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WAT VORDEN IN 1962 BELEEFDE
Nu we de eerste schreden over de drempel van het De Sint Nocolaasaktie die gehouden werd in samennieuwe jaar hebben gezet, kijken we nog even werking met het Prinses Beatrixpoliofonds is goed
achterom om te zien wat het oude jaar aan Vorden geslaagd.
gebracht heeft.
Op 15 december was het een grote dag voor de
Het woningprobleem is nog steeds niet opgelost, Vrijwillige Brandweer die toen nl. de beschikking
want liet aantal woningzoekenden is vergeleken bij kreeg over een tank-autospuit en een Volkswagenl Wil groter geworden. Dit vindt zijn oorzaak in het motorbrandspuit. Tevens werden deze dag diverse
feit dat de gemeente Vorden een gering aantal brandweerlieden gehuldigd voor 25 jaar of 12%
woningen heeft toegewezen gekregen. Hopenlijk jaar trouwe dienst bij de Vrijwillige Brandweer.
komt er dit jaar een grotere toewijzing uit de bus.
Van de kampioenschappen die op sportgebied beDe rioleringswerkzaamheden vorderden gestadig. haald werden, memoreren we enkel het landskamDe Zutphenseweg en de Raadhuisstraat zijn in dit pioenschap dat de touwtrekkers van Medler I in de
jaar van riolering voorzien, terwijl men momenteel wacht sleepten.
bezig is met de Burgemeester Galléestraat. De De in het zomerseizoen wekelijks gehouden achtdienst gemeentewerken heeft op voortreffelijke kastelentocht stond in het brandpunt der belangwijze rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in o.a. stelling, want in diverse bladen in ons land werd
Groeneweg, Wilhelminalaan, Julianalaan en Molen- er uitvoerig aandacht aan geschonken.
weg. Bovendien werd langs deze wegen en enkele De Vordense Middenstand is nog steeds aktief, geandere begonnen met de aanleg van trottoirs. Ook tuige de vele verbouwingen en „o"peningen" van
de waterleiding werd in 1962 nagenoeg voltooid.
nieuwe zakenpanden die dit jaar plaats vonden.
Zowel in het dorp als in de buitenwijken werden Moge 1963 voor onze mooie gemeente Vorden weer
diverse wegen verhard, terwijl andere met de wég- een goed jaar worden!
schaaf in orde werden gemaakt.
Begin februari kreeg het bestuur van de Oranjevereniging een geheel nieuwe bezetting, daar zowel
A.s. zondag 13 januari
do voorzitter, secretaris en de penningmeester zich
niet meer herkiesbaar stelden. In dezelfde maand
klonken er vrolijke geluiden in de gemeenteraad
toen zich de eerste kandidaten aanmeldden voor een
Voorganger:
stuk grond op het industrieterrein.
Ds. J. J. van Zorge
In de eerste week van maart aanschouwde de plaatselijke afdeling van de B.V.L. het levenslicht (Boerenpartij). Op maandag 2(> maart werd tijdens een
Onderwerp van de preek:
al.ux-mene ledenvergadering op intieme wijze het
„Ben ik mijn eigen baas?"
25-jarig bestaan van de Onderlinge BrandwaarIxtrgmij. „Vorden" en de Onderlinge Waarborgmij.
Aanvang samenzang om 9.50 uur.
„Vordensche Molest- en Stormschadeverzekering"
herdacht.
H a l f mei was het GO jaar geleden dat de Paters
VORDENSE BILJARTERS DEZE WEEK
Minderbroeders (Franciscanen) zich vestigden in
WEER IN TOUW
het klooster te Vorden-Kranenburg.
Na een rustperiode van twee weken komen de bilIn deze maand kregen de Vordense kleuters, een jarters van het Vordense KOT deze week weer in
nieuwe Nutskleuterschool. In tegenwoordigheid
touw.
van talrijke autoriteiten werd deze school, de In klasse C l van het Biljartdistrict Doetinchem &
„Kroezestulp" geopend. Hiermede zette het Nuts- Omstreken gajf^<OT I op bezoek bij Trefpunt
bestuur de kroon op haar werk, want reeds 50 jaar Kruisberg I in^^etinchem. Het verschil in punten
lang heeft het Nut een kleuterschool in eigen be- tussen beide clubs bedraagt 2 zodat een spannende
heer. De school bestaat uit 2 leslokalen, een kamer wedstrijd verwacht mag worden.
• i i vooiTaadk.-niKT, gai'derobe en
In klasse D 2 krijgt KOT II bezoek van kop i
toiletten, alles gegroepeerd om een ruime hall. In- 't Averenk IV. De Hengeloërs hebben reeds 53
middels zijn stappen genomen om over te gaan tot moyennepuntej^m hoewel de Vordenaren op de
de bouw van een derde lokaal.
derde plaats '^^oeven mogen we toch aannemen
Op 30 mei werden de gemeenteraadsverkiezingen dat de overwinmng naar Hengelo zal gaan.
gehouden waarbij in Vorden de volgende zetelver- KOT III dat in klasse E l geruime tyd de leiding
deling uit de bus kwam: Gemeentebelangen 1; Boe- heeft gehad, heeft deze plaats af moeten staan aan
ren partij 1; C.H.U., A.R. en V.V.D. elk 2 zetels; Concordia III uit Hengelo. De KOT-ers hebben
K.V.P. 2 zetels en de P.v.d.A. 3. Hieruit bleek dat een achterstand van elf punten, doch hebben 2 wed„Gemeentebelangen" l zetel is achteruit gegaan. strijden minder gespeeld. In dezelfde klasse staat
De K.V.P. en de P.v.d.A. kregen er l zetel bij, ter- KOT IV in de middenmoot.
wijl de „Boerenpartij", die voor het eerst aan de Deze week krijgt KOT III bezoek van Slot II uit
verkiezingen deelnam, één zetel veroverde.
Doetinchem. Door een overwinning behouden de
In de Wildenborchse Kapel werd in juli afscheid Vordenaren hun goede kans op de bovenste plaats.
genomen van het hoofd der school de heer Bent, KOT IV gaat op bezoek bij rode lantaarndrager
wegens benoeming elders.
Meulenbrugge.
Dit jaar heeft Vorden meer vakantiegangers ge- In de Biljartcomp. „De IJsselkring" zullen de Vortrokken dan vorig jaar, hoewel de beschikbare dense teams de Zon I en de Zon II tegen elkaar
hotel- en pensionruimte nu niet zo goed bezet was. uitkomen. De Zon I dat de vierde plaats bezet met
Deze conclusie trok de plaatselijke V.V.V. aan het 5 punten achterstand op koploper Ons Genoegen II
e i n d van het toeristenseizoen.
zal het op de onderste plaats verkerende de Zon II
De Coöp. Boerenleenbank te Kranenburg benoemde wel geen schijn van kans geven.
deze maand de heer H. J. Hartman in vaste dienst
als kassier van de Rank.
VOETBAL
In augustus werd het comité „Kranenburgs Be- Ondanks de „rustperiode" houden de spelers van
lang" opgericht met het doel de belangen der buurt- het eerste elftal van „Vorden" zich in conditie door
bewoners te behartigen.
2 X in de week intensief te trainen.
Op dinsdag 28 augustus nam de Gemeenteraad van Deze trainingsbijeenkomsten worden gehouden op
Vorden afscheid van drie raadsleden die in de nieu- dinsdagavond en zaterdagmiddag. Ook a.s. zaterwe raad geen zitting meer zullen hebben. Dit w a r e n dag zal er weer geoefend worden, waarbij alle
de heren Mr. A. Baron van Westerholt van Hack- seniorenleden weer verwacht worden. Hopenlijk
fort, de heer J. G. H. Heei-ink en de heer H. Bouw- zullen de spelers, die tot dusver verstek lieten gaan,
meester.
dan ook van de partij zijn.
Een week later, op 4 september, werden de nieuwe
raadsleden had alleen de heer A. Hartelman nog
raadsleden had alleen de heer A. Harttelman nog
niet eerder zitting gehad in de raad.
ruw of schraal ? PUROL
De heer de Leeuw werd begin september geïnstalleerd als hoofd van de Prinses Julianaschool in de
VIJFDE LEERKRACHT BENOEMD
Wildenborch.
In
de
plaats van wijlen de heer W. Besselink is
Kind september organiseerde de Vordense Winkeliersvereniging en de Oranjevereniging een grote thans door het R.K. Schoolbestuur als vijfde leerkracht aan de school benoemd de heer Th. Vos uit
teenagershow, welke een eclatant succes werd.
De Vordense Coöp. Zuivelfabriek behaalde een Lichtenvoorde.
prachtig resultaat door in Amsterdam bij de natio- De heer Vos is momenteel onderwijzer aan de St.
Canisiusschool te Groenlo. Hij zal begin februari
nale kaaskeuring een gouden medaille te behalen.
Tot hoofd van de Nutskleuterschool, in opvolging zijn ambt hier aanvaarden.
van Mej. Kiburg, werd benoemd Mevr. van de
VERKEERSCURSUS
Louw-De Ruiter uit Beverwijk. Deze benoeming
bracht in Vorden nogal „beroering" teweeg.
Ook dit jaar houdt Veilig Verkeer Vorden weer een
De A.N.W.B, en de Ned. Consumentenbond kwamen verkeerscursus voor alle weggebruikers. Wachtin oktober, bij een onderzoek naar rijwieldynamo's meester Verheul zal deze cursus weer geven aan
tot de conclusie, dat de dynamo van het merk de hand van de inmiddels zo populair geworden
„Empo" het hoogste geklasseerd stond.
Verkeerssleutel van het Verbond.
VA -oneens in oktober herdachten leden en oud-leden Deze cursus bestaat uit zes lesavonden, waarna de
het 60-jarig bestaan van de meisjesver. „Martha & deelnemers die dit wensen, zich gratis kunnen onMaria".
derwerpen aan een speciaal examen, waaraan verTer gelegenheid van haar 10-jarig bestaan gaf bonden het Verkeerssleuteldiploma met draag„Vordens Toneel" een geslaagde jubileumuitvoe- insigne. Hiervoor slaagden vorig jaar alle Vordense
deelnemers.
ring, waarvoor veel belangstelling bestond.

JEUGDD1ENST

Huid-honden-lippen

KERKDIENSTEN zondag 13 januari.
Heru. Kerk.
9.50 uur Ds. J. J. van Zorge. Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

SEIZOEN-OPRUIMING
vanaf
a.s. dinsdag

8 uur v.m.

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. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. M«s.
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Kijkt

u aluast

in

onze

8 etalages

VOL MET
VERRASSINGEN
TOT A.S. DINSDAG BIJ

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
Vorden — Ruurlo
NIEUWE DOELSTELLING VAN HET
KLOOSTER AAN DE KRANENBURG
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagIn het laatst van januari houdt de r.k. onderwijzersmorgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
bond van hel district /ntphen haar jaarvergadering
telefoon 06752-1277.

in de zaal Schoenaker op de Kranenburg. Aan deze
bijeenkomst li^t een nieuwe doelstelling ten grondslag.
A l l e u v i s i wil de Onderwijzersbond van dit district
proberen h a a r contactdagen zo vruchtbaar mogelijk
te maken aan het onderwijs. Zij zoekt dit in de onderWeekmarkt.
linge ontmoeting en de uitwisseling van gedachten;
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren levens in de onderwerpen van gesprek, van studie en
aangevoerd 28 biggen. Geen handel.
excursies.
Bij de/.e ccistc contactdag van liet nieuwe jaar wordt
Btjrr elijke stand van l t.m. 8 januari. besproken het onderwerp: De school, Het kind, De
Geboren: d.v. I|^-Iietbrink en J. H Groot liturgie van de II. Mis.
Jebbink; z v. J.wFiEulink en A. M. Reulink; De inleiding tot het gesprek zal gegeven worden door
de /.!•'.. l'atcr D o n a t n s Klsgeest o.f.m. van het Francisd. van G. J.Oltvoort en H. Billen.
canerkloosicr aan de Kranenburg. Het is de bedoeling
Ondertrouwd: Geen.
dat uit dit gesprek een vruchtbare bijdrage \v
Gehuwd: Geen.
gelever:! aan de parochies van het district. Een acOverleden: H . B u l t e n , vr., 69 jr., echtg. tueel onderwerp, omdat het eerste schema van het
van D.
(oncilie in de/e. om de volle aandacht vraagt*
Nog een ander doel wil hiermee bereikt worden, n.l.
een doelstelling van de kant van het klooster aan de
kranenburg. Ken tijdlang is de noodzaak van dit
Nutsbibliotheek Vorden
klooster voor de streek in twijfel getrokken. Begrijpelijk, want dt: meeste bewoners waren in hun
GEOPEND: Dinsdags van 4.30-5.30 uur
werkzaamheden georiënteerd op het gehele land. Van
/elfsprekend ging dit min of meer ten koste van de
's Zaterdags van 4-5.30 uur
streek. Het ligt nu in de bedoeling van het klooster
zich zo gauw mogelijk te gaan richten op de streek,
Vrijdagavond vervalt.
waarin het ligt. Een vorm van streekcentrum van
waaruit in samenwerking met de geestelijkheid en de
leek getracht zal worden de godsdienstige en geesteNIJENHUIS EN WIERSMA BLIJVEN
lijke problemen zo effectief mogelijk te bestuderen en
AAN DE LEIDING
uil te werken. Dit alles aangepast aan de moderne
De derde ronde van de damkampioenschappen si romingen tot vernieuwing en verfrissing van het
District Oost K.N.D.B., welke te Doetinchem worden godsdienstige in het leven van mens en maatgehouden, is wat de eerste klas zaterdaggroep betreft, schappij.
voor onze plaatsgenoot B. Nijenhuis gunstig verlopen.
Zijn vastgestelde ontmoeting tegen v. d. Linden uit
Brummen moest worden uitgesteld, terwijl zijn voornaamste concurrenten Nijen—Twilhaar uit Hummelo
en de andere Vordcnaar Harmsen tegen elkaar remise
speelden. Nijenhuis behield zodoende de leiding met
VERLIES VOOR WOLTERING
4 punten uit 3 wedstrijden.
De heer J. Woltering, die momenteel deelneemt aan
/alcrdag a.s. heeft Nijenhuis opnieuw vrijaf. Onze
de finale om hel jcugddamkampioenschap van Gelplaatsgenoot G. Harmsen speelt dan tegen v. d. Linderland, slaagde er /aterdagmiddag in Arnhem niet
den.
in /ijn partij tegen v. d. Looy uit Angeren, tot winst
In de hoofdklasse (eveneens zaterdaggroep) mocht Ie komen.
onze plaatsgenoot, de heer J. F. Geerken, het zoet der
Door de/.e nederlaag is Woltering op de 5e plaats van
ovens-inning niet smaken, want hij leed een 2—0
de ranglijst terecht gekomen. Hij heeft nu 4 punten
nederlaag tegen A. ten Broeke uit Varsseveld.
uit 4 wedstrijden, terwijl Kemperman uit Huissen de
In de tweede klas werd één wedstrijd gespeeld, n.l.
leiding heeft met 7 punten uit 4 wedstrijden.
Norde (Vorden)—Nikkels (Doetinchem). Deze ontmoe/aicrdag a.s. /.al het toernooi worden voortgezet.
ting eindigde in een verdiende 2—0 overwinning voor
Woltering speelt dan legen de ongeslagen Kemperonze plaatsgenoot. De andere wedstrijd tussen J.
Wicrsma en F. F. Hoebing moest wegens familieomstandigheden van laatstgenoemde uitgesteld.
Nochtans bezet de Vordenaar J. Wiersma de eerste
U DENKT TOCH AAN HET
plaats met 3 punten uit 2 wedstrijden.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

CONCERT VAN HET
BIOSCOOP
„Vernietigingscommando" is weer een film die de
tweede oorlog tot onderwerp heeft.
De Chinezen en hun Amerikaanse bondgenoten zijn
op de terugtocht voor de Japanners. Ze moeten alle
wegen en bruggen vernielen om de opmars van de
vijand te vertragen.
Duizenden Chinezen vluchten over deze wegen en
chaos en ellende worden met de dag groter. Als vergeldingsmaatregel tegen de Chinezen, die in hun
grote honger Amerikaanse soldaten vermoordden
en uitplunderden, laat de Amerikaanse commandant
een Chinees gehucht in vlammen opgaan. Dat hierbij ook veel onschuldigen worden getroffen dringt
pas tot hem door als het te laat is.

. 9CamerKoor
a.s. dinsdag 15 januari om 8 uur
in de Her v. Kerk?
NUTSBIBLIOTHEEK
Zoals u in de betreffende advertentie kunt lezen
heeft het bestuur van de Nutsbiblotheek besloten de
uitleningen op vrijdagavond stop te zetten. Er worden maar weinig boeken op vrijdagavond gehaald
en het loont dan ook niet de moeite die de dames
en heren zich geven, die zich vrijwillig beschikbaar
stellen om met de uitlening behulpzaam te zijn.

WEEK-SPECIALITEITEN

^

ANWB

MONTUREN

filmavond

Geldig van
10 t/m 16 jan. '63

Erwten-Wortelen
Litersblik

Erwtensoep
met worst
Vorden,
woensdag 16 januari
in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24
Aanvang 8 uur

Pindakaas

Litersblik

Per pot

Op deze avond zullen enige interessante films
worden vertoond, die betrekking hebben op
toerisme en verkeer en welke ongetwijfeld
bij U in de smaak zullen vallen. Aan de hand
van een serie prachtige kleurendia's, zullen
de veelomvattende werkzaamheden van de
A N W B worden toegelicht. Een bescheiden
expositie in de zaal zal U eenindruk geven van
de grote verscheidenheid der bondsuitgaven.
Gaarne zullen wij ook Uw vrienden en kennissen
op deze avond we/kom heten. Toegang vrij.
Personen beneden d e loeft ij d van 1 8 jaar hebben
zonder geleide geen toegang

Veilig Verkeer Vorden

Droptoffee's
250 gram

Hoe staat het met uw kennis van
de Verkeersregels? Niet best?

(met of zonder
capers). Per

blikje

NEEM dan een wijs besluit en volg de

VERKEERSSLEUTEL-CURSUS
van Veilig Verkeer
o.l.v. Wachtmr. Verheul

Rookvlees

Eerste cursusavond maandag 4 febr.
in zaal Eskes.
Cursusgeld £6,—

100 gram' .

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

Opgave gaarne zo spoedig mogelijk
aan wachtmr. Verheul of bij de secr.
van Dijk.

ÏEHERIHK

l^fe

DE OPTICIEN DIE flLTJD
VOOR U KLAAR STflflïJ

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier

^^

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

.

Bfet

Er waren 830 voorwerpen in de fles
Prijswinnaars waren:
H. Wesselink 830
H. Tiessink 835
A. Harmsen, 't Hietveld, 825

CAFÉ 't ZWAANTJE.

Doorlopende demonstratie

f 7.65 per fles

KEUNE

van de voordelige Nootjes V

HAARDEN

HENK VAN A R K
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zo snel en met zoveel
service leveren wij u

Van 15 t.m. 26 januari

fantastische koopjes in onze
VIVO kruideniers:

„SHELL"

HMRDOIIE

seizoen-opruiming

óieeds o«^er. KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP,'t Hoge
W

REMMERS

Gebr. BARENDSEH

Damesschoenen ^naf 1.95

Zutphenseweg 23, Vorden

Kinderschoenen vanaf 0.95
VOOR

Herenwerkschoenen vanaf 14.95

Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

<^

Pantoffels koopt U in onze opruiming extra voordelig

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Thee-reclame met 20 pet korting
SPAAR
Roodmerk, pakje 100 gram
Elk doosje theebuiltjes

90 et met 18 et zegelvoord.
98 et
20 et

Koekje van de week:
Cocosrotsjes 250 gram. 59 ct-10%
'N VOORDELIGE RIJSTMAALTIJD:
Rijst
zak 500 gram
46 et met 9 et zegelvoord.
Rundvlees blik 350 gr. 126 et „ 25 et
VITAMINEN IN BLIK, extra voordelig:
Spinazie litersblik
68 et „ 14 et
Capucijners litersblik
69 et „ 14 et
Pruimen (gedroogde)
zakje 225 gram
82 et
Choco's
rol
110 et
Musketflikken 150 gr. 72 et
Pindakrokant zakje
49 et
Boterhamworst 200 gr. 50 et

l (i
22
14
10
10

et
et
et
et
et

SPAR-jam met 20 pet korting:
Huishoudjam
pot
99 et „ 20 et
Alle soorten Spar jam deze week met 20 pet korting!

„
„

„

smaakloos

Op alle schoeisel buiten de opruiming 10; kor t in gt
uitgezonderd rubberlaarzen*

WULLINK'S SCHOENHANDEL
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool. Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

het warmste vuur geeft

„

ORIGINELE NOORSE LEVERTRAAN met certificaat!
Levertraan fles 0,4 liter 135 et met 27 et zegelvoord.
Levertraancapsules
flacon met 80 stuks
225 et „ 45 et
reukloos

• VAAR:

heilbotleuertraan

3ij 3 stukken SPAR-TOILETZEEP
(in 3 moderne pasteltinten)
98 et met 20 et zegelvoord.
het 4e stuk gratis

haardbrandolie
•
•
•

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

Flamazur, dé haardbrandolie van n.v. Purfina Nederland
BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg 47, Vorden, Tel. 06752-1217

Bij mij vertrek uit
Vorden, groeten we
al onze vrienden en
kennissen.
Mocht u in de
Polder komen, hartelijk
welkom.
Voorlopig adres:
tam. L. B l i k m a n
Espelerlaan 38
Emmeleroord N O P .
D. J. Janssen

Vee- en
Varkenshandel
Wilhelminalaan 12
wenst allen een
voorspoedig 1963
Gevraagd HULP voor
de huishouding, voor
nader o vereen te komen
uren.
Mevr. van Eldik,
Pelikaanstraat 18,
Zutphen, telef. 3417
Gevraagd een WERKSTER voor een halve
dag per week. Mevr.
Kok.Ruurlosew.Dl8b
Vorden.

Een ijstijd vol goede raadgevingen.
Op zaterdag 5 januari 1963 is in volle
verzekerdheid des geloofs ontslapen,
onze zeer geliefde, zorgzame echtgenote,
moeder, behuwd- en grootmoeder
Garritdina Johanna
Schoemaker-Jansen

op de leeftijd van 67 jaar.
Gezang 243 uers 2

Kerkel. Bijdrage
vrijdag 11 januari
van 9—11 uur en
zaterdag 12 januari
van 2—3.30 uur
in de consistoriekamer
Te koop KOLENFORNUIS.
B. Hesselink,
v. Heeckerenstr. 9
Jonge Schotse collie's
te koop. Gal,
achter 't Zwembad.
Staat ter dekking
Zilverkleurige Vlaamse reus. Harrie Nijenhuis, D 119,
Kranenburg.

B. J. Schoemaker
Zutphen:
B. J. Schoemaker
W. Schoemaker-Duller
Warnsveld:
W. Schoemaker
T. Schoemaker-Schoneveld
Vorden:
W. G. A. Meijerink-Schoemaker
A. Meijerink
en kleinkinderen
Zwaar valt ons dit verlies.
De teraardebestelling zal plaats vinden
donderdag l O januari om 12.45 uur op
de Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO,
G. J. Onstenk, B 28
Te koop een toom
zware BIGGEN.
J. H. NijenhuisD119.
Kranenburg.
'n Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
B 35.
BIGGEN te koop.
A. G. Mennink, D 55
Wildenborch.
Zware BIGGEN te
koop bij H. F. Schleedoorn, Ockhorstweg 8
Wichmond.
Te koop drag. VAARS
a.d. teil. 14 jan.
E. Ruesink, B 64
Te koop r.b. drag.
VAARS, a.d. telling
15 januari, B. Woerts
„Bonenkamp"
Te koop zwaar nuchter
r.b. STIERKALF.
J. W. Wesselink,
't Elshoff

Heden behaagde het de Here van
ons weg te nemen onze lieve zuster,
behuwd-zuster en tante
Garritdina Johanna Jansen

EXTRA
HOGE PRIJZEN
voor uw kippen

Voor lekkere bowl!

l blik aardbeien, l grote pot kersen op sap,
l blik ananas, dit alles tesamen voor 289 et.
Hierbij l potje abrikozen GRATIS.
Bij elk litersbl. peren op sap a 98 et, l bl ananas v. 39 et
Litersblikken appelmoes
voor 79 et
5 gebraden gehaktballen
nu voor 89 et
Groot blik rundvlees in eigen jus, slechts 149 et

reeds op maandag te bezorgen?

Jams, diverse smaken,

Dat zij ruste in vrede.
Vorden:
W. G. Klein Bramel-Jansen
D. Klein Bramel
Ontario (Ganada)
G. H. Jansen
A. Jansen-v.d. Hoeven
Vorden:
Wed. J. W. Visschers-Jansen
neven en nichten
4

55 et

250 gr. Goud koffie geen 98 et, maar 89 et

Balansopruiming

Bij 3 gulden boodschappen ontvangt u l literkruik
frambozen-bessenwijn van 295 et voor 195 et

DIVERSE KOOPJES o.a.
Prima Interlock herenhemden
korte mouw
Prima lange broeken
Damesslips
Dameshemdjes, rechte pas
Heren weekendshirts, no-iron
nu voor
Restanten winterjasjes voor
jongens en meisjes, voor
ZEER LAGE PRIJZEN
Prima wolvlokmatras, 80x190
NU ... 22.95
enz.

nu per pot

Waar U ook koffie koopt, U komt altijd weer terug bij ALBERS!
Alleen deze week :

DINSDAG 15 JANUARI begint onze

Voor de kinderen:
Bij elke 250 gr. Venz chocolade hagel l lolly GRATIS
Rijst met pruimen is verrukkelijk!
500 gr. de beste Siam rijst en 100 gram pruimedanten
samen slechts 69 cent
3 blikjes Zwanenburgs leverpastei
99 et
Pieriks beschuit, 2 grote rollen
voor 55 et

3 75
3.75
0.98
1.95
6 95

Wij moesten vele mensen teleurstellen, daarom nog één keer:
250 gram Anton Huninks Rookworst
98 et
In vlees en kaas zijn wij het ruimst gesorteerd!

Alle soorten vleeswaren
Diverse soorten keurkaas
Munten uit door kwaliteit en smaak!

enz.

COUPONS

Op alle niet apart geprijsde artikelen
10 pet korting

op de leeftijd van 67 jaar.

l pakje Vitella instantpudding en l fles puddingsaus
samen voor 58 cent
Erwten met wortelen,
2 litersblikken 109 et
Litersblikken schijven Hawaiïan ananas
betere zijn er niet
nu voor slechts 159 et

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

WAARDEBON

Geeft uw haard
of kachel nog wel

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u:
500 gram echte Ringers cacao voor 129 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

voldoende warmte
met deze winter?

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Heden overleed tot onze diepe droefheid, onverwachts, onze lieve vrouw,
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
Hendrika Wilhelmina Bulten
echtgenote van D. Bargeman
in de ouderdom van 69 jaar.
Uit aller naam:
D. Bargeman
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Vorden, 7 januari 1963.
„De Heege".

Zo niet, stel u eens met ons
in verbinding.
Wij adviseren u
blijvend.

gaarne

vrij-

DANSMUZIEK

's Zaterdagsavonds en zondags
GEZELLIGE MUZIEK

Telefoon 1554

Visitekaartjes
AUTO-VERHUUR 50
stuks met enveloppen vanaf

f 4.70
(zonder chauffeur)
100
stuks
met
enveloppen
vanaf
f
6.75
Groot Jebbink,
Staringstraat 9 Drukkerij WOLTERS - Vorden
Het adres: Tel. 1306
Nieuwstad 12
Telefoon 1404

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

KOOPJES

KOOPJES

Onze jaarlijkse

Balansopruiming
begint 15 januari, a.s. 's morgens 8 uur
Restanten

bontlaarzen

en

pantoffels.

ZEER VOORDELIG

Haast u voor onze bekende

op zaterdag 12 januari

in café R.G. Krijt te Wichmond
W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen
Aanvang 7 uur. Muziek: „The Joly Stars.
tel. 1214

Weulen Kranenbarg

Verlichte baan!!

HENK VAN ARK

Volgende week donderdag 17 jan.
's middags 2.15 uur

Wat 1963 ons brengen zal.

Bupro-gas

Het gas uoor iedereen
ALLE DAGEN GEOPEND
Prijs f 7.50 per fles.
van 1.30-5 en 6.30-10 uur

Wij hebben ruime keuze, ook
voor smalle beurs.

Bejaardenkring
in de koffiekamer van het Nut.

I J S B A A N Kranenburg
IJS EN WEDER DIENENDE

De begrafenis zal plaats hebben op
vrijdag 11 januari om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

H.H. Landbouwers! Oranjevereniging Vierakker-Wicbmond
Wij betalen deze week

Dit bewijzen wij u wekelijks!

Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

ALLE SOORTEN

echtgenote van B. J. Schoemaker

Warnsveld, 5 januari 1963.

Winkelen bij Albers . . dat is goedkoop winkelen

H,H* Adverteerders.

Warnsveld, Dennendijk 11.

Herv. Gein. Vorden
Zitting voor de inning
van de

Heel Vorden spreekt er over....

KOOP met oordeel. Begeef u niet op glad
ijs maar eis ijskoud, dat u zich goed wilt
oriënteren. U behoeft niet over één nacht
ijs te gaan. Kom naar TRAGTER, die met
een prachtige en voordelige kollektie in
RIJWIELEN en BROMFIETSEN beslagen
ten ijs komt. 't Kan u niet koud laten, want u
zult er warm voor lopen. Kom kijken.Welkom.

Geen zichtzending

Dames-, Heren-, Jongens en

Meisjes-

schoenen voor ONGEKEND lage prijzen

Dozen mei Kinderschoenen
Buiten opruiming 10 pet korting

JANSEN 't Schoenenhuis
KOOPJES

KOOPJES

,,Het Binnenhuis" Woninginrichting
FA. A. POLMAN

—

VORDEN

OPRUIMING

—

TELEFOON 1314

PLOEGSTOF
Enkele uit de kollektie gaande
dessins, van f 8*95
nu f 4*45 per meter

EPEDA MATRASSEN

wollen v. Wijk DEKENS

100%

Al onze dekens ruimen wij op met 15% korting
2-pers. laken )
l-pers. laken ) *

10% korting op alle overige
voorradige goederen

GRIJPT UW KANS\

COCOSLOPERS „Stercocos", 50 breed
Geschikt voor Keukens, Bijkeukens, Trap, Gang
van f 5.95 nu f 2.50 p.mtr.

Voor trouwlustigen ,,speciale condities .
VRAAGT U DAAR EENS NAAR.

200
200
200
200
500
500

gram
gram
gram
gram
gram
gram

boterhamworst 55
ontbijtspek
55
leverworst
30
paté
80
vet spek
80
fijne rookworst 160

et
et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
Inenting tegen hondsdolheid.
Ingezetenen, die nog geen opgaaf hebben
gedaan van de te enten honden en/of katten,
dienen de toegezonden kaarten voor a.s.
maandag ter gemeentesecretarie terug te bezorgen of via de P.T.T. terug te zenden.
De Burgemeester van Vorden,
van Arkel.
Ret extur ingb e drijf
PASFOTO'S voor
„ACCURAAT"
half
één gemaakt, de*
Oldenzaal
zelfde dag nog klaar.
JANUARI-REKLAME:

20 pet korting

Foto Zeylemaker,

Houtmarkt 77,
op alle goederen voor
Chem. Reinigen.
Zutphen
Tevens uw adres voor DryGroot en klein
mastern, Verven, Onztchtb.
stoppen en Plisseren.
grijpt donderdags
Ook verven wij lederwaren
het eerst naar
en suede in elke gewenste
modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden hét blad voor Vorden

CONTACT

PLUIMVEETENTOONSTELLING
Enkele leden van de P.K.V. te Vorden namen deel
aan de Provinciale tentoonstelling te Diepenheim.
De heer H. Doornink behaalde met inzending Patrijs Leghorns Haan Jong l z.z.g. en 3 z.g., met zilver Duckwing H en Jong l z.g. Met Langhans
Krielhen oud l g.g. Met Langhans Kriel Haan Jong
2 x g.g. Met Langhans Kriel Hen Jong l x g.
De heer H. G. J. Horstman behaalde met inzending
Alaska konijnen zwart de volgende prijzen: Voedster
oud l g.g.; Ram Jong l x g. en Voedster Jong 2 x g.
FILMAVOND JONGE KERK

De Jonge Kerk en de verschillende jeugdclubs kwamen in een druk bezochte bijeenkomst in gebouw
Irene bijeen. Na opening met Gez. 223 heette de
heer Ter Haar in het bijzonder welkom de heer
Lewa, Majoor van het Leger des Heils, en de heer
J. Smeenk, jeugdouderling.
De heer Lewa hield een kort inleidend woord over
de werkzaamheden en doelstellingen van het Leger
des Heils. Hierna werd een film vertoond over het
Leger des Heils, welke een inzicht gaf over de
sociale aspecten van het Leger zoals kinderzorg,
gereclasseerden etc.
Het tweede gedeelte was gericht op de samenkomsten van het Leger.
Ds. Jansen sloot deze filmavond, waarbij hij de
spreker dank bracht voor deze leerzame avond.

Wij brengen slechts l week ongekende
in alle afdelingen.

ZIE ONZE ETALAGE'S EN FOLDERS.

LOOMAN - VORDEN
schaatsen slijpen
VAKKUNDIG en BILLIJK

naar

Bar koude lente

Alle drie voorjaarsma-anden bleven belangrijk te
koud. In de laatste 100 jaren was alleen de lente
van 1888 iets kouder.
Maart gaf in De Bilt 21 vorst- en 15 sneeuwdagen.
Op 14 maart werd zelfs nog 10 graden vorst gemeten. Op slechts drie dagen kwam het kwik even
boven de -f- tien graden. Een sombere, veel te koude
maart.
In april van hetzelfde koude laken een pak. Rond
de paasdagen was het vrij zonnig en de zaterdag
vóór Pasen (21 april) was» zelfs een warme dag
met een temperatuur van ruim 20 gr. C. Overigens

In 1961 werd september met veel warm en zonnig
weer zelfs warmer dan één der drie zomermaanden.
Misschien zou zich dit nog eens herhalen. Wij bleven maar wachten op warmer weer, maar ook september sloot zich aan bij de reeks van te koude
maanden, die daarmee tot zeven was gegroeid. Op
18 september al werd de eerste nachtvorst waargenomen. Op 't vliegveld Soesterberg daalde het kwik
dicht bij de grond tot even onder het vriespunt.
Maar 3 september werd, met in het zuiden een temperatuur ruim 30 gr. C., de warmste dag van het
hele jaar.
Oktober heeft zich gedurende ruim drie weken van
een droge kant laten zien, hetgeen vooral de landen tuinbouwwerkzaamheden ten goede kwam. De
eerste en laatste week van de maand waren nat,
waardoor zij in haar geheel toch niet als een opvallend droge herfstmaand kon worden geboekt. Eindelijk kwam de gemiddelde temperatuur weer eens
boven normaal.
November bracht in het midden van de maand een
koudeperiode. Op 12 november viel op de Veluwe
en in Zuid-Limburg de eerste sneeuw (l a 3 cm dik).
Na 1949 was de eerste sneeuw niet meer zo vroeg
geweest. Ook kwam tussen 20 en 25 november vorst
van betekenis voor. Het werd een koude, droge en
sombere maand, met in de Bilt slechts 22 uren zon

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

geen enkel goed woord voor de grasmaand zonder ... gras.
Ook mei werd een grote teleurstelling, want van
de 31 dagen bleven er 26 veel te koud. Op l mei werd
in Winterswijk nog 4 graden vorst gemeten.
Kortom, een bijzonder koude lente, waarin 75 van
de 92 dagen te koud bleven. De zon scheen in De
Bilt 358 (normaal 501) uren en gemiddeld over het
gehele land viel er 175 mm regen tegen normaal
115 mm.

Auto's te huur
Telefoon 1256

BARINK

heel bar, heel boos
Zol
De zomer van 1962 . . . nu, vult u zelf maar in. In
één woord „pet" want behalve in de zomer van
1956 was het aantal zomerse dagen (temperatuur
boven 25 gr. C.) niet zo klein.
Juni maakte nog de beste J^fc'> met bijzonder weinig regen en een aantal dflR met zonnig, redelijk
zomerweer. Op 14 en 18 juni steeg het kwik op de
Natte zachte winter meeste plaatsen boven 25 gr. C. Vooral de provinDe winter van 1961—1962 (december-januari- cie Zeeland beleefde met het zuiden van Limburg
februari) is een zeer natte en gemiddeld zachte een recorddroge junimaand.
winter geworden. Na een bijzonder regenrijk be- Al bleef het aantal warme dagen klein, wel scheen
gin in de eerste decemberhelft volgde er een vorst- de zon gedurende 220 uren. „Dat kan nog best goed
periode, die tijdens de kerstdagen voortduurde. Met worden", zullen velen hebben gedacht.
zelfs meer dan 12 graden vorst werden het met Helaas .. . juli bracht maar één warme dag en
1938 de koudste kerstdagen van de laatste 100 ja- overigens bleef het te koud. Toch heeft de „Bouwren. Zelfs een „Friese Elfstedentocht" stond op het vak" nog geboft, want er viel in die periode weinig
programma en wel voor zaterdag 30 december. Dui- regen en er kwamen, zowaar aan het strand, een
zenden deelnemers waren al onderweg naar Leeu- paar vrij aangename zomerdagen voor.
warden toen op vrijdag 29 december, voorafgegaan Aller ogen bleven hierna gevestigd op augustus.
door een zware ijsregen, een sterke dooi intrad Die maand zou nog wat goed kunnen maken. Het
waaraan ook deze Elfstedentocht ten offer viel, werd echter één lange koudeperiode en van zomerterwijl Leeuwarden met een grote hoeveelheid weer was, zeker langs het strand, vrijwel geen
broodjes en warme snert bleef zitten. Dat was te- sprake. Ook wanneer het zonnig was, bleef de wind
vens het einde van de vorst, want in januari en te koud van zee waaien.
februari zijn maar een paar koude dagen met vorst Het werd één van de slechte zomers uit de weergeschiedenis, met een gemiddelde temperatuur die
voorgekomen.
In december was de laaagstë temperatuur, die te- drie graden onder normaal lag.
vens de laagste van de hele winter werd, — 14,6 gr. Aantal zomerse dagen 3 (normaal 19) in De Bilt;
C. op 't vliegveld Twente, gemeten op tweede-kerst- 74 van de 92 dagen bleven te koud. De zon scheen
dag.
543 uren (normaal 607). De zomer was echter niet
Ook- januari was op de meeste plaatsen te «al. Al- te nat, hetgeen dan als het enige gunstige aspect
len aan het begin en het einde van de maand kwam er van mag worden vermeld.
vorst voor. Op 31 januari in Zuid-Limburg nog tot
Geen nazomertje

tien graden.
Het meest bijzondere van februari was wel de zeer
zware westerstorm op 16 februari, waarbij langs
de kust van Nootfd-West-Duitsland veel dijken
doorbraken en een deel van Hamburg onder water
kwam te staan. De sprokkelmaand eindigde met een
aantal vorstdagen die, zoals later bleek, het begin
vormden van een koudweer-periode die zeven maanden zou aanhouden.
De gemiddelde etmaal-temperatuur van de winter
bleef in De Bilt 0.3 gr. C. boven normaal. Vorstdagen 36 (normaal 41); sneeuwdagen 18 (normaal
18)); aantal uren zon 203 (normaal 167); 288 regenuren (normaal 177). In een groeft deel van Nederland viel 80 tot 100 mm regen te veel.

Te koop een eerlijke
drag. KOE, a. d. teil.
H. Bosman, bij zwemb.

Voor

Na een zachte winter een bijzonder koud jaar
Ruim 180 uren te weinig zonneschijn
Het jaar 1962 is wel een bijzonder jaar geweest.
Na een zachte winter volgden drie belangrijk te
koude seizoenen, waarvan de lente en de zomer
wel het ergste waren. De periode lente-zomer-herf st
is in de laatste 250 jaren alleen in 1740, 1786 en
1805 kouder geweest. De winter was veel te nat
maar nadien hebben wij over te veel regen geen
klagen gehad.
Van zomerweer is naiuttlijks sprake geweest en
het voorjaar gaf een f^0rt van 143 uren zon te
zien. Het jaar in zijn geheel ruim 180 uren (verleden jaar 168 uren).
Januari was de natste, juni de droogste maand.
Vooral maart, mei en juli bleven veel te koud. Alleen januari, februari ^kktoher gaven een temperatuur die iets bove^rormaal was; de overige
negen maanden bleven te koud.

koopjes

Goederen buiten de opruiming 10% korting.

Nieuwstad

0

Reklame vrijdagavond en zaterdag

OPRUIMING

15 januari t.m. 19 januari

COUPONS „Stercocos"
COUPONS
Cocos
Linoleum
Fantastisch lage prijzen
Balatum
100 breed
Gordijnstoffen
f 2.— è f 3.^ per meter
Vitrage

Bij aankoop van
2-pcrs. matras
l 1-pers. matras

Dinsdag 15 januari 8 uur, begint onze
grote

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l , Zutphen
Telefoon 2264.

r>0 u r e n normaal. Op 23 november werd in
Friesland al geschaatst.
In zijn geheel is het een koude herfst geworden met
in De Bilt 260 uren zon tegen n o r m a a l 2!»S in
1963 kan moeilijk slechter worden
Het is ons, in tegenstelling met diverse almanakken(!), niet mogelijk oen voorspelling te doen voor
19B3. Althans geen voorspelling die als betrouwbaar mag worden beschouwd. Ten aan/.ien van de
lente en de zomer zal 1963 ongetwijfeld een heel
wat beter figuur slaan dan 1962, want kouder kan
het in ons land in die seizoenen moeilijk worden.
Dat leed, laten wij het optimistisch bekijken, hebben wij geleden, al is het niet zonder klagen geweest. Het was oen jaar, dat de brandstofhandel in
ons land zich nog lang zal herinneren.

(Nadruk verboden).

en handen ruw?
HET NED. KAMERKOOR
Dinsdagavond geeft het Ned. K a m e r k o o r een concert in Vorden, nadat het reeds met groot succes
in verschillende plaatsen in onze om
opgetreden. Het koor is reeds in 1937 dooi- K e l i x de
Nobel opgericht en bestaat geheel uit beroepszangers. Verscheiden oud-leden van het koor /.ijn beroemde solisten geworden. Voor de vele zangliefhebbers, die Vorden telt, belooft het een onvergetelijke avond te worden.
ONDERLINGE DAMCOMPET1TIE D.C.V.
In /.aal Kskes werden voor de onderlinge, daimoin
petitie van D.C.V. de volgende wedstrijden gespeeld:
Klein Bramcl—Oukcs 2—0.. Harmscn—Nijenhuis afgebroken; Ksselink-~Kmsl>roek 2—0; Hulsliof—De boer
2—0; Hessclink—Stegeman 1—1; Wicrsma—Ter Beest
1—1; Brinkman—Woltering 0—2; Van Dijk—Sloeljes
2—0; Derks—Norde 0—2; Bello—Wentink afgebroken
en Klein Bramel—Breuker 0—2.
Voor het tweede tiental van D.C.V. staan de/.c week
een tweetal wedstrijden voor de clubtompetitie op
het programma, n.l. een uitwedstrijd tegen D.C.R. I
uit. Riuiilo en iluiis legen D.C.H. I uit Hengelo.

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

