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MAZEL-EPIDEMIE
De mazelen zijn weer volop aanwezig.
Het verloop van deze ziekte is als volgt: onge-
veer vijf dagen voor de bonte vlekken verschij-
nen is er al koorts en hangerigheid, terwijl dan
het hoesten geleidelijk begint met droog kuchen.
Ook de oogleden worden geleidelijk roder.
Tenslotte loopt de koorts hoog op tot ruim 40
graden en dan beginnen er vlekjes zichtbaar
te worden achter de oren, in het gezicht en dan
ook op het hele lichaam.
Enkele dagen zijn de kinderen flink ziek, kort-
ademig van de hoge temperatuur, hoesten voort-
durend en klagen soms over buikpijn met
diarrhee; de roge ogen maakt hen lichtschuw.
De koorts daalt nu na plm. 3 dagen tot nor-
maal en het kind voelt zich beter maar hoest
nog.
Nu dreigt de kans op longontsteking als men te
vroeg laat opstaan, wat merkbaar wordt aan
weer stijgende temperatuur. Houdt de kinderen
dus in bed tot zij niet meer hoesten en contro-
leer of de temperatuur niet weer oploopt.
Ook oorontsteking kan als complicatie optreden
waarbij het kind pijn voelt in het zieke oor. Dan
moeten snel oordruppels worden gegeven.
Een vriendelijk verzoek van de drukke huis-
artsen: Kom vroeg op het spreekuur (liefst
vóór negen uur) en geef tijdig uw boodschap-
pen door (liefst vóór tien uur).

DE HUISARTSEN

Varkenshouders.
De lezing over de K I. voor varkens
(zie adv.) wordt niet gehouden op dins-
dag 3 jan., maar op woensdag 4 jan.

VOETBAL
Vorden I heeft de Tweede Kerstdag gebruikt
om in Almen een vriendschappelijke wedstrijd
te spelen tegen Almen I. Hoewel de Vordenaren
met een 5-tal invallers, voornamelijk gerecru-
teerd uit het vierde elftal, de strijd aanbond, is
het toch een alleszins verdienstelijke wedstrijd
geworden, welke in een gelijk spel 3—3 eindig-
de. Er werd vaak uitstekend spel te zien ge-
geven.
Vorden II heeft voorlopig met haar concurrent
Brummense Boys II afgerekend door met 4—3
te winnen op eigen veld. De overwinning heeft
echter wel aan het bekende zijden draadje ge-
hangen, daar de Vordenaren tien minuten voor
het einde nog met 3—2 achter stonden. Met rust
was de stand 2—l voor Vorden.
Door de gladheid van het veld en de bal stond
het spelpeil niet hoog en vooral de Vordenaren
hadden hier blijkbaar nogal mee te kampen.
Aan weerszijden werden er in de achterhoede
fouten gemaakt, die doelpunten kostten. Dit
was ook het geval met het winnende doelpunt
van Vorden, gescoord in de laatste minuut,
waarbij de Brummense doelman de bal niet on-
der controle kreeg en Van Houte met een rustig
geplaatste kopbal de stand op 4—3 bracht.
Vorden III bracht een bezoek aan Keyenburgse
Boys III en wist hier een royale 6—2 overwin-
ning te behalen. Vooral Joh. Stapper in de voor-
hoede had een groot aandeel in het scoren van
de 6 doelpunten.
Wegens terreinafkeuring kon de wedstrijd
Pax IV—Vorden IV geen doorgang vinden.
Voor Nieuwjaarsdag zijn er geen wedstrijden
vastgesteld.

> BILJARTEN
Voor de Zutphense Biljartbond speelde vorige
week K.O.T. I thuis1 tegen Atlanta I en wist
zowaar haar eerste overwinning in dit seizoen
te boeken en wel met 4—2; de verdere uitslagen
zijn K.O.T. II—Voorst II 8—0; Voorst III—
K.O.T. III 5—3 en K.O.T. IV—De Hoven II 4—4.
Deze week werd alleen de vriendschappelijke
wedstrijd K.O.T. II—K.O.T. III gespeeld, welke
door het derde met 6—2 werd gewonnen.

MUZIEK OP KERSTAVOND
Evenals andere jaren heeft de Chr. Muziek-
vereniging „Sursum Corda" op kerstavond in
het dorp en bij de inrichtingen voor bejaarden
en hulpbehoevenden de kerststemming ver-
hoogd door het ten gehore brengen van kerst-
liederen. Deze muziek werd door iedereen zeer
op prijs gesteld.

BRAND IN PERSONEELSWAGEN
Woensdagmorgen ontdekten enkele kinderen
brand in de personeelswagen van de aannemer,
die de riolering in de Berend van Hackfortweg
onderhanden heeft. De brandweer was spoedig
ter plaatse en wist het vuur te doven. Niette-
min had dit aan de inventaris en kleding van
het personeel, dat hier werkzaam is, nogal
schade aangericht. Ook de wagen zelf werd
zwaar gehavend.
De oorzaak van de brand moet vermoedelijk
gezocht worden in een brandende petroleum-
kachel, die in de wagen stond.
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VREDE
IN VOOR- EN TEGENSPOED.

D' oude kaars en vlamt ten ende,
Flakkert, lekt en trekt ineen:
Wakkel licht bij jareswende,
Schijn en schimme van verleen.

't Jaar en gaat in schaduwduister,
Klokke wijst en wenkt de tijd,
Wenkt in slingerzacht gefluister:
Tijd en stond en eeuwigheid.

Oud en jong en komt tegader,
Klinkt en drinkt elkander toe,
Schalt en knalt het nieuwjaar nader, -
(Boze geesten bang te moe).

't Jaar en richt zijn oud gezichte
Tot de wand der eeuwigheid.
In het zwichten der gewichten
Zucht de klok - en meldt de tijd!

Nu en barst het nieuwjaar open,
Knallen schallen door de lucht,
Donderslagen jagen hopen:
(Boze geesten op de vlucht.)

Oud en jong en zegt zijn wensen:
„Al wat wenslijk is" - (én goed!),
„Heil en zegen" - beste mensen,
Vrede in voor- én wederspoed!

*
Nog en gunt me op te merken
Wat de man Gods, Mozes, bad,
Die de leeftijd der zeer sterken
En nog meer ontvangen had:

„Heer, verblijd ons naar de dagen
Van verdrukking en van kwaad.
Sterk ons! Naar de maat dier plagen
Breng verheuging ons te baat.. ."
Vorden, jaarwende 1960-61.
(HvD).
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JAARVERGADERING R.K. S.V. „RATTI"
In café Eykelkamp hield de R.K. Sportvereni-
ging „Ratti" haar jaarvergadering, waarvoor
een goede belangstelling bestond. Voorzitter, de
heer A. Hartelman, richtte een speciaal wel-
komstwoord tot de nieuwe Geestelijk Advivseur
Kapelaan Sluiter o.f.m. en sprak de hoop uit,
dat ook deze evenals zijn voorganger pater
Ruigt de vereniging met raad en daad zou bij-
staan. Spr. memoreerde nog het heengaan van
de Ratti-jeugdleider, de Eerw. Br. Canutus
o.f.m., die naar Woerden werd overgeplaatst,
hetgeen voor Ratti een gevoelig verlies bete-
kende.
Het jaarverslag van de heer H. Hartman, secre-
taris, was weer keurig verzorgd, doch helaas
viel er een sombere ondertoon in te bespeuren.
Het afgelopen seizoen was niet erg succesvol
geweest en bij de senioren was duidelijk de min-
dere belangstelling voor het voetballen te mer-
ken, waardoor men het 2de elftal uit de com-
petitie moest terug trekken. Bij de junioren
steeg de animo evenwel tot nooit gekende hoog-
te, zodat een C-elftal aan de competitie deelnam.
Hogenlijk kan het succes der jeugd voor Ratti
een stimulans zijn voor te toekomst.
Het ledental bedroeg op l augustus 1959: 78
en op l aug 1960: 93, t.w. 42 senioren en 51
junioren.
Het eerste elftal eindigde in de 2e klasse op de
2e plaats van onderen. Ratti A speelde in de
Hoofdklasse Junioren en eindigde op de derde
plaats van onderen. Ratti B eindigde als 2e van
boven en Ratti C speelde eveneens verdienste-
lijk in de derde klas afd. Junioren.
De penningmeester, de heer P. Eykelkamp,
bracht hierna een nauwkeurig verslag omtrent
de financiële toestand der vereniging. Er bleek
een batig saldo te zijn. Vooral de inkomsten van
de voetbaltoto hadden een belangrijke bijdrage
geleverd tot het instandhouden der vereniging.
Meegedeeld werd, dat alle spelers een sport-
keuring zullen moeien ondergaan op straffe van
een boete van ƒ 5.— per lid per wedstrijd. Bij
de gehouden bestuursverkiezing werden de af-

Jredende heren P. Eykelkamp, penningmeester,
L. Jansen en P. B. H. Schoenaker herkozen,

tn de elftallen-commissie kwam geen wijziging.
De voorzitter deelde mede, dat binnenkort de
aanvrage om koninklijke goedkeuring van de
statuten zal worden ingediend.
Hierna richtte kapelaan Sluiter hartelijke woor-
^en van dank voor de prettige entree en de
^riendelijke woorden van de voorzitter. Spr. die
^en groot sportliefhebber is, wees er op, dat
de sport een prachtige instelling is voor de
persoonsvorming en de gemeenschapszin. We
moeten weer terug naar de amicaliteit en de
vriendschapszin, er moet een hechte geest heer-
sen onder elkaar. Alleen met zulk een idealisme
kan men wat bereiken. Spr. hoopte hier op
prettige wijze met bestuur en leden te kunnen
werken en sprak de wens uit, dat Ratti ge-
steund door enig succes weer een stimulans zou
krijgen om de toekomst optimistisch tegemoet
te zien.
Na de pauze werden er nog verschillende mede-
delingen gedaan; in het kleedlokaal zal de was-
gelegenheid worden verbeterd met o.a. een hou-
ten rek voor de bakken, stenen voet etc., de
training zal met kracht ter hand worden ge-
nomen en wel elke dinsdagavond. Voorts zal
getracht worden om in de nabije toekomst een
feestavond te beleggen ter versteviging van de
onderlinge band.
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WOONWAGEN VERBRAND
het woonwagenkamp brak eerste kerstdag

avonds tegen 5 uur brand uit in de woonwa-
gen van de heer H. A. de Vries Jr., welke op dat
moment in de wagen van zijn vader, die ook
op dit kamp staat, op bezoek was.
Plotseling zag men de vlammen uit de wagen
slaan en hoewel de kampbewoners nog pogin-
gen deden om wat van de inboedel te redden,
greep de brand zo snel om zich heen dat er
niets gered kon worden. Zelfs alle kleren zijn
verbrand.
Doordat de brandende wagen gevaar opleverde
voor de naburige wagens, werd zij door de be-
woners naar een open plek geduwd, waardoor
dit gevaar geweken was. Toen de brandweer
kwam, behoefde deze alleen nog de smeulende
resten te doven.
Daar woonwagens en hun inboedels zo goed als
niet verzekerd kunnen worden, is de heer De
Vries door deze brand ernstig gedupeerd. Hij
zou juist dinsdag in het huwelijk treden en had
hiervoor zijn woonwagen, welke hij onlangs ge-
kocht had, nieuw ingericht. Zijn gehele uitzet
is hierdoor verband. De heer De Vries is werk-
zaam op een fabriek in Zutphen.
Hoe de brand ontstaan is, staat nog niet met
zekerheid vast. Vermoedelijk is een brandende
haard de schuldige. Persoonlijke ongelukken
deden zich niet voor.
Door B. en W. is vergunning verleend om in
onze gemeente een lijstcollecte te houden ten
bate van de gedupeerde.
Het medeleven met de Fam. De Vries is zeer
groot en vele ingezetenen hebben dan ook een
bijdrage gegeven om de eerste onkosten te kun-
nen dekken. Het is te hopen, dat velen dit
voorbeeld zullen volgen.

MUZIEK OP OUDEJAARS-AVOND
Klokslag 12 uur op Oudejaarsavond zal de

muziekvereniging Concordia weer het oude jaar
uit en het nieuwe jaar inblazen met de bekende
psalm Uren, dagen, maanden, jaren, gevolgd
door marsmuziek.
Evenals vorig jaar richten we weer het ver-
zoek tot de jongelui om te wachten met het
afsteken van vuurwerk tot de muziek uitge-
speeld is. Vorig jaar kon Concordia onder be-
trekkelijke rust de muziek ten gehore brengen.
We zullen hopen dat de vuurwerk-afstekers zich
ook dit jaar in dit opzicht naar behoren zullen
gedragen.

EEN PRETTIGE KERSTATTENTIE
Voor kerstmis werd aan alle bejaarden boven
de 80 jaar en aan zieken, behorende tot de Her-
vormde en Gereformeerde kerk een kerstgroet
bezorgd in de vorm van een welgevuld fruit-
bakje. Deze attentie werd door hen zeer op prijs
gesteld.

RATTI NIEUWS
De senioren-teams waren verleden week vrij.

Van de Ratti jeugd speelde het A-elftal in Steen-
deren tegen Steenderen A. Ofschoon Ratti een
5-tal invallers in haar gelederen telde, wist zij
de tegenpartij in de eerste helft goed partij te
geven. Steenderen kon de leiding nemen, waar-
mee de rust inging. Vlak na de hervatting
scoorde Lichtenberg op fraaie wijze de gelijk-
maker (l—), maar hierna moest de Ratti-ploeg,
die wederom werd gehandicapt door het uitval-
len van J. Schoenaker, in de tegenstanders hun
meerdere erkennen. De eindstand werd 3—l
voor Steenderen.
Ratti C speelde in eigen home tegen Socii B en
verloor met O—11.

KERSTFEEST „DE WIERSSE"
Op het landgoed „De Wiersse" werd op de mid-
dag van Eerste Kerstdag weer het traditionele
kerstfeest gevierd door de fam. Catacre—de
Stuers in gezamenlijk verband met hun
pachters en hun gezinnen, het personeel van
het landgoed en de genodigden. Allen waren
hiertoe 's middags tegen drie uur bijeen geko-
men in het stemmig versierde koetshuis, waar
mevr. Catacre allen van harte welkom heette.
De middag werd hierna gezellig doorgebracht.
Eerst werd een poppenkastvoorstelling gegeven,
waarvan uiteraard de jeugd bijzonder genoten
heeft. Hierna werden allen tijdens de pauze rij-
kelijk onthaald terwijl de kinderen ieder een
aardige surprise in ontvangst konden nemen.
Eer heerste een echte kerstsfeer, welke nog
werd verhoogd door het gezamenlijk zingen van
kerstliederen. Ook een goochelaar kwam nog
voor het voetlicht en deed allen verbaasd staan.



Grote sortering

NIEUWJAARSKAARTEN - BOERSMA
Aan al onze vrienden
en klanten een
gelukkig nieuwjaar.

Fa. Hietbrink
P. Dekker

Een voorspoedig en
gelukkig 1961 wenst u

MARTENS
wapen- en sporthandel

fa. B. Wentink & Zn.
Horlogerie

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze
geachte clientèle.
vrienden en kennissen
een alleszins gelukkig
nieuwjaar.
Smit, Zutphenseweg

H. VISSER
Schoenmaker

wenst allen een
gelukkig en voorspoe-

dig 1961.

Hoveniersbedrijf
Gebr. Kettelerij

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Brood- en
Banketbakkerij

HOORNENBORG
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA

Boekhoudingen
Assurantiën De Neder-
landen van 1845.

GN

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

Slagerij M. G. Jansen
Telefoon 1451

BERVO
en personeel

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

G. H. HILFERINK
Levensmiddelen bedrijf

wenst allen een
voorspoedig 1961

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar

Sigarenmag. „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

FOTO DOLPHIJN

A. Jansen
Schoenhandel en

Pedicure
wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

Wrij wensen allen een
voorspoedig 1961 toe.
Fam. W. PARDIJS

Drogisterij
„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal
gediplotn. drogist

wenst allen een
voorspoedig 1961

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11
wenst allen een
gelukkig 1961

Wij wensen u veel
rookgenot in 1961 en
verder ook alles goeds.
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA

Ook U wensen wij
een voorspoedig 1961

N. J. KEUNE

De Sadlermeister
G. W. LUIMES

de Woningstoffeerder
B. LAMMERS

wensen u allen veel
heil en zegen in 1961

G. H. J. BONKE
Insulindelaan
wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Een gelukkig 1961
voor u allen wordt
u toegewenst door
Smederij H. v. Ark

fam. R J. Koerselman
Burg. Galléestraat

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Slagerij M. KRIJT
wenst alle bekenden

een voorspoedig
nieuwjaar.

GELUKKIG
NIEUWJAAR

CAFÉ ESKES

A. DE JONGE
Handel in

Esso-petroleum
G.N.

D. J. JANSSEN
Vee- en

Varkenshandelaar
wenst allen een

gelukkig 1961

Levensmiddelenbed^V
REMMERS

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Fa. G. W. BieldermaA
CR î̂ B îf

Aannemersbedrijf
wenst clientèle en

bekenden een voor-
spoedig nieuwjaar.

Fa. G. J. BARINK
Rijwielhandel

wens allen een geluk-
kig nieuwjaar.

Slagerij Kieskamp
wenst alle een

voorspoedig 1961.

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1961

Diny Wolsing
Pedicure tel. 1417

LUTH
Manufacturen

wenst allen veel heil
en zegen.

Sigarenmagazijn
„Jan Hassink"

wenst allen een voor-
spoedig 1961.

Een gezegend 1961
gewenst door
S. OELEN
Loodgieter
Erkend waterfitter

Aan clientèle, vrienden
en kennissen een zalig
nieuwjaar.

Th. B. Woltering
Onstein E 86

Schildersbedrijf
J. M. Uiterweerd

wenst u allen een
gelukkig nieuwjaar

KERKDIENSTEN zaterdag 31 dec.
Hervormde kerk.

2.30 en 7.15 uur Ds. J. J', van Zorge.
Gereformeerde kerk.

7.30 uur Ds. J D. te Winkel.
KERKDIENSTEN zondag l januari.

Hervormde kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur Ds. J. D. te Winkel.
3 uur Ds. B. Scholten.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
P K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. M.s,
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.

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 120 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van ' 50,— tot f 60,— per stuk.
Handel was vlot.

Huisel i jke stand van 23 dec. t.m. 29 dec.
Geboren: d. v H. G. Harmsen en J. W. Norde;
z. v. V. H. A. Eyke lkampenH.J P. Bokstart;
d. v. H. G. Aernds en P. J. Cloo.
Ondertrouwd: W. Nijenhuis en B. C. Schop-
pers.
Gehuwd: geen.
Overleden: J. Siemons, wed v. M. P. van
Eikeren, 85 j r . ; P. Hoogendoorn, m , 69 jr.,
echtg. van J. Koffijberg.

Aan allen een zalig
nieuwjaar.

Café
A. J. Eykelkamp
Medler

Wij wensen U een prettige jaarwis-
seling

Zie onze speciale aanbieding voor
oudejaarsdag in Contact van 24 dec j.l.

Beleefd vragen wij U, indien mogelijk

tijdig te bestellen

Onze lunchroom is hedenavond vanaf
9 uur tot half een geopend uitsluitend
voor het afhalen van eetwaren en
dranken.

Nieuwjaarsdag gesloten tot 's middags
2 uur

Lunchroom „De Rotonde"
Kerkstraat 3 - Telefoon 1519

Voor oudejaarsavond
Slagroomtompoesen 25 et per stuk

vandaag 5 voor f 1.—

Voor Nieuwjaarsdag
Appelcarré's, appelflappen, oliebollen ena.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Wij wensen U een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 1961

Het bestuur van de

Ver. voor Veilig Verkeer
wenst u allen

een behouden reis en
een behouden thuiskomst in '61

Het bestuur van de
Voetbalvereniging „Vorden''

wenst haar leden en donateurs een voor-
spoedig nieuwjaar.

De verzorger van de
Ophaaldienst wenst
allen een gelukkig
nieuwjaar.

H. W. GAL

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en bekenden een
zalig en voorspoedig
nieuwjaar.

A. J. Eykelkamp
Radio en Televisie
Medler E 109

Aan clientèle, vrienden
en kennissen een zalig
nieuwjaar.

Ph. Jac. Sessink
Loodgieter -elektricien

Kranenburg

Wij wensen clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig 1961

Bakkerij Huitink
Medler D 158

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien dit' altijd voor

n klaar staat.

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

Wij wensen U een
gelukkig en voorspoe-
dig 1961

Tijdens mijn afwezig-
heid door ziekte wordt
de levering van brillen
en worden ook repa-
raties van brillen en
uurwerken normaal uit-
gevoerd!

J. Bruggeman
Lochem Telefoon 1560

en

A. Bruggeman
Vorden - Telefoon 1316
Pluim veehandelaren

wensen U allen een gelukkig Nieuwjaar.

VORDENS TONEEL

wenst U een voorspoedig 1961 en . . . . tot

11 januari a.s op onze toneeluitvoering in

het Nutsgebouw, met na afloop BAL.

Wij wensen onze geachte clientèle
een voorspoedig 1961

Café „De Boggelaar"
Warnsveld

Japie de Vries
DE KLEINE KOOPMAN

wenst even als vorige jaren alle inwoners
van Vorden en omstreken een gelukkig en

voorspoedig Nieuwjaar.

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en be-
kenden een voorspoedig nieuwjaar toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudelijke artikelen enz.

Broederij „Schoonoord", - Veenendaal
Vert. A. Woltering, Kranenburg

wenst clientèle, vrienden en kennissen een

VOORSPOEDIG 1961.

Propagandisten van
Herwonnen Levenskracht

wensen donateurs
EEN ZALIG NIEUWJAAR!

Aan al onze afnemers van
Hobbel's zaden, Vlijmen

wensen wij een gelukkig en voorspoedig '(>l.
B. R. EYKELKAMP, Smidsstraat 12.

Het Bestuur van de R.K.S V. „RATTI"
wenst Geestelijk Adviseur, leden, donateurs

en begunstigers
EEN ZALIG NIEUWJAAR

Het bestuur van K.A.B, en K.A.V.
wenst Geestelijk Adviseur en leden

EEN ZALIG NIEUWJAAR!



Met dankbaarheid en
vreugde geven wij U
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Johanna Gosina

H. G. Harmsen
J. W. Harmsen-

Norde
Jan

Vorden, 24 dec. 1960
Schoolstraat 6
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Met grote vreugde en
blijdschap geven wij
U kennis dat heden
ons eerste kindje is ge-
boren, dat bij het
H. Doopsel de namen
ontving:

Gerardina Maria

Wij noemen haar
Erna

H. G. Aernds
P. J. Aernds-Cloo

Vorden, 28 dec. 1960
B. v. Hackfortweg 21
^F -Ĵ . .rf̂ ^h. „̂ .̂ . ̂ ^w *̂ î. -̂ ^». -^ f̂c, ̂ r

Verloofd:

Marion Haring

en
J. G. Lambooy

december 1960
..Buitenzorg", Vorden
Ie }ac. van Campen-
straat 46, Amsterdam

Wij willen allen, die
14 december 1960 voor
ons tot een blijde dag
hebben gemaakt harte-
lijk danken.
Ook voor de vele ca-
deau's en bloemen ons
geschonken hartelijk
dank.

A. J. Lenselink
voorz. der C.L.V.
E. L. Lenselink-

Huizinga
en kinderen

Ineke Klein Brinke
wenst alle vrienden
en bekenden een ge-
lukkig en voorspoe-
dig 1961 toe.

La Verne College
La Verne. Californië,
U.S.A.

Vrienden en bekenden,
een voorspoedig 1961.

Fam. W. H. Roitcrkamp
Ingen, Dorpsplein 26.

BEEFTINK
Melkrijder

wenst allen een
gelukkig 1961

Mevrouw de Kroon,
Rhienderinklaan 5
Warnsveld. vraagt een
meisje voor de mor-
genuren.

Gevraagd voor het
pluimveebedrijf een
flinke knecht of aan-
komende jongen voor
vast of enkele dagen
p. week. H. Gosselink,
Wichmond tel. (06752)
1200

Te koop een soliede
hetelucht kachel en
een vette kalkoen
Kranenburg D 121

Biggen te koop. Was-
sink Nieuwstad

BIGGEN te koop.
H. W. Wesselink

Noordink E 59

BEN BLASMAN
en u

ANNA ROUWENHORST O

X geven u kennis van hun voorgenomen X
X huwelijk, dat voltrokken zal worden X

op zaterdag 7 januari 1961 om 12 uur W

X ten Gemeentehuize te Vorden.
f l

Terborg, Bergweg 11 , ,, V
U rr~ —^— december 60 f)^ Vorden, bmidsstraat 11 ^
u w
Q Toekomstig adres: Bergweg 11, Terborg Q
A n
W Receptie van 4 — 5.30 uur in zaal W

Bakker te Vorden.

r̂ ̂ ^^w^^^ta-^^^fc^^^^—wfc.^^^^.^^^«^^^w^^^»^^^Wi^^^^^^^-.^^^-^^^^^^^.^r

Met diepe droefheid geven wij kennis
van het overlijden van onze lieve man,
vader en grootvader

PIETER HOOGENDOORN
echtgen. van J. Koffijberg

in de leeftijd van 69 jaar.

J. Hoogendoorn-Koffijberg
kinderen en kleinkinderen.

Vorden, 23 december 1960.
H. v. Bramerenstr. 16.

De begrafenis heeft dinsdag 27 dec.
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaats gehad.

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze medewerker,
de heer

P. HOOGENDOORN

in de ouderdom van 69 jaar.

Zijn grote werklust en plichtsbetrachting
gedurende enige jaren aan ons bedrijf

betoond, zullen wij steeds dankbaar
blijven gedenken.

D. Wolters

Vorden, 23 december 196

Marktver. Vorden
Subsidie-aanvra^n

kunnen worden ingediend tot
14 januari a.s. bij de secr.:
Molenweg 37

C E FA (Chr. Filmactie)

Zaterdagavond 7 januari

de bijzonder mooie film

Nachtwache
Aanvang 8 uur in Irene

Entree f 1.25 Donateurs f 1.—

Voorverkoop in Sig. Mag. Eijerkamp

Heerlijke Kerstkransjes
ovenvers.

Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

Nieuw!
Naaldhakken geen probleem

De „Bogalite"
hakbeschermer spaart Uw
hakleder

Klaar, terwijl u wacht!

A. JANSEN
„t Schoenenhuis"

Voor de Varkensfokvereniging

„De Samenwerking"

te Vorden zal de Weled. Heer
H. Rietman uit Apeldoorn

op dinsdag 3 januari 's avonds 7.30 uur

in zaal Eskes een inleiding houden over

De K.I. bij varkens
Alle varkenshouders hartelijk welkom.

Het Bestuur

Uitslag van de verloting
van P. en K.V. op 20 december 1960

op onderstaande nummers zijn prijzen gevallen
30 197 459 713 955 1140 1242
44 223 460 730 961 1143 1249
72 226 503 759 1002 1152 1264
76 289 598 788 1012 1160 1328
93 307 606 863 1051 1151 1350

116 350 607 869 1077 1185 1307
131 359 622 870 1130 1187 1369
157 398 657 886 1135 1197 1448

De prijzen kunnen afgehaald worden bij
D. J. Goldenbelt, Molenweg 5

Aan- en verkoop van

bos, heidegrond,

huizen, taxaties enz.

Adm.-Mak. kantoor

CHR. EGGINK
Vorden - Telefoon 1489

Veel voorspoed in 1961

wordt U toegewenst door de

uitgever van ^^

Contact
en zijn medewerkers

Wflf wensen

allen een

voorspoedig 1961

FA. J. W. ALBERS
VORDEN

Volop VUURWERK

dan naar

Ph. Jac. SESSINK, Kranenburg

Als wij straks de laatste
minutenzien verstrijken
en de klok 12 slagen
laat horen, dan is de
tijd van intieme huise-
lijke gezelligheid

aangebroken.

Gezellige mensen geven aan deze dagen een
extra feestelijk karakter door te zorgen voor
enige smakelijke dranken.

BESSEN-FRAMBOZEN-BRANDEWIJN-GENEVER-MARTINI enz

Aanbevelend HARTMAN „DE ZON"
Telefoon 1236, Vorden

17 belt 1236 en wij bezorgen. Wij wensen onze
geachte clientèle een gelukkig nieuwjaar.

Aankomen lopenkorth.
zwartbont jachthond.
J. Kettelerij E 90 Linde

Te koop een toom
beste biggen en een
houten elektrische was-
machine. H. Ruumpol
Zutphenseweg C 62

Voor alle soorten

VUURWERK
Wed. Besseling

Ruurloseweg tel. 1561

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar!

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Wij betalen extra
hoge prijzen

voor kippen, tamme
en wilde konijnen.

VRAAGT PRIJS!
W.ROSSEL

Vorden
Telefoon 06752-1283.

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Restanten Verkoop

Dames Rokken, moderne dessins 9.75
Dames Pullovers vanaf 7 50
Dames Vesten vanaf 6.95
Jongens Pullovers 9.75 en 7.50
Heren Pullovers 14.90
Melton Meisjes Pantalons 6.75
Jongens Jassen vanaf 9.75
Wollen Gabardine Jassen 59.—
No Iron Overhemden wit 7.95
Trainingspakjes rood, geel, en blauw

leeftijd l - 4 jaar 3.90
enz. enz.

Dames Pyama's maat 38 en 40

Nylons

695
1.49

Zie etalage

Met ingang van
2 januari 1961

kunnen wij weer leerlingen inschrijven voor

Autorijlessen

Voor al uw rijbewijzen naar

Autorijschool Seesing
Burg. Galléestraat 14
Telefoon 1414

Vorden



EXTRA RECLAME
500 gram vet 45 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram ontbijtspek 50 et.

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram ham 100 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Groot Roessiük's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

JAARVERGADERING C.L.V. „ONS BELANG"
MET AFSCHEID VOORZITTER G. J. KOK

De jaarvergadering van de C.L.V. „Ons Belang"
te Linde, welke woensdagavond in café Eykel-
kamp werd gehouden, stond in het teken van
het afscheid van de voorzitter de heer G. J.
Kok, die ruim 19 jaar de voorzittershamer han-
teerde.
In zijn openingswoord kon voorzitter Kok een
groot aantal leden verwelkomen. Spr. memo-
reerde het afgelopen jaar als zeer gunstig voor
de C.L.V., daar wederom record-omzetten wer-
den bereikt.
De directeur, de heer D. Klein-Bleumink, bracht
hierna verslag uit omtrent de resultaten in het
boekjaar l juli 1959 t/m 30 juni 1960. Hierin
werd gememoreerd het verscheiden van wijlen
de heer J. W. R. Tiessink, die ruim 42 jaar
mede-bestuurslid was geweest, een eenvoudig
man met nobel karakter, die de Coöperatie vele
belangrijke diensten heeft bewezen.
Ten aanzien van de resultaten in het afgelopen
boekjaar kon spr. meedelen, dat omzet-stijging
van de laatste jaren zich had voortgezet. De
kilogrammen-omzet bedroeg in totaal 10.447.298
kg, een stijging van 495.857 kg vergeleken met
het voorgaande jaar.
Voor het eerst in de geschiedenis van „Ons
Belang" werd een omzet van 1000 wagons per
jaar bereikt. De geldomzet bedroeg ƒ 2.895.505,36
d.i. 7,3% meer dan verleden boekjaar, terwijl de
kilogrammen-omzet 5% meer bedroeg.
De beide diepvries-installaties bleken in een gro-
te behoefte te voorzien. De belangstelling is
thans zo groot, dat thans met de exploitatie
van een 3de diepvries-installatie a.d. Schone-
veldsdijk kan worden gestart.
Besloten werd om het voorschot van de Coöp.
Boerenleenbank te Vorden, hetwelk thans
ƒ 174.600.- bedraagt in te perken tot ƒ 100.000.-.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in-
plaats van de heer G. J. Kok, de huidige voor-
zitter, die zich wegens hoge leeftijd niet meer
herkiesbaar stelde, ge'kozen als bestuurslid de
heer H. J. Eggink, Linde E 10, terwijl het be-
stuurslid de heer Joh. Weenk, Linde E 92, werd
herkozen.
In de Raad van Commissarissen werden de af-
tredende heren H. Bouwmeester, Linde E 80,
W. G. Dinkelman, Barchem en Joh. Wesselink,
Kranenburg eveneens herkozen. In plaats van
de heer H. J. Eggink, die in het bestuur werd
gekozen, werd als lid in de Raad van Commis-
sarissen gekozen de heer H. Meulenbrugge.
De heer H. J. Kaemingh richtte zich vervolgens
als 2e voorzitter in hartelijke bewoordingen tot
de scheidende voorzitter de heer G. J. Kok. Spr.
memoreerde de activiteiten van de heer Kok in
het Coöperatieve verenigingsleven. In 1918 werd
G. J. Kok benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen, in dec. 1930 werd hij bestuurs-
lid en op 30 mei 1941 voorzitter.
De heer Kaemingh prees de scheidende voorzit-
ter om zijn beleid, dat» nooit conservatief was.
Spr. bewonderde hem vooral voor zijn grote
liefde voor het coöperatie-wezen en dankte hem
vooral voor de wijze waarop hij steeds getracht
had zijn naaste te helpen.
Onder luide bijval van de vergadering werd de
heer Kok tot ere-voorzitter benoemd. Namens
de C.L.V. „Ons Belang" werd de heer Kok ver-
volgens een prachtig schrijfbureau aangeboden,
als dank voor de ruim 40 jaren dat hij met ijver
en liefde de vereniging had gediend.
De directeur, de heer KI. Bleumink, richtte hier-
na een afscheidswoord tot de scheidende voor-
zitter, die hij gedurende 15 paar had leren ken-
nen, als iemand, die respect afdwong, maar
tegelijk een raadsman en vriend was, prettig in
de omgang. Spr. prees hem om zijn tactvol be-

Transportbedrijf
J. J. Woltering

Aan allen een
voorspoedig 1961

toegewenst

H. WEUSTENENK
wenst vrienden en

begunstigers een
voorspoedig 1961

G. Weulen Kranenbarg
Brandstoffenhandel

wenst allen een geluk-
kig en voorspoedig '61

E. J. LETTINK
Café en Rijwielhandel

G.N.

Wasserij
Brandenbarg
wenst allen een voor-
spoedig 1961.

B. SIEBELINK

fa. L. Schoolderman

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar toe

Adm. en Mak.kantoor
CHR. EGGINK

G N

Schildersbedrijf
P. van Bodegom

wenst allen
een voorspoedig 1961

G. OPLAAT
Levensmiddelen bedrijf

Wildenborch
wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

fa. B. A. Borgonjen
Naaimachinehandel

Kerkstraat 13 Vorden
wenst allen een

elukkig nieuwjaar.

Wij wensen u allen
een voorspoedig en

gelukkig 1961.
roninginr. H. & W.

Manufacturen
A.J .A . HELMINK

Wij wensen clientèle,
vrienden en kennissen
een voorspoedig 19(51

Wed. Tolkamp
Kranenburg

Wij wensen geachte
clientèle, vrienden en

bekenden een zalig
nieuwjaar.

A. HEUVELING
Kranenburg D 138e
Depot Wessanen's

Mengvoeders

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Heineken
OUD BRUIN
is zoeter en frisser

dus lekkerder

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

verkrijgbaar bij Kistemaker

leid; de sfeer in de bestuursvergaderingen was
altijd prettig, maar ook correct en zakelijk. Met
grote opoffering en liefde hebt u uw gaven en
capaciteiten in dienst van de gemeenschap ge-
steld en ik dank u hiervoor persoonlijk, maar
ook voor de wijze, waarop ge naast zoveel an-
dere, ook de belangen van alle werknemers hebt
willen behartigen. Spr. sprak de hoop uit, dat
de heer Kok nog vele jaren in gezondheid de
vergaderingen als „ere-voorzitter" zou mogen
bijwonen en men gebruik zou kunnen maken
van zijn gedegen en waardevolle adviezen.
In zijn dankwoord richtte de heer Kok zich tot
allen voor het grote vertrouwen, dat hij steeds
had genoten, dankte voorts de heer KI. Bleu-
mink voor de buitengewone wijze, waarop deze
hem steeds was tegemoet gekomen en dankte

ook kantoor- en maga/ijnpersoneel voor hun
prettige samenwerking.
In de rondvraag stelde de heer Wentink voor
om een nieuwe regeling te treffen betreffende
de zittingsperiode van bestuurs- en commissie
leden, t.w. commissieleden zitting te laten ne-
men in het bestuur t/m 65 jaar, bestuursleden
gedurende 15 jaar en commissarissen geduren-
de 6 jaar. Een en ander zal in een gecombineer-
de vergadering ter sprake komen.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter de heer
Kleun-Bleumink voor zijn accuraat beheer, het
personeel voor de plichtsbetrachting en toewij-
ding, de bestuursleden voor hun samenwerking
en de leden voor hun betoonde trouw en mede-
werking en sloot hij deze geanimeerde vergade-
ring voor de laatste maal.


