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RECTIFICATIE
In ons verslag van de Gemeenteraadsvergadering
d.d. 5 februari werd vermeld, dat houuders van
wandelkaarten weer in het Vordensbos moeten
worden toegelaten. Deze regel moet echter luiden:
mogen worden toegelaten.
NED. MIDDENSTANDSBOND
In zaal Bakker hield de directeur van de Kon. Ned.
Middenstandsbond dinsdagavond een causerie over
het onderwerp: „Heeft het midden- en kleinbedrijf
in deze tijd van Supermarkets en nu het Grootwinkelbedrijf zo de kop opsteekt, nog reden van
bestaan?"
De heer Portheine sprak hier op uitnodiging van
de Ned. Middenstandsbond afdeling Vorden. Na een
kort inleidend woord door de heer Remmers stelde
de heer Portheine diverse problemen aan de orde
waarmee het midden- en kleinwinkelbedrijf momenteel geconfronteerd wordt.
Spreker vestigde o.m. de aandacht op de huidige
ontwikkelingen in de E.E.G. Het niet toetreden van
Engeland tot de E.E.G. is voor ons in economische
zin bepaald ongunstig, want de Nederlandse economie is voor een groot deel gebaseerd op de handel
met Engeland. Spreker betreurde dan ook ten zeerste de negatieve houding van Frankrijk in deze
kwestie.
Over de oneerlijke concurrentie deelde de heer
Portheine mede dat deze materie momenteel zeer
concreet wordt aangevat en dat hiervoor een algemene regeling moet komen, hetgeen wordt gesteund
door de internationale ontwikkeling. Momenteel
doet het Grootwinkelbedrijf een „aanslag" op het
midden- en kleinbedrijf door artikelen zoals o.a.
koelkasten tegen zeer gereduceerde prijzen op de
markt te brengen. De vraag rijst waarom doen dergelijke bedreven dat? Dit moet men als klantenbinding zien en niet als winstobject, aldus de heer
Portheine. Het publiek gaat er wel op in, hoewel
niet op die wijze, wat het grootwinkelbedrijf er van
verwacht.
Voor de kleinwinkclbedrijven bestaan er overigens
typische mogelijkheden om aan deze concurrentie
het hoofd te bieden door o.m. de marges aan deze
concurrentie aan te passen, aldus de heer Portheine.
Bovendien moet het kleinwinkelbedrijf zoveel mogelijk service blijven verlenen aan haar clientèle.
Het tweede onderwerp waarover de heer Portheine
sprak luidde: „Van wie houd ik meer, van mijn zaak
of van mijn vrouw?"
Spreker wees hierbij op de positie van de vrouw
in de middenstand. Hij noemde het samenwerken
van man en vrouw in een winkelbedrijf van zeer
groot belang, het is daarom jammer dat deze medewerking van de vrouw niet altijd gestimuleerd
wordt.
Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen, \
nnv-(>7,ig(>n dankbaar gebruik
werd gemaakt. Aan het slot van de avond bracht
voorzitter Remmers de heer Portheine dank voor
zijn duidelijke en aktuele causerieën.

FILMAVOND
Door de heer Devilee vun de Shell filmdienst werd
in de zaal van hotel Bakker een filmavond verzorgd
voor de leden van de motorclub „de Graaf schaprijders" en afd. Vorden van Veilig Verkeer. Na een
welkomstwoord door de heer van der Pey'l, voorzitter van Veilig Verkeer, vertoonde de heer Devilee
eerst een technische film over de vering van automobielen. De tweede film gaf de aanwezigen een
indruk van de ontzagwekkende werkzaamheden die
er verricht moesten worden om in de rivier de Zambesi in Afrika een stuwdam te bouwen. Na de pauze
werd vertoond de film „Coupes des Alpes". Vooral
de jeugdige kijkers genoten hier van het scheuren
door de bochten van de automobilisten. Tot slot
werd de film „Gouden Ilsy", een film over het
vliegfeest op Ypenburg vertoond. De heer Bielderman sprak tenslotte een woord van dank tot de heer
Devilee.
CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
De Chr. Landbouwhuishoudschool hield in „Irene"
een druk bezochte ouderavond welke werd geopend
door de heer A. J. Lenselink. Als spreker trad deze
avond op de heer G. v. Tellingen van het Chr. Pedagogisch Studiecentrum te Utrecht.
Mej. v. d. Vegte, hoofd der school, deelde mede dat
in maart de aanbesteding van de schoolverbouwing
zal plaats vinden. Ook wees zij de ouders erop van
de aantekeningen op het rapport der leerlingen goede nota te nemen. Ze zou gaarne zien dat de ouders
nauwlettend toezien op het huiswerk van hun dochter, terwijl ze mededeelde dat de schoolkrant dient
om een goede verhouding te scheppen tussen ouders
en school.
Hierna besprak de heer v. Tellingen in korte trekken het onderwerp „De opvoeding van het meisje
in de puberteitsleeftijd". Deze leeftijd is een zeer
moeilijke. In deze moderne tijd is er veelal weinig
tijd, maar voor de opvoeding van het kind moeten
we de tijd nemen. Een meisje van 13—14 jaar is
lichamelijk volwassen, doch geestelijk niet. We
moeten daarom rekening houden met hun moeilijkheden, aldus de heer v. Tellingen. Hij wees hierbij
op het grote belang van een goede sexuele voorlichting. Hier ligt zowel een taak voor de ouders
als voor de school.
Ook de vorming van het kind is van groot belang.
Men zegt tegenwoordig vaak dat de jeugd is losgeslagen. Is het niet zo dat de jeugd is losgelaten ?
Na beantwoording van enige vragen bracht mej.
v. d. Vegte de spreker dank voor zyn leerzaam betoog.

VORDENS TONEEL OP DE PLANKEN
Naar wij vernemen zal de toneelgroep „Vordens
Toneel" op zaterdagavond 16 maart opvoeren het
spel in drie bedryven „Het witte Legioen" van
Maarten van Vucht.

KERKDIENSTEN zondag 24 februari.
H er u. Kerk.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
7.15 uur Ds. M. G. Sterringa.
Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Öeref. 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 zondagavond 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.J
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavonc
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur toi maandagmorgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie!
BUF gelijke stand van 13 t.m. 19 februari.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: H.Willemsen en H. G. Oonk.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. Oberink, vr., 81 jr., weduwe
van H. J. ter Huerne.
NIEUWE BRIEVENBUSSEN
IN DE GROTE STEDEN.
De P.T.T. gaat nieuwe polyester brievenbussen
(rood met een grijze voorkant) geleidelijk plaatsen
in de grote,steden. In de tweelingbussen is een
aparte gleuf voor stadsppst. Dat het ook in de bus
komt als u bij TragtqJfckv rijwielen gaat kiezen,
geven wij u op een fflRje. Altijd op post voor
uw belang. En rneer nog: voor stedelingen en
dorpelingen.
(adv.)
BILJARTEN
De KOT-speler J. Wijnbergen is er in Doetinchem
op fraaie wijze in ^A^agd het kampioenschap
tweede klas libre moyenne 3 t/m 4,50 van het district
te behalen, hetgeen een fraai resultaat genoemd
mag worden.
In klasse C I van het Biljartdistrict „Doetinchem
en Omstreken" leed KOT l deze week thuis een 4—2
nederlaag tegen het onderaanstaande Averenck I
uit Hengelo. De KOT-speler KI. Hekkelder behaalde
het hoogste gemiddelde nl. 9,27.
In klasse D II speelden KOT II en 't Averenck III
in een slechte wedstrijd met 4—4 tegen elkaar gelyk.
KOT III maakte thuis korte metten met Slot II uit
Doetinchem en stuurden de bezoekers met een 8—O
nederlaag huiswaarts. De Vordenaren staan in
klasse E I nog steeds bovenaan met 4 punten voorsprong op Concordia III.
KOT IV bracht het er in dezelfde afdeling minder
goed af en kreeg in Doetinchem van Princesse II
een verdiende 6—2 nederlaag te incasseren.
Deze week gaat KOT I in Didam op bezoek by
Martin I.
KOT II krijgt het ogenschijnlijk niet zo zwaar nu
ze bezoek ontvangt van Concordia II uit Hengelo.
KOT IV krijgt de kans Meulenbrugge II nog vaster
op de onderste plaats te drukken nu deze ploeg in
Vorden op bezoek komt.
KOT III heeft deze week vrijaf.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" kregen De
Zon I en De Zon II beide een 8—O nederlaag te
slikken. De Zon I leed deze nederlaag thuis tegen
Excelsior III uit Baak.
De Zon II ging in Baak roemloos ten onder tegen
koploper Ons Genoegen I.
Deze week wacht De Zon I de lastige uitwedstrijd
tegen Groene Jager, terwy'l De Zon II thuis de strijd
aanbindt met De Elter I.

VOETBAL
Vorden I heeft zondagmorgen op het Gemeentelyk
Sportpark, dat door de leden bespeelbaar was gemaakt, een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld
tegen Daventria II uit Deventer. Deze ontmoeting
eindigde in een 10—l zege voor de thuisclub.
Beide ploegen speelden met 2 invallers. Bij Vorden
was r.-binnen Buunk vervangen door D. Besselink,
terwijl doelman Wissels geblesseerd was. Nyenhuis
die normaal midvoor speelt stond nu in het doel,
hetwelk hij voortreffelijk verdedigde. Rudi Eggink
nam nu de opengevallen plaats in de voorhoede in.
Reeds vanaf de aftrap ondernam de thuisclub enkele
gevaarlijke aanvallen op het Daventria-doel. Na
tien minuten slaagde E. Eggink erin de stand op
l—O te brengen. Enkele minuten later brak l.-buiten
Rothman door en tegen zijn harde schot had de
Daventria-doelman geen verweer: 2—0.
Bij tegenaanvallen van Daventria redde Nijenhuis
enkele malen voortreffelijk. Nadat Lindenschot
tegen de paal had geschoten was het E. Eggink
die uit een voorzet van Rothman hoog inschoot 3—0.
De Deventer-doelman had een paar maal Vrouwe
Fortuna op zijn hand toen schoten van Lindenschot
en Rothman tegen de paal belandden. Eef Eggink
bracht de ruststand op 4—0.
In de tweede helft toonden de Vordenaren over de
langste adem te beschikken en nadat de l.-binnen
van de bezoekers met een fraai schot de achterstand tot 4—l had verkleind, voerden de geelzwarten hierna de stand met de regelmaat van de klok
op. Rothman scoorde uit een voorzet van Ruud Eggink het vijfde doelpunt, terwijl Lindenschot even
later via een boogbal van Westerveld het 6e doelpunt voor zijn rekening nam. Uit een pass van
Lindenschot scoorde E. Eggink nummer 7. Tien
minuten voor tijd rondde Rothman een voorzet van
R. Eggink met een uitstekende kopbal af 8—1. Eef
Eggink en Ruud Eggink zorgden tenslotte voor de
eindstand 10—1.
PLATTELANDSVROUWEN
De afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield dezer dagen een bijeenkomst in de
grote zaal van het Nutsgebouw.
Na de opening door de presidente, mej. Heinen,
wekte zij de leden op om deel te nemen aan de
Wereldgebedsdag welke dit jaar is vastgesteld op
l maart en gehouden zal worden in de gereformeerde kerk. Verder spoorde zij de leden aan om de
tweedaagse bijeenkomst op de Volkshogeschool in
Eerbeek bij te wonen, die op dinsdag 2 april en
woensdag 3 april gehouden zal worden. Het onderwerp is: „Nieuwe wegen in gezin en opvoeding".
Voor het jaarlijkse uitstap^werd de mogelijkheid
besproken om een bezoek ^^engen aan Wageningen. Het Wagenings Stucffntencorps organiseert
ter gelegenheid van zijn lustrum een „plattelands\vendag" met hieraan verbonden een modeshow
in de vorm van een concours d'elegance. Vermoedelijke datum 6 juni a.s.
Verder werd de avond ver^jgd door de Bruynzeelfabrieken te Zaandam md^|ln lezing over de moderne keuken en wel speciaal de indeling hiervan.
Met tal van kleurendia's werd het gesproken woord
verduidelijkt.
Bruynzeel begon met het fabriceren van keukens
in 1933, als eerste in Nederland. Een moderne keuken is gezellig en bespaart de huisvrouw veel arbeid
en onnodig geloop.
Met een woord van dank aan de directie van
Bruynzeel's fabrieken voor de mooie en leerzame
avond werd de bijeenkomst door de presidente gesloten.

Nutsbibliotheek Vorden
Romans en populair wetenschappelijke
boeken 10 et p. week.
Kinderboeken 5 et p. week.
Studieboeken op aanvraag gratis.
NUTSCURSUS AUTOTECHNIEK
Voor deze cursus hebben zich 11 deelnemers aanemeld; er moeten er echter 20 zijn, wil deze cursus
doorgaan. Degenen die de cursus vorig jaar bezochten waren zeer enthousiast. Daarom willen we
aarne nog een opwekking plaatsen voor deelname,
maar geeft u zich wel vlug op. Zie de advertentie.

FEESTAVOND K.A.B.
De plaatselijke afdeling der Kath. Arb. Beweging
leeft zaterdagavond in zaal Schoenaker een feestavond gehouden, welke in alle opzichten een succes
s geworden. Dit mede, dank zij de uitstekende organisatie en de medewerking van velen.
Voorzitter dhr. Th. Bijen heette speciaal welkom
eestelijk adviseur kapelaan Wienk o.f.m. en het
LEDENVERGADERING C.J.B.T.B.
'ezelschap W. Paalman en D. Groot Hedde uit DieDe C.J.B.T.B. afd. Vorden hield in café Eskes een penveen. De geestelijk adviseur hield een kernachmatig bezochte ledenvergadering.
ige toespraak, waarin hy wees op de vitaliteit in
Voorzitter A. J. Oltvoort heette in zijn openings- de afdeling. Spr. gaf een terugblik over hetgeen bewoord twee leden van het Ringkring bestuur wel- •eikt was, maar spoorde niettemin allen aan tot
kom t.w. de heren B. Hiddink uit Steenderen, voor- nog grotere activiteit. Vervolgens kwam het gezitter en de heer D. Geessink uit Zelhem.
zelschap Paalman en Groot Hedde op de planken.
Medegedeeld werd dat het bestuur had besloten „Willum uut den Achterhoek" zorgde als confereni.v.b. met de weersgesteldheid en het heersende cier voor de vrolijke noot, terwijl dhr. Groot Hedde
mond- en klauwzee voorlopig van een winterexcur- op muzikaal gebied en in diverse schetsen grote
sie af te zien. Vermoedelijk zal midden maart een hilariteit bracht. Tussen de bedryven door werd
gezellige afdelingsavond worden belegd, waarby als er gedanst en ontbrak het niet aan de nodige trachumorist zal optreden de heer D. Groot Hedde uit taties. Pastoor Bodewes sprak eveneens tot de
Deventer.
feestvierende afdeling en bracht als wens naar voDe heer Geessink hield vervolgens een korte cau- ren, dat men door dit feest tot nog grotere activiteit
serie over het onderwerp „drukwerk". Spreker wees zou worden aangespoord. Aan het slot was de heer
er hierbij op dat de grondslag der krant is gelegd J. C. van Langen de tolk van allen, toen hy het
in 1600. In het beginstadium ondervond de pers veel gezelschap dank bracht voor de uitstekende vertegenwerking van geestelijke en burgerlijke instan- zorging van deze avond.
ties. Elke krant is een z.g. spreekbuis. Zij spreekt
BIOSCOOP
als het ware tegen je en je kunt niets terugzeggen.
Voor 1850 was er geen vrijheid van vergaderen, zo- „Zes zwarte ruiters", de film van zondagavond,
dat toen het streeknieuws nog beknopt was, aldus geeft weer een episode uit dé strijd tussen Indianen
de heer Geessink.
en blanken.
Het verdere gedeelte van de avond bestond uit her- Wraak, achterdocht, liefde en geld, dat is het hoofdsengymnastiek onder leiding van de heer B. Hid- thema van deze film. De spanning blijft tot het eind
dink.
gehandhaafd door onverwachte gebeurtenissen.

Uw huis

een gezellig huis!
Meubelen
Vloerbedekking
Gordijnen
Vitrages
Matrassen

Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
A.Z.C. EN DAVENTRIA SPEELDEN
TE VORDEN
Met goedvinden van het bestuur van de voetbalvereniging „Vorden" hebben de eerste elftallen van
Daventria, Deventer en A.Z.C. Zutphen, op het
Gemeentelijk Sportterrein een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld.
Beide teams (derde klasse K.N.V.B.) hebben een
pittige partij voetbal gedemonstreerd, waarbij
A.Z.C, zich de sterkste toonde door met 9—4 te
winnen. De Zutphenaren namen al spoedig een 4—O
voorsprong. Daventria liet het hier echter niet bij
zitten en slaagde er zowaar in de achterstand tot
4—3 te verkleinen.
A.Z.C, sloeg hierna fel terug en bracht, door nog
vijf doelpunten aan de score toe te voegen, Daventria definitief op de knieën.
C.V.V. VORDEN-KRANENBURG
De plaatselyke afdeling der Coöp. Verkoopvereniging der A.B.T.B. hield dinsdagmiddag haar algemene ledenvergadering onder voorzitterschap van
dhr. B. G. Lichtenberg.
In zijn openingsrede gaf de voorzitter een terugblik over het afgelopen jaar, dat de boer minder
heeft gebracht dan men hoopte. In het byzonder
werden de kleine bedrijven de dupe van de slechte
uitkomsten t.a.v. de pluimvee- en varkensstapel.
Vervolgens sprak de heer Bruggink, vertegenwoordiger der A.B.T.Pr. uit Arnhem over de resultaten,
die in het afgelopen boekjaar werden bereikt. Hy"
behandelde o.m. de afzet van varkens, rundvee e.a.,
terwijl spr. eveneens de verwachtingen voor 1963
bekend maakte. De exportslagery Welling te Borculo, welke momenteel 3500 tot 4000 varkens per
week slacht zal worden uitgebreid, waardoor de
capaciteit zal worden verdubbeld. Meegedeeld werd,
dat de leden over 1961 een nabetaling van 1% zullen ontvangen over de geleverde stuks vee etc.
De afd. Vorden-Kranenburg leverde in 1961 965
slachtvarkens (tegen 955 in 1960), voorts 9 vette
kalveren (29) en 71 runderen (87).
Bij de bestuursverkiezing werd in de plaatselyke
commissie als lid herkozen de heer H. Helmiiik.
Naar de alg. vergadering te Borculo werd afgevaardigd de heer A. Helmink met als plaatsvervanger de heer J. Nyenhuis.
Hierna vond er een kleine gratis verloting plaats
van goederen in natura. Aan het slot dankte de
voorzitter de heer Bruggink voor zyn interessante
uiteenzettingen en de leden voor hun trouwe opkomst.
«•».DE LANDBOUW IN EEN VERANDERDE TIJD
Over dit onderwerp sprak in zaal Eykelkamp de
heer H. Visschers, 2e secretaris van de G.M.v.L.,
op uitnodiging van het plaatselijk bestuur der
G.M.v.L. Voorzitter dhr. Mennink kon vele leden
verwelkomen.
De heer Visschers, oud-Vordenaar, verkreeg hierna
het woord en wist in een boeiende inleiding de landbouw in de tegenwoordige tijd te belichten. Spr.
wees er op, dat we voor grote veranderingen in de
toekomst staan. Deze brengen met zich mee, dat de
boer zich moet gaan aanpassen. De landbouwer van
thans moet volledig zakelyk zijn ingesteld wil hy
meekomen.
Een van de snelle veranderingen in de landbouw
is de mechanisatie. In 1953 was er voor een bedrijf
van plm. 750 kippen l man nodig voor de verzorging, doch door de snelle automatisering kan thans
l man een bedrijf van ca. 7500 tot 10.000 dieren
verzorgen. Spr. pleitte voor een gezondere landbouw en benadrukte vooral om de nodige aandacht
te besteden aan de algemene ontwikkeling en de
vorming van de kinderen, opdat zy zich ook kunnen
bewegen in andere kringen. Enkele vragen werden
nog door de heer Visschers beantwoord.
VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"
Het zestal van „De Kraanvogels" is na enkele
weken rust weer met volle moed aan de competitie
begonnen, en heeft al direct een fraaie overwinning
weten te behalen.
In Zutphen speelde men tegen het team van K.V.C.
Keyenborg. De Keyenborgse dames, die dit seizoen
voor het eerst meespelen, waren niet opgewassen
tegen het geroutineerde spel der Kraanvogels. In
de eerste set toonden de Vordense dames reeds hun
meerderheid door met 15—4 te winnen, terwy'l ook
de tweede party een volledig succes werd (15—0).
In de klasse dames d-A bezetten de Kraanvogels
thans een eervolle 3de plaats.
Maandag spelen de Kraanvogels twee ontmoetingen en wel de returnmatch tegen K.V.C. Keyenborg
en een treffen tegen Wilhelmina 2 Zutphen, dat
thans op de 2de plaats staat.

1963

1923

Gymnastiekver. „SPARTA"
Jubileumuitvoering

V E RWO E STB AAR
EDELSTAAL

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
21t/m27febr.1963

Appelmoes
Per litersblik

op zaterdag 23 febr. 1963

in het Nutsgebouw.
Aanvang 7.30 uur.
Entree f 1.50 p.p.
MET EXTRA
ALUMINIUM BODEM

Abrikozen
op sap
Lunchschouder

Donateurs op vertoon van hun donateurskaart vrije toegang.

150 gram

. . . .

Na afloop BAL.
Tijdelijk (van 16 februari tot 2 maart)

Muziek „The Rhythm Stars".

20% \**4

Jaffa's, sinaas

JzanJelijme

tegen Inlevering van een oude versleten pan.
;

„De

%aag Inlichtingen bij:

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat

4 Gevulde
Crêmerepen

appels, sappig
zoet. per 7 stuks . .

Ledenvergadering

- Telefoon 1364 - Vorden

bij l pak

KOFFIE VAN
„ACKERMAN"

heden donderdagavond 8 uur

in café Eskes.

HOE KAN IK IN HET BEZIT KOMEN VAN EEN

autorijbewijs

roodmerk voor 148 et

Belegen
Leidse kaas
bijzonder lekker
500 gram . .

vraagt u zich wellicht eens af.
Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

EEN GOEDE MANIER IS:
Zo spoedig mogelijk bij

GARAGE TRAGTER
u opgeven of bellen, tel. 1256, of
zo spoedig mogelijk naar

instructeur Hilfferink
Almenseweg 15, of bellen tel. 1619

VIVO kruideniers:

of de eerste de beste woensdagavond om 8 uur bij café Eskes
u opgeven, waar u dan tevens
de eerste theorieles kunt volgen.

óteed* vaker.r KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg. FRANS KRUIP,'t Hoge

Het „buitengebeuren" leren wij u in een
Simca- of Daf-automobiel.
Overalls

't

Manchester kleding
Witte vakkleding
Stofjassen
Kinderoveralls

prettig en goed
als rijschool Tragter het doet.

Ijsbaan Wildenborch
W<0hsdags, zaterdags en
zondags geopend.
De Speciaalzaak

A. J. A. Helmink
Complete Woninginrichting

Manufacturen

Telefoon 1514

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

Deze week als weekend-aanbieding
f 1,— reductie op alle vakkleding.

Telefoon 1386

Zelfbediening
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379
KOOPJES, DIE U ALLEEN BIJ D E

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

S P A R VINDT.

Bij elk blik spinazie
68 et + 7 et zegelvoordeel
het 2e blik voor
49 et en 5 et zegélvoordeel
Spar Toiletzeep
Zeep voor elk gezin!
Bij aankoop van 3 stukken
98 et
het 4e stuk GRATIS en 20% voordeel in sparzegels!
DUBBELZEGELS:
l pakje Thee roodmerk
l doosje Theebuiltjes
55 et
l pak Petit Beurre
82 et
3 stuks Hazelnootrepen
l zakje Luxe melange (snoep) 49 et
32 et
l rol eierbeschuit
28 et
l pak Lucifers
39 et
l zakje Vruchtenhagel
50 et
l zak Zoute pinda's

11 et
16 et
10 et
6 et
O et
8 et
10 et

zegel voordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel

Onze fijne vleeswaren.
Geld. rookworst
92 et en
150 gram Saksische leverworst (groot)
60 et en
160 gram leverpathé (klein) 78 et en
l blik braderieworst
159 et en

Voor lekkere wlnlerkost.
l zak groene erwten
l zak spliterwten

Ziekenfondsleden ontvangen op
voorschrift een korting van 20%
+ f 7,50. In de meeste gevallen
worden de glazen geheel vergoed.
Zutphenseweg 15

-

HMRLOHE

Telefoon 1505

MARKTVERENIGING Vorden

Gebr. BARENDSEH

Zutphenseweg 23, Vorden

Ledenvergadering

zegt Uw bakker!
PROFITEER HIERVAN!

KRACHTIG GAS

f7.65 pet fles

KEUNE
Blijf op goede voet
metUwgezondhelcL

Knielaars
13.75
Maten 40 t/m 48
Zwart.

Haal het bij UW BAKKER.

INDE
NIEUWE
NOTEUKLEURM
Hazelino
Castagna
Walnotta
reeds v.a. 1.95

58 et en 12 et zegelvoordeel
68 et en 14 et zegelvoordeel

heeft fc voorradig en gëtaleerd.

Kwaliteit is no. 1

18 et zegelvoordeel
12 et zegelvoordeel
16 et zegelvoordeel
32 et zegelvoordeel

de opticien, die altijd voor u klaar staat.

i
„SHEIL"

draag Vrcdestein Laarzen!

90 et en 18 et zegelv.
98 et en 20 et zegelv.
en
en
en
en
en
en
en

SIEMERINK

op dinsdag 26 februari a.s. n.m. om
8 uur in het hotel „Het Wapen van
Vorden (bestuur vergadert om 7 uur)
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslagen.
4. Bestuursverkiezing.
5. SUBSIDIE-TOEWIJZING uit
de verloting 1962.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Na afloop der vergadering verkoop van
enkele niet afgehaalde prijzen, waarna de
subsidies door de penningmeester zullen
worden uitgekeerd.
Het bestuur.

REMMERS
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

De brilontwerpers bereikten een
ideale vormgeving in de nieuwe
moddBi.

Kuitlaars
11.50

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen

Maten 40 t/m 47
Zwart.

naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

Telefoon 1531

L. Schoolderman
Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

l
deVreO""
l V-eloVv.tn9->el
\ 'tfrScW*

i
i

Vredestein
betekent tevreden zijn!

Fa. Hartens

Bij deze betuigen wij A
A
onze hartelijke dank
Johannes Cornelis Verwijs
W
voor de vele blijken
en
H
van deelneming na het H
overlijden van onze ge- j Pietronella Gerharda Albertha Plomp Q
liefde broer, zwager
V geven U, mede namens wederzijdse ^
en oom
w ouders, kennis van hun voorgenomen u
Gerrit Jan Wasseveld
huwelijk waarvan de voltrekking D. V. f
..
zal
plaatshebben op donderdag 21 fe- Q
in het bijzonder aan
Buren, vrienden en ken- A bruari om 2 uur ten Gemeentehuize te r
X
nissen, Direkteur en X Vorden.
personeel der P.T.T. Q Kerkelijke inzegening om 2.45 uur in '
te Vorden.
S de Geref. Kerk te Vorden door de
X
Weleerw. Heer Ds. J. D. te Winkel.
Uit aller naam :
X
Fam. Wasseveld en X Februari 1963.
n
Vlissingen,
Vincent
van
Goghlaan
12.
r
Fam. Loman
X Vorden, H. van Bramerenstraat 14. X
Voor de vele blijken
van medeleven tijdens
de ziekte en de deelneming na het overlijHeden ontvingen wij tot ons groot
den van onze lieve
leedwezen het droeve bericht van het
vrouw, moeder, beoverlijden op 16 februari 1963 te
huwd- en grootmoeder
San Nicolas, Aruba N.W.I., van onze
lieve zoon, broer, zwager en oom
Garritdina Johanna
Schoemaker-Jansen
Hendrik jan Maalderink
willen wij U allen zeer
op de leeftijd van 37 jaar.
hartelijk danken.
fcq§l

X

Uit aller naam:
B. J. Schoemaker
Warnsveld, febr. '63.
Dennendijk H.
2 MEISJES gevraagd
voor het Opvangcentrum Nuova, Zaadmarkt 101, Zutphen.
Aanm. Zutphenseweg,
83, Vorden.
Gevraagd net DAGMEISJE boven 17 jr.
Drogisterij OosteringUiterwijk, Weg naar
Laren 30. Tel 4430.
Zutphen.
B.z.a. net PERSOON
genegen alle voorkomende werkzaamheden
te verrichten. Voor enkele dagen per week.
Br. onder no 22 corr.
Wolbert, D 136b,
Kranenburg.
Te koop FRET, radio
met ingebouwde pickup en gramofoonplaten. W. Vreeman,
Zutph. weg 64.
Te koop g.o.h. JONGENSFIETS. G. J.
Brummelman, B 70a,
Telef. 1574

Gezang 242 : l en 2.

Uit aller naam:
A. Maalderink
Loenen (Vel.)
Eerbeekseweg 59

Heden overleed nog geheel onverwacht in het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen onze geliefde zuster en schoonzuster
Mina Harmsen
Wed. van H. J. Klein Nengerman
in de ouderdom van bijna 65 jaar.
Zij ruste in vrede.
Utrecht: Wed. Hamer-Harmsen
Vorden: Fam. G. Noppert-Harmsen
Den Helder: A. Cornegoor

Te koop een VIERDEL van 'n VETTE
JONGE KOE bij J.
W. Dinkelman, Wildenborch, Barchem.
Toom zware BIGGEN
te koop. H.F. Schleedoorn, Ockhorstweg 8
Wichmond.
Te koop een r.b. drag.
KOE en een VAARS,
6 maart a.d. telling.
Tevens een toom
BIGGEN. H. Bosman
achter 't zwembad.
Te koop volbl. r.b.
VAARSKALF, 2 mnd.
Vader Marnix, van
goede produktie.
T. Roeterdink, B 21
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

f\ Gelegenheid tot feliciteren 's middags
s van 3 tot 5 uur in Hotel Brandenbarg,
l Dorpsstraat 10, te Vorden.
Het Bestuur.
X

ZELFBEDIENING aller eis,
ALBERS KWALITEIT
en 't laagst in prijs!!

*
/

Volgende week donderdag 28 febr.
's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut.

98 et

Iets fijns!
Japanse witte perziken, groot blik

98 et

Hotel Goud koffie, per pak 250 gram
148 et
hierbij l pak eierkoeken voor 59 et

LAATSTE OPROEP
Zij, die nog belangstelling hebben voor
deze cursus, kunnen zich tot uiterlijk a.s.
zaterdag 23 februari opgeven bij:
mevr. Haverkamp-Boschloo, Molenweg 4
en de heer H. Wesselink, Insulindelaan 11.
Kosten f 2.— per avond.

ULiivaering
van de

et
et
et
et

Nieuw!
Sampo toiletzeep, ter introductie 5 stukjes

Mevr. Klein Brinke vertelt over haar
reis naar Amerika. Met dia's.

cursus autotechniek

nu 59
135
99
nu 69

Limonadeglazen chocoladepasta
Abrikozen, 2 blikjes, koopje
Ant Hunink's leverpastei, 2 blikjes
Litersblikken capucijners

Q
X

Bejaardenkring

Extra lange Frankforter knakworsten, 6 stuks

98 et

Vlindertjes, lekker en licht koekje, 250 gram
Bitterkoekjes, 200 gram

59 et
65 et

Zojuist ontvangen!
Zuivere honing, reclameprijs

98 et

Ontvangen:
grote 35 cents chocoladerepen,
deze week 4 stuks voor 98
Lichte chocolaadjes, 100 gram
49
IJscups, 200 gram
89
Chocoladerepen per stuk 10 et, bij ons 15 stuks 100
Snijworst, 200 gram
89
Augurken mooie kleine, per pot
98
Grof gebroken Siam-rijst, heel kilo
79
4 grote nootmuskaatballen met l originele rasp,
samen 69

et
et
et
et
et
et
et
et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers

Toneelver* T*A*O*

Nieuwstad 5, Vorden

in de Wildenborch,

op vrijdag 22 en zaterdag
23 februari.

*

Heden overleed na een kortstondige
ziekte geheel onverwacht onze inniggeliefde moeder, behuwd- en grootmoeder
Mina Harmsen
weduwe van H. J. Klein Nengermanf

ZUTPHEN, 17 februari 1963.

BIGGEN te koop bij
J. W. Wesselink,
„'t Elshoff".

X

X te Vorden, haar 40-jarig bestaan te X
X herdenken.
X

Opgevoerd zal worden het prachtige
toneelstuk

ROGGESTRO.
Te koop 2 tomen biggen bij Joh. Wesselink, Kranenburg.

Gymnastiekver. „Sparta"

Eefde, 17 febr. 1963.

Te koop vers gedorst
D. Pardijs, Kranenburg

u

Zaterdag 23 februari 1963 hoopt de iX

Bij te weinig deelname kan de cursus niet
doorgaan!

Hengelo-G,
R. de Gunst-Klein Nengerman
A. de Gunst
Warnsveld,
G. Kettelerij-Klein Nengerman
H. A. Kettelerij
Kleinkinderen en verloofden

Te koop 5 of 6 beste
BIGGEN. W. Nijenhuis. B 22, Vorden.

X)

De teraardebestelling zal plaats hebben
donderdag 21 februari om 2 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Hendrika Oberink
wed. van H. J. ter Huerne
in de ouderdom van ruim 81 jaar.
Olst: H. Kok-ter Huerne
R. Kok
Goes:M. Hofstee-terHuerne
J. Hofstee
Vorden: H. J. ter Huerne
Paramaribo: J. ter Huerne
M. ter Huerne-Timmer
Buren: H. ter Huerne
H. ter Huerne-van der Berg
en kleinkinderen
Vorden, 19 februari 1963.
Burg. Galléestraat 11.
De begrafenis vindt plaats op vrijdag
22 febr. om 2 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Aanvang 7.30 uur precies in de Kapel.
Entree f 1.25 (bel. inbegr.)

H. ter Huerne-Oberink

Een bezoek aan onze toonzaal verplicht u tot niets.
EN

Op veler verzoek wordt er op

woensdag 20 maart
weer een

Klaverjaswedstrijd

Als TRAGTER uw fietsenmaker (nog) niet is,
bent u van harte welkom voor alles wat met
FIETSEN te maken heeft.
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN

met zwarte velgen
met blanke velgen
met terug-trap-rem
met velg-remmen
met trommel-remmen
met 3-versnellingsnaaf

FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN
FIETSEN

in zwarte kleur
in groene kleur
in blanwe kleur
voor dames
voor heren
voor kinderen
voor kleuters

FIETSEN OM MET PLEZIER VAN T ZOMER OP TE FIETSEN

MOOIE PRIJZEN!
2 bekers als extra prijs voor
de twee Ie prijs winnaars.
AANVANG 7,15 UUR.

Beleefd aanbevolen,

A* G* TRAGTER
Zutphenseweg 95

Vorden

(Toonzaal aan de overzijde)

Lunchroom „DE ROTONDE"
Nico van Goethem, Tel. 1519, Vorden
P.S. Gaarne opgeven voor 13 maart.

UITVOERING

Chr. Meisjes- en
Jongeliedenver.
op zaterdag 2 maart a.s.

Koopjes van de week
Keukenbont, nieuwe dessins
80 breed 1.50 per meter
bijpassend keukenvalletje 0.75 per meter

Terlenka val, pracht dessin
nu slechts 1.50 per meter

in gebouw Irene.
Opgevoerd zal worden het prachtige
toneelspel

Heden overleed onze beste huisgenote

wordt u niet alleen VAKKUNDIG en VLOT
bedient met alle mogelijke reparaties, maar wij
bieden u dit jaar een ongelooflijke keuze in sport en
normaal. Dames- en Heren-rijwielen in de merken:
Empo, Gazelle, Union en R.S. Stokvis.
Ook in kinderrijwielen enorme keuze voor elk wat wils.

(jtetoudeij

georganiseerd.
Heden overleed onze geliefde moeder,
behuwd- en grootmoeder

ALS UW FIETSENMAKER T R A G T E R IS

„Het Sterrekind"

Gebloemde Cretonne voor overgordijnen
nu slechts 2.25 per meter
Deze aanbieding geldt van a.s. vrijdag t.m. donderdag.

Verder zang, schets enz.

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

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

in de ouderdom van ruim 81 jaar.

Doe uw voordeel.
Aanvang 7.45 uur.

fam. G. Vreeman
fam. H. J. Wenneker
Vorden, 19 februari 1963.
Burg. Galléestraat 11.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

Entree f 1.25 (bel, inbegr.)

Deze avond mag u beslist niet
missen!

L SCHOOLDERMAN - VORDEN

WA
KRANENBURG-VORDEN
Zondagmiddag 24 febr.
Groot Kindercarnaval
met optocht, film en poppekast

Öranjevereniging
te VORDEN
op woensdag 27 februari a.s.
's avonds 8 uur
in Hotel Brandenbarg.

Zondagavond
Bonte avond

Bespreking Oranjefeest 1963.

Maandag 25 en dinsdag 26 febr.
GROOT CARNAVAL
o.l.v. Prins Cornelis I.

Hebt u ideeën, dan horen wij ze
gaarne f
Het Bestuur.

Muziek „The Rhythm Stars"

KONTAKTAVOND MANNENKOREN
De 12e kontaktavond van Mannenkoren, georganiseerd door het Vordens Mannenkoor, was weer zeer
druk bezocht.
De voorzitter van Vordens Mannenkoor, de heer A.
Bielderman, sprak een kort openingswoord, waarna
burgemeester Van Arkel een welkomstwoord tot de
aanwezige Mannenkoren t.w. De IJsselzangers uit
Zutphen, Het Larens Mannenkoor, het Doetinchems
Mannenkoor, het Mannenkoor „Zanglust" uit Enschede sprak en de onderlinge samenwerking lof
toe zwaaide van genoemde koren.
Ook het R.K. Kerkkoor uit de Kranenburg gaf acte
de presence.
Elk koor gaf vervolgens op zy'n eigen wijze enige
zangnummers ten beste.
Het slot was weer de samenzang van alle koren
met „Domine Salvam Fac" wat weer een machtige
indruk maakte.
Onder de vrolijke tonen van „de Zwervers" werd
een gezellig dansje gemaakt.

In 10QO+1 gevallen
DE V O O R B E S P R E K I N G
voor de eerstvolgende JEUGDDIENST
wordt gehouden op zaterdag 23 febr.
om 7.30 tot ± 8.30 uur met Ds. van
Leeuwen, v. Almen. Onderwerp: „VaStEll"

Schilders- en Behangersbedrijf

P. v. Bodegom
Wilhelminastr. 12 - Brummen

Iedereen is hartelijk welkom.

Telefoon 06756-323

De Jeugddienstcommissie.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

ham
90
tongeworst
55
boterhamworst 55
snijworst
90
fijne rookworst 180

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
AUTOVERHUUR
Boesveld
Vorder»
Telefoon 06752-1329
Verhuur met en zonder chauffeur.

Gaskachels
besparen op Uw kolenvoorraad.
Verplaatsbaar, vanaf 19.50

KEUNE
voor gas en gasapparaten

Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
l Exploitatie jac. Miedema - Deventer

Zondag 24 februari, 8 uur

ZES ZWARTE RUITERS
met: Audie Murphy - Dan Duryea.
Gevaren overal . . . » v a n Indianen
en van blanken . . . . maar het gevaarlijkst waren zij voor elkaar.

Toegang 14 jaar
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.

Tijdelijke aanbieding

kop en schotels
DIVERSE SOORTEN
van f 1.15 voor f
per 6 stuks f

0.95
5.5O

fa. G. PONGERS 8 Co
Nieuwstad 10

Wenken
van het Verbond voor Veilig Verkeer.
uw snelheid - en de „omstandigheden"
In de beperking toont zich de meester, is
een oud-Nederlandse zegswijze, die op tal
van gebieden ook vandaag nog opgeld doet.
In het gezin, in het beroep, in het café
(dat vooral!), op het ijs en in de sneeuw,
in de liefde en — niet in de laatste plaats —
in het verkeer. I^^nelijk daar, waar het er
om gaat de sneJ^PU te beperken. „Aanpassen", noemde vroeger een bekend
Nederlands staatsman dat. De snelheid aanpassen aan de omstandigheden. Aan die
(wisselende) omstandigheden van vandaag
en morgen.
^^
Want het zijn ^Kt die omstandigheden,
die belangrijk zijn bij de overweging of een
bepaalde snelheid nog wel veilig is. Begrijpelijk, want in deze dagen heeft iedere
weggebruiker recente ervaring dat bij gladheid van de weg een even te hoge snelhe'd fataal kan zijn . . .
In een Westduitse studie zijn enkele interessante cijfers gepubliceerd over ongevallen,
waarbij te hoge snelheid één van de factoren was. Hieruit blijkt, dat een nietaangepaste snelheid in combinatie met een
te scherpe of onoverzichtelijke bocht in 36%
van deze gevallen oorzaak van een ongeluk
was, gladheid van de weg in 24%, en regen,
sneeuw, nevel of rook in 13%.
Het belangrijkste cijfer is dat van de onoverzichtelijke kruisingen.
Straathoeken bijvoorbeeld, waarvan er in
elke stad verscheidene honderden zijn. Want
juist in een stad zijn de kruisingen vaak zo
onoverzichtelijk, niet alleen als gevolg van
de bebouwing, maar ook bijvoorbeeld —
voor automobilisten — door de vele fietsers
en ook wel door de voetgangers.
En het is ook om deze reden, dat het
Verbond voor Veilig Verkeer bij de weggebruikers aandringt op het aanpassen van
de snelheid aan de omstandigheden. Ook
binnen de bebouwde kom. Weliswaar heeft
de wetgever daar een maximum voorgeschreven van 50 km/uur voor de automobilisten en 30 km/uur voor de bromfietsers,
maar ze'fs deze snelheid kan in bepaalde
gevallen te hoog zijn. Veel te hoog zelfs.
Daarom geldt óók in de bebouwde kom:
pas uw snelheid aan de omstandigheden
aan!
Anderzijds mag gezegd worden, dat sommige gemeentelijke en provinciale overheden de wet wel eens té strak hanteren,
en daardoor het rijdend verkeer onnodig
vertraging, maar vooral ook ergenis bezorgen, Een ergenis die vaak alle gevoelens
van „goede wil" teniet doen. En dat is
jammer. Want juist in het verkeer is die
„goede wil" nodig. Van iedereen. Voor
iedereen. Ook voor de overheid geldt:
aanpassen . . . . Dus bijv. géén 50 km op
die wegen waar 70 km/uur een behoorlijke
garantie voor veilig verkeer biedt!
GESLAAGD
Aan het R.K. Opleidingsinstituut voor Gezinsverzorging „Schoonaerde" te Brummen slaagden voor
het diploma Gezinsverzorgster de dames M.
Waenink en A. Eykelkamp alhü

wat de huid ook deert of ontsiert
helpt PUROL

GESLAAGDE OPERETTE-AVONDEN
Vrijdag- en zaterdagavond werden in het Nutsgebouw de jaarlijkse operette-avonden gehouden van
de openbare lagere school dorp. Door de leerlingen
van de hoogste klasse werd de operette „de Wonderbloem" opgevoerd. Het was een moeilyk stuk,
vooral wat de zang betreft, maar de jeugdige speelsters en spelers hadden hun rollen goed ingestudeerd, zodat een vlot en goed spel geboden werd.
Van de kostumering en de decors was ook veel werk
gemaakt.
De avonden werden door het hoofd der school, de
heer G. W. Brinkman, geopend. De eerste avond
sloot de heer G. J. Pelgrum namens de oudercommissie de avond met een woord van dank aan de
jeugdige toneelspelers en leerkrachten. Aan het slot
van de tweede avond bracht de voorzitter van Volksonderwijs, de heer J. J. van der Peyl, allen die aan
het welslagen van de avonden hadden medegewerkt hiervoor dank. Namens Volksonderwijs en
oudercommissie bood hy ieder van de leerkrachten
een bly'k van waardering aan. De heer Wolters, die
de pianobegeleiding verzorgde, de heer Koop, conciërge van het Nut, werden tot ridder van de openbare lagere dorpsschool geslagen en ontvingen uit
handen van de leerlingen een enveloppe met inhoud. Beide avonden was het Nutsgebouw tamelijk
goed bezet.

DISTRICTSKAMPIOENSCHAP DAMMEN
In de eerste klas verzekerde Vrieze (Varsseveld)
zich van deelname aan de Geld. kampioenschappen
door, dank zij remise tegen de Vordenaar Nyenhuis,
de titel in de wacht te slepen. De ontmoeting tussen
Nijenhuis en Vrieze had een spannend verloop. In
het eindspel verkreeg Nyenhuis voordeel en kon
doorlopen naar dam, maar Vrieze kon dank zy een
onjuiste voortzetting van Nijenhuis toch nog remise
behalen.
De ontmoeting tussen T. v. d. Linden (Brummen)
en G. Half man (Hengelo) werd niet gespeeld en
zal nu zaterdagmiddag a.s. in Vorden gespeeld worden. De stand in deze groep is momenteel: 1. H.
Vrieze 3 gespeeld 5 punten; 2. G. Half man 2 gespeeld 2 punten; 3. B. Nyenhuis 3 gespeeld 2 punten; 4. T. v. d. Linden 2 gespeeld l punt.
In de tweede klas was de grootste verrassing dat
de als kampioen gedoodverfde Wiersma een nederlaag leed tegen Nikkels uit Doetinchem. Indien de
Vordenaar deze wedstrijd had gewonnen of remise
had gespeeld dan zou hij reeds kampioen zijn geweest. Nikkels heeft echter enorm goed gespeeld
en kon in het middenspel één schijf voorkomen,
waarmee hij de basis legde voor zijn overwinning.
De andere party tussen Norde (Vorden) en F. Hoebirik (Hengelo) had ook al een verrassende uitslag
tot gevolg. Norde speelde een prima wedstrijd en
kon bij een gelijke stand in het middenspel dank zij
een schitterend uitgevoerde „Coup Royal" 3 schijven voor komen en won daardoor deze wedstrijd.
Door deze uitslagen is een beslissingswedstrijd tussen Norde en Wiersma nodig voor de bezetting van
de tweede plaats. De stand in deze groep luidt:
1. A. Nikkels 3 gespeeld 4 punten; 2. en 3. J.
Wiersma en J. Norde j^jespeeld 3 punten; 4. F.
Hoebink 3 gespeeld 2

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 aanbiedingen haalt u het abonnementsgeld van slechts 6 et. per week er
dubbel en dwars weer uit.
Heeft u buren, welke niet op
CONTACT zijn geabonneerd?
Wek hen dan op dit alsnog te doen.
Zij zullen u dankbaar zijn voor de tip!

(Contact,
nét

otad

van

l/orden!

EENMAAL,
ANDERMAAL,
VERKOCHT!!
Voor U mevrouw een

Centrifuge voor f ss.so
met garantie!
In centrifuges en wasapparaten
een R U I M E keus!
En SNELLE service.

H*H* Adverteerders*
Mogen we irog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

Uw vakhandelaar
G. EMSBROEK & ZN. c.v.

reeds op maandag te bezorgen?

Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

AUTO-VERHUUR

Het Binnenhuis
Woninginrichting
Vorden

99

Fa* A. POLMAN
Telefoon 1314

Luxaflex
JALOUZIEËN
's Zomers weren zij de zonnehitte!
's Winters houden zij de warmte binnen!

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256
Door hun perfecte sluiting zijn
LUXAFLEX JALOUZIEËN
de ideale raam-afsluiting voor
vertrekken, die men goed moet
kunnen verduisteren (slaapkamers).

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

Weulen Kranenbarg
Grote duurzaamheid
5 jaar schriftelijke garantie
Gemakkelijke bediening
Een „Luxe" die U zich niet behoeft
te ontzeggen.
Wilt U er meer over weten, vraagt

en
H. Lijftogt 't Hoge 57
Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Uw adres voor Chem. reinigen, Drymastern, Ver»en,
Onz. stoppen en Plisseren.
Specialisten in her verven
van lederwaren en suede.
Wij hebben 'n speciale reden
om onze januari-reklame,

U dan nadere inlichtingen.

groot 20 pet.

Zie onze speciale Luxaflex-etalage

gedurende de maand februari (Carnavalsmaand) te verlengen. Profiteert van deze
prinselijke aanbieding.

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad

Vorden

