
CONTACT Donderdag 4 januari 1962

23e jaargang no* 40

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS* EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

Dinsdag 2 januari was het 50 jaar geleden dat de
heer H. Brinks bij de kleermakerij Aartsen alhier
als kleermakersknecht in dienst kwam op 15-jarige
leeftijd.
Na met zijn echtgenote per auto door de heer
Sj. Aartsen van zijn woning te zijn afgehaald werd
de jubilaris in tegenwoordigheid van vele familie-
leden, tegenwoordig en oud personeel gehuldigd,
in het prachtig versierde atelier. Na een kort ope-
ningswoord van de heer Sj. Aartsen bood mevr. de
Wed. Aartsen haar gelukwensen aan onder aan-
bieding van een enveloppe met inhoud, waarbij zij
tevens mevr. Brinks-Kervel een bloemstuk aan-
bood. Vervolgens werd de jubilaris toegesproken
door de heer Sj. Aartsen. Deze wees er op dat de
heer Brinks 50 jaar geleden, komende uit Aver-
lo (Ov.) zich bij de heer Aartsen Sr. in Lochem
meldde om bij hem in dienst te komen, doch daar
deze reeds was voorzien, Hendrik zich als 15
jarige leerling kleermaker bij de heer Aartsen Jr.
te Vorden op 2 januari 1912 vervoegde en onmid-
dellijk als zodanig in dienst trad. In zijn vrije tijd
had de natuur alsmede de dierenwereld zijn bij-
zondere aandacht. Zijn hobby was zyn tuin als-
mede zijn pluimvee. Spr. wees er vervolgens op
dat de heer Brinks al die 50 jaar steeds met op-
gewektheid' en met nauwgezetheid en plichtsbe-
trachting zijn werk heeft verricht. Ook bij het
verdere personeel was u steeds een gaarne gezien
en geacht collega, aldus spr., wat ons tot blijd-
schap stemde. Wij zijn u oprecht dankbaar voor
alles wat u in die 50 jaar voor onze zaak hebt ge-
daan, zo vervolgde de heer Aartsen Jr. Spr. deed
zijn woorden vergezeld gaan met aanbieding van
een cadeau.
Namens het personeel sprak de heer H. Boudri.
Deze wees op de steeds prettige en collegiale om-
gang. Ook deze spreker overhandigde de jubilaris
een enveloppe met inhoud.
Mevr. Wahl sprak als oud-medewerkster de heer
Brinks toe. Veel hebt u, aldus spreekster, er in
die reeks van jaren zien komen en gaan. Moge
God u nóg een reeks van jaren schenken, om, n
uw rustperiode is aangebroken, met uw vrouw
verdere van uw leven in goede gezondheid samen
te mogen leven. Ook uit handen van deze spreek-
ster mocht de jubilaris een blijk van waardering in
ontvangst nemen.
De 50-jarige loopbaan van de heer Brinks werd
door de kinderen van de heer Aartsen op
wyze naar voren gebracht.
Mevr. Brinks werden verschillende bloemstukken
aangeboden.
De heer Brinks dankte tenslotte mede namens zijn
echtgenote voor de tot hem gesproken woorden en
aangeboden cadeaus, waarna de heer Aartsen eni-
ge consumpties aanbood.
Des avonds werd in Hotel Brandenbarg dit ju-
bileum met een gezellig samenzijn besloten.

DAMMEN
Voor de onderlinge damcompetitie werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: Nijenhuis—Bannink
2—0; Wiersma—Bosch 2—0; Hulshof—Lede 1—1;
Oukes—Norde 2—0; Esselink—KI. Bramel af g.;
Hesselink—C. v. Ooyen af g.; Ter Beest—Lenselink
l—1; Wansink—Lammers O—2; D. Sloetjes—Wil-
deboer 0—2; KI. Brinke—Wentink 0—2; A. v.
Ooyen—Dalstra 2—0.
Na deze laatste wedstrijden in het oude jaar is
de stand momenteel: 1. Harmsen 11 gesp. 19 pun-
ten; 2. Nijenhuis 14—19 p; 3. P. v. Ooyen 11—18
p; 4. Lammers 13—18 p; 5. Oukes 10—17 p; 6. KI.
Bramel 12—17 p; 7. Lede 12—17 p; 8. Lenselink
12—17 p; 9. W. Sloetjes 13—17 p; 10. A. v. Ooyen
12—15 p; 11. Roozendaal 11—14 p; 12. Wansink
12—13 p; 13. Derks 15—13 p; 14. Breuker 8—12
p; 15. Ter Beest 10—12 p; 16. Wentink 11—12 p;
17. Bijzitter 7—10 p; 18. C. v. Ooyen 9—10 p; 19.
Wildeboer 9—10 p; 20. Dalstra 10—10 p; 21. Es-
selink 12—10 p; 22. Bosch 14—10 p; 23. Bannink
10—9 p; 24. Wiersma 10—9 p; 25. Hesselink 11—9
p; 26. Hulshof 17—9 p; 27. Brinkman 9^—8 p; 28.
KI. Brinke 16—8 p; 29. D. Sloetjes 14—7 p; 30.
Bello 6—5 p; 31. Verstoep 7—5 p; 32. Kieft 9—4
p; 33. Hiddink 21—4 p; 34. Norde 2—2 p; 35. Mee-
nink 8—O p.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis91

Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

KERKDIENSTEN zondag 7 januari
Hervormde kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen. (Bevestiging van
Ambtsdragers).
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

G er e ƒ. Kerk
10 en 3 uur Ds. ]. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K Kanel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

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

Tel. 06750-3877
Brand meiden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 27 dec. t.m. 2 jan.
Geboren: z. v. A. J. Oltvoort* \ M. Heer-
sink; d. v. B. Korenblek en o. H. Won-
nink. %
Ondertrouwd: J. W. Wesselink en G. Cj
Oplaat.
Gehuwd: J. A. Lankveld ent}. H. M. Ses-
sink; A Meenink en H. C. T>ragter.
Overleden: Chr. te Brake, vr., 51 jr., echtg.
v. T. Schotsman; W. Oldenampsen, vr ,
48 jr., echtg. v. P. Veldhuis. *

BILJARTEN
In de biljartbond „De IJsselkring" is de eerste
helft van de competitie ten einde. De deelnemen-
de Vordensen ploegen doen het tot dusver vrij be-
hoorlijk. Aan de kop staat „De Zon" II die in to-
taal 1878 caramboles maakte. Het hoogste aantal
wat gemaakt kan worden is 2005, dus de Vorde-
naren scoorden bijna 94 %. „De Zon" I staat op
de 6e plaats en van de 2759 caramboles scoorden
zij er 2441 dus 88,5 %. „De Kets" staat hier op
de 10e plaats en zijn maakten 2269 caramboles van
de 2794 dus ruim 81 %, Voor de eerste week van
januari staan de volgende wedstrijden op het pro-
gramma: „De Zon" II—„De Zon" I; „De Kets" I
•—„Groene Jager" I. De derde week van maart zal
de competitie beëindigd' zijn, waarna de wedstrij-
den om de persoonlijke kampioenschappen plaats
hebben.
De stand in de biljartbond „Doetinchem en om-
streken" is ons momenteel nog niet bekend.
Deze week zullen door de biljarters van K.O.T. de
volgende wedstrijden gespeeld worden: K.O.T. I
speelt thuis tegen 't Averenck II uit Hengelo;
K.O.T. III ontvangt 't Averenck IV; de jongste
uitgave van K.O.T. speelt een uitwedstryd tegen
O.M.S. II.

DA M PO
VOETBAL

Voor de Vordenaren staan er a.s. zondag de vol-
gende wedstrijden op het programma: Vorden I
trekt naar Zutphen om daar de strijd aan te bin-
den met St Walburgis I. Deze wedstrijd moet ze-
ker gewonnen kunnen worden te meer daar de
Zutphenaren nog geen enkel punt hebben behaald,
hoewel men St. Walburgis op eigen terrein niet
onderschatten mag.
Vorden II bindt de strijd aan met de koploper uit
haar afdeling De Hoven III. Het zal een moeilijke
opgave worden om de bezoekers de puntjes afhan-
dig te maken; alleen door hard werken is er mis-
schien een goed resultaat te behalen.
Vorden IV speelt eveneens een thuiswedstrijd en
wel om 12 uur tegen Voorst V.
Bjj de junioren speelt alleen Vorden B een uit-
wedstrijd tegen Zutphania B.

BIOSCOOP
Zondagavond is er weer een film voor alle leef-
tijden, met Conny Froboess in de hoofdrol. „Alles
draait om Conny" is een vrolijke kleurenfilm, met
veel muziek en zang.

WAT VORDEN IN 1961 BELEEFDE
Nu het nieuwe jaar nog maar een paar dagen oud
is, is het een goede gelegenheid nog even achterom
te kijken en te zien wat het oude jaar aan Vorden
gebracht heeft.
In januari herdacht het Vordens Mannenkoor zijn
25-jarig bestaan en vierde dit met de opvoering
van de melodieuze operette „Heidi, de dochter van
Cauber Elsje". Het succes was zo groot, dat er
vier opvoeringen nodig waren, om de 1400 perso-
nen, die deze operette gaarne wilden zien, hiertoe
in de gelegenheid te stellen.
In deze maand werd ook het 10-jarig bestaan van
de Chr. Landbouwhuishoudschool in een bijzondere
vergadering herdacht. In 1951 startte deze school
met 47 leerlingen; 10 jaar later was dit aantal
gestegen tot 250. De school voorziet dus wel in
een grote behoefte.
In februari bestond het Paardenfonds Wildenborch
en omstreken 60 jaar.
In maart werd het 12 ̂  jarig bestaan van de Vor-
dense Winkeliersvereniging herdacht. In een spe-
ciaal daartoe belegde vergadering werden de op-
richters gehuldigd. Tevens werd toen besloten om
tijdens de Sint-Nicolaas aktie een speciale attrac-
tie voor de kinderen te geven (gratis ballero).
Ook werd deze maand de vrijdagavond als koop-
avond ingesteld.
In april vierde de Bond van Plattelandsvrouwen
haar 10-jarig bestaan met een feestvergadering.
Hoogtepunt hiervan was de opvoering van het be-
kende blijspel „Betje regeert".
Eind april werd het Bejaardencentrum „De
Wehme" geopend. Dit was voor onze gemeente
wel een zeer bijzondere gebeurtenis. Immers, dit
moderne gebouwencomplex aan de zuidzuide van
ons dorp is een fraai geheel en trekt ieders aan-
dacht. Een paar maanden na de opening was het
al geheel bezet, niet alleen met inwoners uit Vor-
den, doch ook velen van elders. Het gebouw biedt
plaats aan 51 bejaarden.
In mei werd een vergadering belegd om te komen
tot stichting van een Dorpshuis. Er zijn toen wel
plannen gemaakt, doch de uitvoering daarvan
brengt verschillende problemen met zich mee. 't Is
te hopen dat voor al deze problemen een oplossing
gevonden kan worden en dat in 1962 deze plannen
gerealiseerd kunnen worden.
In juli werd de geheel gemoderniseerde school in
de Wildenborch heropend, wat voor deze buurt-
schap wel een grote gebeurtenis was.
Verder werd in deze maand de 2e wielerronde van
Vorden gehouden, welke weer een groot succes
werd en veel bekijks trok.
De feestweek van V.V.V. werd door vele toeristen
en ook door de Vordenaren zeer op prijs gesteld.
In augustus werd door de gemeente S1/^ ha bouw-
grond aangekocht van de fam. Broekgaarden, zo-
dat het uitbreidingsplan in dit deel van de ge-
meente wat nader tot oplossing komt. Als er nu
ook maar extra toewijzing komt voor woningen,
dan kunnen de vele woningzoekenden weer voort-
geholpen worden.
De Coöperatieve Boerenleenbank bereikte in deze
maand een belangrijke mijlpaal, daar het spaar-
tegoed de 10 miljoen gulden passeerde.
September bracht voor de Huishoudschool weer
een heugelijk feit; er werd n.l. een cursus voor-
opleiding voor verzorgende beroepen begonnen. In
de gehele Achterhoek is deze school de enige,
waaraan deze cursus gegeven wordt.
In oktober kwam de nieuwe Nutskleuterschool on-
der de kap en wanneer koning Winter de werk-
zaamheden niet al te veel stagneert, zal de opening
in dit voorjaar wel kunnen plaatsvinden.
In november werd een aanvang gemaakt met de
riolering van het dorp. De Stationsweg en de
Dorpsstraat zijn gereed en nu staan de buizen aan
weerszijden van de Burg. Galléestraat opgesteld.
Als nu de goedkeuring voor de bouw van de wa-
terzuiveringsinstallatie maar niet te lang meer
op zich laat wachten, dan is er tenminste een
kans, dat de inwoners van Vorden nog eens van
de wateroverlast bevrijd worden. Want waterlei-
ding zonder goede riolering is toch maar half
werk.
In december werd het 50-jarig bestaan van Volks-
onderwijs met de opvoering van een revue ge-
vierd, die veel kijkers trok.
De gemeenteraad keurde een voorstel goed voor
garantie inzake een geldlening voor algehele ver-
betering en reconstructie van het zwembad. Dit
bad bestaat al ongeveer dertig jaar en dus lijkt
het echt niet overbodig dat het gemoderniseerd en
vergroot wordt. Er zullen toch hopenhjk ook nog
wel eens warme zomers komen! En dan is het be-
staande bad heus te klein.
De Vordense middenstand heeft dit jaar lang niet
stil gezeten. Verschillende zaken- en winkelpanden
zijn vergroot en gemoderniseerd en hebben het
aanzien van ons dorp verfraaid.
Zo heeft 1961 onze gemeente verschillende hoogte-
punten gebracht en het leek ons goed ze nog eens
even weer aan de vergetelheid te ontrukken.
Moge 1962 de verschillende wensen, die nog bij de
bevolking leven, in vervulling doen gaan!



Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 8 januari 1962
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer-en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen,, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a* ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-

sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij J^feuwe lage
bruine JONGENSSCHOENENjP

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

Fa. W. Veenstra & Zn., Vauseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

H.H. Pluimveehouders
Wij zijn gestart met
onze nieuwe kuiken-
broederij

A. BUKMAN
Driesteek l - Leesten
Wekelijks af te geven
ééndagskuikens, alle
rassen en kruisingen of
8-weekse jonge hennen>

Telefoon 06750-4765

Hij staat graag voor
U klaar in dit nieuwe
jaar.

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 80 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Extra voordelige januari-prijzen
in de Spar Winter Wedstrijd

Sparmargarine, pakje 34 et - 10%
Sperziebonen, literblik 86 et - 10%
Marie biskwie, rol 40 et-10%
Droptoffees, zakje 56 et-10%
Margrieten, spritskoekje 250 gr. 64 et-10%
Erwtensoep,

blik voor 4 borden 80 et-10%
Boterhamworst, 200 gram 42 et-10%
Theebuiltjes, doosje 20 stuks 98 et - 10%
Ontbijtkoek, vanaf 43 et-10%
Hoofdkaas, 200 gram 44 et-10%

G, Remmers
Telefoon 1379

U

de

IOOO

(incl. 5-standenkachel, ruitensproeiers
verstelbare voorstoelen etc.)

Het antwoord van Simca op alle autowensen
van de moderne Europese (zaken)man, zijn
vrouw en hun gezin. ĵ fcrn hem bekijken,
bewonderen en beproe^pn bij

Garage A. G. Tragter - Telefoon 1256
Retexturingbedrijf „QCCUfBÜt Oldenzaal

JANUARI-REKLAME
Gedurende de maand januari geven wij

20 pet. korting
op alle goederen voor chem. reinigen en
verven.
Tevens het adres voor onz. stoppen, plis-
seren en het verven van alle lederwaren.
Vorden: Luth, Kledingmagazijn

Nylons in alle soorten

C êpe mousse,
dik en dun, 20, 30, 80 derniers

met en zonder naad
Nylons reeds vanaf f 1.50
Ten Cate nylons vanaf 1.98

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

ORANJEKALENDER
Vorige jaren werd de Oranjekalender
van Pro Juventute goed verkocht.
Dit jaar zijn er nog maar 120 ver-
kocht. Vorig jaar het dubbele aantal.
Hebt u het vergeten?
Bestel hem dan nog bij

Mevr. v. Mourik, Ds. Jansen
of de kinderen van de huishoudschool
Het is een prachtige kalender en u
steunt er een goed doel mee.
Kosten f 2.85

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclame waarde van CONTACT

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE

Advertenties
voor alle kranten wor-
den aangenomen door

Advertentiebureau

D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

Groot en klein

grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

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. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5



Verloofd:
Ineke Klein Brinke

en
Larrie Cunningham

La Verne Californië
La Verne, College
Chicago, Illinois
Northw, Medical School.

Tresno, dec. 1961.

Voor de vele blijken
van medeleven, ont-
vangen na het overlij-
den van onze lieve
vader, groot- en over-
grootvader

Reint Jan Weenk

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
Fam. Wed.

D. J. Wensink

Vorden, jan. 1962.
Linde E 87.

Bij ons vertrek uit
Vorden roepen wij
vrienden, bekenden en
relaties een hartelijk
vaarwel toe, met de
beste wensen voor 1962

Fam. J. M. Wijen
Ailbertuslaan 283
Kerkrade

Vrije tijd?
Bijverdienste?

Wilt u uw vrije tijd nuttig
besteden? Komt u graag
met mensen in contact?
Schijf eens aan ons instituut.
Wij zoeken medewerkers/
sters, die met vragenlijsten
in hun/haar woonplaats in-
terviews willen houden.
Als regel geschiedt dit in
de avonduren. Minimum
leeftijd 24 jaar.

Brieven aam Nederlands
Instituut voor de Publieke

Opinie, Barenszplein 7,
Amsterdam

Met vermelding van letter:
Oo

Meisjeskoor
en

Blokfluitcursus

Vandaag beginnen de
repetities weer.
Blokfluitcursus om 4
uur.
Meisjeskoor jongste
groep 6.15 uur.
Oudste groep 7 uur.

K. E. Wolters

H.H. PLUIMVEEHOUDERS
11 jan. ± 280 Reds
•endagskuikens.
Jonge hennen(9 weken)
op bestelling, f 2.75 p.
stuk.
Alles met C.P.I.-cer-
tificaat.

WEENK
Linde E 39

Jong echtpaar zoekt

woonruimte
WIE HELPT?

Te bevr. Bur. Contact

Gevraagd een DAG-
MEISJE. A. ter Ma-
ten C 70.

Biedt zich aan, meis-
je als hulp in de huis-
houding liefst in Chr.
gezin. Brieven onder
no. 13 Bur. Contact.

Te koop rogge- en
haverstro.
Jansen Schoolhuis

Wildenborch

Te koop een best r.b.
VAARS, 15 jan. a.d.
teil. t.b.c. en ab. vrij.
H. J. Willems. Linde
E 13a.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid,onze lieve vrouw en moeder %

Wilhelmina Veldhuis-Oldenampsen

op de leeftijd van 48 jaar.

Vorden, 28 december 1961.
Hengeloseweg 13.

P. VELDHUIS
Bert

De crematie heeft inmiddels plaats ge-
had te Dieren.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 11 jan. '62
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

Speciale aanbieding
Deze week een prima

Lonneker overall voor f 13.95

Bij aankoop van 2 stuks, samen i 25.~-

Tevens nog een klein restant manchester

Herenpantalons voor f 18.95

Gedurende de maanden januari en fe-
bruari is onze winkel op

vrijdagavond
(Koopavond)

na 6 uur

gesloten

WffiKART

Alleen deze maand

10 p<9 korting
op onze prijzen voor

chemisch reinigen
Chemische wasserij

„De Achterste Molen"
Depots:

Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Pullovers - Sporttruien
ook in kindermaten

Noorse sokken - kousen - wanten
Mutsen - Shawls

Maillots

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

""Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 7 januari, 8 uur

Alles draait om Conny
met: Conny Froboess - Bill Ramsey

Johannes Heesters

Een vrolijk muziekfeest in kleuren.

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 DURVEN wij te zeggen;
Nergens in uw directe omgeving slaagt u beter als in
onze Zelfbediening!

Dat bewijzen wij u wekelijks

Attractie l Litersblik aardbeien slechts 149 et
Attractie 2 Bij elk pak Hotel Goud koffie a 148 et

250 gram Kreijenbroeks speculaas voor 29 et
Attractie 3 London Tonic, 3 flesjes voor 49 et
Attractie 4 Shampoo, 3 kussentjes voor 49 et
Attractie 5 Bij elk zakje soep, l blik soepballen v. 39 et

OPGELET! Zolang de voorraad strekt!
Goudgele abrikozen op sap, literspot 129 et

Lees dit goed!
500 gram blanke zuurkool en l lange rookworst

samen voor 95 et
Zo rood als een klaproos is onze tomatenpuree

3 blikjes voor 49 et

Een buitenkansje voor iedere huisvrouw (
Bij 4 gulden boodschappen, pracht kop en schotel

voor 69 et
Bij aankoop van 4 stukken toiletzeep,
l prachtige pop voor de kinderen gratis

Casselrib, 100 gram
Boerenmetworst, 200 gram
Snij worst, 200 gram
Margarine, 3 pakjes
Augurken, jampot
Vruchtenhartjes, 200 gram
Zware chocoladerepen, 7 stuks

65 et
79 et
79 et
89 et
98 et
49 et
98 et

Onze nieuwjaarsstunt!

Bij elk drielingpak Sunil a 124 et,
gratis l pak Sunil van 43 et

Bij elk pak Parels of Actief wit,
gratis l prachtige asbak

Bij elksuperpak Omo a 110 et,
gratis 6 plastic wasknijpers

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l pot jaotten pot pindakaas samen voor 100 et

Zelfbediening aller eis
ALBERS 't Beste 't laagst in prijs

Ten gerieve van ons personeel is met ingang van
HEDEN onze zaak zaterdagsmiddags [om 5 uur' en
woensdagsmiddags om 12 uur gesloten.

FA. J. W. ALBERS - Nieuwstad

Nuchter STIERKALF
te koop. Klein Ikkink
Blokhuis Wildenborch

Te koop een nuchter
r.b. STIERKALF. J.
W. Wesselink,

't Elshoff

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

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Visitekaartjes

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

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

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

De prijs??
50 stuks met enveloppen vanaf f 4.70
100 stuks met enveloppen vanaf f 6.75

DRUKKERIJ WOLTERS - VORDEN
Nieuwstad 12 - Telefoon 1404

Ook vandaag wordt weer bewezen

CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.



COöP. RUNDVEEFOKVERENIGING
„DE WIERSSE"

In café Eykelkamp hield de Coöp. Rundveefok-
vereniging „De Wiersse" haar jaarvergadering
onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok. Na
het openingswoord volgde de rekening en verant-
woording door de heer Aaten, directeur der Coöp.
Zuivelfabriek „De Wiersse" over het boekjaar 30
oktober 1960 t.m. 28 oktober 1961.
Besloten werd om per dier een bedrag om te slaan
van ƒ 9,48.
Uit het uitgebreide jaarverslag, samengesteld door
dhr. J. Imenkamp, bleek dat de vereniging 203
leden telde met in totaal 1611 koeien t.w. 1336
M.R.Y. en 275 van het F.H. Veeslag. Het gemid-
delde aantal koeien per bedryf bedroeg 7,94. Van
de leden waren er 105 lid van het N.R.S., dat is
51,7 %.
De vereniging heeft 13 monsternemers in dienst,
terwjjl weer de traditionele excursie werd ge-
maakt naar verschillende fokbedrijven. Ook de
gehouden veekeuring werd een succes, evenals de
jongveekeuringen.
In het fokregister voor koeien werden ingeschre-
ven: 367 MRY dieren en 94 FH dieren.
In de periode van l juli 1960 tot 30 juni 1961 wer-
den van de verschillende stieren geschetst: 747
vrouwelijke en 68 mannelijke kalveren, terwijl niet
geschetst werden 36 vrouwelyke en 619 mannelijke
dieren. In totaal dus 783 vrouwelijke en 687 man-
nelijke kalveren met tevens 21 tweeling-dieren.
In totaal kregen 1479 melklijsten het fiat van de
Rijksveeteeltconsulent.
Wat betreft het geldelijk verschil in opbrengst
tussen M.R.Y. en F.H. dieren bedroeg de meerop-
brengst van F.H. dieren ƒ 40,95 tegen vorig jaar
een meeropbrengst van het M.R.Y. vee van ƒ 7,21.
In het jaarverslag werd voorts op keurige wijze
uiteengezet, de erelijsten van dieren met een hoge
produktie, gesplitst in verschillende leeftijdsgroe-
pen etc. Voorts werd een overzicht gegeven van
de bedrij f sgemiddelden. In 1955 waren er 55 be-
drijven met een gem. opbrengst van 500 of meer
vetgrammen per dag, terwijl dit in 1961 was ge-
stegen tot 131 bedrijven. Het bedrijfsgemiddelde
bepaalt het inkomen van de boer en er viel dus
zeer grote vooruitgang te bespeuren. Momenteel
zijn er 74 leden, die hun dieren individueel laten
onderzoeken op eiwitgehalte van de melk. Dhr.
Imenkamp spoorde aan de uitkomsten te vergelij-
ken met de cijfers uit het melkcontroleboekje,
want dan pas brengt de melkcontrole het finan-
ciële voordeel. Selecteer de slechte dieren, dit zijn
immers de dieren die het inkomen omlaag halen.
In de controlecommissie voor 1961—1962 werd be-
noemd de heer H. Boersbroek inplaats van de heer
H. J. Bouwmeester, aan wie de voorzitter dank
bracht voor zijn medewerking. By de bestuursver-
kiezing werden de beide aftredende heren B.
Arendsen Raedt en H. M. A. Helmink met grote
meerderheid van stemmen herkozen.
Meegedeeld werd, dat er plannen zijn om te ko-
men tot de oprichting van een f okgroep voor rood-
bonten, waarvoor zich reeds enige leden hadden
aangemeld. Deze zal zoveel mogelijk zelfstandig
werken. Het probleem van de monsternemers had
nogal de aandacht van het bestuur en suggesties
te dien aanzien werden gaarne ingewacht. Ook zal
er in het nieuwe jaar een excursie worden ge-
maakt. De meeste belangstelling der leden ging
uit naar de Veeartsenij kundige Hogeschool te
Utrecht, terwy'l er voorts een mestbedrijf zal wor-
den bezocht. Besloten werd om dit jaar geen fok-
veedag te organiseren, daar te Barchem de grote
Kringfokdag wordt gehouden. De jongveekeurin-
gen gaan wel door. Na de rondvraag bracht de
voorzitter hartelijk dank aan de directeur, de heer
Imenkamp, het bestuur en allen die ook het af-
gelopen verenigingsjaar weer hun beste krachten
hadden gegeven aan de vereniging.

BELANGRIJKE DAG
„DAVID J. ALFORDGROEP"

Voor de padvinderij van Vorden was het zaterdag
een belangrijke dag. In het troephuis werden n.l.
enkele padvinders en één padvindster geïnstal-
leerd. Jurgen Braam werd geïnstalleerd tot welp;
Bert Brandenbarg en Bert Turfboer tot assistent
patrouilleleider; uitreiking 2e klas insigne aan
Jos Bannink. Me j. Joke van Zorge werd geïnstal-
leerd' tot assistent welpenleidster; W. Berkelder
tot assistent welpenleider; W. Kuiper tot assistent
verkennersleider, evenals K. Lenselink.
Mej. Norde installeerde de welp Jurgen Braam,
waarna hopman L. Rouwenhorst de overige instal-
laties verrichtte. Na deze installatie, waarbij de
plaatselijke commissieleden, de heren Spanhaak
en Radstake aanwezig waren, was er gelegenheid
tot feliciteren. Hierna vertelde de heer Spanhaak
hoe de „David. J. Alfordgroep" aan zijn naam is
gekomen. Deze David J. Alford was in de oorlog
commandant over 60 bommenwerpers die over Ne-
derland naar Duitsland vlogen om daar hun bom-
men uit te werpen. Bij een van deze vluchten werd
het toestel van Alford geraakt waardoor hij ge-
noodzaakt was om op Nederlands grondgebied een
noodlanding te maken. Hy kwam toen terecht bij
een ondergrondse groep o.l.v. de heer Spanhaak
die toen kans zag Alford weer naar de geallieer-
den terug te smokkelen. Omdat het eigenlijk, dank-
zij mensen als deze commandant, weer mogelijk
werd een padvindersgroep op te richten kwam de
heer Spanhaak op het idee van de naam „David J.
Alfordgroep".
's Avonds kwamen de geïnstalleerde leidster, lei-
ders met de rest van de leiding en enkele genodig-
den weer bijeen in het troephuis voor een gezellig
onderonsje.

KINDERKERSTFEEST K.A.B.
Traditiegetrouw hield de plaatselijke afdeling der
Kath. Arbeidersbeweging op tweede kerstdag in
café ..De Zon" haar jaarlyks kerstfeest voor de
kinderen der leden.
Voorzitter dhr. Th. By'en kon een 50-tal kinderen
verwelkomen, benevens diverse ouders en zei, dat
het bestuur ook ditmaal kosten noch moeite ge-
spaard had om dit feest voor de jeugd te doen
slagen.
Hy heette speciaal welkom Prof. Herbe Maison,
goochelaar en telepaath uit Eefde, die vervolgens
zy'n goocheltoeren vertoonde. Deze had al spoedig
de jeugd op zy'n hand en amuseerde hen enige
uren op de meest aangename wy'ze. Vooral de ver-
d'wyning van de 2 duifjes ontlokte uitroepen van
grote bewondering.
Ook zy'n sterke staaltjes van helderziendheid
mochten gezien worden en hy' kreeg dan ook .aan
het slot van deze middag een enthousiast applaus
in ontvangst te nemen. In de pauze werden allen
ruim getrakteerd, zodat ook dit kinderfeest weer
een groot succes werd.

en handen ruw?

ROGGESTRO te koop bij D. Lettink, Linde
Telefoon 06753-1526.

Te koop versgedorst roggestro, tevens een
r.b. neur. maal. A. H. J. Zents D 102.

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

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404

Vooral met 't oog op de te verwachten
drukte voor de opruiming wordt u ver-
zocht van bovenstaande goede nota
te nemen l

Kleutercursus Groene Kruis
Namens het Groene Kruis wordt weer een

kleutercursus
gegeven door Zr. Beerling.
Aanvang donderdag 18 jan* a.s. om 4 uur.
Opgave bij Zr. Stoop, wijkgebouw, iedere
dag behalve zaterdags, tussen l en half 2.
Opgave zo spoedig mogelijk.

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!

Oproeping
Het Gemeentebestuur van Vorden roept
sollicitanten op voor de functie van

werkman in vaste dienst

Salaris f 348..— per maand. Dit salaris is
met inbegrip van de A.O W. premie en
3% overgangstoeslag, doch wordt verhoogd
m. 2,5% huurcompensatie. De vakantietoeslag
bedraagt 4%; kindertoelage volgens rijks-
regeling.
De gemeente is voor ziekteverzekering aan-
gesloten bij het I.Z.A.-Gelderland.
Het bezit van een rijbewijs voor vracht-
auto's kan tot aanbeveling strekken.
Uitvoerige sollicitaties binnen 14 dagen na
verschijning van dit blad te richten aan de
Raad der gemeente Vorden.

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

In verband met de

5-daagse werkweek
zijn zaterdags de kantoren en maga-

zijnen

GESLOTEN

C.L.V. „De Eendracht"

Vrijdagavond en zaterdag ontvangt u op al
uw gekochte goederen een

dubbel aantal Animozegels

Zaterdag 13 januari a.s. begint onze grote

Balans opruiming

Om ook het winkelpersoneel op

zaterdag

vroeger vrijaf

te kunnen geven, verzoekt het

bestuur der

winkeliersvereniging
het kopende publiek hun inkopen

des zaterdags

voor 5 uur
te willen doen.

ATTENTIE ATTENTIE

VERBOUWINGSOPRUIMING
begint op a.s. zaterdag 6 januari.

Laat deze kans niet voorbij gaan

Spotgoedkoop
Restanten bontlaarzen 15 pet. KORTING.
Schoenen niet in de opruiming 10 pet KORTING, behalve op rubber-
artikelen.

A. JANSEN „'t Schoenenhuis"

Zie etalage Zie etalage


