 20
auto's en 7 motoren deelnamen.

Prijswinnaars werden: Brommers: 1. F. Roth-
man, Vorden l straf p.; 2. H. J. Pardijs, Vorden 2
strafp.; 3. B. Garritsen, Ruurlo 3 straf p.; 4. G. J.
Brandenbarg, Vorden 4 strafp. Auto's: 1. Joh. His-
sink, Ruurlo O strafp.; 2. P. Bergsma, Almen, l
strafp.; 3. H. A. Bretveld, Zutphen l strafp.; 4. H.
J. D. Boezewinkel, Zutphen en Mw. Rouwenhorst,
Hengelo Gld., ieder 2 strafp. Motoren: 1. en 2. D. J.
Bultman, Hengelo Gld. en D. J. Rouwenhorst, Vor-
den, ieder l strafp.

JAARVERGADERING POSTDUIVENVER.
„DE LUCHTBODE"

Onder voorzitterschap van de heer H. Doornink
hield de Postduiververeniging „De Luchtbode" in
hotei-restaurant Bloemendaal haar algemene jaar-
vergadering.
l Üj de bestuursverkiezing was de heer J. A. Eulink
niet herkiesbaar. Tot nieuwe bestuursleden werden
gekozen de heren G. J. Addink en D. J. Eggink. De
kascommissie meldde een klein batig saldo.
Hierna werden aan de verschillende kampioenen < ! < •
l > r i j z e n uitgereikt. De heer H. Doornink mocht een
beker in ontvangst nemen voor zijn kampioensduif
bij de Vitesse- en Midfondvluchten. De heer G. J.
Adding kreeg een beker voor zijn kampioensduif
bij de Fond-vluchten en de „jonge duiven".
De wisselbeker voor generaal kampioen ging voor
de tweede achtereenvolgende maal naar de heer
G. J. Addink.

STIER AANGEKOCHT

De Fokvereniging Delden (Vorden) kwam in een
druk bezochte ledenvergadering bijeen in het café
„Het Zwaantje" onder leiding van de heer J. Eg-
gink.
Er werd medegedeeld dat de stier „Donald" welke
bij de najaarskeuring niet definitief in het N.R.
stamboek was opgenomen was verkocht. Door de
aankoopcommissie was reeds een nieuwe stier aan-
gekocht en wel „Joost Boris 3" van de heer G. J.
kegelink te Voorstonden. Deze is geboren 27 febr.
1961 en in het N.R. stamboek opgenomen met Bc +.
De nieuwe stier zal tot 31 december 1963 worden
gestationeerd by de heer B. Lebbink tegen een ver-
goeding van ƒ 3,60 per dag.

Blijf meester
* over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Zij schenken de rust tot herstel

WAT M|JNHAPD™4AKTI5GOED

WEDLOOP VOORST—VORDEN OP 19 JANUARI

Op l!) januari a.s. wordt voor de vierde maal de
wedloop „Voorst—Vorden" gehouden. Dezo wed-
strijd over 17 km wordt georganiseerd door de
athletiekafdeling van de sportvereniging Vorden en
Voorst. De vorige keer werd gestart in Vorden en
was de finish in Voorst. Nu vertrekken de deelne-
mers om half drie bij hotel „Het Wapen van Gel-
dei^ind" te Voorst. Het eindpunt is bij café Eskes
t^^>rden waar de lopers plm. vier verwacht wor-

Momenteel zijn er nog onderhandelingen gaande
met diverse prominente figuren uit de Nederlandse
athletiekwereld over deelneming aan deze wedloop.

W BIOSCOOP

Zondagavond voert de film u bijna acht eeuwen
terug, naar de tijd dat de ridders de macht in han-
den hadden.
In de wouden van Engeland dolen Robin Hood en
zijn mannen rond. Zij plegen nimmer moorden,
doch overvallen postkoetsen om de rijken van hun
geld te beroven, om daarmee arme mensen te kun-
nen helpen.
Deze f i l m brengt u de avonturen van Robin Hood
als hij er in slaagt koning Richard Leeuwenhart
v e i l i g in Engeland te laten landen, nadat deze in
Duitsland gevangen heeft gezeten.

GESLAAGD

De heer W. Polman slaagde te Utrecht voor het
eerste deel van het staatspraktijkdiploma voor be-
drijfsadministratie (S.P.D.).

Een abonnement op CONTACT
brengt u wekelijks voordeel!

De Vordense zakenman gaat met zijn

tijd mee en telkens geeft hij u door

middel van advertenties in dit blad

kennis van zijn extra aanbiedingen.

Door gebruik te maken van deze aan-

biedingen haalt u het abonnements-

geld van slechts 6 et. per week er

dubbel en dwars weer uit.

Heeft u buren, welke niet op

CONTACT zijn geabonneerd?

Wek hen dan op dit alsnog te doen.

Zij zullen u dankbaar zijn voor de tip!

(Contact,

nét blad van }/orden!


