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WAARSCHUWING
De groepscommandant der rijkspolitie deelt, wel-
licht ten 'overvloede, mede, dat het nog steeds
verboden, is, honden te laten los lopen, OOK AL
ZUN ZE INGEËNT. Bij overtreding wordt proces-
verbaal opgemaakt en men zij dus gewaarschuwd.

EEN WOORD VAN DANK

Burgemeester en Wethouders van Vorden hebben
veel waardering voor de spontane wijze waarop in
de verschillende buurtschappen door de bewoners
aan het sneeuwvrij maken van de wegen is meege-
holpen.
Hierbij valt tevens de goede samenwerking te roe-
men met de sneeuwruimers van gemeentewerken,
die de afgelopen weken bijna onafgebroken in touw
zijn geweest voor het begaanbaar maken der wegen.
Het gemeentebestuur doet een beroep op de inwo-
ners van Vorden, ook in verder voorkomende nood-
gevallen van hun medewerking te doen blijken.
Hierbij wordt gedacht aan de periode van opdooi,
welke na de vorstperiode te verwachten is.
Het vervoer op de buitenwegen zal dan wellicht
noodgedwongen moeten worden beperkt. Burge-
meester en Wethouders dringen er daarom op aan
zware vrachten zo mogelijk nog tydens de vorst-
periode te doen vervoeren.

Nutsbibliotheek Yorden

GEOPEND: Dinsdags van 4.30-5.30 uur
's Zaterdags van 4-5.30 uur

Vrijdagavond vervalt.

PERSOONLIJK DAMKAMPIOENSCHAP
Nijenhuis na twee slopende beslissingswedstrijden

in finale
Het is onze plaatsgenoot Nijenhuis gelukt zich na
twee enerverende beslissingswedstrijden te plaat-
sen voor de finale om het persoonlijk kampioen-
schap dammen van het District Oost K.N.D.B.
Na de vierde ronde was de situatie in de zaterdag-
grocp zo, dat Nijenhuis (Vorden) en v. d. Linden
(Brummen) de eerste plaats bezetten met 4 punten
uit 3 wed^i ijdo.n, op de voet gevolgd door van Beu-
sekom (Brummen) met 4 punten uit 4 wedstrijden.
De overige deelnemers in deze groep waren reeds
voor een plaats in de finale uitgeschakeld. Hier
moest alleen nog gespeeld worden de ontmoeting
v. d. Linden—Nijenhuis.
Wanneer deze wedstrijd in remise zou eindigen dan
mochten beide spelers met de twee hoogstgeplaat-
sten van de vrijdag-groep uitmaken wie zich t.z.t.
kampioen van het district Oost kan noemen, ter-
wijl voor twee van de vier finalisten de mogelijk-
heid bestaat om deel te nemen aan de kampioen
schappen van Gelderland, welke te Arnhem wor-
den gehouden.
Donderdagavond werd de ontmoeting tussen v. d.
Linden en Nijenhuis in Brummen gespeeld. Beide
spelers deden hun sportieve plicht, ten opzichte van
van Beusekom. Het was een fraaie partij die tot
het eindspel gelijk opging. In deze fase van de strijd
deed Nijenhuis echter een paar zwakke zetten,
waarvan de sterk spelende v. d. Linden dankbaar
gebruik maakte en een schijf voor kwam. Nijen-
huis kon deze achterstand niet meer goed maken
en moest beide punten aan v. d. Linden laten die
zich daarmede plaatste voor de finale.
Nijenhuis en van Beusekom waren nu gelijk ge-
ëindigd en moesten in een beslissingswedstrijd uit-
maken wie de tweede finalist zou worden. Deze
partij werd vrijdagavond j.l. in zaal Eskes te Vor-
den gespeeld. Nijenhuis speelde fel aanvallend en
scheen rechtstreeks op de overwinning af te steve-
nen, doch van Beusekom verdedigde zich bekwaam
en slaagde er alsnog in om tot remise te komen.
Deze wedstrijd moest dus opnieuw gespeeld wor-
den, hetgeen reeds zaterdagmiddag geschiedde.
Ook deze ontmoeting werd in zaal Eskes te Vorden
gespeeld. Na een boeiende partij gelukte het Nijen-
huis uiteindelijk in het eindspel 2 schijven winst te
behalen om daarna als overwinnaar uit het strijd-
perk te komen en zich eveneens te plaatsen voor
do finale.
In de tweede klas leed onze plaatsgenoot Wiersma
deze week een nederlaag tegen Fr. Hoebink uit
Hengelo. Deze partij, die gelijk opging, werd door
Wiersma „op tyd" verloren. In deze klasse is de
strijd nog volkomen open want zowel Wiersma en
Norde (beide uit Vorden), Hoebink (Hengelo) en
Nikkels (Doetinchem) hebben nog kans op de titel.
Deze week zal het programma van de tweede klas
worden voortgezet.

BIOSCOOP
„De wereld van Suzie Wong" is de film van zondag-
avond en speelt zich af in de miljoenenstad Hong-
kong. Hier ontmoeten de Oosterse en Westerse we-
reld elkaar in een prachtig verfilmd verhaal, ge-
baseerd op een beroemde roman. Enorme weelde
en bittere armoede leven hier dicht naast elkaar.
Een ontroerende liefde van een oosters meisje voor
een Westerse man is het hoofdmotief van deze bij-
zondere film.

KERKDIENSTEN donderdag 24 januari.

Her u. Kerk
7.45 uur n. m. Pastoor Bodewes, Ds. J. D. te
Winkel en Ds. J. H. Jansen.
Gebedsdienst voor de eenheid der christenen.

Zondag 27 januari.

Heru. Kerk.
10 uur Mej. H. Valk..
7.15 uur Ds. R. Riphaagen, van Epse.

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

GereJ. 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. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

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 A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Geen aanvoer van biggen.

Bu: gelijke stand van 16 t.m. 22 januari.
Geboren: z. van ^fcVesselink en B. Bulten;
d. van A. L. VelOTFst en G. Soek; z. van
F. P Smit en M G.Wahl.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

TACHTIGJARIGE KREEG SCHAATSEN
't Was de heer H. Sissing uit Uithuizermeden. Hij
kreeg een paar nieuwe noren als dank van de
ijsvereniging en heeft daarop al weer vele rond-
jes gemaakt. Hij kan zich dus rustig op glad ijs
begeven. Dat moet U natuurlijk (figuurlijk) niet
doen. U gaat niet over één nacht ijs en daarom
kiest U de veilige kollektie in rijwielen bij Tragter.
Daar zult U (al wordt U 80) altijd tevreden aan
terug denken. (adv.)

PUROL in huls!
Bij brand- «o snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid

FINALE JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP
GELDERLAND

Hermelink wint van Woltering
In de finale om het jeugdkampioenschap van Gel-
derland zette de Ulftenaar Hermelink zijn opmars
voort door onze plaatsgenoot Woltering een neder-
laag toe te brengen.
In het begin waren beide spelers goed tegen elkaar
opgewassen, doch in het eindspel geraakte Wolte-
ring in tijdnood. Na een slagzet, gevolgd door een
afruil gelukte het Hermelink één schijf winst te
behalen. Enkele zetten daarna kon Hermelink met
een schijf „doorlopen" naar dam, waardoor Wol-
tering een verloren wedstrijd speelde.
De overige uitslagen van zaterdag j.l. waren: van
Loon—Brummelkamp 2—O en Kemperman—Valen
l—1. De vastgestelde ontmoetingen tussen Buis—
Bax en v. d. Looy—Koedam werden afgelast, om-
dat deze spelers tengevolge van de weersomstan-
digheden niet tijdig in Arnhem konden zijn.
Na zes ronden is de stand als volgt: Kemperman
(Huissen) 6 gespeeld 10 punten; 2. Hermelink
(Ulft) 6 gesp. 9 punten; 3. v. d. Looy (Angeren)
5 gesp. 7 punten; 4. Valen (Velp) 6 gesp. 7 punten;
5. Buis (Ochten) 5 gesp. 6 punten; 6. van Loon
(Velp) 6 gesp. 6 punten; 7. Bax (Tiel) 5 gesp. 4
punten; 8. Woltering (Vorden) 6 gesp. 4 punten;
9. Koedam (Ochten) 5 gesp. 3 punten; 10. Brum-
melkamp (Vaassen) 6 gesp. O punten.
Zaterdag a.s. wordt het toernooi in het A.B.C, kof-
fiehuis te Arnhem voortgezet met de volgende wed-
strijden: Buis-Koedam; Valen—v. d. Looy; Brum-
melkamp—Kemperman; Hermelink—van Loon en
Bax—Woltering.

LEDENVERGADERING C.J.B.T.B.
Onder leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr. hiek
de Afdeling Vorden van de C.J.B.T.B. in de zaa
van de heer Eskes een matig bezochte ledenverga
ring. De voorzitter verwelkomde in het bijzonder
de heer Kamperman uit Warnsveld (leraar aan hè
Baudartius Lyceum te Zutphen) en zyn echtgenote
Er werd medegedeeld dat op l februari te Arnhem
de wintertoogdag zal worden gehouden. Deze za
door enige leden van de afdeling worden bezocht
Op 29 januari zal te Utrecht de jaarvergadering
van de gezamenlyke chr. jeugdorganisaties plaat
vinden. Getracht zal worden midden februari een
winterexcursie te organiseren.
Vervolgens besprak de heer Kamperman zijn ver-
blijf en reiservaringen in de Scandinavische landen
Spreker deelde mede dat Denemarken 4%, Zweden
7 en Noorwegen 4 miljoen inwoners telt. Deze lan-
den zijn dus lang niet zo dicht bevolkt als Neder-
land.
Denemarken is een land met een vrijwel gelijk-
matige zandachtige bodem. Er is maar een betrek-
kelijk klein kwantum leem en kleigrond. In Ko-
penhagen vindt men een prachtig standbeeld van
de beroemde sprookjesschrijver Andersen. Op de
z.g. binnenhaven treft men het koninklijk paleis
aan met het standbeeld van Koning Frederik de
Tweede.
In het zuiden van Zweden wordt over het algemeen
landbouw beoefend. Overigens is hier veel bosbe-
drijf. De houtindustrie neemt hier dan ook een voor-
name plaats in. Voor de landbouw is het geringe
weiland een handicap.
In Noorwegen vindt men landbouwbedrijven met
een gemiddelde grootte van 10 ha. De jonge plat-
telandsjeugd neemt al veel hun vlucht naar de fa-
brieken in de stad.
Doch ook dit bevredigt hen niet geheel, vandaar
dat er veel jeugdzelfmoorden voorkomen. In Oslo
vindt men de prachtige Domkerk met op de hoofd-
ingang de Zaligsprekingen.
In genoemde landen is een opgeruimde, gastvrrje
bevolking. De heer Kamperman verduidelijkte het
gesprokene met prachtige dia's.
De voorzitter dankte de heer en mevr. Kamperman
voor het gebodende. £*»

GEMEEN^TAPSZIN
Ook in deze barre ongekende winter laat de Del-
dense buurtvereniging zich niet onbetuigd. Door
het bestuur waren alle mannelijke leden uit de ver-
eniging uitgenodigd maandag j.l. aan het sneeuw-
ruimen deel te nemen. ^^
Zo zagen wij ongeveer ^B<um bezig het Deldense
wegennet vrij van stuifsnRuw te maken, zodat de
wegen in deze buurtschap weer goed begaanbaar
zijn. De omwonenden zorgden voor warme dranken.
Voor hun gemeenschapszin komt hun dan ook alle lof
toe. Hier komt weer duidelijk de spreuk „Eendracht
maakt macht" op de voorgrond.
Ook in andere delen van de gemeenten hebben de
bewoners blijk van hun gemeenschapszin gegeven.
Met de mensen van gemeentewerken werd geza-
menlijk gewerkt om de hoofdverbindingswegen
weer begaanbaar te maken.

PLATTELANDSVROUWEN EN B.O.L.H.
In de zaal van Hotel Brandenbarg hebben de plat-
telandsvrouwen en de leden van de B.O.L.H. een
gezamenlijke byeenkomst gehouden. De presidente
van de plattelandsvrouwen, mej. Meinen, heette de
talrijke aanwezigen hartelijk welkom en kon tot
haar vreugde ook weer enige nieuwe leden begroe-
ten.
Nadat ze verschillende mededelingen had gedaan,
vestigde zij ook de aandacht op de cursus aan de
Volkshogelschool te Eerbeek.
Hierna was het woord aan de heer Knoop uit Deven-
ter die sprak over het onderwerp „Spanningen in
ons gezinsleven".
Hy besprak hierbij de moderne problemen in onze
maatschappij die ook het platteland beroeren. Hij
ging in op de veranderde situaties van het gezin
en in het bijzonder van het plattelandsgezin. Ook
werden verschillende huwelijksproblemen onder de
loepe genomen waarbij ook de verantwoorde ge-
zinsvorming ter sprake kwam. Het gezin dient te
leven vanuit arbeid, spelregel, vrijheid en geloof.
Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen,
die door een forum werden beantwoord. Dit forum
was samengesteld uit leden van beide verenigingen,
onder voorzitterschap van de heer Knoop.
Mej. Vruggink, president van de B.O.L.H., besloot
deze avond met dank aan de begaafde spreker voor
zyn leerzame lezing en aan de leden van het forum
voor hun medewerking aan het welslagen van deze
bijeenkomst.

AANRIJDING
Een vrachtwagenchauffeur wilde ter hoogte van de
kruidenierszaak van de heer Pardij s in de Dorps-
straat een drietal wagens die daar geparkeerd ston-
den passeren juist op het moment toen uit de tegen-
overgestelde richting een personenauto (lelijk
eendje) naderde.
Hoewel de chauffeur van de combinatie remde om
een botsing te voorkomen kon deze niet meer ver-
hinderen dat door de gladheid van de weg zijn voer-
tuig tegen de tegenligger schoof. De personenauto
liep daarbij zware schade op. Persoonlijke ongeluk-
ken deden zich gelukkig niet voor.

Rubberlaarzen
STEEDS VOORRADIG

Ook in wit en bruin

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

BILJARTEN
Het eerste elftal van de biljartver. KOT speelde
deze week thuis tegen 't Anker I, koploper van
klasse CI van het Biljartdistrict Doetinchem &
Omstreken.
Het is de Vordenaren niet gelukt de sterke Doe-
tinchemse ploeg een nederlaag toe te brengen. Het
Anker won nl. verdiend met 2—4. Hierbij mag niet
onvermeld blyven dat de Anker-speler Dolders een
prachtige partij speelde en een hoogste serie scoor-
de van 169 caramboles. De heer KI, Hekkelder redde
de eer voor de thuisclub door tegen van Onna te
zegevieren.
In klasse D II consolideerde KOT II haar goede
vorm van de laatste tijd door de moeilyke uitwed-
strijd tegen Vop I uit Hummelo met 6—2 te winnen.
De Vordenaar H. Meyerman scoorde hier de hoog-
ste serie nl. 14 caramboles. De heer G. Hellewegen
behaalde in zijn party tegen Veldkamp het beste
gemiddelde nl. 3,59.
De plaatselijke ontmoeting tussen KOT IV en KOT
III is, ondanks de uitstekende tegenstand dat het
vierde bood, in een verdiende 6—2 overwinning voor
KOT III geëindigd. De heer J. Jansen scoorde een
hoogste serie van 18 caramboles, terwyl zijn ge-
middelde (eveneens het hoogste) 2,33 bedroeg. Door
deze overwinning bly'ft KOT III haar goede kans
op het kampioenschap behouden.
Bij de in Hengelo gehouden biljartkampioenschap-
pen 8e klas persoonlijk bereikte onze plaatsgenoot,
H. Meyerman de 3e plaats, terwijl G. Hellewegen
op de 5e plaats beslag wist te leggen.
Deze week zal de reeds enkele malen uitgestelde
wedstrijd tussen Trefpunt Kruisberg I en KOT I
te Doetinchem gespeeld worden.

KOT II krijgt thuis bezoek van Eykeboom II uit
de Keyenburg. Ook KOT III speelt thuis en wel
tegen Trefpunt Kruisberg III uit Doetinchem. Voor
KOT IV zal, nu het in Hengelo op bezoek gaat bij
't Averenck V, wel met lege handen huiswaarts
keren.
In het biljartdistiïct „De IJsselkring" schijnt Da
Zon I dit seizoen een abonnement te hebben op ge-
lijke spelen. In de thuiswedstrijd tegen KOT I uit
Wichmond werd nl. het zoveelste gelykspel bevoch-
ten (4—i).
De gedetailleerde uitslagen waren: H. Hartelman
46(58)—J. Bannink 59(59); L. IJsseldy'k 89(105—
H. Helmink 65(65); H. Wonnink 75(75)—W. Hel-
mink 30(63); B. Schoemaker 62(62)—J. Zevalking
56(63). Hoogste serie H. Wonink 12 caramboles.
De Zon II liet het er in de uitwedstrijd tegen Java I
lelijk bijzitten en kreeg een 6—2 nederlaag te slik-
ken. Hier waren de individuele uitslagen; J. Arens
40(40)—G. Bruggink 32(40); J. Kok 58(58)—Th.
Seesink 36(40); W. Pierik 29(76)— A. Nijenhuis
45(45); B. Bouwmeester 44(44)—H. Takkenkamp
35(40). De hoogste serie, 8 caramboles, scoorde J.
Kok.
Deze week gaat De Zon I op bezoek bij Ons Genoe-
gen II, terwijl De Zon II vrydagavond in Vorden de
strijd aanbindt met Excelsior I.

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg: met

RONDOM HET ZIEKBED
Over bovengenoemd onderwerp sprak de heer A.
Spaargaren te Haarlem voor de afdeling Vorden
van de Ned. Chr. Vrouwenbond.
Aan de hand van vele voorbeelden gaf spreker aan
hoe onze houding tegen langdurige zieken moet
zijn. Men moet niet vol van zichzelf zijn, maar zich
proberen in te denken wat de ander bezighoudt.
Een langdurige patiënt is kritisch ingesteld. Merkt
deze, dat wij b.v. geen tyd hebben, dan sluit hij
zich toe.
Ziekte is een algemeen gevolg van de zonde, maar
dit mag men niet persoonlijk toepassen, aldus spr.
Ook kan ziekte in verband staan met slechte ver-
houdingen tot onze naaste.
Met de wens dat allen een goed inzicht mochten
tiebben verkregen op het ingewikkelde samenstel,
dat mens is, beëindigde spreker deze boeiende cau-
erie.



VIVO-SPECIALITEITEN

Piek Ups (Unox)
Blikje a 140 gram . . .

Gesneden zoetzuur
literspot

Pannekoekmeel
Koopmans; pak 500 gram .
met 5 wapentjes

Volvette kaas
jong, 500 gram . . . .

Saks. leverworst
Stukje a l 50 gram

Mooie kop en schotel
van 98 et voor .

109
78

bij l pak
KOFFIE VAN ACKERMAN

139
54
49

148

Met ook
nog uw
gratis
VWO-
wapens

Geldig
(van

24
t.m.

30 jan.

VIVO kruideniers:

óieed» «m£er. KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/t Hoge

H.H. Landbouwers!
In aansluiting op de advertentie van vorige week, delen
wij U nog mede, dat zowel
A. Meenink, tel. 1573 als H. Voskamp,
tel. 1503
de VARKENSHANDEL van H. BLOEMKOLK waar-
nemen tijdens zijn ziekte.

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 • Telefoon 1379

Extra voordeel! Dubbelzegels 20% korting!

l rol Eierbeschuit
l zakje Espresso's (snoep)
l fles Koffiemelk
l pot Pindakaas
500 gr. Leeuwtjes (koekje)

32 et en 6 et zegelvoordeel
49 et en 10 et zegelvoordeel
97 et en 19 et zegelvoordeel
98 et en 20 et zegelvoordeel
79 et en 16 et zegelvoordeel

Potje/blikje Poederkoffie v. 188 vr. 178 et 36 et zegelvoordeel
l grote pot Poederkoffie v. 680 vr. 665 et en 133 et zegel voordeel
100 gram Snijworst
l blik Erwtensoep

42 et en 8 et zegelvoordeel
92 et en 18 et zegelvoordeel

l blik 200 gram Leverpastei 56 et en 11 et zegelvoordeel
250 gram Melange (koekje) 72 et en 7 et zegelvoordeel
l rol Marie
l busje Witte peper
l busje Noot
l pk. Bruine bonen extra
l zk. Bruine bonen
l pt. Bruine bonen
l pi.bakje Haring 4 st.
l zakje Smyrna rozijnen

52 et en 5 et zegelvoordeel
49-80 et (10%)
60-95 et (10%)

100 et en 10 et zegelvoordeel
92 et en 9 et zegelvoordeel
64 et en 6 et zegelvoordeel
95 et en 9 et zegelvoordeel
59 et en 6 et zegelvoordeel

BIJENHOF's FIJNHOUT BEWERKING N.V.
Meubelmakers-, Timmermans- en Aannemersbedrijf

M.H.
Hierbij delen wij U mede, dat dezer dagen ons bedrijf
verplaatst is van Zutphenseweg 42 naar ons nieuwe

Hier kunnen wij onze cliënten in een ruimere en beter
geoutilleerde omgeving ontvangen.
Telefonisch kunt U ons bereiken onder het oude nummer:
06752-1216. 's Avonds na 7 uur telefoon 06752-1617.

Bijenhof's Rijnhout Bewerking N.V.

Vorden, januari 1963.

Restant Kindermaillots 20% korting

Restant Kinder Rock and Roll kousen
78 et

Damespantalons nu 8,95

Zuiver leren Damesglacé's 6,95
enz. enz. Zie etalage's*

In verband met de zeer slechte, haast onbegaanbare

wegen, hebben wij besloten ook volgende week nog

10% korting
op alle voorradige artikelen te geven, zodat U allen

van onze opruiming kunt profiteren.

A. |. A. Ijelmink
Zutphenseweg 14

Complete woninginrichting Manufacturen

hkkamel
Veel voordeliger dan volle
melk. Prima kalveren en
straks beste koeien.

Eikenlaan D 138e - KRANENBURG

H.H. Landbouwers!
Hierbij deel ik u mede, dat
ik mij heden gevestigd heb als

erkend varkenshandelaar
in vette varkens

Ook voor NOODSLACHTING.

U wordt correct behandeld en ontvangt
de hoogste prijs!

Beleefd aanbevelend,

H. Gosselink jr.
Linde E 79a Vorden
telefoon (06752) 6677

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

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool. Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Retexturingbedrijf
„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 verven wij lederwaren
en suede in elke gewenste
modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

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

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragtor
Telefoon 1256

Steeds voorradig
nieuwe

Lely
kunstmeststrooierti

en
gebruikte

inruilstroolers
waaronder van alles.

C. W. SEEGERS
DREMPT

Telefoon (08334) 722

MONTUREN

ÏEHERW
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLAAR START

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f7.65 per fles

KEUNE

Z'J KUNHEN NIET
f!ÏËIÏl

WCTEN OOK DAT HCT DIE
IJZERSTERKE SOKKEN

can VAN....-

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

„SHEIT'
HMRDODE

Prima service en stipte
aflevering per tankauto:

Gebr. BARENDSEN
Zutphenseweg 23, Vorden

BH)f op goeda voat
mttUwgazondh«IdM

draag Vredeateln Laarzen!

Knielaar»
13.75
Maten 40 t/m 48
Zwart.

Kuitlaars
11.50

Maten 40 t/m 47
Zwart.

Vredestein
betekent tevreden rijn l

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel



Met qrote blijdschap
gevcu wij U kennis
van de geboorte van
onze zoon

Evert Jan

F. P. Smit
M. G. Smit-Wahl

Vorden, 19 jan. 1963.
Hotel
„'t Wapen v. Vorden"

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Hermina Hendrika
Marieke

A. L. Velhorst
G. Velhorst-Soek
Lucje

Vorden, 19 jan. 1963.
Burg. Galléestraat 25.

Mevr.v.Mourik-Spoor
vraagt zo spoedig mo-
gelijk een flink meis-
je voor de morgenuren.

Woensdag 30 januari
de gehele dag

gesloten
wegens
familieomstandigheden

CAFÉ „DE ZON"
Zutphenseweg

Babysit
Wanner U een avondje
uit wilt gaan en een
oppasser wenst bel dan
Vorden 1322.

Te koop z.g.a.n. lange
leren H EREN ƒ AS bij
G. H. Maertzdorff,

Staringstraat 1.

Te koop een z.g.a.n.
KINDERWAGEN,'n
z.g.a.n. VLOER-
KLEED ±180 bij 21/2
meter, een elektr. hand-
doekendroger.

van Gelreweg 3.

Rietmatten
ter bescherming tegen

de kou.

Pulp
zolang de voorraad

strekt.

A. W. UENK
Zutphenseweg C 60.

Telefoon 1327.

Tekoopde helft of vier-
del van een jonge vet-
te KOE, R, Rouwen-
horst, C 120.

Te koop de helft of
vierdels van een vette
KOE. G. J. Vruggink.
Delden, B 67.

Te koop een r.b. drag.
MAAL aan de telling
3 febr. vierk. stempel.
H. Weenk, B 20.

BIGGEN te koop bij
Weenk, Linde E 39.

Een toom BIGGEN
te koop. J. H. Nijen-
huis, D 119,

Kranenburg.

Zw.b. VAARSKALF
te koop. G. v. Veld-
huizen, B 104.

^fc^fr^"^^^—^^ ^^h* '̂̂ wv1^ ̂ »A '—^v*'"^h'̂ ~^y *^^*^*^^^^^^—^y "^^^^jfc^^h,
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Op woensdag 30 januari herdenken W

/ wij het heugelijke feit, dat de heer

% JAN ONLAND X

A 25 jaren aan onze zaak is verbonden, n
X X
X Wed. Hartman-Herfkens X
X P. Snoek X
X L. Snoek-Hartman en kinderen X

J. Dickman
X A. Dickman-Hartman en kinderen X
X J. Krabbenborg X
X D. Krabbenborg-Hartman en kind
X A. Hartman
X A. Hartman-Booltink en kind
X

i i

X

Gelegenheid tot feliciteren van 4—6 u.

Vorden, Zutphenseweg 24.

X

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 31 jan.

's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut.

Een filmstrip met een gezellig verhaal.

Indien het weer al te koud is,
gaat deze middag NIET door.

Eventueel inlichtingen: tel. 1305 of 1427

HEDEN DONDERDAGAVOND

voor de eenheid van de christenen
om 7.45 uur in de Herv. Kerk.

Deze dienst wordt geleid door Pastoor
Bodewes, Ds. te Winkel, Ds. Jansen.

Aan de bewoners
van de buurtschappen wordt verzocht,
bi| STERFGEVALLEN, alvorens

drukwerk en advertenties
te geven, eerst te informer
of op het vastgestelde uur de
lijkauto beschikbaar is.
U kunt dit ook telefonisch doen:
telefoon 1346.

Begrafenisdienst Diaconie.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Leden en Donateurs
van de

Voetbalvereniging „Vorden"
vergeet niet A.S. ZATERDAG de

FEESTAVOND te bezoeken in Hotel

Bakker. Aanvang 8 uur.

A.s. maandag 28 januari

is onze HERENSALON
de hele dag

gesloten

Raadhuisstraat

Kwaliteit is no. 1

zegt Uw bakker l

PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 januari, 8 uur

De wereld van Suzie Wong
met: William Holden - Nancy Kwan -
Sylvia Syms.

Een liefde bloeide op tegen de achter-
grond van het exotische Hongkong.

Toegang 18 jaar j
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

niet op zondag.

Veilig Verkeer
VORDEN

Daar wij de lessen voor de a.s.
VERKEERSCURSUS tijdig moeten
bestellen, zouden wij gaarne uiterlijk
maandag 28 januari 't juiste aantal

.deelnemers hieraan weten.
Wacht dus niet met uw opgave tot
de eerste cursusavond op 4 februari,

maar doe het direct.

Hierdoor delen wij onze geachte clientèle mede, dat wij onze zaak

in RIJWIELEN en RIJWIELREPARATIE met ingang van 24 januari

1963 hebben overgedragen aan

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg Vorden

Wij bevelen hem gaarne in Uw gunst aan en danken U voor het

genoten vertrouwen.

E. J. LETTINK, Almenseweg, Vorden

Resumerend op het bovenstaande houden wij ons beleefd aan-

bevolen voor het leveren en repareren van Rijwielen.
Hopende door een vlugge en nette bediening Uw gunst waardig te
worden, en niet te vergeten de goede kwaliteit van ons geheel assortiment.

Beleefd aanbevelend,

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden - Telefoon 1256

DOOI OP KOMST??
Iedereen lacht het toe vooral de huisvrouw, die toch
al op moet passen om rond te komen.

Wij helpen u deze week en gooien de prijzen
radicaal omlaag. Profiteert hiervan!

Doperwten middel fijn slechts 89 et
De beste Siam-rijst! Heel kilo 89 et
Huishoudkwaliteit jams (alleen aardbeien)

deze week 79 et
Jampotten witte bonen.

Grote potten appelmoes.

Echte chocoladehagel
8 knakworsten NU

Kant en klaar.
NU 3 pot voor 99 et

Per pot 79 et.
Elke tweede pot 59 et

200 gram 49 et
89 et

l pak vanille koeken en l pak cocoskoeken SAMEN 99 et
Pracht botervloot met appelstroop 98 et

Enorme sortering honing
(b.v. heide, klaver, bloemen, acacia enz.)

Handige blikken aardbeien op sap
zeer voordelig slechts 79 et

HUISHOUDKOOPJE

Grote stukken badzeep 49 et
Prachtige emmer GRATIS bij 2 pak Sunil
Oersterke dweilen 59 et
2 pak lucifers 39 et
Prachtige vaatdoek GRATIS bij l tube
Castella vaatwas
2 stukken toiletzeep 59 et gratis zeepdOOS
l bus Lux afwas en l bus Vim samen 135 et
Prachtige theedoek gratis bij 2 gezinspak Omo
l fles geconcentreerde bleekwater
en l Y2 pond soda samen 42 et

ZOJUIST ONTVANGEN
grote Chinese pinda's 500 gram 98 et

ONZE KOFFIE- EN THEE-RECLAME
Hotel Goud koffie, per pak 148 et het 2e pak het halve geld
Hotel Goud thee per ons 79 et het 2e ons het halve geld

500 gram Korff's cacao en 10 lolly's samen 159 et
Profiteert hiervan!

Onze allerlijnste vleeswaren een traktatie voor iedereen!
200 gram boterhamworst 49 et
150 gram fijne ham 79 et
200 gram boerenmetworst 89 et
250 gram rookworst 98 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

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

Dus: hoge reklamewaarde ~~ Lage regelprijs

Profiteert nu nog
t.e.m. a.s. zaterdag 26 januari

van onze

OPRUIMING
en

10°!. korting

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN



Zij, die nog geen gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid om hun

hond of kat te laten inenten
tegen hondsdolheid kunnen dit alsnog laten
doen
a.s. maandagmiddag 28 januari tussen
2 en 3 uur in de Landbouwschool aan de
Hengeloseweg.

Vooraf opgaaf ter secretarie, zo mogelijk
telefonisch, is gewenst.

De Burgemeester van Vorden,
VAN ARKEL

Een weerpraatje en
weer een praatje * . * •

VORST, IJZEL, MIST,
SNEEUW . . . . Elke dag is
het winter in ons land. En
bovenaan de lijst van (TOP-
HIT) verlangens van allen
staat: WARMTE!
Nu lopen in verband met de
lage opruimingsprijzen velen
al warm voor
KOOPJES PROFIJT
en misschien zijn er al wel
mensen aan een „elf-zaken-
tocht" begonnen . . . .

Maar vergeet dan vooral niet die éne
zaak:

TRAGTER
waar U élk seizoen niet duur,
goed en prettig koopt.

V.A.M.C. „De Graatschaprijders"
en

Veilig Verkeer Vorden

Filmavond van „De Gulf"
op woensdag 30 januari a.s.
's avonds 8 uur
in zaal Brandenbarg

Vertoond wordt de kleurenfilm:
„Unseen jOUmey" en de detective-

hoofdfilm : Jacht zonder genade"

Geen toegang beneden 15 jaar.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram leverworst 30 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram ham 98 et
200 gram plockworst 98 et
500 gram fijne rookworst 160 et

M. Krijt, Dorpsstraat

PROPAGANDA-FILMAVOND A.N.W.B.
In Hotel Bakker hield de A.N.W.B. een propaganda-
filmavond voor leden en belangstellenden. Ondanks
de minder gunstige weersomstandigheden kon bur-
gemeester van Arkel in zijn openingswoord toch
nog een vrij groot aantal bezoekers welkom heten.
De burgemeester die tevens sprak als plaatselijk-,
tevens wandelconsul, bracht het nuttige werk, dat
de A.N.W.B. reeds vele jaren voor de toerist in de
meest uitgebreide zin doet, onder de aandacht van
de aanwezigen.
Door de heer Don van de A.N.W.B. werden daarop
de verschillende facetten van het werk van de
A.NW.B. belicht, waarna in enkele films een toe-
lichting volgde. Verder werden er nog een tweetal
humoristische films vertoond alsmede de hoofdfilm
„De Lage Landen". De in de zaal aanwezige stand
met boekwerken, kaarten, etc. trok veel belangstel-
ling.

MARKTAANVOER
In 1962 werden aan de markt alhier aangevoerd
1451 biggen en 27 runderen. De eerste biggenmarkt
kon in verband met de mond- en klauwzeer epidemie
eerst op 7 september 1962 worden gehouden.

3 zware BIGGEN te
koop. G J. Eijerkamp,
B 35

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

Foto Zeylemaker,
Houtraarkt 77,

Zutphen

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Extra zware kwaliteit LAKENS
180x260 cm met klein foutje

NU 6.95
Extra zware kwaliteit

prima BADDOEKEN
NU 2.75

ONTBIJTLAKENS (damast)
grote maat 4.95

ALLE SOORTEN COUPONS
o.a. manchester, tinneroy,
corduroy, kepers enz., en nog

10% korting op alk andere artikelen

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Concordia nengelo-G.
A.s. zaterdag 26 januari

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

DDNSSCHOOL HOUTMAN
Wegens ziekte géén danslessen,
tot nader bericht.

Zaal Winkelman, Keijenburg -
Zaal Eskes, Vorden - Zaal Vierakker

WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT

Als uw huisarts medicijnen voorschrijft, by'v. zo-
veel druppels en/of pillen per dag, dan houdt u zich
nauwkem-ig aan zijn voorschrift. Zeer verstandig
uiteraard, want het gaat om uw gezondheid. Een
kostbaar bezit.
Krijgt men bijv. als middenstander van zijn econo-
misch adviseur de raad om de bedrijfsadministratie
doeltreffender in te richten, dan staat het nog te
bezien, of dit advies even nauwgezet zal worden
opgevolgd als dat van de dokter. De administratie
krijgt, vooral in het middenstandsbedrijfsleven,
lang niet altijd dié aandacht, die zy verdient.
Schrijfwerk, zoals dat dan wordt genoemd, kan niet
altijd rekenen op de volle sympathie van de mid-
denstander. Maar al te gauw is men geneigd deze
werkzaamheden te beschouwen als een karweitje,
dat men t.z.t. wel eens in een verloren halfuurtje
zal opknappen. Onbegrijpelijk is dit, want hiermede
is de „gezondheid" van uw onderneming gemoeid.
Eveneens een kostbaar bezit.
Het is aan de dag van vandaag niet meer mogelijk
een onderneming efficiënt te leiden, zonder dat
daarbij, op ieder gewenst ogenblik, uw administra-
tie u zegt, wat er wél en niét gebeuren moet. U
kunt niet alleen maar te werk gaan op uw geheu-
gen en uw feeling. Er is bij de huidige ingewikkelde
constellatie veel meer nodig.
Het is bovendien noodzakelijk, dat uw administra-
tie is aangepast aan uw bedrijf en uw bedrijfstak,
om nog maar niet te gewagen van een uniforme
administratie. De administratie moet aan hoge
eisen voldoen en u op een bepaald moment precies
kunnen vertellen hoe uw zaak er voorstaat. Het
kan echt niet genoeg worden benadrukt hoe belang-
rijk een volwaardige administratie voor uw bedrijfs-
voering is. Er zijn voorbeelden genoeg te geven,
waarbij een onvoldoende administratie het bedrijf
belangrijke schade heeft berokkend.
Deze eisen zijn niet van deze tijd, hoewel die zijn
bijzondere eisen stelt, doch ook vroeger was men
al de mening toegedaan, dat een onderneming het
niet zonder „cijfers" kon stellen. Vader Cats dichtte
destijds al:

„Wie nimmer rekent, nimmer schrijft,
's Is Luk, als hij een koopman blijft".

In de moderne scheepvaart koerst men op radar.
In uw bedrijf dient uw administratie zo'n radar-
installatie te zijn, waarop u veilig kunt koersen.
Nu is het niet onze bedoeling u in deze korte be-
schouwing een volledig inzicht te geven in de eisen
waaraan uw administratie moet voldoen. Er be-
staat voldoende gelegenheid voor u om daarover te
worden voorgelicht. We noemen maar uw accoun-
tant, uw organisatie, het i^nomisch Instituut voor
de Middenstand, de Rijld^pddenstandsconsulent in
onze provincie (Dr. J. Jacobs, Velperweg 55, Arn-
hem, tel. 08300-25830) enz.

Toch willen wij wel enkele belangrijke punten aan-
geven, waarop uw administratie u beslist volledig
moet kunnen informeren.
Laten we beginnen met de omzet. Het verloop daar-
van moet u uit uw boeken kunnen lezen. Het omzet-
verloop moet u nauwkeurig kennen, want dat moet
u o.a. de gegevens opleveren voor uw verdere in-
kooppolitiek. En dan gaat het niet alleen om de
totale omzet, doch ook om die van de verschillende
artikelen of artikelgroepen. Met hot < > < > K < > ! > de te
behalen winst moot u niot teveel, maar ook niet te
weinig inkopen. Uw voorraad moet niet te groot,
maar ook niet te klein zijn. Uit de omzetcijfers moet
u kunnen vaststellen welke gangmakers onder de
door u gevoerde artikelen zyn en tevens moet u
kunnen bepalen welke artikelen een zeer lage om-
zetsnelheid hebben.
De kosten vormen eveneens een zeer belangrijk be-
drijfseconomisch gegeven. Ook daarover moet uw
administratie u volledig kunnen inlichten. En dan
ook weer niet alleen over de totale kosten, doch
eveneens over de verschillende soorten van kosten
en het verloop daarvan. Deze bepalen immers mede
het bedrijfsresultaat.
De financiële positie van uw bedry'f, het contante
geld waarover u op een bepaald moment kunt be-
schikken, moet ook zonder veel moeite uit uw ad-
ministratie kunnen worden vastgesteld. De stand
van vorderingen en schulden bijvoorbeeld.
Veronderstel eens, dat u plannen tot uitbreiding van
uw bedrijf hebt. Of dat u moet overgaan tot aan-
schaf van nieuwe (moderne) bedrijfsmiddelen en
dat u zelf niet over voldoende financiën beschikt.
U kunt dan een beroep doen op kapitaal van derden.
Er zal echter geen enkele kapitaalverschaffer te
bewegen zijn tot het verlenen van krediet, als niet
uit uw administratie blijkt, dat uw onderneming
„goed" is voor het aangevraagde bedrag.
En dan de fiscus! Ook die stelt zijn eisen. Die stelt
ook belang in uw administratie. En het geeft ver-
trouwen als blijkt, dat uw administratie betrouw-
baar en deugdelijk cijfermateriaal kan verstrekken.
Dit zijn zo enige zaken — bij lange niet volledig —
die wij u hebben willen voorhouden met betrekking
tot uw administratie en de noodzaak daarvan voor
een verantwoorde bedrijfsvoering.
Als uw administratie niet in orde is, aarzel dan
niet om u te laten voorlichten. De weg daarvoor
hebben wy U in dit artikel aangegeven.
Tot slot dan nog een korte opmerking over I x - d r y fs-
vergelyking. De meest doelmatige weg tot verbe-
tering van uw bedrijfsvoering bestaat in het uit-
wisselen van ervaringen met uw collega's. Doch
daarvoor is een goed verzorgde administratie een
eerste vereiste. Op dit onderwerp komen wij binnen
afeienbare tijd nog terug.
Houdt steeds het bekende gezegde voor ogen: „Wie
schrijft, die blyf t".

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 t ip!

nét blad van Vorden!

het warmste vuur geeft

haardbrandolie
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

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

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.
In zaal Eskes te Vorden werd de onderlinge dam-
competitie van D.C.V. voortgezet met de volgende
wedstrijden: Harmsen—A. v. Ooyen O—2; Roozen-
daal—Wesselink 2—0; Klein Brinke—Hesselink
2—0; Bello—C. v. Ooyen O—2; C. van Ooyen—
Derks afgebroken; Stegeman—van Dyk O—2;
Bello—Woltering 2—6; Breuker—Wansink 2—0;
Klein Bramel—ter Beest l—1; Derks—Wentink
af g.; Hulshof—C. v. Ooyen af g.; ter Beest—Klein
Bramel afg.
Wanneer Koning Winter geen roet in het eten gooit
gaat D.C.V. I vanavond op bezoek bij Z.D.V. I te
Zutphen.

OUDERAVOND O.L. SCHOOL DORP
In de koffiekamer van het Nutsgebouw werd onder
leiding van de heer A. Jonge, wnd. voorzitter van
de oudercommissie, de jaarlijkse ouderavond der
o.l. school gehouden.
In zijn openingswoord herdacht de heer de Jonge
de in het afgelopen jaar overleden oud-onderwij-
zeres, Mej. Steenman.
Uit het financieel verslag van de schoolfeestcom-
missie bleek dat er een batig saldo was, evenals dit
het geval was bij het schoolfonds.
Nadat het hoofd der school, de heer Brinkman, en-
kele mededelingen had gedaan, werd door de Ned.
Jeugdherbergcentrale een inleiding en film gegeven
over trektochten naar en verblyf in een jeugdher-
berg.

POLITIE VRAAGT VOEDER VOOR VOGELS

De Vordense Rijkspolitie die de zorg voor de dooi-
de barre kou in nood verkerende vogels op zich heeft
genomen, doet nog eens een beroep op de bevolking
om haar te voorzien van voedsel.
Er zijn afgelopen week-einde weer grote aantallen
vogels neergestreken in het Medler en in Linde. Ook
deze vogels dienen gevoederd te worden. Men kan
het voedsel zoals brood, graan etc., bezorgen aan
het groepsbureau in de Raadhuisstraat, doch de po-
litie is eventueel ook bereid partijtjes af te halen.

GESLAAGD
De heer G. te Veldhuis slaagde te Arnhem voor het
Praktijkdiploma Boekhouden.

HLH* Adverteerders.
Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?



1000 JA AR
HENGELO - GLD.

FEESTWEEK 23-28 SEPT

PROGRAMMA
Maandag 23 sept: 19.45 uur officiële opening in de feesttent.
20.15 uur eerste opvoering van de revue.
Dinsdag 24 sept.: 10.00 uur opening grote land bouw werktu igenten toons te l l ing ;
demonstraties landbouwwerktuigen; 13.00 uur vervolg demonstratie landbouw-
werktuigen.
14.30 uur speciaal damesprogramma onder het motto: „Mi jmer ingen in mijn
keukentje".
20.00 uur tweede opvoering van de revue.
Woensdag 25 sept,: St. Michie lsmarkt ; 8.30 uur enterkeuringen koud- en warm-
bloed en Shetl. pony's.
9.00 uur opening van de grote kermis.
10.00 uur landbouw werktuigententoonstel l ing.
10.00 uur centrale keuring van de afd. Gelderland van de Kon. veq. „Het
Nederlandse Trekpaard".
Gehele dag dansen.
Donderdag 26 sept.: 9.30 uur Rundveefokdag in samenwerking met de K.I,
9.30 uur Prov. Varkensbeoordelingswedstrijden.
9.30 uur Prov. Trekkerbehendigheidswedstrijden.
9.30 uur Nationale Rundveebeoordelingswedstrijden.
9.30 uur Wedstrijddag voor de jongeren (dames).
10.00 uur landbouwtentoonstel i ing.
20.00 uur laatste opvoering van de feestrevue.
Kermis
Vrijdag 27 sept.: speciaal kinderprogramma voor schoolkinderen uit de gemeente.
20.00 uur voetbalwedstrijd Graafschap-combinatie—Rheingold '07 op 't Pax-terrein.
Kermis.

Zaterdag 28 sept: 10.00 uur grote allegorische optocht; 12.00 uur boerenbruiloft; 14.00 uur grote gras-
baan wedstrijden voor motoren; 17.00 uur reüni oud-Hengeloërs in de feesttent met medewerking van een
boerenkapel en boerendansers; 19.30 uur groot vuurwerk op 't Pax-terrein; dansen en kermis.

Gesloten wegens vakantie
van 23 t.e.m. 28 september

Smederij OLDENHAVE
Delden

Weekend aanbieding!

Prima terlenka
Heren pantalons
van f 29.95

voor f 26.95

A. J. A. HELMINK

Ver. van Vrijz. Hervormden
A.s. ZONDAG

begint de
zondagsschool

> weer

in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Groten om 10 uur ; kleinen om 11 uur.
Nieuwe leerlingen hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Fa. BEDRIJFSTECHNIEK
L. Emsbroek Ing.

Postbus 15, C 73
VORDEN

Tel. (06752) 1286

VRAAGT:

MEDEWERKER
Na een zeer ruime inwerkperiode moet hij zelfstandig pro-
jekten kunnA uitwerkeden realiseren.

In uitvoering zijn momenteel o.a.:

projekten op het gebied van staalkonstruktie,
interne transport, magazijninrichting, papierindustrie
en gieterij.

Tekenkamer-ervaring gewenst.

Leeftijd ca. 20 jaar. Woonachtig in Vorden.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
» Drukkerij Wolters

Nieuwstad 12, Vorden

U kunt deze SIGMA zien

en alle gegevens vragen bij.

Sigma Diepvriezers
Er is eigenlijk nog maar één manier om groente, fruit en vlees goed
te bewaren. In een diepvriezer! Blijvend vers. Smakelijk en vooral ge-
zond! En ook dat geloop naar vrieskluizen is overbodig geworden.
Want met een geringe investering hebt U nu zelf een vrieskluis in
huis. Een goede. Een SIGMA. En heeft U altijd verse levensmiddelen,
direkt klaar voor gebruik.

SIGMA diepvriezers zijn er reeds vanaf 95 tot 500 liter. Grote invries-
kapaciteit, lange levensduur, laag stroomverbruik en royale garantie.

G. EMSBROEK en ZN. u.
Zutphenseweg 5 — Telefoon 1546

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
19 t/m 25 sept '63

Pindakaas
per pot

Bij 150 gram
Ham speciaal

10
WAPENTJES

Gehakt
Blik 500 gram . . .

Bij 3 pakjes
Margarine
samen met
150 gram

Cognacbonbons

100
WAPENTJES

Ananas
2 blikjes

Victoria repen
8 stuks

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

VI VOjkruideniers:
óieed^aftertr KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/£ Hoge

BroSr wordt u nu nog dagelijks
bezorgd!

Wilt u dat zo houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!

Vordense Bakkersver.

BLAUPUNKT
PHILIPS

RADIO
en

TELEVISIE
Elektr. Techn. Inst. Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Ook voor DIEPVR1ESKISTEN

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.—- per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenburg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rosscl, Tel, 1283
H. Robbertsen

Tel. 1214

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306



Doe het zelfi
Nu gemaakt - straks klaar

Japon- en Rokstoffen
Structuur Weefsels

Ruiten

Shetlands

Pepita's

Een knoop kan een japon „af maken.

Ook hier rijk gesorteerd.

De
nieuwste

modebladen
liggen

voor
U

klaar!

Kies uit
overvloed

De kille avonden komen
weer.

Verwarm u heerlijk
bij een

VENTILATOR- of
STRAALKACHEL

Ook ideaal voor studerende jeugd

Ventilatorkachels voor de lage
prijs van f 52.— (3 schakelstanden)

Straalkachels vanaf f 23.50
Zonnekachels f 12.95

Verder ruime sortering
Tiger Plastic en Huish. art.

J. H. WILTINK
't Hoge 26, Tel. 1656. Vorden

M.I.LV.
Vereniging van Mode-leraressen

in Landelijk verband

NAAICURSUS

»voldoende deelname begint er weer
naaicurj^s op woensdag 2 okt.,

's avonds om 7 uur in het Nutsgeb.

Opgave voor 28 sept. bij mej. A.
Bannink, C 161, Vorden, Tel. 1671.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Catechisatie's Herv. Kerk

In de consistoriekamer van de kerk:
Maandagavond 7-8 uur jongens, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur meisjes, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatechisatie zijn,
9-10 uur jongens, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatëchisatie zijn

Dinsdagavond 7-8 uur meisjes, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur jongens, die nog niet op belijdeniscatechisatie gaan,
9-10 uur jongens en meisjes, die op de le-jaarsbelijdeniscatechisatie komen en op
de woensdagavond niet kunnen komen

Woensdagavond 7-8 uur meisjes, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur meisjes, die op de le-jaarsbelijdeniscatechisatie komen,
9-10 uur jongens, die op de 1-jaarsbelijdeniscatechisatie komen

Zaterdagavond 6.30-7.30 jongens en meisjes, die nog niet op een belijdenis-
catechisatie gaan en op de andere uren niet kunnen komen

In de pastorie van Ds Jansen:
Zaterdagmiddag 4-5 unr jongens en meisjes, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatechisatie
zijn en op de maandagavond niet kunnen komen

In de pastorie van Ds van Zorge:
Een middagcatechisatie, op een vast te stellen uur . in overleg met die catechi-
santen, die op de avond, bij voorkeur niet komen.

De catechisaties vangen aan op zaterdag 21 sept. a.s. en in de week na zondag 22 sept.
Op dinsdagavond 24 september kan géén catechisatie worden gehouden. (Uitvoering
van het Ned. Kamerkoor)
Mocht iemand op de aangegeven uren niet kunnen komen, dan gaarne overleg met
de predikanten.

Ds J.H.Jansen - Ds J. J. van Zorge

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

H. H. JAGERS
Wij betalen de hoogste

prijzen voor
PATRIJZEN

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. J 214

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

DE STRIJD OM DE GEZONDHEID
Nieuwe geneesmiddelen

Schadelijk of onschadelijk?
Onze eeuw heeft vooruitgang gebracht in h o ; - l
wat takken van de wetenschap en niet in het minst
bij de geneeskunde. Chirurgen kunnen in onze tijd
ingrijpen in gevallen, welke nog maar kort geleden
als volkomen hopeloos moesten worden beschouwd.
Ken groot aantal nieuwe geneesmiddelen en ge-
neesmethoden heeft de artsen sterke wapens in
handen gegeven tegen de belagers van onze ge-
zondheid. Aan de andere kant — iedereen heeft
de laatste maanden kunnen ervaren, dat aan de
enorme groei van de niet name pharmaceii t ische
industrie ook bezwaren kleven. Het Softenoii
drama heeft de wereld geschokt om de rampzal ige
gevolgen. Naast Softenon zijn er meer gevallen
geweest, waarin geneesmiddelen plotseling een
dramatische uitwerking bleken te hebben.
Het zou verkeerd zijn om voor deze incidentele
gebeurtenissen de gehele pharmaceutische in-
dustrie te veroordelen. Ook al waren de drama's
nog zo schokkend. In onze tijd is deze industrie
niet meer weg te denken bij de bestrijding van de
ziekten, die de mensheid bedreigen. Vroeger, ja
vroeger was het anders. Eeuwen geleden waren
ziekten en genezing in de ogen van de mensen
magische verschijningsvormen. Zoals wij dat nog
kunnen zien bij sommige wilde stammen in Austra-
lië en Afr ika . Ook al slaagden sommige tovenaars
er in min of meer door toeval kruiden te vinden,
die beter werkten dan de geneesmiddelen, welke
wij nu kennen, het merendeel van de geneesmetho-
den bleef voor hen toch even duister als de ma-
gische wereld van hun goden dat voor ons zou
zijn.
Toch zijn er al vóór onze jaartelling sporen te
vinden van een min of meer systematische
pak. Ongeveer vijfhonderd jaren vóór de geboorte
van Christus voerde de Indische geneesheer Atreya
al het beheer over een apotheek met zevenhonderd
verschillende kruiden. Dezelfde Atreya opereerde
zelfs met goed gevolg mensen, die aan breuk of
staar leden. Vi j f t ig jaren later begon het werk op
te vallen van Hippocrates, de Griek, die de vader
van de geneeskunde zou worden. Hij begon anato-
mie en therapie los te maken van bijgeloof en ge-
heimzinnigheid. Zonder hulp van microscopen en
thermometers verzamelde h\j een schat van ge-
gevens over het menselijk lichaam. Meer dan tw in -
tig eeuwen lang zou de door hem vergaarde
nis de basis van de medische wetenschap blij-
ven.
De medische wetenschap heeft echter eeuwen lang
voortgesukkeld met de slechts bescheiden midde
len, welke de mens in de natuur kon ontdekken.
Het aantal geneesmiddelen was beperkt, l'as de
laatste tientallen jaren is hierin verandering
komen. Het is vooral de opkomst van de chemie
geweest, die hieraan heef t medegewerkt. Het was
voor het eerst de scheikundige Paul Ehrlich, die
een halve eeuw geleden de theorie verkondigde,
dat het mogelijk moest zijn stoffen te bereiden,
die ziekteverwekkende micro-organismen in het
menselijk lichaam konden doden zonder aan het
organisme zelf schade te doen. Aanvankelijk zag
men hierin slechts ketterij, hoewel Louis Pasteur
toch al uitvoerig het bestaan van de micro-orga-
nismen had aangetoond. In zijn laboratorium
werkte Ehrlich echter onvermoeibaar verder. Als
basis voor zijn naspeuringen gebruikte hij arseni-
cum. Het verhaal gaat, dat hij meer dan zeshon-
derd verschillende verbindingen heeft geprobeerd
tot hij eindelijk het Salvarsan vond.
Het middel bleek uitstekend te helpen tegen de
beruchte syphilisaandoening. Nadien zijn de ont-
dekkingen aan de lopende band gedaan. In de
jaren dertig ontdekte de Duitser Gerhard Domagk
de eerste chemische sulfonamiden, geneesmiddelen,
welke waarlijk onmisbaar zijn geworden in dé
strijd tegen infectieziekten, die vroeger onver-
mijdelijk slechts één afloop kenden: de dood.
(Nadruk verboden)

Het N.I.P.O. (Nederlands Instituut voorde
Publieke Opinie) vraagt

enqueteurs en enquetrices
om als regel 's avonds, vaak 's maandags,
in hun gemeente vraaggesprekken te houden
aan de hand van vragenlijsten.
Vergoeding op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd 21 jaar.
Vraag inl. bij het N.I.P.O., Barentszplein 7,
Amsterdam. Op Uw brief vermelden letter K.

BLOEMENTENTOONSTELLING

» ÏLuts-J*loralia

in het Nutsgebouw.

Vrijdagavond 20 sept. van 7.30-10 uur

Zaterdag 21 september van 3-10 uur

Prijsuitdeling zaterdag 9.30 uur.

Entree 35 cent.

Verloting maandag 23 september a.s. om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.


