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JAARVERGADERING G.M. v. L.
In hotel het Wapen van Vorden werd onder voor-
zitterschap van de heer A. G. Mennink de jaar-
vergadering gehouden van de afdeling Vorden
van de G.M.v.L. Op deze eerste vergadering in
1962 wenste de voorzitter de leden met hun ge-
zinnen en bedrijven een voorspoedig jaar toe, al-
hoewel de agrarische barometer op veranderlijk
tot slecht staat.
Sinds augustus 1961 zijn de pryzen voor varkens
en eieren tot beneden de kostprys gedaald. Het is
dan ook met vaststaande zekerheid aan te nemen,
dat de inkomens van vele landbouwers dit jaar
een sterke daling zullen vertonen, waardoor moge-
lijk een goede bedrijfsvoering en verdere ontwik-
keling in het gedrang komt.
Bjj het vaststellen van 't bedrag tot ondersteuning
van de varkensprijs heeft de regering reeds reke-
ning gehouden met het feit, dat voor deze bedrijfs-
tak speciale voorzieningen zullen moeten worden
getroffen als de prijs geruime ty'd beneden de
kostprijs zou blijven.
Er zijn in het agrarische vlak thans meer knel-
dan lichtpunten, aldus spr. Is het nog verantwoord
grote investingen te doen? Door de ver door-
gevoerde mechanisatie is de arbeidsproduktiviteit
reeds belangrijk opgevoerd. Voor de financiering
van deze mechanisatie zijn belangrijke bedragen
geïnvesteerd. Als de pry'zen van de produkten niet
beter worden is het de vraag of de rente en aflos-
sing van deze investering wel kan worden opge-
bracht.
Het zal de gi-ote vraag zijn of de boerenjeugd
straks nog wel belangstelling zal hebben voor de
boerderij.
Een lichtpunt is echter dat de binnenlandse markt
door een toenemend verbruik in betekenis toe-
neemt. Ook de Europese markt !kan hier van be-
lang zijn. Het zijn echter maar weinig positieve
punten die de horizon verlichten.
Het leven in de afdeling vertoont wat meer licht.
In het afgelopen jaar werden oriënterende bespre-
kingen gevoerd om te komen tot een stichting be-
drijfsverzorging. Binnen niet al te lange ty'd zal
worden overgegaan tot de aanstelling van een be-
dryfsverzorger voor de leden van de drie stands-
organisaties. Het ligt in de bedoeling in de komen-
de ty'd weer een aantal contactavonden te beleg-
gen. Het doel hiervan is om nadien een forum-
avond te houden, waar het vraagstuk van de be-
dry'fsopvolging zal worden behandeld.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer G.
J. Wuestenenk, bleek, dat de afdeling 245 leden
telt. De penningmeester, de heer H. Bouwmeester,
vermeldde een batig saldo. De heer E. Pardij s
werd als bestuurslid herkozen, evenals de heren
G. J. Wuestenenk en H. Eggink als leden van de
ledenraad.
De heer D. N orde „Wenneker" bracht rapport uit
over het vraagstuk „de landbouwpolitiek op lange
terimjn". Hierover werd levendig van gedachten
gewisseld.
Aan het einde der vergadering bracht de voorzitter
de algemene ledenvergadering op 8 februari a.s.
te Arnhem onder de aandacht van de aanwezigen.

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

VOETBAL
Zondag werd voor de senioren van „Vorden" alleen
gespeeld de wedstrijd Vorden II—A.Z.C. III. Ook
deze wedstrijd eindigde in een nederlaag voor de
Vordense reserves. Met 6—l werden de geel-zwar-
ten verslagen. Deze nederlaag was vooral te wijten
aan de voorhoede die niet genoeg stootkracht op-
bracht. Daar dient aan toegevoegd te worden dat
de Vordense keeper bij enkele doelpunten ook niet
geheel vrijuit ging.
In het begin wogen de partijen goed tegen elkaar
op en het was dan ook jammer dat door een weife-
ling in de achterhoede A.Z.C, met een l—O voor-
sprong kon gaan rusten. Na de rust werd het al
spoedig O—2 toen de Zutphense rechtsbinnen na
goed solospel de bal achter Ploeger knalde. Een
hard schot van dezelfde speler bracht de stand op
O—3. Even kwam er een opleving toen Huetink
een door Vlekkert tegen de lat geschoten bal in
het doel wist te plaatsen. Hiermede had de thuis-
club al haar kruit verschoten en konden de Zut-
phenaren nog drie doelpunten aan de score toe-
voegen, zodat de eindstand l—6 werd.
De A-junioren deden het zaterdag beter en ver-
sloegen Ratti A met liefst 15—0.
Vorden B speelde met 3-3 gely'k tegen Be Quick C.
A.s. zondag gaat Vorden I in Hoenderlo op bezoek
bij Beatrix. Willen de geel-zwarten haar theoreti-
sche kans op de bovenste plaats behouden dan
dient deze wedstrijd gewonnen te worden.
Vorden II speelt in de morgenuren in Zutphen
tegen Zutphen II. Vorden IV heeft eveneens een
uitwedstrijd en Wel tegen Warnsveldse Boys III.
By' de junioren speelt alleen Vorden A zaterdag-
middag thuis tegen Socü A.

KERKDIENSTEN zondag 28 januari
Hervormde kerk

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

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.KKapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 januari
Geboren: z. v. H J. I^Awenhorst en A. G
Regelink; z. v. G. J. ^Hndriksen en E. H.
Hendriksen; z. v. G. A. Seesing en G. H.
Huinink.
Ondertrouwd: E. J. W. C. Bakker en W.
Maalderink; H. J. Klaa^en en H. Harmsen.
Gehuwd: A. Gouw e^B. van der Heiden.
Overleden: G. J. Haneveld, m. 65 jaar,
wedn. v. G. Oortgiesen.

RAADSAGENDA.
Vandaag zal de Raad onzer gemeente voor
de eerste maal dit jaar haar openbare ver-
gadering houden. Aan de orde zijn de vol-
gende punten:
Herziening bezoldiging secretarissen, ont-
vangers en ambtenaren van de burgelijke
stand in Gelderland per l januari 1959 en
l april 1960; Vaststelling krediet voor 1962
in rekening-courant bij de N. V. Bank voor
Nederlandse Gemeenten; Garanderen van
geldleningen van de N.V. Waterleiding
Oostelijk Gelderland door gemeenten-aan-
deelhouders; Herziening uitbreidingsplan in
onderdelen voor de kom van het dorp
Vorden en in hoofdzaken voor de hele ge-
meente; Verkoop van ± 675m2 industrie-
terrein aan de heer E. J. A. Jansen, met
optierecht voor naastgelegen terreingedeelte;
Aankoop dubbele woning, Zutphenseweg
40 en 42, met fabrieksgebouw, verdere op-
stallen en bijbehorende tuinen; Verkoop van
± 2146 m2 industrieterrein aan Bijenhofs
Fijnhoutbewerking N.V. met optierecht voor
achtergelegen terreingedeelte; Aanleg van
een zijweg op het industrieterrein; Verbete-
ring en verharding van de z.g. Wiersse
Broekdijk en van de weg langs de kapel in
de Wildenborch: Aanvragen van grond- en
bouwvoorschotten uit 's Rijks kas, alsmede
een jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort
voor 6 woningwetwoningen; Onderhandse
aanbesteding van 6 woningwetwoningen.

BIOSCOOP
De film van a.s. zondag: „Wraak van Robin Hood",
heeft een sterk historische achtergrond. Het is een
verhaal van strijd om de macht tussen het Engelse
koningshuis en de edelen en speelt zich af in het
jaar 1214, toen vele edelen terugkeerden van de
kruistochten.
Samenzweringen zijn dagelijks aan de orde en een
moord meer of minder wordt niet geteld, als het
gestelde doel maar bereikt wordt. Maar ook in die
tijd wist de liefde al veel moeilijkheden te over-
winnen.
De hoofdrollen worden vertolkt door John Derek
en Diana Lynn.

BILJARTEN
In de biljartcompetitie Doetinchem en Omstre-
ken speelden de 4 biljartteams van K.O.T. afge-
lopen week tegen elkaar. K.O.T. heeft zich door
het tweede drietal niet laten verschalken en won
verdiend met 4—2. Tijdens deze wedstrijd bewees
W. Pardij s in zijn partij tegen J. KI. Hekkelder
dat hij nog altijd een van de sterkste Vordense
spelers genoemd mag worden, niet alleen ver-
sloeg hij de eveneens zeer sterk spelende J. KI.
Hekkelder, bovendien produceerde hij een hoogste
serie van 67 caramboles. Door deze overwinning
zijn de papieren van K.O.T. I belangrijk gestegen
en bezet ze op de competitieladder de 2e plaats
met slechts enkele punten achterstand op leider
't Anker I uit Doetinchem.
K.O.T. II is door deze nederlaag op de voorlaatste
plaats terecht gekomen.
K.O.T. III heeft zich in haar afdeling uit de on-
derste regionen opgewerkt door het vierde team
met 6—2 te verslaan. In deze ontmoeting wisten
zowel W. Zuurveld als H. Zweverink een hoogste
serie te scoren van 12 caramboles.
A.s. week staan er voor de K.O.T.'ers enkele in-
teressante wedstrijden op het programma. K.O.T.
I ontvangt nl. koploper 't Anker en zal zeker
proberen haar de bovenste plaats afhandig te ma-
ken. Het tweede team gaat op bezoek bij Velswijk
I. De derde uitgave speelt thuis tegen Ons Ge-
noegen III terwijl K.O.T. IV in Hengelo tegen
't Anker IV speelt.
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" verloor
De Zon I met 28 caramboles verschil van Excelsior
II. De gedetailleerde uitslagen waren hier: J. ten
Kolder—H. Wonnink 70 (74)—65 (65); v. Leusen
^—B. Schoenaker 50 (50)—47 (54); J. Polman—A.
Wentink 51 (56)—59 (59) en H. Dieks—H. Ba-
rendsen 96 (96)—94 (124).
In deze ontmoeting maakte Barendsen een hoogste
serie van 12.
De Zon II wist het in de thuiswedstrijd tegen
Groene Jager evenmin tot een overwinning te
brengen en verloor met 5 caramboles. De indivi-
duele uitslagen waren hier: Hofmeijer—H. Krauts
52 (60)—53 (53); A. Hartman—H. Krauts 26 (52)
—63 (63); H. Hartelman 60^»)—J. Menink 28
(40) en T. Hartman—H. GarrW46 (46)—23 (40).
(40).
Hoogste serie werd gemaakt door H. Krauts met
II caramboles.
Deze week speelt De Zon I thuis tegen Ons Ge-
noegen, terwijl De oZn II oj^tzoek gaat bij Ex-
celsior I.

Voor betere Woninginrichting
naar

.99

tl'Het Binnenhuis1

Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

IR. S. KINGMA SPRAK TE VORDEN
Op uitnodiging van de A.R. Kiesvereniging „Ne-
derland en Oranje" sprak woensdagavond in zaal
Eskes Ir. S. Kingma te Doetinchem over het on-
derwerp: „De taak van de Provinciale Staten en
onze roeping bij de a.s. verkiezing".
Nadat de voorzitter de heer D. A. Pos, de aan-
wezigen een welkom had toegeroepen, verkreeg
spreker het woord.
Deze begon met te zeggen dat het werk van de
Provinciale Staten verder van de mensen afstaat
dan b.v. de Tweede Kamer en de gemeenteraad.
Spr. gaf allereerst een blik in het verleden vanaf
de Unie van Utrecht (1579).
De werkzaamheden van de Provinciale Staten na-
men allengs toe, en zo ontstond de Provinciale
Wet, welke 2 zittingen per jaar voorschreef. Thans
staat er weer 'n nieuwe Provinciale Wet op stapel
welke aan de leden van de Staten meer armslag
zal geven.
De taak van de Provinciale Staten is de leefbaar-
heid van de inwoners van de provincie te bevorde-
ren. De begroting voor het jaar 1962 van de Pro-
vincie Gelderland is opgemaakt tot een bedrag
van ƒ 16 miljoen. Het waterleidingfonds loopt tot
een bedi'ag van ƒ 500.000,— en een gelijk bedrag
voor de riolering. Voor Waterstaatswerken is een
bedrag van ruim 2 miljoen gulden uitgetrokken.
Voor het wegenfonds (verharding van zandwegen,
enz.) 2 miljoen gulden. Tevens is er een fonds
voor krotopruiming aan dijken in de provincie.
De rivierdijken zullen moeten worden verhoogd
vanaf Lobith tot Kampen. Voor toerisme is een
bedrag van ƒ 300.000,— en voor de ontwikkeling
van de provincie Gelderland eveneens een bedrag
van ƒ 300.000,— uitgetrokken. Wat de financiën
betreft staat de provincie Gelderland er gezond
voor, zo vervolgde spr. De inkomsten komen hoofd-
zakelijk van het Rijk.

JAARFEEST CHR. JEUGDCLUBS
De zaal van het gebouw Irene was zaterdagavond
bijna geheel gevuld ter gelegenheid van het ge-
zamenli jke jaarfeest van de Chr. Meisjesclub „Len-
teklokjes" en de Chr. Jongensclub „Samuël". De
leiding was hij de heer A. v. d. Linden in goede
handen.
De jongelui lieten zich in twee toneelstukjes t.w.
„De kleine wees" en „Regeren is mannenwerk"
van hun beste kant zien. Tussen de bedrijven door
zorgde de jongeheer Visschers voor keurige ac-
cordeonmuziek, terwijl andere meisjes en jongens
voordrachten ten beste gaven. De heer L. Visschers
(leider) deelde mede dat 1/3 deel van de opbrengst
van deze avond bestemd was voor de actie 10 X 10,
een bedrag van ruim ƒ 53,—.
Het slotwoord werd gesproken door ds. J. J. van
Zorge, die wees op het voorrecht om in alle vrjj-
heid jaarfeest te kunnen vieren, zulks in tegenstel-
ling van tal van jonge mensen in andere landen
die dit niet kunnen.
Met het zingen van de „Avondzang" en gebed
werd deze mooie avond van de jeugd besloten.

DAMMEN
Het eerste tiental is er ook dit weekeinde niet in
geslaagd de volle winst binnen te halen. In de
thuisclub tegen VA D AC uit Varsseveld werden de
puntjes verdeeld 10—10. Door dit gelijke spel ziet
het er voor D.C.V., wat betreft de bezetting van
de onderste plaats, niet best uit. De enige kans
om degradatie te ontlopen is deze week de thuis-
wedstrijd tegen Terborg te winnen.
De individuele uitslagen van de ontmoeting tegen
VADAC waren: Breuker—Konink 2—0; Oukes—
Nahuis 2—0; Lammers—Maandag 2—0; P. van
Ooyen—Arendsen l—1; Lede—Bruggink O—2; KI.
Bramel—Ten Broeke O—2; Wansink—Vrieze O—2;
Nijenhuis—Steenhuis O—2; Ter Beest—Seinhorst
2—0 en Wentink—KI. Wassink 1—1.
Voor de onderlinge competitie werden deze week
enkele afgebroken partijen uitgespeeld. Derks—
Verstoep O—2; Norde—Esselink O—2; Lenselink—
Hulshof 2—0; Dalstra—KL Brinke 2—0; Roozen-
daal—Hesselink O—2; C. v. Ooyen—W. Sloetjes
2—0; D. Sloetjes—Bannink 0—2; Bosch—Hulshof
2—0; Verstoep—Hiddink 2—0; Esselink—KI. Bra-
mel 1—1; Dalstra—Esselink 2—0; Esselink—Wil-

. v. Aoyen O—2.

LEDENVERGADERING C.J.B.T.B.
De ledenvergadering van de C.J.B.T.B, welke on-
der leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr. in zaal
Eskes werd gehouden, wrfc slechts matig bezocht.
Medegedeeld werd dat, indien mogelijk, op 20 of
22 februari a.s. een winter-excursie zal worden ge-
maakt naar het K.l. station te Laren en Apel-
doorn, een pluimveebexiry'f en naar de „Schot-
horst".
Op de eerstvolgende vergadering zal getracht wor-
den de heer H. l'ardijs van de R.L.V.D. een prak-
tij konderwerp te doen inleiden, dat dan in discussie
besproken zal worden.
Op 3 maart a.s. zal naar alle waarschijnlijkheid
een feestavond worden georganiseerd. De Ring-
Kring vergadering zal op 7 maart a.s. te Hengelo
(G.) worden gehouden. Hier zal o.m. de film „De
Hongaarse Opstand" worden vertoond.
De avond werd verder gevuld met de vertoning
van de film over het reddingswerk van de
N.Z.H.R.M.

50 JAAR GETROUWD
A.s. vrijdag hoopt het echtpaar J. Zweverink en
L. Zweverink—Klein Selle op de Kranenburg het
feit te herdenken dat het 50 jaar geleden in de echt
werd verbonden.
De bruidegom is 76 jaar en mag zich nog in een
goede gezondheid verheugen. Hoewel het gehoor
iets minder wordt kan hij nog best meekomen en
doet op de boerderij nog vele werkzaamheden.
Zijn echtgenote is 78 jaar. Ook zij geniet nog een
goede gezondheid en helpt haar dochter in de huis-
houding met diverse werkzaamheden. Het echtpaar
heeft l dochter en drie kleinkinderen.

Tot en met zaterdag kunt u nog

profiteren van onze

10 pet. korting

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"



SPECIALITEITEN
*'i & oMes gee*t,$oud \ Voi vette jonge Kaas 13Q

lêto+M, MlêfJtï l l 500*ram '^^

Behalve de VIVO-kwalitelt en de
waarde van de GRATIS VIVO-waptntjw
bij alk boodschappan.

Erwtensoep met
WOrSt, litersblik

Geldig van 25 jan. -1 febr. 1962

En... ook nog WVO-wopentjes CADEAU
VIVO Gebraden gehakt

l 50 gram

Koekstrips met
kandij, gr0ot pak

Havermout (Wessan.n)
per pik . . .
met 10 wapentjes

VIVO kruideniers: óteeds va&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Gevraagd z. sp. m. te
Zutphen: net zelfst.
R.K. meisje v. dag en
nacht. Gezellige sfeer
en zeer goede condi-
ties. Brieven onder
letter Z bur. Contact.

Gevraagd net
meisje

voor 2 halve dagen
per week.
J. M Uiterweerd,

Ruurlosew. 35

Wegens familiefeest
zaterdag 27 jan.

de gehele dag
gesloten

G. Oplaat
Wildenborch

Te koop prima pick-up
met platen. H. J. Par-
dijs, Lange End.

Te koop goed onder-
houden HUISHOUD-
KACHEL bij B. Aal-
derink, Schoolstr. 14.

Te koop een in prima
staat zijnde KINDER-
WAGEN. Enk weg 16
Vorden.

Te koop een grote
partij FLESSEN met
achroefdop, tegen ieder
aannemelijk bod.
Fr. Smit, Dorpsstr. 10
Vorden.

Te koop roggestro.
B. Wesselink, Delden

Te koop een roodb.
VAARSKALF, 8 da-
gen oud. L. H. Vis-
schers, Galgengoor

C 111.

Te koop zw. nuchter
roodb. STIERKALF
D. Pardijs, Hackfort

C 31.

Te koop een halve
jonge Koe. G. Bog-
chelman, 't Ham,

tel. 1445

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfma

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lljke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

aardbrandol

Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRANENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 -

Extra voordelige prijzen
l pakje thee van 90 et voor 78 et+ 16 z.

l pak speculaas van 100 voor 89 et+ 18 z.

6 repen van 98 voor 78 ct + 16 z.

1 bl. fruitcocktail van 80 voor 69 ct+14 z.

2 pak Siamrijst van 112 voor 98 ct+20 z.

150 gram leverkaas v. 59 v. 49 ct+10 z.

Hebt u al een wedstrijdformulier gehaald?
Deze week worden weer 6 prijswinnaars
bekend, die een jaar lang gratis voor f 15.—
boodschappen per week kunnen halen.

Doe ook mee

G. Remmers - Tel. 1379

Zondagavond 28 jan. a.s.

DANSEN
in het Ludgerus-gebouw te Vierakker.

Aanvang half acht
Muziek: De Reukersband

SPARTA

Dealer voor Vorden e.o.

Bromfietshandel

KUYPERS
Dorpsstraat 12 Tel. 1393

Nutsgebouw™\
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 28 januari, 8 uur

De wraak van Robin Hood
met: John Derek - Diana Lynn

Geen gevaar was te groot . . .
gevaar kenden zij niet

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegl

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

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 27 januari

DANSEN
Orkest „The Moodchers'

PROFITEERT
•

nu nog tot en met

27 januari

van onze

OPRUIMING
en

1O pot. korting

L. SCHOOLDERMAN

Alleen het allerbeste leveren wij onze
clientèle, zeggen

De Vordense Bakkers

Mensen die dit weten te waarderen,
nemen daarom

hun koekje
van de Bakker

A.s. zondag 28 jan.

Competitiewedstrijd

Ratti l - Vios Beltrum l
Aanvang 2 uur Terrein Kranenburg

Prima kwaliteit dames- en heren-
pyama's nu nog voor f 6.95

Sterke werkhemden f 6.95

Partij ruithemden, gegarandeerd l e kwa-
liteit voor f 7.50, alle maten

Haast u, voorraad beperkt

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Heeft uw rijwiel of bromfiets een revisie-
beurt nodig?

Laat het dan nu doen, dan hoeft u straks
in het drukke seizoen er niet om verlegen
te zitten.

Voorradig alle soorten
binnen- en buitenbanden, ketting-
kasten, jasbeschermers, pedalen,
sportsturen enz.

Beleefd aanbevelend

A. G. Tragter - Tel. 1256

Ten gerieve van ons personeel zijn
wij zaterdagsmiddags om 5 uur en
woensdagsmiddags om 12 uur gesloten.

Zelfbedieningsbedrijf

Fa. J. W. Albers

Veilig Verkeer afd. Vorden
Opgave voor deelname aan de

Verkeerssleutelcursus
gaarne voor l febr. a.s. bij secr. Juliana-
laan 2 of politiebureau.
De cursusavonden zullen zeer waarschijn-
lijk op maandagavond gegeven worden. Het
cursusgeld (alles inbegrepen) bedraagt f 5. — .

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 75 et

500 gram rook worst 160 et
200 gram snijworst 80 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
De Speciaalzaak

toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE
Voor

Regenkappen
Regencapes

Leren vesten
Leren jassen

het adres

Fa. G. W. Luimes

B. Lammers

Vorden Telef. 1421

Ga eens varen op de
Rijn
is de titel van een boekje
over een romantische RIJN-
vakantiereis met het kom-
fortabele hotelschip „Regi-
na". Wanneer u NU aan-
vraagt, wordt het u direkt
na verschijnen gratis toe-
gezonden door de N.V. Rijn-
land, Molenstr. 61, Den
Haag. Ook Uw reisburo
heeft het straks voorradig.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,

Staringstraat 9
Het adres; Tel. 1306

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

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE
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Tot onze grote vreug-
de en dankbaarheid
werd op 23 jan. ons
eerste kindje geboren.
Bij het H. Doopsel
ontving het de namen:
Lucas Gerardus Maria

Wij noemen hem:

LUC

George en Gerda
Seesing-Huinink

Burg. Galléestr. H.
Vorden.
Tijdelijk: St. Walbur-
gis ziekenhuis,

Zutphen, kamer 217.

Voor de zeer vele blij-
ken van belangstelling
en het hartelijk mede-
leven ondervonden tij-
dens de ziekte en het
overlijden van mijn
lieve vrouw, moeder,
schoonmoeder en opoe

Tonia Berendina
Nijland

betuigen wij u onze
welgemeende dank.

namens allen:
H. G. Breuker

Vorden, januari 1962.
't Enzerinck.

Voor de vele bewijzen
van deelneming, ons
betoond na het overlij-
den van onze innigge-
liefde zusters, schoon-
zusters en tantes

Reindina Riefel

en

Esselina Riefel

hetuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
fam: J. Riefel

Vorden, Leuke D 28.

Voor de vele blijken
van vriendschap en
medeleven ondervon-
den na het overlijden
van onze lieve zuster
en vriendin

Gerritdina Steenman

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
H. B. Emsbroek

Voor de vele blijken
van medeleven, onder-
vonden tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van onze lieve moeder,
behuwd, groot- en
overgrootmoeder

Johanna Wilhelmina
Decanije

wed. van H. Obbink

zeggen wij u allen har-
telijk dank, in het bij-
zonder Dr. Lulofs, Zr.
Stoop en de buren.

Uit aller naam:
G. J. Maalderink

Vorden, januari 1962.

Gevraagd een
meisje

voor de dag of dag
en nacht Mevr. Poesse
Zutphensew. Vorden.

a
A n
X Op vrijdag 26 januari hopen onze ge-
V liefde ouders, behuwd- en grootouders U

J. Eskes

en

A. Eskes-Asselman w

de dag te herdenken van hun 50-jarige X
echtvereniging. ^

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven
voor elkaar en voor ons is de wens
van hun dankbare kinderen, behuwd- X
en kleinkinderen. V

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag X
27 januari van 3 tot 4 uur in zaal X

j Eskes, Dorpsstraat Vorden. W

H Vorden, , De Hoeve" C 71. X
J kj

J

Jan Wesselink

en

Gerda Oplaat

geven u hierbij, mede namens hun
ouders, kennis van hun voorgenomen

H huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden op zaterdag 27 jan.
1962 om 11 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

j Kerkelijke inzegening door de weleer-
% waarde heer Ds. J. H. Jansen om 2.30

uur in de Herv. Kerk te Vorden.

Vorden, Lochemseweg D 43.
Vorden, Lochemseweg D 60.

/ Januari 1962.

X Toek. adres: Spechtstraat 8, Borne.

X Receptie van 4-5 uur in hotel Bakker,
X Vorden.

Heden nam de Here plotseling uit ons
midden weg onze lieve vader, behuwd-
en grootvader

Gerrit Jan Haneveld
weduwnaar van G. Oortgiesen

in de ouderdom van ruim 65 jaar.

Veilig in Jezus armen

Vorden, G. J. Haneveld
G. G. Haneveld-Antink

Geesteren, J. A. Hennink-Haneveld
H. Hennink

Wolfheze, G. Lenselink-Haneveld
H. J. Lenselink

Vorden, G. J. Haneveld
en kleinkinderen

Vorden, 19 januari 1962.
Kranenburg D 139.

De teraardebestelling heeft plaats gehad
woensdag 24 januari op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Uitvoering van de
Chr. meisjes- en
jongeliedenvereniging

op zaterdag 3 febr. a.s. in ge-
bouw Irene. Aanvang 7.30 uur.

Zang, spel, aankomst van het ruimte-
schip „Jupiter".

Opgevoerd wordt o.a. de klucht in 3
bedrijven:

„Hoera, een drieling"
Muzikale omlijsting: Karel Wolters

Entree f 1.25 (bel. inb.) Voorverkoop
Sigarenmagazijn Hassink.

Dit mag u niet missen

Pappie, waar komen
de kindertjes vandaan?

De grote YVES MONTAND en de kleine
YVES NOËL in een ontroerende, Franse speel-
film van regisseur Luis Saslavsky. Een be-
langrijk probleem op openhartige wijze aan-
gepakt: Voorlichting aan jonge kinderen.

Meimaand in Parijs. Op de hoeken
van de straten worden, traditiege-
trouw, lelietjes van dalen verkocht.
De mannen gaan naar de voetbal-
wedstrijd, de vrouwen . . . . brengen
een meikind ter wereld. En de Franse
jongetjes zijn net zo nieuwsgierig,
als alle jongetjes, overal ter wereld.

De afdeling Zutphen van de Nederl. Ver.
voor Sexuele Hervorming biedt u op 29 januari
a.s. een filmavond aan waar deze plezierige
en vaak ook adembenemende film vertoond
zal worden.
Zaal: „Nutsgebouw", Dorpsstraat 3 te Vorden.
Aanvang 8 uur. Toegang boven 18 jaar. Toe-
gangsprijs, f 1.25.
Voorverkoop: Sigarenmagazijn „Jan Hassink",
Raadhuisstraat 14 te Vorden en indien voor-
radig op de avond van de voorstelling aan
de zaal.

Nederlandse Vereniging voor
Sexuele Hervorming

N
v
s
H

Ned. Bond v. Pl.vrouwen
B.O.L.H.

G.M.V.L.
B.O.G.

Propaganda feestavonden
op vrijdag 26 januari en

zaterdag 27 januari

in het Nutsgebouw.

Aanvang 7.30 uur.

Entree leden f 1.—

Niet-leden f 1.50

.99

)pvoering van

„De Surprise1

Len prachtig toneelstuk in 3 bedrijven.

Jaarvergadering

Afdeling Vorden

vrijdag 26 januari a.s.

in hotel Brandenbarg

Aanvang 8.00 uur

Voorlopige candidaatsstelling v.d. ge-
meenteraad.

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Hak de knoop door . . . .

en koop al uw levensmiddelen bij AlböfS Zelfbediening

Koop nu appelmoes, zeer voordelig, per pot 79 et
Nu de tweede pot voor 59 et

Bij elke 250 gram cacao de Zaan a 110 et,
100 gram dikke chocolade voor 49 et

Bij 3 gulden boodschappen,
l grote fles advokaat voor 249 et

Voorkom dat nare hoesten!!
Tijdelijk 3 rollen drop voor 25 et

Extra voordelige blikgroentenaanbiedingl
l blik sperziebonen 89 et, elk tweede blik voor 69 et

Een extra lekker en voordelig broodbeleg!
100 gram schouderham en 100 gram boterhamworst

samen 85 et
Eet eens lekker, gemakkelijk en goedkoop!

500 gram zuurkool met 8 knakworstjes samen 109 et

Speciaal voor de visite!
l liter bessenwijn samen met l blik aardbeien 295 et
Hierbij gratis een zakje zoutjes

l pot huishoudjam voor 35 et,
bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 148 et
Bij elk zakje vleeswaren, l blikje sardines voor 29 et
500 gram belegen kaas, zacht en pikant 159 et
l Vz kg peulvruchten, br. bonen, spliterwten en

erwten samen 198 et
5 blikjes Italiaanse tomatenpuree 69 et
Groot blik rundvlees in jus 159 et
Pindakoekjes, 250 gram 59 et
Bruintje Beer biscuits, 500 gram 75 et

Nooit wachteo, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Oranjevereniging Vorden

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op VRIJDAG 2 FEBRUARI, 's avonds 8 uur in

de koffiekamer van het Nutsgebouw.

AGENDA:

1. Opening.

2. Verslag penningmeester.

3. Bestuursverkiezing.

Aftredend Mr. A. Baron van Westerholt

G. P. Vogtlander

J. W. Klein Lebbink

(niet herkiesbaar)

4. Rondvraag.

5. Sluiting.

Turnkleding:
Tricots - broekjes - blouses

Turnpakjes
Gym- en trainingsschoenen

Trainingspakken

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman

De aangekondigde be-
kendmaking van de uit-
gelote nummers wordt
in het Contact van
donderdag l februari
a.s. gepubliceerd.

Tot en met zaterdag a.s. kunt U nog van onze

OPRUIMING en 10 pet. KORTING
op de overige artikelen profiteren

A. J. A. Helmink
Woninginrichting Manufacturen



Veiligheidsgordels
in uw auto?

Veilig verkeer adviseert ze u.

Wij leveren ze u gaarne en monteren
ze vakkundig.

Garage A. G. Tragter
Telefoon 1256

Voor de visite f hebbers!
Zure haring, pot 8 st. 130 ct+26 z.

4 st. 68 et +13 z.
Rolmops, pot 6 st. 125 ct+25 z.

" 3 st. 63 ct + 13 z.
Groot blik haring in torn.saus 85 ct + 17 z.

Klein „ „ in „ „ 45 et + 9 z.

Blik haring in roomsaus 62 et

„ „ in mosterdsaus 62 et

Blik makreel naturel 62 et

Blik schelvislever 70 et

Pilchards Delmonte, groot blik 120 et

Diepvries kabeljauw, groot pak 160 et

* * *
WEEKRECLAME

Grote pot boerenkool 59 et

Grote pot bieten 47 et

2 blik soepballetjes 98 et

4 grote gevulde repen 89 et

150 gram gehakt drop 39 et

250 gram cocosknappertjes 65 ct+13 z.

250 gram jan hagel 59 et+12 z.

150 gram gebr. gehakt 49 et

heeft het uoor U!

Zaterdag 27 januari

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE

Alto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Advertenties
voor alle kranten wor-
den aangenomen door

Advertentiebureau

D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297

Groot en klein

grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad uoor Vorden

Visitekaartjes
heeft u de laatste tijd veel ge-
bruikt. Misschien is uw voorraad
geheel uitgeput.

Laat er dan meteen weer wat
bij maken, anders zit u op een
gegeven moment verlegen.

Een visitekaartje komt altijd van pas;
daar kunt u niet buiten!

De prijs??
50 stuks met enveloppen vanaf f 4.70

100 stuks met enveloppen vanaf f 6.75

DRUKKERIJ WOLTERS - VORDEN
Nieuwstad 12 - Telefoon 1404

TOM, DE LANGSLAPER

„En nu kom ik morgenochtend niet meer kyken
of je al bent opgestaan, als ik al een keer boven
ben geweest om je te roepen, Torn!"
„Ja, moeder!"
Torn zei het een beetje schuldbewust. Want iedere
morgen vond moeder hem nog in bed, als zy zich
kwam overtuigen of hy werkelyk was opgestaan
een minuut of tien nadat zy' hem had gewekt. Hij
had dan iedere morgen het vervelende gevoel, dat
hy', een grote jongen, nog in bed lag, terwy'l moe-
der allang bezig was om voor alles te zorgen en
nu zelfs nog een keer de trap op moest om te kij-
ken of hy werkelyk wel was opgestaan. En iedere
morgen opnieuw nam hrj zich voor, dat het nu
werkelyk de laatste keer was, dat hy zo lang onder
de dekens bleef liggen, waar het zo heerlyk warm
was. Morgen zou hij zorgen dat hij op was als
moeder kwam! Maar als het weer morgen was...
Nu echter had moeder er genoeg van. Ze zou nu
zeker doen, waarmee ze al vaak gedreigd had':
eenvoudig niet meer komen kyken of Torn zyn
bed al uit was. Als hy te laat op school kwam,
moest hy de gevolgen daarvan zelf maar dragen.
Torn ging vol goede voornemens slapen. Natuurlijk
zou hy' dadelyk zy'n bed uitspringen als moeder
hem riep. Maar toen de morgen kwam en moeders
stem tot opstaan maande, had hy toch nog zo'n
vreselijke slaap!
Nog één minuutje, zei hij tegen zichzelf. Maar dat
ene minuutje was voldoende om hem alle goede
voornemens te laten vergeten. Hy was midden in
een droom geweest toen moeder hem geroepen had
en hy droomde nu zyn droom rustig verder.
De torenklok van buiten liet juist de laatste slag
van negen horen toen Torn wakker werd. Wat is
het al rumoerig buiten, dacht hy, /nog altijd een
beetje slaperig. En, hoorde hy het goed? Was
moeder al aan het stofzuigen? Dat deed zy' toch
nooit zo vroeg in dé morgen, nóg vóór het ont-
bijt?
By de gedachte aan moeder kreeg Torn een schok.
Hoe dat zo (ineens gebeurde, wist hy zelf niet,
maar ineens zat hy op de rand van zyn bed en
staarde met verschrikte ogen naar zyn klokje: de
kleine wy'zer stond al op negen, de grote had juist
de twaalf verlaten op zy'n reis de wyzerplaat
rond.
Met bonzend hart, half huilend, kleedde Torn zich
aan.
„Dag moeder!" zei Torn zachtjes toen hy beneden
kwam.
„Goede morgen. Torn. Je ontbijt heb ik maar naar
de keuken gel^fcht." Verder niets. Geen standje,
geen enkel vew^jt. Eigenlyk vond'.Torn dat nog
veel akeliger dan wanneer moeder hem eens flink
de les gelezen had.
Op weg naar school liep hij er steeds maar over te
denken wat hy tegen de onderwijzer zou zeggen.
Het klonk zo JlMderachtig: Ik heb me verslapen.
Maar toch zoJ^Pniets anders op zitten. Het beste
was toch maar om de waarheid eerly'k op te biech-
ten.
Lang galmde de schoolbel in de gang na. De eer-
ste klas hoorde hij zingen. Toen klonken er voet-
stappen. Tot zijn schrik was het de hoofdonder-
wijzer zelf, die open deed.
„Hebben jullie wat vergeten?"
Torn keek hem bedremmeld en tegelyk vragend
aan. Toen begreep „het hoofd", dat er iets anders
aan de hand was.
„Ben je niet met de klas meegegaan? Ben je zo
veel te laat?"
„Ja, meneer."
Torn durfde de hoofdonderwijzer niet aan te zien,
zo schaamde hij zich.
„Dan heb je jezelf waarschijnlyk het meest ge-
straft. De hele klas is naar de dierentuin. Daar
is een nijlpaard je geboren en ze mochten allemaal
komen kijken, want jullie onderwy'zer kent de
oppasser. Tja. wat moet er nu met jou gebeuren?"
De hoofdonderwijzer streek eens over zijn voor-
hoofd.
„Ga maar vast naar je lokaal. Dadelyk kom ik wel
bij je om je werk te geven."
Daar zat Torn nu, helemaal alleen in de lege klas.
Akelig stil was het er. Het was ook alsof de klas
veel groter was dan wanneer alle jongens er wa-
ren. Heel erg alleen voelde hij zich en voor hy'
er iets aan kon doen lagen er op zyn bank twee
grote ronde druppels. Vlug veegde hy ze met zyn
mouw weg toen de hoofdonderwijzer binnenkwam.
Torn kreeg strafwerk te maken. Wat hij niet af
kreeg, moest hy thuis maar verder doen. Maar het
allerergste vond hij, dat hy nu het nylpaardje niet
had kunnen zien.
„Als je een maand lang onmiddellijk opstaat wan-
neer ik je roep, gaan wij samen naar de dieren-
tuin," beloofde moeder.
„Mag ik d'an ook mee?" vroeg vader van achter
zijn krant.
Ze moesten er alledrie om lachen en daarmee werd
alle verdrietigheid van die dag op de vlucht ge-
jaagd.

(Nadruk verboden)

B.O.G. HIELD EXCURSIE

Een 40-tal leden van de B.O.G. maakte een ex-
cursie naar de Landbouwtentoonstelling te Am-
sterdam. Er werden veel machines op landbouw-
gebied in ogenschouw genomen, waardoor hun ken-
nis van een en ander weer werd verrijkt. Een ieder
was zeer voldaan over dit uitstapje.

N.C.V.B.

Afdeling Vorden
In „Irene" hield mevrouw K. van Beest—Van Wy'-
land uit Ny'kerk, gewestelijk presidente van de
N.C.V.B. een causerie over het onderwerp „Jeugd-
criminaliteit".
In een boeiend betoog besprak mevr. Van Beest,
die als lid van de Raad van Kinderbescherming
veel met jeugdproblemen in aanraking 'komt, de
zorgen en de problemen van de hedendaagse jeugd.
Het jeugdprobleem dient met begrip en een warm
hart te worden benaderd. Gezinsmoeilijkheden
doen vele kinderen schade. Ook brengt de open
uitstalling in winkels en warenhuizen het kind in
de verleiding om iets weg te nemen. Spreekster
merkt op dat het kind in beide ouders „de mens"
moet zien, de ouders op hun beurs dienen de kin-
deren beter te leren begry'pen. Onze ouderlijke
taak is in de eerste plaats ons. kind te beschermen,
maar ook om hen te leren uit te zien naar een
levenspartner zoals een Christen betaamt.
Aan het slot van deze avond bracht mevr. Kieft—
Begieneman mevrouw Van Beest hartelijk dank
voor haar interessant en leerzaam betoog.

verdwijnt door
PUROL

RATTI-NIEUWS

Na vele weken van rust hebben de Rattianen zon-
dag hun voetbalschoenen weer van de zolder ge-
haald en speelden op eigen terrein een pittige
wedstrijd tegen Grolse Boys I. Het was zeker niet
te merken, dat er in zo lange tijd niet gespeeld
was, want aan weerszyden werd het een aantrek-
kelyke strijd. Het tempo lag gedurende de gehele
ontmoeting behoorlijk hoog.
De eerste helft was nauwelijks begonnen, toen
Dostal uit een zuivere pass van links de bal van
richting wist te veranderen en netjes in de hoek
deponeerde.
Het was doelman Hartelman zeker niet aan te
rekenen, toen na een kwartier, mede door noncha-
lant wegwerken van het Ratti-verdedigingsblok,
de Grolse rechtsbinnen de kans om gelijk te maken
niet voorbij liet gaan (l—1). Ratti kon na verloop
van tijd een kleine veldmeerderheid verkrygen en
het was Lichtenberg, die tenslotte prachtig en
zuiver in de linkerhoek plaatste (2—1), met welke
stand de rust in«4fe.
Na de hervatting^weer een gelijk opgaand spel,
waarby Ratti aanvankelijk de score op 3—l kon
brengen door Rutgers. De thuisclub deed nu wat
kalmer aan, maar de verdediging beging hierna
enkele grove fouten, welke haar noodlottig wer-
den (3—3). Eei^fctartier voor het einde moest
Dostal wegens ^^^blessure worden vervangen
door B. Lichtenberg. Ratti had nu haar evenwicht
hervonden en een strafschop wegens hands werd
door F. Lichtenberg zuiver benut (4—3). Het laat-
ste kwartier kropen beide ploegen nog meermalen
door het oog van de naald, maar de score bleef
verder ongewijzigd, waardoor de Rattianen enkele
zeer kostbare puntjes hadden Vergaard.
Het tweede was nog vry. Ratti A speelde zater-
dagmiddag met 'n team, waarin 'n zestal invallers
meespeelden, tegen Vorden A. Het was dan ook
niet te verwonderen, dat de bezoekers uit Vorden
met 15—O wisten te winnen.
Het programma vermeldt voor de komende zondag
weer een zeer interessante strijd, daar Vios I uit
Beltrum op bezoek komt, een van de ploegen die
zich boven aan de ranglyst hebben weten te hand-
haven. Voor de Ratti-ploeg zal het dan ook niet
gemakkelijk zyn om de puntjes thuis te houden.
Met hetzelfde spel als verleden week kan er echter
zeker nog veel bereikt worden.
Het tweede is weer vry, terwijl Ratti A in eigen
home Zelhem A als gast krijgt. Het B en C elf-
tal der junioren zijn eveneens vrij.

BILJARTEN

Fraaie 2e plaats van G. Hellewegen

In de finale om het persoonlijk biljartkampioen-
schap 3e klas van de biljartcompetitie Doetinchem
en omstreken, is onze plaatsgenoot G. Hellewegen
op de tweede plaats geëindigd. De heer Helle-
wegen die de vorige week de leiding had genomen
door zyn eerste 4 partijen te winnen slaagde er
zaterdag op de laatste wedstrijddag niet in om in
de resterende 3 wedstrijden ongeslagen te bly'ven.
De partyen tegen kampioen Ordelman en tegen
v. Dam, gingen verloren terwijl de wedstrijd tegen
Ibbing gewonnen werd. Niettemin is deze tweede
plaats een mooi succes. De heer H. Zieverink, even-
eens lid van K.O.T., eindigde tijdens deze kam-
pioenschappen op de voorlaatste plaats.
De gedetailleerde uitslagen waren: Ibbink—G.
Hellewegen 95—100 in 38 beurten; Starink—H.
Zieverink 100—79 in 50 beurten; Hellewegen—v.
Dam 83—100 in 45 beurten; H. Zieverink-Beenink
81—100 in 47 beurten; Hellewegen—Ordelman 88
—100 in 49 beurten.

OPBRENGST MEMISA-COLLECTE

Naar we vernemen heeft de collecte, welke onlangs
gehouden werd voor de Medische Missie-Actie, het
prachtige bedrag opgebracht van ƒ 348,—. Dit is
ruim ƒ 133,— meer dan verleden jaar.

INSTALLATIE HOOFDLEIDSTER
KABOUTERS

Verleden week heerste er in het kabouterkamp van
de „Maria-Goretti-groep" op de Kranenburg grote
vreugde in verband met de plechtige installatie
van mej. Thea Jansen als hoofdleidster van dez«
groep.
Hiertoe waren in het clubgebouw „De Bezige By"
verschillende vertegenwoordigers van het Hoofd-
bestuur aanwezig. Voorts kapelaan Sluiter o.f.m.
als aalmoezenier, de ass. leidster, mej. van Snel-
lenberg, de oud-hoofdleidster mej. G. Gerritsen en
natuurly'k de voltallige kabouterschare.
Nadat de districts-aalmoezenier de diverse insig-
nes had gezegend, ging mevr. v. d. Mondt uit
Groenlo hierna over tot de installatie. Zy wees
hierbij telkens op de bijzondere symbolische be-
tekenis die elk insigne heeft, en wenste de nieuwe
REA veel succes met haar zeker niet gemakkelijke
taak.
Alle kabouters brachten vervolgens op originele
wijze hun gelukwensen naar voren.
Een ander hoogtepunt van deze avond vormde de
decoratie van de oud-hoofdleidster, mej. G. Gerrit-
sen, waaruit bleek, dat de organisatie grote waar-
dering had voor het voortreffelijk werk, dat mej.
Gerritsen gedurende een lange reeks van jaren
voor de „Maria-Gorettigroep" had verricht. Door
de districtscommissaresse werd hierna het blauwe
onderscheidingsteken opgespeld.
Aalmoezenier kapelaar Sluiter o.f.m. richtte zich
in zyn dankwoord speciaal tot de vertegenwoor-
digers van het hoofdbestuur, die op zo'n bereid-
willige wijze aan deze installatie hun medewerking
hadden verleend, voorts dankte hij mej. Gerritsen
voor het prachtig werk, in deze parochie verricht,
en spoorde de nieuwe Rea aan om de voetsporen
van haar voorgangster te volgen.
Tot besluit werden door de kabouters nog diverse
aardige schetsjes e.a. voorgedragen en bleef men
nog enige tijd gezellig bijeen.

INSTALLATIE WELPEN EN TRADITIONELE
BOERENKOOLMAALTIJD

In het by'zy'n van de ouders werden in het troep-
huis van de padvinders 3 welpen geïnstalleerd. Na
deze installatie hielden de welpen een zogenaamd
„stadsspel" waarvan de bedoeling was om zoveel
mogelijk allerlei gegevens te verzamelen in het
dorp. Ook stond er een z.g.n. „boevenspel" op het
programma.
Deze spelen gingen vooraf aan het eigenlyke doel
van deze middag, nl. de traditionele „boerenkool-
maaltijd". Deze maaltijd, voor 50 personen, was
geprepareerd door de verkenners.
Na deze maaltijd brak er voor de drie oudste wel-
pen een belangrijk tijdstip aan, nl. het feit dat ze
de welpen gingen verlaten om zich aan te sluiten
bij de verkenners. Dit gebeurde door middel van
de „gooibrug". Na deze installatie was het meteen
tijd voor de welpen om naar huis te gaan terwijl
de verkenners voor een groot gedeelte bleven kam-
peren.

FILMAVOND

Op uitnodiging van de V.A.M.C. „De Graafschap-
rijders" en de Vereniging voor Veilig Verkeer afd.
Vorden, verzorgde de Esso Olie Mij. dinsdagavond
in zaal Bakker een speciale filmavond.
De heer B. Pardy's deelde mede, dat op 24 januari
een verkeerscompetitie is gehouden en op 5 febr.
a.s. een „Steuteltest", terwijl de feestavond van de
„Graafschaprijders" op 3 februari a.s. zal worden
georganiseerd.
Diverse kleine films werden vervolgens vertoond
waaronder een prachtige natuurfilm over het leven
van de bever, welke zeer in de smaak viel. Er was
voor jong en oud „elck wat wils".
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