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Ingezonden Mededeling
KASTEEL „VORDEN"
Reeds meerdere jaren is Kasteel „Vorden" in bezit
van „De Renkumsche Heide".
Diverse malen zijn vernielingen in en om het
Kasteel aangericht; wij herinneren aan de afbraak
der bruggen, die door het bestuur van de V.V.V.
echter hersteld werden.
Daarna werden Wandelkaarten uitgegeven. Desondanks werd meermalen het Kasteel door ongewenste gasten bezocht, na forcering van sloten en vernieling van ruiten.
Sloten en ruiten werden hersteld.
In de Kerstvakantie werden wederom ruiten vernield — zelfs achter de getraliede vensters — en
ramen uitgelicht.
Door het stukslaan van een grote ruit verschafte
men zich toegang tot het Kasteel, waar behang vernield werd en de schouw in de grote zaal als toilet
werd gebruikt.
Besloten is nu, de bezittingen van Kasteel „Vorden" niet meer toegankelijk te stellen, ook niet meer
op vertoon van Wandelkaarten. Wij hadden gehoopt
en verwacht, dat Ouders en School meer invloed op
de jeugd konden uitoefenen.
Een iederVdie zich in de toekomst nog op de terreinen van Kasteel „Vorden" bevindt, wordt zonder
meer verbaliseerd. Ook schaatsen op de slotgracht
is verboden.
Het spijt ons, tot deze maatregel te moeten overgaan.
Directie „De Renkumsche Heide".
„VOORKOMING VAN MISDRIJVEN"
De groepscommandant der rijkspolitie brengt het
publiek het volgende onder de aandacht: Door gebrek aan voorzorg en onoplettendheid komt het
vaak voor dat men de misdadiger de uitvoering van
zijn misdrijf vergemakkelijkt. Maar al te vaak worden rijwielen en bromfietsen op of aan de weg geplaatst zonder deze af te sluiten. Kent men het merk
en nummer van zijn voertuig? Het kost weinig
moeite deze gegevens te noteren. Auto's worden geparkeerd, onafgesloten en met de sleutels in het
contact. Woningen en schuren worden 's nachts niet
afgesloten. Briefjes voor ramen en deuren (niet
thuis), hebben dikwijls toevallige voorbijgangers
verleid in te breken. Pluimvee wordt vaak onnodig
vri- van woningen in hokken gehouden, zonder dat
men de moeite neemt maatregelen te nemen tegen
diefstal. Veel automobilisten die een misdrijf pleegden bleven onbekend, uitsluitend omdat het publiek
er niet aan dacht het kenteken enz. te onthouden
of te noteren. Etalages van juweliers e.d. dienen
behoorlijk te worden beveiligd. Deze opsomming
kunt u uitbreiden met tal van ander zaken. Gaarne
medewerking van het publiek verzocht.

BIJ EMPO TE VORDEN EEN HALF
MILJOEN FIETSEN
H er u. Kerk.
De nationale driekleur, fleurig afstekend tegen het
10 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. H. Doop. winterlandschap, gaf vrijdagmiddag te kennen, dat
7.15 uur Mej. H. Valk. Jongerendienst.
er bij Empo Rijwielfabriek iets bijzonders aan de
hand was.
Kapel Wildenborch.
De oorzaak van de feeststemming bij directie en
personeel was het feit, dat op deze lle januari de
10 uur Ds. J. H. Jansen.
500.000ste fiets uit de produktie kwam en uiteraard
Geref. Kerk
werd er een feestelijk tintje gegeven aan het bereiken van deze belangrijke mijlpaal.
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
Het voltallig personeel had zich in de kantine om
R.K. Kerk
het feestelijk versierde Empo rijwiel met het framel 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof. nummer 500.000 verzameld, om dit heugelijk feit
R.K. Karel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis. te vieren.
Namens de directie richtte zich de heer Dr. J. E.
n.m. 3.30 uur Lof.
Garssen tot het personeel en bracht ieder dank voor
het aandeel dat geleverd werd om dit succes mogeDonderdag 24 januari.
lijk te maken.
„Stelt u zich eens een „rijtje" Empo fietsen voor,"
Herv. Kerk
aldus Dr. Garssen, „in de lengte achter elkaar gezet
7.45 uur n.m. Pastoor Bodewes, Ds. J. D. te van Amsterdam tot Milaan of in Nederlandse maatWinkelen
Ds. J. H.^^\lansen.
staven gerekend, viermaal de afstand Groningen—
(^
Gebedsdienst voor de\eenheid der christenen. Maastricht, wellicht krijgt u dan enig idee omtrent
het kolossale aantal van 500.000 fietsen".
Dr. Garssen legde er verder de nadruk op, dat ook
Zondagsdiens^ Doktoren
in deze moderne tijd van automatisering en mecha(alleen voor spoedgevallen)
nisatie, kwaliteit en degelijkheid nog steeds belangVan zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- rijke verkoopargumenten zijn en hij spoorde al zyn
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
medewerkers aan zich ook in de toekomst te blijven
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus- geven om een kwaliteitsprodukt te maken, dat aan
sen half tien en tien uut 's morgens.
de allerhoogste eisen voldoet.
De Empo Rijwielfabriek neemt een zeer eervolle
Zondagsdlenst dierenartsen.
plaats in op de rijwielmarkt en om dit aandeel in
de toekomst nog te vergroten, is de medewerking
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.
van hoog tot laag onontbeerlijk.
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- Verder
wees Dr. Garssen er nog eens speciaal op,
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-15j
dat de fiets bij Empo nummer één is, dit altijd geweest is en ook in de toekomst zal blijven. Hoewel
Vorden — Ruurlo
men dus ook enkele andere produkten (o.a. aanVanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- hang- en transportwagens) in het produktiepromorgen 8 uur Dierenarts H. S. van der gramma heeft opgenomen, zal de fiets steeds het
Meulen, telefoon 06735-200.
eerste deel blijven.
Met de opwekking alle krachten te bundelen om zo
snel mogelijk te komen tot de produktie van de
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
volgende 1000.000 Empo fietsen, besloot Dr. GarsÖij geen gehoor: Tel. no. 1230
sen zijn toespraak.
(Bureau Rijkspolitie) Hierna we^Bet ÜOO.QOOste Empo rijwiel, een prachtige bronsgroene Dixie sportfiets, onder het persoWeekmarkt.
neel verloot. Onder de complete uitrusting van deze
Op ^Ê Hj^g gehouden weekmarkt wareo
hoorde uiteraard ook een Empo sportlamp,
1
aanga ^Pr 31 biggen, waarvan de prijzen welk* onlangs nog zo'n geweldige publiciteit vervarie^ Wn van f 4 2 , 5 0 tot f 50,-— per stuk, kreeg, doordat deze lamp bij een onderzoek door
de Consunj^tpnbond als de meest ideale rijwielverHanci^Bvas kalm.
lichting g^JRfncrkl werd.
Namens de verlotingscommissie maakte de heer
Burgelijke stand van 9 t.m. 15 januari. Kreunen bekend, dat als gelukkige winnaar uit de
Geboren: z. van J. L. Klein Brinke en H. bus was gekomen de heer G. Kappert. Mevr. KapWesselink; z.v. W. Bartelds en H. de Vries. pert kreeg bloemen aangeboden.
Onder genot van koffie met gebak bleven directie
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: J.M. Pelgrum, m., 79 jaar. we- en personeel daarna nog enige tijd gezellig bijeen.

KERKDIENSTEN zondag 20 januari.

duwn. van A. J. Huurnink; G. J. Wasseveld,
m., 64 jaar, ongeh., overl. te Zutphen.
VORDEN HELPT DE VOGELS

Nutsbibliotheek Yorden

HALF NEDERLAND KIJKT
Op diverse wegen en voederplaatsen in ons dorp
GEOPEND: Dinsdags van 4.30-5.30 uur
kan men momenteel brood, maiskorrels e.d. vinden, Dringt de televisie de radio steeds verder terug?
waaruit we kunnen opmaken dat in deze barre win- In de afgelopen 2 jaar is het aantal toestellen met
's Zaterdags van 4-5.30 uur
ter de Vordenaren niet alleen aan zich zelf denken, 62 pCt toegenomen. Nu kan bijna de helft van
alle
Nederlanders
boven
12
jaar
t.v.
kijken.
Vrijdagavond vervalt.
doch ook nog in hun hart 'n plaatsje open laten voor In de opruimingstijd kijkt heel Nederland uit naar
de dieren en vogels die nu zo ontzettend veel moeite voordeel. Maar nu en later . . . dus altijd kunt
hebben om voedsel te vinden.
u als u rijwielen of bromfietsen zoekt goed kopen
Vooral de Rijkspolitie speelt bij het voederen der bij Tragter.
(adv.)
BIOSCOOP
dieren een grote rol. De Schooljeugd is verzocht
De
film
van
zondagavond
geeft weer een episode
zoveel mogelijk brood en ander voer mee te bren- LEDENVERGADERING ONS BELANG (LINDE)
uit de strijd tegen de Indianen. Doortastendheid,
gen, hetgeen dan door de politie wordt opgehaald
Deze brengt het voer naar de verschillende jacht - Onder voorzitterschap van de heer H. J. Kaemingk moed en tactisch beleid van kapitein Torn Benson
opzieners die precies weten waar het voedsel uitge- te Barchem, werd in zaal Schoenaker op de Kranen- voeren de Amerikanen naar de overwinning.
burg een ledenvergadering gehouden van de Coöp.
strooid moet worden.
CONCERT NED. KAMERKOOR
Het zijn niet alleen de vogels die te kampen hebben Landbouwvereniging „Ons Belang" te Linde. Deze
met voedselschaarste, doch ook herten, reeën en an- vergadering werd gehouden om te kunnen geraken Op uitnodiging van het Nutsdepartement, in samentot statuten-wijziging van de vereeniging, aange- werking met de Chr. Gem. Zangvereniging „Excel'ter wild worden met de hongerdood bedreigd.
zien in de op 17 december j.l. gehouden algemene sior", verzorgde het Ned. Kamerkoor o.l.v. Felix de
ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aan- Nobel in de Ned. Herv. Kerk alhier een zangavond.
DE C.B.T.B. BIJEEN
wezig was en een desbetreffend voorstel toen niet De heer Wesselink opende deze avond, waarbij hij
De C.B.T.B. afd. Vorden kwam in café Eskes in in behandeling kon worden genomen. De opkomst het betreurde dat de kerk op vele plaatsen onbezet
een matig bezochte praatavond bijeen. De voorzit- was ditmaal zeer goed.
bleef. Dit vond zijn oorzaak in het feit dat de weerster, de heer J. A. Lenselink, sprak een kort ope- De voorstellen tot wijziging waren op de laatstle- omstandigheden dinsdagavond bepaald ongunstig
ningswoord. Hierbij heette hij inzonderheid welkom den gehouden ledenvergadering nader toegelicht waren, waardoor vele mensen er zich van weerhielde heer G. Hey voorz. C.B.T.B. Gelderland. Hij en voor ieder lid ten kantore ter inzage gelegd.
den zich buitenshuis te begeven.
hoopte dat het een beter jaar zal worden dan 1962 Met algemene stemmen werd vervolgens besloten Hierna opende het Kamerkoor haar programma
geweest is.
de statuten en het huishoudelijk reglement te wij- met een 5 stemmige canon. Elk zangnummer werd
Medegedeeld werd dat op l f ebr. te Arnhem de huis- zigen als vervat in de voorstellen.
door de leider, de heer Felix de Nobel, (vaak op
houdelijke vergadering afd. Gelderland zal worden Een voorstel van de bestuurscolleges om 33Va pet. humoristische wijze) toegelicht, waardoor iedereen
gehouden.
(Vs deel) van het ledenkapitaal in contanten aan het gebodene goed kon volgen.
Op 7 maart zal de jaarlijkse feestavond worden de leden uit te betalen, eventueel in mindering te Het koor bestaat uit 15 prima krachten die de vergehouden met als spreker de heer Ooms. De heer boeken op daarvoor in aanmerking komende debi- schillende werken subliem uitvoerde. Het is verbaHey hield een korte inleiding over het onderwerp teuren-saldi, werd eveneens met algemene stem- zingwekkend welk een klankvolume dit kleine
„Algemene Landbouwvraagstukken in deze tijd". men aangenomen.
groepje ontwikkelen kan, maar ook hoe zacht er
Hierbij wees hij in het kort op wat de E.E.G. rege- Na afloop van de vergadering, werd door de heer gezongen kan worden.
ling inhoudt. Daarbij wees spr. erop dat Nederland Braakhekke van het Instituut voor Landbouw- Achtereenvolgens zong het koor werken van Jac.
steeds was aangewezen voor de afzet van veredelde coöperatie voor Gelderland en Overijssel, een dia- Obrecht, W. A. Mozart, Max Reger, Alexander
veeprodukten. Verder besprak hij de zuivel, o.a. het programma vertoond over „De rol van de landbouw- Voormolen en vele andere componisten.
nationale melkprijsbeleid en de bedrijf sverbetering, coöperatie" in de E.E.G., waarbij de aanwezigen Het Kamerkoor besloot haar optreden met enige
de ruilverkaveling enz.
fraaie opnamen te zien kregen over de landbouw bewerkingen van Felix de Nobel t.w. enkele negroHierbij volgde een levendige bespreking. Het geheel en het organisatielecen in onze buurlanden.
spirituals en Nederlandse geestelijke liederen.
was zeer leerzaam.
Met dank aan de leden voor hun opkomst en de heer Aan het slot van de avond bracht de heer Wesselink
Aan het slot bracht de voorz. de spreker dank voor Braakhekke voor zyn medewerking werd deze ge- het Ned. Kamerkoor dank voor het gebodene. Het
zijn duidelijke uiteenzetting.
animeerde vergadering gesloten.
was voor de liefhebbers een prachtige avond.

Onze

opruiming
duurt nog t.e.m.
zaterdag
26 januari a.s.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

IJSVERENIGING „WILDENBORCH"
OUGANISEERDE SCHAATSWEDSTRIJDEN
Dank zij de strenge vorst kon de ijsvereniging
„Wildenborch" laten zien wat van een actieve Ijsclub verwacht mag worden.
Achter het kasteel was een baan in orde gebracht
waarop de Wildenborchse schooljeugd eikaars
krachten kon meten. Zelfs voor de „kleintjes" en
de „niet-schaatsers" was een baantje uitgezet om
hun krachten op de prikslee te meten. Hoewel het
behoorlijk koud was, hebben de kinderen toch kunnen genieten.
Doordat de IJsvereniging eens diep in de zak tastte
en door een gift van Mr. Staring konden aan de
jeugd een warme drom' en verschillende prijsjes
worden uitgedeeld. Vooi 3e verlievers was er een
troostprijs. De uitslagen waren:
Prikslee, klas l en 2: 1. Jan Jansen; 2. Ria Bennink
en 3. Henk Koning.
Prikslee, „niet-schaatsers": 1. Jantje Harmsen; 2.
Appie Knoef; 3. Gerrie Kreunen.
Scli-.i:..tscji, me
> 3 en 4, 50 meter: 1. Gejrie
Klein Ikkink; 2. Frieda Bargeman; 3. Hem'ne
Zweverink.
Schaatsen, jongens klas 3 en 4, 50 nieter: 1. Henk
Bannink; 2. Reinier Groot Nuelend; 3. Dick Korenblek.
Meisjes, klas 5 en 6, 60 meter: 1. Gerda Rossel;
2. Gerda Leusink; 3. Ali Bannink.
Jongens, klas 5 en 6, 90 meter: 1. Frits Bennink;
2. Jan Leunk; 3. Johan Bargeman.
Zaterdagmiddag organiseerde deze ijsvereniging
wedstrijden voor de leden, welke een spannend verloop hadden. Vooral bij de heren legden de Gebr.
Pardy's elkaar het vuur na aan de schenen. De verschillende uitslagen waren:
Heren 18 jaar en ouder, 500 meter: 1. Johan Pardijs 59,6 sec.; 2. Dick Pardy's 59,7 sec.; 3. J. Harwig
59,8 sec.
Idem, 1500 meter: 1. Johan Pardijs 3.04.05; 2. Dick
Pardijs 3.04.3; 3. B. Wiltink 3.04.7.
Heren, 15—17 jaar, 500 meter: 1. Momberg l min.
0,35 sec.; 2. Visser l min. 1,7 sec.; 3. Dijkman l
min. 5 sec.
Idem, 1500 meter: 1. Visser 2 min. 57,9 sec.; 2. Momberg 2min.58,1 sec.; 3. Harry Oplaat 3 min. 16,7 sec.
Jongens, 12—14 jaar, 500 meter: 1. J. Visser; 2. J.
Hiaakhekke; 3. Groot Roesink.
Dames, 18 jaar en ouder, 500 meter; 1. Diny Susebeek; 2. Hermien Donderwinkel.
Idem, 1000 meter: 1. Diny Susebeek; 2. Toos Pardijs.
Dames, 15—17 jaar, 500 meter: 1. T. Pardy's.
Meisjes, 12—14 jaar, 500 meter: 1. Bea Jansen; 2.
Geesje Leunk.
Na afloop reikte de voorzitter van de u's-vereniging,
de heer Bargman, de prijzen uit.

GEEN TOESTEMMING VOOR DORPENLOOP
VOORST—VORDEN
De traditionele dorpenloop Voorst—Vorden over 18
km, welke voor de 4e maal zou worden gehouden
op 19 januari a.s. zal geen doorgang kunnen vinden.
Dezer dagen ontving de organiserende Atletiekvereniging een schrijven van de K.N.A.U. waarin
de Nationale Technische Commissie meedeelde, dat
alle aanvragen voor superlange af stand wedstrijden voor de maanden januari en februari uit technische overwegingen moesten worden afgelast.
Met „technische overwegingen" worden voornamelijk de huidige weersomstandigheden bedoeld. Wanneer de dorpenloop nu gehouden zal worden is nog
niet bekend.

l

Woensdag 23 januari hopen wij onze geheel

Gedurende de

Opruiming

gemoderniseerde
winkel te

geven wij op al onze winkelgoederen,
meubelen, matrassen, dekens, woningtextiel, lederwaren enz. enz.

heropenen
Wij stellen iedere belangstellende
in de gelegenheid onze winkel
's middags tussen 3 en 6 uur te
bezichtigen.

10

%

korting

uitgezonderd leren jassen.

Fa. Luimes-Lammers
Telefoon 1421

feestavond

MONTUREN

v.v. „VORDEN"

ÏEMERIHK

zaterdag 26 januari
Aanvang 8 uur in Hotel Bakker

PE OPTICIEN DIE ALTUD
VOOR U KLflRP STflflT.1

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Toneel en BAL na.
Leden en Donateurs
met dames vrije toegang

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

VORDEN

(De gehele dag voor de verkoop gesloten).
Op de KONTAKTAVOND van

Slagerij B. G. VLOGMAN
v.h. W. KIESKAMP - Nieuwstad H - VORDEN

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
A.s. zaterdag 19 januari

DANSEN
Orkest: Brugman

^Donderdagmorgen

zijn

we weer tol uw dienst!

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.
Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

Het

WEGENS ENORM SUCCES

Post- en Telegraafkantoor

op vrijdag 1 februari

f7.65 per fles

aanvang 7 uur

KEUNE

VORDEN

klaverjaswedstrijd

vraagt

REMMERS

Bestellers

Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

- Telefoon 1281
- Telefoon 1379

Leeftijd vanaf 17 jaar.
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

l blik Sperciebonen v. 98 et voor 89 et en 9 et zegelvoord.
200 gr. Hoestmelange
58 et en 12 et zegel voord,
l pakje Chocolaadjes
75 et en 15 et zegelvoord,
l reuze Ontbijtkoek
79 et en 16 et zegelvoord,
l grote Ontbijtkoek
61 et en 12 et zegelvoord.
Nog meer dub belzegels en dus 20% korting!
60 et en 12 et zegelvoord
l pak Tombola
80 et en 16 et zegelvoord
l zak Choc. hagel puur
85 et en 17 et zegel voord
1 zak Choc. hagel melk
9 et zegelvoord
2 pakjes Pudding z/s
64 et en 13 et zegelvoord
l blik Erwten/wortelen
62 et en 12 et zegelvoord
l blik Soepballen
56 et en 11 et zegel voord
100 gram Schouderham
49
et en 10 et zegelvoord
150 gram Snijlunchworst
10% korting in gratis zegels
250 gram Eierrondjes (koekje) 68 et en 7 et zegelvoord.
59 et en 6 et zegelvoord.
400 gram Biscuits
87 et en 9 et zegelvoord.
250 gram Choco. leeuwtjes
92 et en 9 et zegelvoord.
l zak Bruine bonen
100 et en 10 et zegelvoord.
l pak Bruine bonen, extra
74-148 et (10%)
l fles Koffiemelk
34 et en 3 et zegelvoord.
l fles Puddingsaus
79 et en 8 et zegelvoord.
1/3 pt. Uitjes z.z.
500 gram zacht belegen Goudse Kaas 159 et

Youth for Christ
komt spreken de landelijk voorzitter
ALBERT RAMAKER
19 januari 8 uur in Irene.
Iedereen is hartelijk welkom.

Vereisten: volledig lager onderwijs,
van onbesproken gedrag en een goede
gezondheid.
Sollici^jes te richten aan de Directeur
Post- en Telegraafkantoor
van
te Vorden.

Met en zonder partner.
Opgave voor 28 januari.

Lunchroom „de Rotonde"
N. H. A. VAN GOETHEM
Telefoon 1519

Vorden

Aktie voedering van vogels
Voor hen, die dit nog niet weten, kan men
voor deze aktie oud brood e.d. kwijt op het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden. die
dan voor distribuering onder de vogels zal
^^ zorgdragen.
D e v o s i n u hiervoor dankbaar.

Nut
an 't Algemeen
afd.

Vorden

Zeer interessante Nutsauond
op woensdag 23 jan. Aanvang 8 uur.

De wereldberoemde ballonvaarders

Nini en Jan Boesman
vertellen van hun vele avonturen.

WURGEN rteU
Verhuur met en zonder chauffeur

AUTOVERHUUR
Boesveld - Vorden
Telefoon 06752-1329

Aan deze avond is een quiz verbonden,
waarbij u aardige prijzen kunt winnen.
Nutsleden vrije toegang.
Niet-leden f 1.50 p.p.
Leerlingen van Lycea, Ulo, Tech.
school, Huish.school enz. vrije toegang.
Zie uitgebreide mededelingen in het
Nutsblaadje van de vorige week.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Zutphen
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Auto's te huur

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon

1256

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
JANUARI-REKLAME:

20 pet korting

op alle goederen voor
Chem. Reinigen.
Tevens uw adres voor Drymastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook veiven wij lederwaren
en suede in elke gewenste
modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon H14

Wij gaan door met de OPRUIMING
Enorme koopjes op alle afdelingen. Diverse coupons eri restanten.
Goederen buiten de opruiming 10% korting.
Koopt nu uw Huwelijk- of Babyuitzet.
Van deze aanbieding kunt U profiteren t.m. volgende week zaterdag 26 januari a.s.

Complete
woninginriciiting

A. J. A. HELMINK

Manufacturen

Voor de vele blijken
van deelneming bij het
overlijden van onze
lieve vader, behuwden grootvader
Martinus Pardijs
betuigen wij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
fam,
Heersink-Pardijs

Groene Kruis, Vorden

P. B. H. Schoenaker
en
G. J. M. Schoenaker-Smit

Wanneer U nog uitleenartikelen van
het Groene Kruis thuis hebt en deze
niet meer gebruikt, wilt U deze dan
zo spoedig mogelijk terugbrengen.
U k u n t dit doen: maandag t o t e n met
vrijdag van 13.00—13.30 uur bij het
Wijkgebouw aan de Burg. Galléestr.

hun zilveren huwelijksfeest te vieren.
Dat zij nog lang in ons midden mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen
Theo
Hermien en Frans
Annie
Ria
Jan
Stefanie

Vorden, Smidsstraat l
Woensdag 23 januari
de gehele dag

gesloten
P. B. H. Schoenaker
Kranenburg
Notaris Rombach
is de volgende week

Op woensdag 23 januari hopen onze
ouders

Kranenburg, januari 1963.
D 136.
' Receptie van 3
naker.
X

na dinsdag afwezig K

5 uur in zaal Schoe-

Gevraagd: voor ongeveer mei, 'n net meisje voor dag, of dag yv
f\
en nacht, bij oude u De Heer en Mevrouw
u
mevrouw alleen.
EMSBROEK-STEENMAN X
Huize Medler, Vorden X
| hopen op zaterdag 19 januari 1963, Q
Te koop ± 20 stoeQ
ter gelegenheid van hun 50-jarig hu- Q
len, enkele grote kasten enz. Zaterdagmor* j welijksfeest, receptie te houden in Q
gen tussen 11-12 uur Q Hotel Bakker te Vorden van 3—5 uur. Q
aan de voorm. Nuts- X
X
kleuterschool.

gebedsdienst
voor de eenheid uan de christenen
op donderdag 24 januari in de
Hervormde Kerk om 7.45 uur.
De orde van deze korte dienst bestaat uit:
Schriftlezingen
Gebeden
Samenzang
Koorzang
Deze dienst wordt geleid door Pastoor
Bodewes, Ds. te Winkel, Ds. Jansen.
De kinderkoren van de R.K. School en de
Geref. Kerk verlenen hun medewerking.
U wordt allen opgeroepen tot deze
gemeenschappelijke gebedsdienst.

Stichting Nutsspaarbank
VORDEN

Te koop wegens plaatsgebrek z.g a.n. elektr.
wasmachine (emaille)
grote teil, em. wasketel + groot gascomfoor. B. v. Hackfortweg 28.
Te koop een g.o.h.
HAARD. 85 Beckers.
Smidsstraat 8. Vorden
SLAGHOUT te koop
staande bij Voskamp,
„Voskuil*. Bevr. bij
G. H. Voskamp,
Molenweg 17.

Toom beste BIGGEN
te koop, 11 stuks.
G. Dijkman,
Wildenborch.
7 beste BIGGEN te
koop. A. Poterman,
Buitenz., Warnsveld.
Toom biggen te koop.
E. Pardijs/t Lange End
R.b, drag. VAARS te
koop, 20 jan. a d . teil.
B. Groot Jebbink,
Galgengoor, Vorden.

Heden behaagde het de Heer tot Zich
te nemen na een kort ziekbed, nog geheel onverwachts, onze geliefde broer,
zwager, oom en huisgenoot
Gerrit Jan Wasseveld
in de ouderdom van ruim 64 jaar.
Vorden:
A. H. Lomj -Wasseveld
D. Loman'

G. W.
A. Wasse
E. J,
J. Wasseve
oman
Hengelo-G.:
W. Wasseveld
G. Wasseveld-Bruil
Zelhem :
H. Wasseveld
G. Wasseveld-Ellenkamp
Vorden:
H. Loman
A. H. *Loman-Bargeman
G. Loman
Vorden, 11 januari 1963.
D 2.
De begrafenis heeft dinsdag 15 januari
op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

H. H. Landbouwers
Breng ons nu

de paardetaigen
ter reparatie
Als straks het werk
weer aan komt, hebt
U de spullen klaar.
Kijk U ze even na?
Vriendelijk dank.
De Sadlermeister

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

Heden overleed na een langdurige ziekte onze lieve vader, behuwd- en grootvader
jan Marinus Pelgrum
weduwnaar van Aa. Ja. Huurnink.
eerder van Ma. Voskamp.
in de ouderdom van 79 jaar.
G. J. Pelgrum
A. J. Pelgrum-Jolink
en kleinkinderen

inleveren vóór l februari a.s.

Veilig Verkeer
Voelt u zich in 't verkeer als
op glad ijs?
^^

Verkeerssleutelcursus
o.l.v. Wachtmeester Verheul.
Cursusavonden op maandag en wel de
eerste op 4 februari 's avonds 8 uur in
zaal Eskes.
Gaarne spoedige opgave bijt
Politiebureau, Raadhuisstraat 5, Telef. 1230
Wachtm. Verheul, H. K. v. Gelreweg 35,
Telef. 1468
Secr. Joh. J. v. Dijk, Julianalaan 2

Dorpsstraat 8 - VORDEN - Telef. 1329

89 et

Wij hebben ze weer.
Jus d' Orange, met veredelde smaak, grote fles 169 et
Volledig gevitamineerde margarine, 3 pakjes
79 et
Speciaal voor hen
die nog geen bezoek aan onze zaak hebben'gebracht.
500 gram fijnste belegen keurkaas
159 et of
500 gram fijnste jonge Goudse keurkaas 149 et
Geef ze eens een glas vol kersen,
de kinderen vinden het zo lekker
nu extra voordelig, grote pot meikersen op sap 129 et
Lolly's, de kinderen zijn er dol op, 10 stuks
39 et
100 gram bruine ijscups en
100 gram witte ijscups
samen 89 et
7 forse chocolade repen
98 et

Een buitenkansje!
Poederkoffie per busje
Elk tweede busje voor het halve geld.

149 et

89 et
89 et
39 et

Duizenden blikjes verkochten wij reeds!
Ananas, 2 blikjes

95 et

Italiaanse tomatenpuree, deze week 4 blikjes

49 et

Speciaal aanbevolen, Smulkoekjes v.a. 59 et per 250 gr.

'"Nutsgebouw™

Vis op uw disl
Sardines, 3 blikjes
Grote blikken sardines, 2 blik
Haring in tomatensaus, 3 blikjes
Verder tonijn, pink zalm, vuurrode zalm,
extra grote blikken zalm etc.

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema -

BREEK DE SLEUR
en ga ook naar ALBERS.
In onze zaak zijn nog veel meer enorme aanbiedingen.

Deventer

Zondag 20 januari, S uur

In de macht der Indianen
met: Randolp Scott - Barbara Hale.
Men verdacht hem van lafheid . . . .
maar hij was de moedigste van alle
helden van het WILDE WESTEN.
Toegang 14 jaar

D

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

1 hulpmonteur

Op veler verzoek nog één keer.
2 bl. soepballen ± 60 stuks

Onze vleeswaren een streling voor de tong!
Boerenmetworst, 200 gram
Snijworst, 200 gram
Boterhamworst, 150 gram

De teraardebestelling zal plaats hebben
op donderdag 17 januari om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

1 leerling monteur

Groente duur en niet te koop, en deze week tegen
prijzen anno 1930
Ltr.bl. appelmoes van goudreinetten van 98 nu 69 et
Ltr.bl. capucijners kant en klaar
van 89 nu 59 et
Ltr.bl. bruine bonen kant en klaar van 89 nu 59 et
Ltr.bl. erwten met wortelen
van 69 nu 49 et
Ltr.bl. spinazie uitgezochte kwaliteit van 69 nu 49 et
Ltr.bl. sperciebonen
van 89 nu 69 et
Ltr.bl. doperwten middel I
van 89 nu 79 et
en als toetje litersbl. peertjes op sap van 98 nu 79 et
Ziet U het grote voordeel, profiteert er dan direkt
van, want de voorraad is klein.

Voor een lekkere bowl!
Litersblikken ananas
139 et
Litersblikken perziken
139 et
Litersblikken aardbeien
139 et
Verder uit alle landen de heerlijkste vruchten op sap

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

P. C. Nipius, Zutphen Automobielbedrijf T. J. BOESVELD
Laarstraat 5

Inleggers worden verzocht
hun spaarbankboekjes voor
rentebijschrijving te willen

Vorden, 12 januari 1963.
„'t Groot Enzerink".

Gevraagd wegens dienstplicht:

't is echt geen vergissing; onze prijzen zijn dit
keer zo ongekend laag dat U er wel van moet
profiteren.

Het snoepje van de week.

INLEVERING SPAARBANKBOEKJES

Volg dan de

Nee, Mevrouw,

Nederl. Ver. voor Sexuele Hervorming
Afd. Zutphen - Tel. 06750-4319
Inlichtingen: Dr. J. Rutgershuis
woendagsavonds van 7 tot 10 uur.
Lammersstraat 3a

-

Zutphen

98 et
115 et
98 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Kwaliteit is no. 1

zegt Uw bakker!

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

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

PROFITEER HIERVAN!

Adverteer regelmatig
Haal het bij UW BAKKER.

in
CONTACT

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500
500

gram
gram
gram
gram
gram
gram

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

Groot en klein

et
et
et
et
et
et

grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

M. Krijt, Dorpsstraat
Lunchroom „de Rotonde"
VRAAGT voor alle voorkomende
werkzaamheden

een flink meisje
Tel. 1519

Kerkstraat 3, Vorden.

Gevraagd meisje voor
dag of dag en nacht,
meer hulp aanwezig.
Zaterdagsmiddags,
zondags en 's avonds
vrij. Hoog loon. Reiskosten worden vergoed. Mevr. Mulder,
Hoofdstraat 136,
Apeldoorn
Tel. 06760-12075.

Fakkamel
Veel voordeliger dan volle
melk. Prima kalveren en
straks..
beste koeien.
VERKRIJGBAAR BI/:

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen

A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e - KRANENBURG

naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Telefoon 1531

Almenseweg 12

Bij

H.H. Landbouwers!

(Centra
bent u goedkoper uit!

+
•
•
^
4t

Bij l pak koffie
l Groninger koek voor 79
200 gram advokaatsprits
65
500 grnm vermicelli
48
2 blikjes soepballetjes
105
l grote rookworst
98
l blik doperwten -j- wortelen 59
l blik doperwten
79
l blik sperciebonen
85

H. Voskamp
et
et
et
et
et
et
et
et

BIJ ELK BLIK GROENTE:
l blik appelmoes voor 69 et
Bij 2 pakken Omo theedoek GRATIS
Groot pak Castella parels
l klein pak GRATIS
100 gam rookvlees
59 et
100 gram baconspek
59 et

Levensmiddeknbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg

- Telefoon H l 5

Uw schaatsen
bij

In verband met opname in
het ziekenhuis van
H, BLOEMKOLK, neemt

Barink geslepen

zijn werkelijk weer
scherp en recht

Openbare Kennisgeving
Vanaf l januari 1963 worden voor
KASTEEL „VORDEN" en omgeving

geen wandelkaarten
meer uitgegeven en is de

toegang verboden
Ook het schaatsenrijclen op
de Slotgracht is verboden.

Concordia Hengelo-G.
Volgende week zaterdag 26 januari

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Molenw. 17 (tel. 06752-1503)
tijdelijk
waar.

de

varkenshandel

Doch u kunt uw varkens ook
:kMul< adres.
opgeven op het bekaacle
Hopende op uw medewerking in deze.
Bij voorbaat hartelijk dank.
BILJARTEN ^
In klasse C I van het Biljartdistr^^,Doetinchem
en Omstreken" werd de ontmoeting Trefpunt Kruisberg I—KOT I uitgesteld.
KOT II verrichtte in klasse D II een fraaie prestatie door koploper 't Averenck IV met een 6—2 nederlaag huiswaarts te sturen. KOT II is nu opgeklommen naar de tweede plaats.
In klasse E I bezette KOT III de tweede plaat achter Concordia III uit Hengelo. De voorsprong van
Concordia bedroeg 11 punten doch zij had 2 wedstrijden meer gespeeld.
Deze achterstallige wedstrijden hebben de KOT-ers
deze week ingehaald. In Doetinchem werd gespeeld
tegen Meulenbrugge II welke ontmoeting in een
4—4 gelijkspel eindigde. De tweede wedstrijd die
KOT III speelde was vrijdagavond thuis tegen
Princesse II, eveneens uit Doetinchem. Deze ontmoeting eindigde in een 6—2 overwinning voor de
Vordenaren.
KOT IV kon het in dezelfde klasse niet bolwerken
tegen Slot II. De Doetinchemmers behaalden een
ruime zegen 2—6.
A.s. week zal KOT I thuis de strijd aanbinden met
Anker I uit Doetinchem dat met Martin I de leiding
heeft in C I.
KOT II krijgt het zwaar te verduren nu zij in Hummelo op bezoek gaat bij VOP I. Tot slot staat er de
plaatselijke ontmoeting KOT IV—KOT III op het
programma, waarbij de punten wel bij de derde uitgave van KOT terecht zullen komen.
In Hengelo worden momenteel de persoonlijke biljartkampioenschappen 3e klas gespeeld waaraan
van KOT-zijde de volgende spelers deelnemen n.l.
H. Zieverink, G. Helle wegen en H. Meijerman.
In het biljartdistrict „De IJsselkring" ontmoetten
de Vordense clubs De Zon I en De Zon II elkaar
vrijdagavond. Voordat deze wedstrijd gespeeld
werd stond De Zon I op de 4e plaats met 4 punten
achterstand op Ons Genoegen II, terwijl de Zon II
de laatste plaats bezette.
Tot ieders verrassing toonde De Zon II zich in deze
ontmoeting uitstekend op dreef en gaf haar „grotere broer" geen schijn van kans door met 6—2 te
zegevieren. Ondanks deze uitslag blijven beide
teams dezelfde positie op de ranglijst innemen.
Deze week speelt de Zon I thuis tegen KOT I uit
Wichmond, terwijl De Zon II op bezoek gaat bij
Java I.
DE BALLONVAART
Volgende week woensdag komen Nini en Jan Boesman in het Nutsgebouw vertellen over de vele avonturen, die ze tijdens hun ballonvaarten beleefd hebben. Daar deze belevenissen ook vooral de jongeren
zullen boeien heeft het Nutsbestuur de sympathieke
geste gehad alle leerlingen van het voortgezet onderwijs gratis toegang te geven.

DAMMEN
Het tweede tiental van D.C.V. is de laatste tijd
slecht op dreef, want het verloor zowel van D.C.R. I
uit Ruurlo alsmede van D.C.H. I uit Hengelo.
Weliswaar werd de ontmoeting tegen Ruurlo met
de stand 9—9 beëindigd, doch de ene afgebroken
partij staat duidelijk op winst voor D.C.R., zodat
de einduitslag wel 11—9 in het voordeel van D.C.R.
zal worden.
Vrijdagavond tegen D.C.H, uit Hengelo kregen de
Vordenaren een 13—7 nederlaag te slikken. In deze
ontmoeting slaagde zelfs geen enkele D.C.V.-speler
erin om een party te winnen.
Voor de onderlinge competitie van D.C.V. werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Harmsen-Oukes
2—0; Dekker—Bello l—1; Klein Bramel-Ter Beest
afgebroken; Stegeman—Derks 2—0; De Boer—
Wildeboer O—2; Nijenhuis—Wansink l—1; Hulshof— Emsbroek 2—0; Geerken—Breuker 2—0; Esselink—Klein Brinke l—1; Nijenhuis—Harmsen
1—1.

Bronch i letten
Hoestdrcmk in tabletvorm. 95ct

VORDEN SE SCHOOLJEUGD
OP DE SCHAATS
Onder auspiciën van de Sportcommissie Lichamelijke Opvoeding in de gemeente Vorden werd, dank
zij de medewerking van IJsvereniging „Wildenborch" voor de jongens en meisjes van alle lagere
scholen in de gemeente Vorden schaatswedstrijden
georganiseerd.
Onder ideale weersomstandigheden vonden deze
wedstrijden plaats op de ijsbaan „Wildenborch". De
Rijksinspecteur van het Lager Onderwijs, de heer
Verburg, was hierbij aanwezig.
Het aantal deelnemers was dermate groot dat alle
wedstrijden op de chronometer genoteerd moesten
worden en aan de hand van de gemaakte tijden kon
de uitslag voor de 9 groepen als volgt opgemaakt
worden:
Jongens 7, 8 en 9 jaar: 1. Bennie Aalderink; 2. Han
Pelgrum; 3. Wim Berenpas; 4. Robbie Derksen;
5. Free Bargeman.
Jongens 10 jaar: 1. Renee Kettelarij; 2. Hans Schouten; 3. Gerrit Wentink; 4. Jodie Spanhaak; 5. Harry
Korenblik.
Jongens 11 jaar: i. Frits Bleumink; 2. Jan Leunk;
3. Gerrit Oukes; 4. Hein Schotsman; 5. Goof v. d.
Peijl.
Jongens 12 jaar: 1. Wim Groot Jebbink; 2. Gaspar
Wechgelaar; 3. Johnny van Dijk;
Bargeman; 5. Marinus Wassink.
Jongens 13 jaar: 1. Arno Kam
; 2. Wim
Poorterman; 3. Henk Gosselin
t Kluiter;
5. Bert Kulsdom.
Meisjes 7, 8 en 9 jaar: Anneke
.n; 2. Erna
Braakhekke; 3. Gerdien Brink
4. Marijke
Ribbers; 5. Dineke Bogchelman.
Meisjes 10 jaar: 1. Bertha Tiessink; 2. Gerda Leusink; 3. Stien Bordeux; 4. Alice Bogchelman; 5.
Gerda Kamperman.
Meisjes 11 jaar: 1. Toos Visser; 2. Lidie Koning;
3. Agnes Koers; 4. Stienie Teunissen; 5. Alie Bannink.
Meisjes 12 jaar: 1. Juultje Bordeaux; 2. Jannie
Wuestenenk; 3. Truus Oonk; 4. José van Dorsten;
5. Hermien Robbersen.

Dotnes handen
ruw of schraal

••^.—a^BB U A MC A . f

VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"
Het eerste 6-tal van „De Kraanvogels" heeft van
haar reis naar Zutphen niet veel plezier gehad.
In de eerste ontmoeting van het nieuwe jaar tegen
Wilhelmina 2 uit Zutphen konden de Zutphense dames de volle winst behalen.
Het Vordense team was vooral in de eerste set
slecht op dreef. Men beging de ene fout na de andere, waardoor de Zutphense dames reeds vrij spoedig een grote voorsprong namen. Het werd uiteindelijk een verdiende 15—l zege voor Wilhelmina.
In de 2de set ging het iets beter, maar ook nu konden de gastvrouwen de overwinning behalen (15-5)
waardoor zij met 2—O hadden gewonnen.
DE KRAANVOGELS I—SET UP I (Zutphen)
0—2
Het sterke damesteam van Set Up I, dat nu i••
bijna de gehele competitie aan kop gaat slaagde
er in om de Kranenburgse dames in 2 sets te slaan.
Na een betrekkelijk goed begin, waarbij de Kraanvogels door enkele krachtige smashes gelijk op bleven gaan, liepen de Zutphense dames steeds verder
uit. Hoewel de gasten probeerden door time-out nog
op te halen, lukte hen dit slechts gedeeltelijk. Set
Up won de eerste set met 15—7.
In de tweede partij bleef het Zutphense 6-tal de toon
aangeven en leden de Kraanvogels nu een 15—4
nederlaag, waardoor het pleit met 2—O in Set Ups
voordeel werd beslecht.
In de gehele bondscompetitie van de afd. Zutphen
NEVOBO hebben de Kraanvogels nu uit 10 competitiewedstrijden 12 punten t.w. 6 gewonnen en
4 verloren.
LOOP DER BEVOLKING
Op l januari 1962 waren er in Vorden 3132 mannen
en 3125 vrouwen woonachtig.
In de loop van het jaar werden 61 jongens en 5!)
meisjes geboren, terwijl zich 158 mannelijke en 185
vrouwelijke personen binnen de grenzen van Vorden
vestigden. 33 mannen en 25 vrouwen gingen door
overlijden van ons heen, terwijl 164 mannen en 192
vrouwen naar elders vertrokken.
Op l januari van dit jaar bedroeg het zielental
derhalve 3154 mannen en 3152 vrouwen. Totaal
6306 inwoners. Een vooruitgang van 49 inwoIn het afgelopen jaar werden 38 huwelijken voltrokken.
DISTRICTKAMPIOENSCHAP DAM M KN
Onze plaatsgenoot Harmsen, is in de vierde ronde
tijdens de voorwedstrijden om het persoonlijk kampioenschap District Oost K.N.D.B., uitgeschakeld
voor één der f inaleplaatsen. In de ontmoeting tegen
v. d. Linden moest Harmsen nl. met een 2—O neder
laag genoegen nemen.
In de hoofdklasse zaterdaggroep speelde onze
;>!aatsgenoot Geerken remise tegen Steenhuis uit
Varsseveld.
WOLTERING VERLOOR VAN KEMPKRMAN
Onze plaatsgenoot J. Wolterink heeft in de vijfde
ronde om het jeugddumkampioenschap van Gelderland, welke in Arnhem werd gehouden met 2—O
zijn meerdere moeten erkennen in Kemperman uit
Huissen (oud-jeugdkampioen 1961).
Het is geen gemakkelijke zege geworden voor Kemperman, want Woltering bood goede tegenstand. In
het eindspel stond Woltering l schijf achter, Kemperman offerde toen l schijf en kon doorlopen naar
dam, waardoor Woltering in verloren posiite stond.
Zaterdag a.s. zal het toernooi worden voortgezet
waarbij Woltering zal uitkomen tegen Hermelink
uit Ulft.

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven,
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed
Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toeuertrouwen.

Nieuwstad 12

Vorden

Telefoon 1404

