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NIEUWE CORRESPONDENT
Als correspondent voor Contact is door ons aan-
gesteld de heer A. Velhorst, Burg. Galléestraat 27.
Wij verzoeken de besturen van diverse verenigin-
gen zich met de heer Velhorst in verbinding te
stellen, indien zij prijs stellen op een verslag van
een vergadering of uitvoering in ons blad.

ZELFBEDIENINGSZAAK GEOPEND
Woensdag 8 november werd onder grote belang-
stelling de geheel verbouwde levensmiddelenzaak
van de heer F. A. Smit heropend.
Door een naast de winkel gelegen woonvertrek
by de bestaande winkel aan te trekken, werd een
oppervlakte verkregen van plm. 100 m2. Hierdoor
is het mogelijk de vele artikelen zodanig te plaat-
sen dat een goed overzicht over het gehele assor-
timent wordt verkregen. Het geheel werd voorzien
van een moderne zelfbedieningsinstallatie.
Bijzonder opvallend is de afdeling fijne vleeswa-
ren, welke is voorzien van een opengekoelde toon-
bankvitrine. Ook de afdeling diepvries geeft een
zeer verzorgde indruk.
Zo is Vorden alweer een moderne zaak rijker ge-
worden en kan onze plaats zich als één der eersten
scharen in de rij der omliggende gemeenten.
Zeer veel bloemstukken gaven aan deze opening
een extra feestelijk tintje.

LEDENVERGADERING VEILIG VERKEER
Onder voorzitterschap van de heer J. J. van
der Peijl hield de afd. Vorden van het Ver-
bond voor Veilig Verkeer in café Eskes een
ledenvergadering. Op deze vergadering werd,
wegens verandering van werkkring, afscheid
genomen van de verkeersdeskundige van de
afdeling, de heer W. A. Kok.
De voorzitter bracht de heer Kok dank voor
hetgeen hij in 4 jaar voor de afdeling heeft
gedaan en daardoor een steentje heeft bijge-
dragen aan de bevordering van de verkeers-
veiligheid. Als blijk van waardering werd hem
een tafelgasaansteker aangeboden, terwijl
mevr. Kok bloemen ontving. De heer van der
Peijl hoopte, dat als er nog eens een beroep
werd gedaan op de heer Kok, deze de afdeling
dan zou willen bijspringen.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
Joh. J. van Dijk, bleek, dat het aantal leden
iets is teruggelopen. De heren van der Peijl
en Folmer werden als bestuurslid herkozen.
Bij de behandeling van het winterprogramma
deelde de voorzitter mede, dat er naast twee
avonden in de buitenwijken, n.l. in Delden
bij café „het Zwaantje" en Linde bij café van
Asselt een avond zal worden gegeven waar
adjudante van de Berg, commandant verkeers-
groep Apeldoorn, met een geheel nieuw pro-
gramma zal komen. Verder zal er in samen-
werking met de motorclub een drietal film-
avonden worden gegeven te verzorgen door de
Gulf, Esso en Shell.
Na het huishoudelijk gedeelte werd er een
verkeerstoto, gehouden onder leiding van de
heer Kok. Hiervoor waren een aantal prijsjes
beschikbaar gesteld. Tot slot vertoonde de
heer van Dijk een aantal dia's over verkeers-
fouten in en om Vorden. Hieruit bleek duide-
lijk hoeveel fouten men onbewust in het ver-
keer maakt.

BIOSCOOP
Zondagavond neemt de film ons mee naar Japan.
Jerry Lewis, de grote komiek, treedt daar op als
goochelaar, maar bezorgt zijn superieuren zoveel
moeilijkheden dat zij besluiten hem naar Korea
te sturen om de troepen in de gevechtszone wat
afleiding te bezorgen.
Het is een film vol romantiek, maar ook vol kol-
der.

Piedro schoentjes
voor uw kinderen

Uw dokter beveelt ze aan.

Wullink heeft ze voor U

Speciaal voor voetjes, die steun

nodig hebben.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag 19 november
Hervormde kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen. (H. Doop.)
n.m. 7.15 uur Ds. L. Hoving, Ruurlo.

Kapel Wildenborch.
10.00 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 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. Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Henge'o (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

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)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 89 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40,— tot ( 50,— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van JÉt.m. 14 november.
Geboren: z. v. G. J. ^Pots en A. M. Pe-
ters; z. v. G. J. Morssinkhof en A. te Velt-
huis; d. v. H. Jansen en H. W. Braakhekke;
z. v. R. v. d. Vlekkert en W. G. Visschers.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. M. Lijftoj^en J. Rietberg;
J. B. M. Sessink en J^P S. Woltering.
Overleden: Geen,

VOETBAL

In verband met de interland wedstrijd stond er
voor de senioren van „Vorden" alleen de wedstrijd
Vorden IV—St. Walburgis II op het programma.
Al direct in het begin wist Vorden het initiatief te
nemen en na twintig minuten wist Stopper de
thuisclub met l—O de leiding te geven. Nog voor
de rust slaagde Hilferink erin de stand op 2—O
te brengen.
Na de rust werd het door Eggink met een on-
houdbaar schot 3—0. Kort voor het einde werd
het zelfs nog 4—0.
Vorden A heeft er geen doekjes omgewonden dat
ze een goede gooi wil doen naar de titel in haar
afdeling. Het slechts l punt op Vorden achter-
staande Steenderen A werd in Steenderen met
liefst 7—2 geklopt. Vooral Eggink speelde op de
spilplaats een sublieme wedstrijd.
Vorden B boekte op eigen terrein een 6—O over-
winning op het bezoekende Zutphen B. De C-junio-
ren deden ook niet voor hun grotere broers onder
en wonnen met 10—O van Zutphania D.
Voor a.s. zondag staat er voor Vorden I de zware
uitwedstrijd tegen Baakse Boys op het program-
ma. Dat Baak in eigen home een moeilijk te klop-
pen tegenstander is moge blijken uit de benauw-
de 3—2 overwinning die koploper R.K.D.V.V. daar
behaald heeft. Het wordt dus wel oppassen. Voor
eventuele supporters merken we op dat de wed-
strijd reeds om half twee begint.
Vorden IV krijgt op eigen terrein bezoek van De
Hoven VI.
Het tweede en derde elftal hebben vrijaf.
De drie juniorenelftallen komen allen in actie.
Vorden A gaat op bezoek bij Baakse Boys A. Vor-
den B heeft eveneens een uitwedstrijd n.l. tegen
Voorst C. Het C-elftal speelt thuis tegen Wilhel-
mina S.S.S. B uit Zutphen.

YOUTH FOR CHRIST-RALLY IN „IRENE"

Zaterdagavond 18 november wordt in de zaal van
gebouw „Irene" een jeugd-rally gehouden door de
interkerkelijke jeugdevangelisatie-beweging Youth
for Christ.
Het programma in deze r;Jjr wordt verzorgd
door jonge mensen. Zij willdHpimen door middel
van zang en muziek de Bigde Boodschap aan
andere jonge mensen doorgeven.

•werking verlenen o.m. Gerrit Hartemink a:m
het nieuwste elektronische Thomas-orgel, een
meisjesduo met zang, Dick Zwart houdt een korte
toespraak. De samenzang st^konder leiding van
Oswin Ramaker. De rally ^Boor iedereen vrij
toegankelijk.

YOUTH FOR CHRIST jeugd-rally
een programma verzorgd door jonge mensen!

medewerking van o.m. Gerrit Hartemink aan het nieuwste electro-
nische Thomas-orgel
een meisjesduo met zang
Dick Zwart en Oswin Ramaker zangleider

Zaterdagavond 18 nov., aanvang 8 uur. Toegang vrij!

GEBOUW „IRENE" - VORDEN

TENTOONSTELLING OUD-VORDEN
GAAT NIET DOOR

Doordat te weinig ingezetenen hebben gerea-
geerd op de oproep om oud-fotomateriaal e.d.
ter beschikking van de commissie te stellen,
kan de tentoonstelling over oud Vorden helaas
niet doorgaan. Als er wat meer medewerking
komt bestaat er nog een kleine kans dat deze
tentoonstelling a.s. zomer in het vakantie-sei-
zoen wordt gehouden.

STIERENVERENIGING „DELDEN"

Dinsdagmiddag hield de Stierenvereniging „Del-
den" in café „'t Zwaantje" onder leiding van de
heer J. Eggink een druk bezochte ledenvergade-
ring.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van de
heer B. H. Lebbink, secretaris, die zich wegens
gevorderde leeftijd niet weer herkiesbaar stelde,
gekozen de heer B. Rossel.
Van de heer J. W. Hilhorst (Viersprong) Vorden,
was aangekocht de stier Donald in het Ned. R.
Stamboek opgenomen met b— en ten volle K.I.
waardig gekeurd. Deze stier was geboren 3 okt.
1960 en kostte ƒ 1600.—. Bij bezichtiging waren
alle leden vol lof over de nieuwe aankoop.
Getracht zal worden de oude stier in commissie
te verkopen.
De voorzitter dankte vervolgens de scheidende
secretaris voor alles wat hij gedurende 10% jaar
voor de vereniging had gedaan. Ook de leden van
de aankoopcommissie t.w. de heren Rossel en Jan-
sen werden dank gebracht voor het vele werk
tijdens de aankoop van de nieuwe stier, ten dienste
van de vereniging verricht.

WELPEN DER ST. MICHAELSGROEP
VIERDEN 12%-JARIG BESTAAN

Op feestelijke wijze hebben de welpen van de St.
Michaëlsgroep Vorden—Kranenburg het feit her-
dacht, dat voor 12% jaar geleden de welpenhorde
werd opgericht.

's Morgens werd in het Groepshuis der R.K.
Jeugdbeweging gezamenlijk een koffiemaaltijd ge-
nuttigd. Tot 2 uur werd de tijd doorgebracht met
het beoefenen van allerhande spelen, waarna om
2 uur het hoogtepunt van de middag naderde, de
opening van een fancy-fair welke in de blokhut
der welpen werd gehouden.
Hier waren talrijke ouders, genodigden, de dames
en heren van het Groepscomité e.a. tegenwoordig.
Zij beproefden hun geluk bij het Rad van Avon-
tuur e.a., waarbij menigeen een prachtige prijs
in de wacht sleepte. De hoofdprijs, een geit, kwam
in het bezit van dhr. R. Heuveling.
Pastoor Bodewes o.f.m. uitte in zijn toespraak zijn
grote waardering voor het werk, dat onder de
voortreffelijke leiding van de akela thans ruim
12% jaar had bestaan.
Ook de David I Alfordgroep van de Ned. Pad-
vindersbeweging uit Vorden bood haar hartelijke
gelukwensen aan en gaf hier o.m. hopman Rou-
wenhorst van zijn belangstelling blijk.
Na afloop werd in zaal Schoenaker nog een ge-
zellige bijeenkomst gehouden.

GESLAAGD

De heer G. Bannink, werkzaam ten kantoor van
de Coöp. Landbouwvereniging „Ons Belang" te
Linde (Vorden) en wonende te Ruurlo, slaagde
voor het diploma „vakbekwaamheid kruidenier".

OUDERAVOND O.L. DORPSSCHOOL
De heer Pelgrum heette in zijn openingswoord
speciaal de ouders, die voor het eerst een
ouderavond bezochten welkom en sprak daar-
na woorden van dank aan Mej. Schellens die
l november j.l. de dag herdacht waarop zij
40 jaar bij het openbaar onderwijs werkzaam
was. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat zij
voor al naar werk een Koninklijke onderschei-
ding mocht ontvangen.
Een woord van welkom richtte de heer Pel-
grum tot meester Stertefeld, die na het vertrek
van meester Lenselink in diens plaats kwam.
Het hoofd der school, de heer Brinkman, be-
sprak hierna schoolzaken. Hij verzocht drin-
gend om de kleding der kinderen van een
duidelijk kenteken te voorzien, dit om verwis-
seling te voorkomen.
Voor de ouders van leerlingen der 6e klas zal
een speciale ouderavond belegd worden ter
bespreking van diverse zaken i.v.m. het voort-
gezet onderwijs enz.
De heer Brinkman hoopte, dat nu spoedig
eens alle kinderen mee zouden doen aan het
schoolmelkdrinken.
Het geven van rapportcijfers kwam hierna te
sprake. Moeten wij geen lagere cijfers geven
dan een 6 en dan een kind dat allemaal ach-
ten en negens heeft toch adviseren om maar
niet naar de HBS of ULO te gaan, omdat wij
van ons zelf weten, dat het een fiasco wordt?
Neen, laten wij in onze cijfers de prestaties
uitdrukken, zoals ze werkelijk zijn en die wij
ook op de voortgezette scholen mogen ver-
wachten. Daarmee blijven we eerlijk en nuch-
ter en worden geen valse voorspiegelingen ge-
daan.
Na de pauze sprak de schoolarts, de heer
Hagtingius, op een boeiende en vaak humoris-
tische wijze over het onderwerp „voeding".
Aan het probleem van snoepen, verwennen
en slecht eten werd bijzondere aandacht be-
steed. Spr. toonde zich een warm voorstander
van het schoolmelkdrinken.

Verkouden?

WILDRIT
Voor de jaarlijkse wildrit van de VAMC „de
Graafschaprijders" verschenen 7 motoren, 16
auto's en 14 brommers aan de start. Hoewel
de gemiddelde snelheid op resp. 20 en 15 km
gesteld was en in de route geen „valse" con-
troles voorkwamen, zorgden de uit te voeren
opdrachten en listigheden er voor, dat het
aantal strafpunten nogal behoorlijk was. De
diverse uitslagen luiden:
Brommers: 1. J. Grotenhuis, Hengelo (Gld.),
171/2 strfpt; 2. D. Pardijs, Vorden, 221/2 strfpt;
3. H. J. Pardijs, id. 231/2 strpt; 4. A. Walge-
moet, id. 241/2 strpt.
Motoren: 1. W. H. Rouwenhorst, Zutphen,
991/4 strfpt; 2. M. J. Plettenberg, Zutphen,
1451/2 stript; 3. W.'Geertman, Lochem, 174
strfpt.
Auto's: 1. P. Bergsma, Almen, 361/2 strpt; 2.
A. T. Jansen, Vorden, 501/2 strfpt; 3. T. Boes-
veld, Warnsveld, 511/2 strfpt; 4. H. T. Plag-
man, Zutphen, 641/2 strfpt; 5. W. Bielderman,
Vorden, 741/2 strpt.

C.B.T.B.--G. M. v. LANDBOUW
De leden van de afdeling Vorden van de C.B.T.B.
en de G. M. v. Landbouw kwamen gezamenlijk met
hun dames in zaal Eskes bijeen.
De heer A. J. Lenselink, die in zijn openings-
woord inzonderheid welkom heette de heer en
mevrouw van Roekei uit Doetinchem, gaf vervol-
gens een kort overzicht van de afgelopen zomer.
Hierna sprak de heer Van Roekei, toegelicht met
enige kleurendia's, over zijn in Canada doorge-
brachte vakantie. Van de emigranten in Zuid-
Ontario z\jn plm. 60 pet. Nederlanders. Men vindt
er gemengde bedrijven, maar ook speciale melk-
bedrijven.
De aanwezigen kregen talrijke bekenden uit onze
gemeente en omgeving op het witte doek te zien
o.a. de fam. Smeenk, J. en G. Winkel, het gezin
Nijkamp uit Baak, Lubbers uit Hengelo (Gld.),
Wassink uit Halle, enz.
Het was een goede avond, waarvoor de heer Van
Roekei hartelijk dank werd gebracht.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!



^"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 november S uur

The Geisha Boy
met Jerry Lewis - Sessue Hayakawa

Marie McDonald

Jerry Lewis in Japan overtreft zich
zelf met de dolste aller streken!!

Toegang alle leeftijden

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

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

Dat moet U zien
Diepvrieskist

350 liter

Slechts 995 gulden

5 jaar garantie
bij

N. J. KEUNE
Stationsweg 1

Zoals gewoonlijk doet ook dit jaar de ver-
standige St. Nicolaas weer graag zijn inko-
pen bij ons. Hij weet dat wij ruim gesor-
teert zijn in klein-meubelen o.a.

Verstelbare herenfauteuils
Damesfauteuils
Thee- en Bergmeubelen
Kapstokken
Lectuurbakken
Borstelgarnituren
Spiegels
Theebeurzen
Rotanmeubelen enz. enz.

Grote sortering in tafel-, divan- en kapstok*

kleden, dressoirs- en tafellopers.

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Rap Crown Imperial
de bromfiets voor de
toekomst

in kleuren

Grijs-groen

Blauw-beige

Rood-creme

3 versnellingen

Dealer

A* G+ Tragter
VORDEN

Kinderfietsen
voor kinderen van 2 tot

20 jaar vanaf

f 19.5O
bij

A. 6. Tragter, Zutphenseweg

Bij SMITS zelfbediening
is het voordelig, vlug en gezellig win-
kelen

Dit mag U niet missen
Bij l fles advokaat a 359 et

l fles wijn voor 49 et

Voor de provisiekast!
Sperciebonen, litersblik

2 blikken

Neem er wat van in huis!
Chocoladerepen, 8 stuks

Voor een hartig hapje!
Haring in tomatensaus, groot blik

Dat is 'n koopje!
Vermicelli, 250 gram

Droogkokende rijst, per 500 gram
per heel kilogram 74 et

Onze vleeswaren, een delicatesse
100 gram snijworst 38 et
100 gram bacon 59 et

Voor voordelig, vlug en gezellig winkelen
naar

F. A. SMIT
V.I.V.O. Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Ook voor melk en melkproducten

85 et
164 et

98 et

74 et

23 et

39 et

Haal morgen ook
een p? "r DUET
nylons voor 1.75

VISSER-VORDEN

Garage Boesveld
Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Heel veel lekkers, voor het weekend

Moorkoppen 30 et p. stuk
dan 5 voor f 1.25

Slagroomsoezen met veel ananas
30 et p. stuk, dan 5 voor i 1.25

Onze echte speculaas
geen 75 et maar 65 et per 250 gram

Haal onze verrukkelijke broodsoorten in
huis.

Zaterdag, de gehele dag door vers brood,
zo uit de oven.

Soorten genoeg ziet u maar
Witbrood Boerenwitbrood
Regeringsbrood
Tarvobrood
Melkbrood
Tarwebrood

Volewijker brood
Krentebrood
Rozijnenbrood
Krentebollen
WittebollenVolkorenbrood

Het brood is weer best

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Schoolde»

WARMTE, STIJL EN

COMFORT

VOOR MANNEN

MET SM AAK!

Zó is onze nieuwe
collectie winter-
jassen: kloek,
sportief,
gedistingeerd
Juist zoals de
moderne man
zichzelf graag ziet
én gezien wordt.
Moderne modellen
in o.a. heerlijk
warme mohair, dé
grote mode voor
het komende

Landbouwers
W.S. droogmet

vanaf de 10e dag,
krijgt u mooie blanke biggen.

Het kost zo weinig,
en het geeft zéj^l.

Beleefc^»anbe velend,

R. W. Uenk
Vorden - Telef. 1327

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

U komt toch vanavond
op de uitvoering van het

Vordens Dameskoor
Aanvang 7.30 uur in het Nutsgebouw.

Entree f 1.25

Extra aanbieding
Theepotjes porcelein 1.98 en 2.45

Fluitketels alluminium 1.95 en 2.45

Droogrekken, grote, plastic 5.25 en 8.35

Kopjes in kleuren per 6 stuks 3.98

R* J+ Koerselman
Telefoon 1304

MODERNE MENSEN

houden van iets goeds.

Daarom nemen ze

Speculaas van de bakker!

De Vordense Bakkers

School ml Bijbel 't Hoge 42

Feestelijke
Ouderavond

op donderdag 23 november
in Irene Aanvang 7 uur

De kinderen verzorgen het programma
hetwelk o.a. vermeldt:

Zang Volksdansjes
De zeven druppels

Ouders, leden en belangstellenden
zijn hartelijk welkom.

Het adres voor al Uw

boeken, tijdschriften en

kantoorbenodigdheden
IS

Fa. Hietbrink - Tel. 1253

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Ruim 1300 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 95 et

200 gram plockworst 95 et
200 gram tongeworst 50 et
200 gram ontbijtspek 55 et

200 gram boterhamworst 55 et
250 gram fijne rook worst 80 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat



Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Hermanus
(Herman)

B. G. Vlogman
W. Vlogman-

Boerstoel
Janny en Gré

Deventer, 12nov. 1961
Moerbeistraat 19.

GESLOTEN
van 17-21 november
Loodgietersbedrijf en

Huishoudelijke art.

S. OELEN

Herv. Vrouwengroep
„LINDE"

Onze volgende verga-
dering is vastgesteld op

woensdag 22 nov.
Het Bestuur

Aparte byoux

moderne tassen

RJ.Koerselman
Telefoon 1364

Wij brengen een pracht
kollektie

Kerko
overhemden
in no-iron, tricot nylon
en terlenka. Ook in

Kerko damesblouses
brengen wij een leuk
assortiment.

Alleen verkoop bij

Looman - Vorden
Voor

studeervertrekken
en kantoor

een oliekachel
van

Henk van Ark
Wollen

Herenvesten
met suède leder, cor-
duroy en imit. suède.

Pullovers
Truien

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

Denkt u aan de

Ontspanningsavond
morgen, vrijdag 17 nov. in het
gebouw „Irene" te Vorden

t.b.v. de Stichting

„Anke Marjolein"
te Lochem

Optreden Aaltens Cabaretgezelschap

m.m.v. de

„Zingende zusjes"
Aanvang 8 uur Entree f 1.25

Jaarfeest C.J.V. Wildenborch
De avond biedt een gevarieerd
programma

op donderdag 23 en za-
terdag 25 november

Komt allen Komt allen

Coupon aanbieding
Vanaf heden op alle nog voorradige stoffen
uit de zomercollectie 3961

een flinke korting
Nu bestellen betekent geld verdienen!

In overjasstoffen zijn wij uitge-
breid gesorteerd

Vraagt stalen bij

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41 - Telefoon 1478

Geopend

Autorijschool TRflGïER
Tel. 1256, Vorden

Opgave voor het nemen van aulorij-
lessen in nieuwe Daf of Simca auto-
mobielen, dagelijks aan de zaak of
telefonisch.

'/ leert prettig en goed
als „Tragter" het doet.

Voor

Radio, Televisie
en alle electrische huis-
houdelijke apparaten
naar

P. Dekker
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

l tiaardbrandolie

Brandst offenhandel

G. WEULEN-KRUNENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

Dameshoeden

Mutshoeden
en

Mutsen

Kroneman-Jörissen

Overalls

Manchester kleding
Witte vakkleding

Stofjassen

Kinderoveralls

A. J. A. HELMINK, VORDEN, TEL. 1514

Komt, ziet, en overtuigt U

Ook deze week weer een sensatie van lage prijzen!
Zojuist ontvangen, strooigoed 1961, zeldzaam mooi

250 gram 59 et
Reclame speculaas, 250 gram 39 et
Grote ontbijtkoek, klasse A, slechts 39 et
Penny wafels, 15 stuks 69 et
Ovenverse eierbeschuit, 2 grote rollen voor 49 et
Groot pak v. Delfts taai-taai 49 et

Hotel Goud koffie, per pak 148 et, hierbij deze week
l grote banketstaaf voor 29 et

GRATIS

l prachtige grote badhanddoek, bij aankoop van 9 stuk
toiletzeep

Volop Calvé pindakaas voor 89 et per pot

Wees niet zuinig met kaas,
deze week bij aankoop van 500 gram kaas,

l pakje margarine voor 25 et

l tube handcreme van 95 et voor 49 et,
bij elke gezinsfles shampoo

Pekelvlees, 150 gram
Snijworst, 200 gram

69 et
79 et

Chocoladerepen per stuk, 20 et,
tijdelijk 7 repen voor 98 et

Roomfondantborstplaat, 150 gram 49 et
Fondantborstplaat, 200 gram 49 et
Augurken, mooie kleine, per pot 98 et

A.J.P. stelt te vree,
tijdelijk 3 pakjes pudding voor 49 et
in de smaken: vanille, framboos, amandel, room, ba-
naan, raocca, caramel, citroen, aardbei, sinas en advo-
kaat. Elk pakje is voldoende voor l liter melk.•

, Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

L Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

r
<jtet verheugt ons

U te kunnen mededelen, dat onze winkel een nieuw
„kleed" heeft gekregen.
U zult gaan kennis maken met een geheel andere
verkoopruimte dan U voorheen gewoon was en waarin
de artikelen nu nog beter tot hun recht komen.

Onze afd. Goud, Zilver en Uurwerken is over-
zichtelijk, terwijl voor de Optiek een zeer rustige
hoek is gereserveerd.
De zeer moderne etalage spreekt voor zichzelf .

De heropening vindt plaats op dinsdag 21 november
voorm. 9 uur.

Op deze dag ontvangt iedere bezoeker een aardige
herinnering. Wij nodigen U gaarne tot een bezoek uit;
U is van harte welkom!

. CJiemerink JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN
P.S. Maandag 20 november is onze zaak gesloten.

UITNODIGING
tot het bijwonen van onze

gezellige avond
op vrijdag 24 nov., aanvang 7.30 uur
in de zaal van hotel Bakker.
Kaarten zijn aan onze winkel verkrijg-
baar

Deze avond wordt u aangeboden
door

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg Tel. 1415

Gevraagd

Timmerlieden en meubelmakers
of leerlingen in deze vakken

voor tewerkstelling in Vorden of Baak.
Aanmelding Bijenhof, Zutphenseweg 42,

Vorden

Voor spoedige indiensttreding gevraagd

leerling-verkoopster
Wij bieden U een prettige werkkring en
goed loon.

Looman - Vorden

Bezoekt de

Toneelavond
v.d. Chr. Besturenbond
afd. Vorden-Hengelo

op donderdag 23 nov. in zaal
Concordia te Hengelo G.

Door de toneel ver. „De Heide" uit
Halle zal worden opgevoerd, het blij-
spel in drie bedrijven

„Jij erin, of ik eruit"
Aanvang 7.30 uur Entree f 1.—

Vergelijk eerst onze
prijzen en kwaliteit

Spar koffie roodmerk
Koffiemelk 31% vet
Speculaas 500 gram
Banketstaaf 150 gram
Chocoladeletters
Chocolade menagerie 100 gr.
Fondant 200 gr.
100 gr. schouderham
l blik, 350 gram varkensvlees

148 ct+60 z
92 ct+36 z

100 ct+40 z
59 ct + 12 z

ct + 12 z
ct + 10 z
ct + 10 z
ct + 10 z

60
49
49
49

128 ct+26 z

Kopen bij de spar,
is sparen bij de koop

Remmers, Telefoon 1379.



Huishoudelijke HULP
gevraagd voor één
morgen of middag in
de week. Mevrouw
van Berckel, Bunga
lowpark, „Het Scha
penmeer" alhier.

Gevraagd een

jongen
liefst in bezit van rij
bewijs.
Tevens een meisje.

Wasserij Brandenbarg
B. Siebelink

Hertog K. v. Gelreweg 3(
Telefoon 1465

KOSTHUIS aangeb
van maandag tot vrij
dag. Adres te bevr
Bur. Contact

Te koop: bromfiets
mantel m. 44 (1.blauw
zg.a.n. Zutph.weg 47

Te koop een
kinderledikantje
Bloemendaal,

Wichmonc

Te koop een toom
BIGGEN, H. J. De-
canije, Galgengoor.

Te koop een r.b. dra-
gende MAAL a.d.t
20 nov. H. Bosman
Zwembad.

Wegens bijzondere
omstandigheden is de

pedicure-inrichting
in de week v. 27 nov.

tot en met 2 dec.
gesloten.

Nadien weer volgens
afspraak.

DINY WOLSING

Denkt u aan de

kadercursus
op dinsdag 21 nov. om
8 uur in de pastorie
van Ds. v. Zorge?

Weer ontvangen
een zending

kookhaarden
Henk van Ark

Telef. 1554

Voor
speelgoed en

cadeaux

slaagt u beter bij

KEUNE

In een gezellige

rechte of wijde
rok, met jum-
per vest of
blouse

vindt u een ruime sor-
tering bij

Looman-Vorden

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H

Telefoon 1414

Voor
gascomforen

het adres:

Keune
HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. Rosscl. tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

f 7.65 per fles

KEUNE
Voor

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

naar

KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

VOOR

VOETBAL PPJIKELEH

Fa* Martens
wapen- en sporthandel

RAADSVERGADERING
Bouw van 8 woningwetwoningen

Gemeentelijke garantie geldlening aan
„Thuis Best"

De raad dezer gemeente vergaderde vorige weej
woensdagavond voltallig.
Het nieuw toegelaten lid de heer H. Bouwmeeste
legde in handen van de voorzitter de zuiverings
en ambtseed af.
De voorzitter wenste de heer B. geluk met dien
benoeming tot lid van de raad en hoopte dat d
heer Bouwmeester zijn beste krachten tot bloe
van de gemeente mocht aanwenden.
Verkoop bouwterrein aan Woningbouwver.
„Thuis Best".
De voorzitter deelt mede, dat de Woningbouwver
eniging „Thuis Best" er in geslaagd is met finan
ciële steun van de fa. G. Emsbroek en Zn en d(
Coöp. Zuivelfabriek in het dorp 8 premiewoningen
te laten bouwen. Deze woningen zullen worden
gebouwd op de hoek van de Berend van Hackfort
weg en de Storm van 's-Gravenzandestraat. Dez
bouw kan worden beschouwd als een voortzetting
van de 6 in aanbouw zijnde gemeentewoningen
aan de B. v. Hackfortweg en is inmiddels gegum
aan dezelfde aannemers. B. en W. stellen voor de
bouwgrond te verkopen aan bovengenoemde ver
eniging voor een totale prijs van ƒ 21.872.—.
De heer Heerink vraagt of de Woningbouwver
„Thuis Best" een particuliere vereniging is, zulks
met het oog op het garant stellen door de ge-
meente van een te sluiten geldlening door ge
noemde bouwvereniging
De voorzitter antwoordt hierop bevestigend. De
huurprijs der woningen zal ƒ 60.— per maanc
bedragen.
Het voorstel van B. en W. wordt hierop z.h.s
aangenomen zodat tot verkoop wordt besloten.
Gemeentelijke garantie geldlening „Thuis Best".
De voorztiter zegt dat de N.V. Bank voor Neder-
landse Gemeenten bereid is aan de Woningbouw-
vereniging „Thuis Best" voor de stichtingskosten
(gedeeltelijk) een geldlening te verstrekken van
ƒ 117.500.— om de bouw van bovengenoemde 8
woningen mogelijk te maken onder de zekerheid
van garantie van de gemeente Vorden.
De totale stichtingskosten bedragen ƒ 149.720.-
De rijkspremie bedraagt ƒ 10.282.—. Van Gems
Metaalwerken en de Zuivelfabriek (dorp) wordt
een bijdrage a fonds perdu van ƒ 23.000.— ont-
vangen (t.w. van Gems Metaalwerken 7 keer
f 2875.— per woning en van de Zuifelfabriek Dorp
ƒ 2875.1—). De genoemde industrieën ontvangen
voor de woningen, in de bouwkosten waarvan zij
hebben bijgedragen, een z.g. toewijzingsclaim t.b.v.
hun werkn^B^s. De andere industrieën interes-
seerden zicn^m financieel opzicht niet voor deze
woningbouw.

B. en W. stellen voor de gevraagde garantie
voor de tijdige betaling van rente en aflossing
van bovenbedoelde geldlening te verlenen.
Wethouder J^iselink spreekt er zijn blijdschap
over uit da^Ble plaatselijke industrieën hebben
willen medewerken aan de totstandkoming van
de bouw van deze woningen.
Het voorstel van B. en W. werd hierop z.h.s. door
de raad aangenomen.
Aanleg Voetgangers oversteekplaatsen.
De voorzitter deelt mede, dat B. en W. hun pre-
advies inzake de aanleg van een voetgangers-
oversteekplaats voor het postkantoor terugnemen,
aangezien een bespreking met de Commandant
van de Verkeersgroep Apeldoorn heeft uitgewezen
dat hieraan nog bezwaren waren verbonden o.a.
voor de trouwstoeten voor het gemeentehuis.
Dit punt wordt van de raadsagenda afgevoerd.
Benoeming begrotingscommissie 1962.
De voorzitter stelt voor, tenzij de raad de be-
noeming aan zich wenst te houden, te benoemen
in de commissie van onderzoek van de gemeente-
begroting 1962 de heren W. Norde, G. J. Schurink
en Mr. A. Baron van Westerholt van Hackfort.
Genoemde heren nemen hun benoeming aan.
Rondvraag.
Nadat de voorzitter de vragen van de heren Schu-
rink, Eegelink en Baron van Westerholt van Hack-
fort uit de vorige vergadering had beantwoord,
vroeg de heer Heerink of het niet mogelijk was
:eweest met het leggen van de riolering bij het
indpunt te beginnen n.l. bij garage Tragter in

plaats van in de Dorpsstraat met het oog op de
tomende drukke dagen voor deze winkelstraat.
De voorzitter antwoordde dat de riolering zo vlug
mogelijk dient te worden afgewerkt. Het verkeer
wordt door verkeerslichten geregeld.
Wethouder Wuestenenk merkte op dat de riole-
ring niet moet worden gestagneerd.
De heer Heerink vindt het prijzenswaardig van
B. en W. dat het industrieterrein door het college
s verpacht geworden, en vraagt tevens of er zich al
gegadigden voor de grond voor het vestigen van
ndustrieën hebben aangemeld.

De voorzitter zegt dat er een gegadigde zich heeft
gemeld, n.l. een Vordense firma.
Verder vraagt de heer Heerink naar de mogelij k-
leid om te komen tot inrichting van een kinder-
speelplaats.
De voorzitter zegt dat voor het binnenterrein in
iet z.g. „Molenplan" voor dit doel geen animo
)estaat.
De heer Wesselink wijst op het spoedig tot stand-
comen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
verband met d'e verontreiniging van de grond in
de buurt van de in aanbouw zijnde Nutskleuter-
school.
De voorzitter antwoordt dat de beslissing van de
iroon dient te worden afgewacht.

Ook zou de heer Wesselink gaarne zien dat een
dein stukje zandweg bij de algemene begraaf-

plaats wordt verhard, zodat de lykauto met volg
wagens een uitweg kunnen vinden. Hieraan za
aandacht worden geschonken.
De heer Schurink vraagt naar de mogelijkheid om
by de leden van de brandweer 'n alarminstallatie in
hun huizen aan te brengen. De voorzitter ant
woordt dat de meesten van hen overdag niet thui
zijn en bfo' brand zo van hun werk moeten weg
lopen waardoor zo'n installatie toch niet aan zyn
doel zou beantwoorden.

De heer Baron van Westerholt van Hackfort
vraagt of het niet mogelijk is in de wintermaander
de raadsvergaderingen des morgens of des mid
dags te houden inplaats van des avonds.
De voorzitter zal hier zoveel mogelijk rekening
meehouden.
Nadat de heer Bannink nog een vraag had ge
steld omtrent het onderhoud van de gymnastiek
toestellen in het gym.lokaal volgde sluiting de
vergadering.

De gezamenlijke slagers

te Vorden, hebben besloten om
'• zaterdagcmiddags om* 5 uur
te sluiten.

Mogen we op uw medewerking
rekenen? Bij voorbaat dank.

DE KERK VAN MORGEN
Voor de leden van de Jonge Kerk sprak in Irene
Mej. Ds. A. van Leeuwen uit Gorssel over boven-
genoemd onderwerp.
Na door de presidente Mej. I. Nord'e welkom te
zijn geheten belichtte spreekster uitvoerig hoe
uit een verscheidenheid van kerken de Wereld-
raad van Kerken in 1948 te Amsterdam was op-
gericht.
De bijeenkomst, welke vanaf 18 nov. a.s. in New
Delhi wordt gehouden is zeer belangrijk daar o.a.
de Russisch Orthodoxe kerk het lidmaatschap
heeft aangevraagd en de Zendingsraad alsmede
India (een niet Christelijk land) in de Wereldraad
van Kerken zal worden opgenomen. Speciaal de
jongeren dienen zich intens met de kerk van mor-
gen bezig te houden om te bouwen aan het werk
van het Koninkrijk Gods.
Het was voor de leden van de Jonge Kerk dan
ook een zeer leerzame avond.

MET „TALOELAH"
Voor het eerst in het Nutsbestaan werd bij wijze
van proef op zaterdagavond een Nutsavond ge-
houden. Vergeleken bij de voorgaande was deze
avond uitzonderlijk goed bezocht. De toneelgroep
„De Hoveniers"uit Bilthoven bracht het span-
nende blyspel ^fcjoelah", onder regie van de heer
Jan Jaap Eng<Sl^rts.
De toneelgroep die reeds meerdere keren voor het
Nutsdepartement is opgetreden, heeft ook nu
weer getoond het toneelspel uitstekend onder de
knie te hebben.
Alle medespelenden, zonder uitzondering hebben
de aanwezigen enige kostelyke uren van spanning
en vrolijkheid gebracht.
Nadat het doek na het derde bedrijf was gevallen
mocht het gezelschap een ware ovatie in ontvangst
nemen.
De voorzitter was dan ook de tolk van alle aan-
wezigen door het gezelschap hartelijk te danken
voor het ten tonele gebrachte stuk. Hij bood een
blijk van waardering aan.
In zyn openingswoord werd door de voorzitter, de
heer H. Wesselink, in het bijzonder welkom gehe-
ten een 13-tal nieuw toegetreden leden.
Op verzoek van de voorzitter werd staande een
minuut stilte in acht genomen ter herdenking aan
het verscheiden van de heer D. H. te Slaa, lid
van het Nutsbestuur. In hem verliest het Nut een
uitnemende medewerker.
Verder werd medegedeeld dat de algemene leden-
vergadering welke aanvankelijk op 15 nov. zou
worden gehouden tot een nader aan te kondigen
datum wordt uitgesteld.
De in aanbouw zijnde nieuwe Nutskleuterschool
loopt men in de maand januari a.s. officieel te
tunnen openen.
Verder werd het lid van het Nutsbestuur, mej.
A. J. Scheltens, namens de leden door de voor-
zitter gelukgewenst met de door haar ontvangen
Koninklyke onderscheiding. Hy hoopte dat zij dit
eremetaal nog vele jaren zou mogen dragen.

MEDLER TOUWTREKKERS ONTVINGEN
WISSELBEKER

Tijdens een feestavond van de Bond van Touw-
trekkersverenigingen „De Achterhoek" in Hotel
Bosch te Barchem werd de Vordense vertegen-
woordiger Medler I op grootse wijze gehuldigd
.v.m. het behalen van het kampioenschap 1961.

Als persoonlijke herinnering ontving ieder lid een
medaille. De grote kampioensprys, de wisselbeker,
beschikbaar gesteld door de bond, liet nog even
op zich wachten, daar de bekerhouder van ver-
eden jaar Ruurlose Broek door een misverstand

deze beker vergeten had' en deze nog prijkte in
de prijzenkast bij café Toevank. In vjltempo werd
de beker gehaald en kon nog juist door de voor-
zitter aan leider G. Kappert worden overhandigd.
Thans kwam de beker voor het eerst in bezit van
t Medler.
Medler I heeft in de afgelopen competitie in
üasse A 17 punten behaald, terwijl Medler 2 in
Class* B vierd* werd met 9 punten.

LEDENVERGADERING VOLKSONDERWIJS
Onder voorzitterschap van de heer G. W.
Brinkman hield de afd. Vorden—Linde van
volksonderwijs haar algemene ledenvergade-
ring. In zijn openingswoord feliciteerde de
voorzitter mej. Scheltens met haar 40-jarig ju-
bileum, alsmede met haar koninklijke onder-
scheiding, waarna mej. Scheltens tot ere-lid
van de afd. werd benoemd. De voorzitter
hoopte, dat de bestaande plannen om tot ver-
bouw van de dorpsschool te komen spoedig
gerealiseerd mogen en kunnen worden. De
Sint-Nicolaas feesten, die 25 jaar door volks-
onderwijs georganiseerd werden, zullen m.i.v.
dit jaar door de oudercommissie verzorgd wor-
den. Mevr. Turfboer en de heer Kamperman
werden als bestuurslid herkozen. De ard. Vor-
den—Linde, die dit jaar 50 jaar bestaat zal dit
feit op geen enkele officiële wijze herdenken.
Wel zal er ter viering van dit jubileum een
grote revue opgevoerd worden. Hoewel niet
te achterhalen is wanneer de eerste school in
Vorden gebouwd is, staat het vast, dat er in
1792, dus bijna 170 jaar geleden, een nieuwe
openbare school gebouwd werd. Daar in het
begin van 1836, dus 125 jaar geleden, weder-
om een nieuwe school in gebruik werd ge-
nomen, meende het bestuur van volksonder-
wijs om deze jubilea in haar jubileum te
moeten opnemen. De revue-avonden zullen
dan ook gevierd worden als revue-avonden van
en voor volksonderwijs en de openbare school,
terwijl volksonderwijs de financiële konse-
kwenties hiervan zal dragen.

DAMMEN
In zaal Eskes werd vrijdagavond j.l. de competitie-
wedstrijd gespeeld tussen Damclub Vorden I en
het bezoekende Aalten II. Na een sportieve strijd
werd de eindstand 12—8 in het voordeel der gast-
heren.
De gedetailleerde uitslagen waren:
1. B. Breuker (Vorden)-D. Ebbers (Aalten 2) 1-1;
2. J. Oukes-J. Duenk 1-1; 3. J. Lammers-J. Strinks
0-2; 4. P. van Ooyen-B. te Mebel 1-1; 5. C. Hesse-
link-H. Nijman 1-1; 6. D. Klein Bramel-C. Krajen-
brink 1-1; 7. H. Wansink-G. Lammers 2-0; 8. M.
Wijen-J. Wagterveld 2-0; 9. G. ter Beest-H. Holt-
huis 1-1; 10. B. Wentink-E. Winkelman 2-0.
A.s. dinsdag heeft Vorden 2 een uitwedstrijd te^cn
Lichtenvoorde 2, dat met een achttal aan de com-
petitie deelneemt. Vorden 2 wacht een moeilijke
opgave.
A.s. vrijdag heeft Vorden I weer een thuiswed-
strijd tegen Lichtenvoorde I. Gezien de resultaten
van j.l. vrijdag moet ook deze wedstrijd gewonnen
kunnen worden.

Pracht handen
Tube95ct Harnea-Gelei

RATTI-NIEUWS
Van de senioren speelde verleden week alleen het
2de elftal een uitwedstrijd tegen Sportclub Does-
burg 7. De reserves wisten hier voor het eerst
na lange tijd weer een overwinning te behalen,
met 5—1.
Na enige verkenningsaanvallen scoorde Steenbre-
ker het eerst, maar zyn doelpunt werd wegens
off-side afgekeurd. De Ratti-middenvoor scoorde
even later echter op fraaie wijze en dezelfde spe-
ler wist de stand op 2—O te brengen.
Na de thee wijzigde Ratti haar opstelling, wat
wel profijt opleverde. Lichtenberg bracht de stand
op O—3, Hartman schoot een strafschop onberis-
pelijk in en in laatste instantie was het Borgonjen,
die het vijfde doelpunt voor zijn rekening nam.
De gastheren wisten de eer te redden met een
fraai tegenpunt.
Ratti A had een zware opgave tegen Baakse
Boys A. Het was niet te verwonderen dat de
;huisclub met 4—l won. Ratti B verloor eveneens
maar wist met tien spelers nog wel, de nederlaag
zo klein mogelijk te houden (2—l tegen St. Wal-
burgis A te Zutphen). Ratti C verloor met 12—O
van het bezoekende Wilhelmina S.S.S. (Zutphen).
A.s. zondag spelen beide senioren-teams een uit-
wedstrijd. Het eerste gaat naar Halle I. Hier ligt
voor de Ratti-ploeg een kans om zeker een punt
;e bemachtigen.
De reserves gaan naar Angerlo Vooruit I, waar
men ook terdege op zal moeten passen. Een over-
winning voor de Rattianen zou zeker een verras-
ing zijn.
iatti A speelt zondagmiddag thuis tegen Keyen-
)orgse Boys A, waar het geducht kan spannen.

PRINSENBAL
Onder de alombekende leuze „Neet neuln, maor
leurdrajen" heeft de Carnavalsvereniging Kranen-
mrg—Vorden zaterdagavond in zaal Bakker een

uitstekend geslaagd Prinsenbal gehouden.
Het belangrijkste moment was de binnenkomst

ran Prins Cornelis I die met zijn beide adjudanten
:n gevolg tegen half negen zijn entree maakte.

Om precies 11 minuten over 11 was zyn rijk ten
inde maar aangemoedigd door het handgeklap

en enthousiasme van zijn onderdanen verklaarde
Ie prins zich bereid ook tijdens het komende car-

naval als hoogste gezagsdrager te fungeren. Op
leze feestavond werd tevens de definitieve naam
oor de vereniging bekend gemaakt.
)oor de leden kon daartoe schriftelijk een naam
morden ingediend. De jury kon tenslotte onder
uid applaus bekend maken, dat als naam was ge-
cozen „De Deurdrajers", welke titel was ingediend
[oor mej. W. Lichtenberg en de heer J. Berendsen,
ie een aardige attentie in ontvangst mochten

nemen.


