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1961 - EEN GUNSTIG JAAR, WAARIN ALLEEN
DE ZOMER BITTER TELEURSTELDE.

AUGUSTUS zag evenmin kans om uitkomst in de
regenmisère te brengen. Eerst na de 25ste kwa-
men de hogedrukgebieden met zonnig en warmer
weer aan bod. De warmste dag was 30 augustus,
toen het kwik plaatselyk weer eens tot boven de
30° C steeg. Het verschil in regen was tussen
noord- en zuidwest-Nederland bijzonder groot.
Groningen werd een veel te natte provincie met
159 mm te Spijk, Zeeland een zeer droge met in
Cadzand slechts 29 mm regen. Ook nu weer een
tekort aan zon. In De Bilt 146 uren tegen normaal
186 uren zon. Zowel voor de vakantiegangers als
voor de oogstwinning in de akkerbouwgebieden
een teleurstellende maand.

SEPTEMBER is de mooiste en meest zomerse
maand van het hele jaar geworden. Op 19 sep-
tember werd in Zuid-Limburg nog 32° C gemeten.
Vooral de weekeinden waren zomers. De late va-
kantiegangers in ons land hebben het nog het bes-
te getroffen. De temperatuur lag hoger dan in
augustus, ondanks het feit dat de zon vaak verstek
liet gaan en in De Bilt slechts gedurende 117 te-
gen normaal 146 uren scheen. Veel te nat werd
het in het kustgebied tussen IJmuiden en Scheve-
ningen. In Lisse werd 139 mm gemeten, in Venlo
viel slechts 29 mm regen. In het zuid-oosten van
ons land steeg het kwik op 10 a 11 dagen boven
de 25° C, hetgeen zelfs in een echte zomermaand
vr\j zelden voorkomt. Daarom .. . dit jaar alle lof
voor september. Een tien met een griffel en wat
ons betreft ook de bekende „zoen" van de juf-
frouw.

OKTOBER liet zich als herfstmaand, wat de re-
genval betreft, niet onbetuigd, althans niet in de
tweede helft, die zeer regenrijk werd. De eerste
helft was een verlengstuk van het nazomerse
weer, dat september kenmerkte. Op 6 oktober
kwam het kwik in Zuid-Limburg nog boven de
25° C. De meeste regen viel in Zeeland, n.l. Sint
Kruis 225 mm tegen 63 mm in Venlo. In De Bilt
werden 116 tegen normaal 102 uren zon geregi-
streerd. Onder het vriespunt kwam de temperatuur
niet.

NOVEMBER begon regenryk maar geleidelyk be-
gonnen de hogedrukgebieden het initiatief te ne-
men en kreeg het weer een meer rustig en droger
karakter. Op 13 en 14 november woei er een koude
noordoosten wind, zoals na 25 februari uit die
richting niet meer was voorgekomen. Op de 22ste
werd dicht bij de grond in Drente al negen graden
vorst gemeten. Gemiddeld werd het een koude
maand, met in De Bilt 9 tegen normaal 5 vörst-
diitfcn. De meeste regen (118 mm) viel in Roosen-
daal. De Bilt registreerde 53 tegen normaal 50
u ir n zonneschijn.

1962... denk aan de zomer!

Over het geheel genomen zijn wij over 1961 (al
was er een tekort van 128 uren zonneschijn in De
Bilt) niet ontevreden, maar het zwakke punt blijft,
zoals al veel jaren, de zomer.
In De Bilt werd de winter 1.6 graad, de lente 0.6
graad en de herfst 1.7 graad warmer dan normaal.
De zomer 0.7 graad te koud. In De Bilt viel 860
mm regen tegen normaal 760 mm. Vooral de win-
ter en de zomer waren te nat. Wij hopen, dat wij
het volgend jaar, vooral ten aanzien van de zomer,
een wat gunstiger beeld in onze weer-spiegel van
het afgelopen jaar zullen kunnen brengen.
(Nadruk verboden)

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

VERLICHTING VOETBALVELD
Naar wij vernemen heeft de voetbalvereniging
„Vorden" eindelijk de zo begeerde lampen aange-
kregen ten behoeve van de verlichting op het voet-
balterrein. Indien de weersomstandigheden het
toelaten zal nog deze week begonnen worden met
de graafwerkzaamheden voor het aanleggen van
de kabels. De training die tot dusver in het gym-
nastieklokaal gehouden wordt zal dus binnenkort
verplaatst worden naar het veld. Dit is een be-
langrijk winstpunt omdat men in de zaal vaak
met plaatsruimte te kampen heeft.

Onze opruiming
duurt nog t/m

zaterdag 27 januari

Profiteer van de

10 pet. korting

Wullink's Sclioenhaiitlel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag 21 januari
Hervormde kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. v. d. Vange, Zutphen.

Kapel Wildenborch.
10 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 Kar el: 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.

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

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

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.

Tel. 06752-1277

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 10 t.m. 16 januari

Geboren: d. v. J. W. Brummelman en A.
Luimes.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

GESLAAGD

In Amsterdam slaagde voor het Praktijk-
diploma Boekhouden van de Nederlandse

de heer W. C. Kuyper.

ZO'N ARME MILJONAIR

De f i lm van deze week is een echt roman-
tische, ̂ ^t blijkt dat veel geld niet steeds
gelukV^Knaakt, wart vele z.g. vrienden van
Eddy i, het alleen om zijn geld te doen.
Als hij als kelner in een hotel werkzaam is
en iedereen hem voor een jongen aanziet
die van zijn baantje moet leven, leert hij
de ware liefde kennen.
Het is een prettige film vol muziek, zang,
en dans, welke afspeelt aan de franse Rivièra.

Voor betere Woninginrichting
naar

i

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

VOETBAL
Na een gedwongen rust van byna twee maanden
heeft voor het eerste en tweede elftal van „Vor-
den" de voetbal eindelijk weer gerold. Vorden I
bleek van die lange rustperiode geen nadeel on-
dervonden te hebben want de uitwedstrijd tegen
St. Walburgis werd met 9—2 gewonnen. Het weer
meespelen van Besselink bleek een goede invloed
uit te oefenen op de voorhoede, die ineens weer de
smaak van doelpunten maken te pakken kreeg.
Vanaf de aftrap hebben de geelzwarten het ini-
tiatief in handen genomen en werd het doel van
St. Walburgis onder zware druk gezet. Eggink
gaf Vorden met l—O de leiding waarna Besselink
met 2 doelpunten de stand opvoerde tot 3—0. Nog
voor de rust zorgde Buunk, dankzij een blunder
van de keeper, voor 4—0. Direct na de hervatting
passeerde Rothman de Zutphense keeper voor de
vijfde maal. Nadat Eggink de stand opgevoerd
had tot 7—O wist de thuisclub via een strafschop
de achterstand te verkleinen tot 7'—1. Toen de
thuisclub was ingelopen tot 7—2 zorgden Besse-
link en Lindenschot voor de eindstand 9—2.
Vorden II heeft een verdienstelijk resultaat be-
haald tegen koploper De Hoven III. De geelzwar-
ten die 5 invallers hadden verloren op het nipper-
tje met 2—1. Het was aan de hechte achterhoede,
met Boach als uitblinker, te danken dat de neder-
laag zo klein mogelijk bleef. Diverse spelers van
Vorden hebben blijkbaar geen animo meer voor
de vereniging, want ze bleven zomaar zonder op-
gaaf van redenen weg. Deze spelers beseffen niet
dat ze op die manier het plezier aan het voetbal-
spel voor hun teamgenoten ook bederven.
Voor a.s. zondag staat alleen de seniorenwedstrijd
Vorden II—A.Z.C. III op het programma. Het zal
voor het tweede een lastige opgave zijn om de
Zutpheriaren l of 2 puntjes afhandig te maken.
Vorden A speelt zaterdag op de Kranenburg tegen
Ratti A terwijl Vorden B op eigen terrein Be
Quick C op bezoek krygt.

LEDENVERGADERING NUT
In de koffiekamer van het Nut werd de algemene
ledenvergadering van het Nutsdepartement Vor-
den gehouden. Voorzitter Wesselink kon slechts
een zeer klein aantal leden welkom heten. De heer
Wesselink deelde mede, dat in verband met het
feit, dat de opening van de Nutskleuterschool nog
niet kon plaats vinden, op 24 jan. a.s. een speciale
filmavond zal worden gehouden. De prachtige
kleurenfilm „Shalom" het wonder van Israël met
Nederlandse bewerking van Meyer Sluizer zal dan
worden vertoond. In het Voorprogramma komt de
kleurenfilm over de Spaanse ry school in Wenen.
Oorspronkelijk was geen Nutsavond in januari
gepland.
Voor de Nutscursus autotechniek hebben zich nog
niet voldoende deelnemers opgegeven. De cursus
zal bij voldoende deelname starten op 6 febr. a.s.
en 6 lessen omvatten.
Het is nog niet gelukt om voor de Nutstennis-
baan een geschikt terrein te vinden.
I.v.m. het 25-jarig bestaan van het district Oost-
Gelderland bestaat er voor de Nutsleden gelegen-
heid tot bezoek aan het cabaret Tingel-Tangel op
donderdag 25 jan. a.s. in Deventer. Voor by'zon-
derheden verwijzen wy u naar het ingesloten
Nutsblad.
In samenwerking met de plaatselijke zang- en
muziekverenigingen en de bond van Plattelands-
vrouwen wil het Nutsbestuur komen tot een uit-
voering van het Nederlands Kamerorkest in de
Herv. Kerk in het kader van het zomerprogramma
van het V.V.V.
Tot leden van de kascommissie werden gekozen
de heren Hazekamp en van der Pey'l. De heren
Bakker, Klein Lebbink, Schuppers en de Vries
werden als bestuurslid herkozen. In de vacature
van wijlen de heer D. H. te Slaa werd gekozen
Mevr. Haverkamp—Boschloo.
Voor de cursussen en het winterprogramma wer-
den verscheidene suggesties gedaan.
De Balans- en de Resultatenrekening van de pen-
ningmeester meldden resp. een algemene reserve
van ƒ 7428.57 en een nadelig saldo over het boek-
jaar 1960—1961 van ƒ1166.30.
Uit het jaarverslag van de secretaresse Mevr. van
Mourik—Spoor bleek, dat het Departement 270
leden heeft.
De Nutsbibliotheek toonde over het jaar 1961 een
stijgende lijn van uitleningen. Totaal werden 1940
jeugdboeken uitgeleend en 6529 boeken voor vol-
wassenen uitgeleend. Ook in het Medler zijn meer
boeken uitg^tend. Totaal 204. Er werden 141
nieuwe bo^jjj^ aangeschaft.
141 nieuw^H>eken aangeschaft.
NutsfloraliJ^Book dit jaar een succes geweest.
Er werden t^Taal 544 stekplanten uitgereikt,
waarvan 72 gïjatis op het bejaardencentrum. De
cursus bloemschikken werd dit jaar gegeven door
de heer \Vj^^ uit Lochem. 16 cursisten namen
hieraan d^KDoor gebrek aan deelname is het
niet moge^r geweest met een cursus Engels te
beginnen.
Van de Nutscursus Boekhouden die in september
1959 is begonnen zijn alle vier candidaten ge-
slaagd. Over het geheel genomen mag over de
belangstelling voor deze cursus niet geklaagd
worden, al zouden 2 of 3 leerlingen meer de cur-
sus voor de leraren, financieel gesproken, iets
aantrekkelijker maken.
Op de Nutsblokfluitcursus, onder leiding van de
heer K. E. Wolters, zijn thans 32 kinderen. Er
wordt met groot animo gewerkt.
De Nutskleuterschool werd het gehele jaar be-
zocht door 80 leerlingen. Bij de inschrijving wordt
direkt reeds een wachtlijst aangelegd. Binnen af-
zienbare tyd zal de nieuwe kleuterschool geopend
kunnen worden.
De bioscoopvoorstellingen worden druk bezocht.

B.L.O.H. EN DE B.O.G. BIJEEN
De afdelingen van de bovengenoemde verenigin-
gen kwam onder voorzitterschap van de heer J.
M. Wuestenenk in de Nutskoffiekamer bijeen. In
zijn openingswoord heette de voorzitter in het bij-
zonder welkom de heer G. J. v. Roekei uit Doetin-
chem.
De wisselbeker van de gehouden zomerwedstrijden
werd gewonnen door de heer H. Wesselink „Hoog-
kamp". Er bestaat nog gelegenheid tot deelname
aan de derde kadercursus welke eind februari zal
worden gehouden. Ook is er nog gelegenheid tot
deelname aan de cursus „gebruiksvee-beoor-
deling". De jaarlijkse ontspanningsavond zal wor-
den gehouden op 3 maart a.s. 25 januari zal een
excursie worden gemaakt naar de R.A.I. tentoon-
stelling te Amsterdam. Op 26 en 27 januari a.s.
zullen de jaarlijkse feestavonden in samenwerking
met de bond van plattelandsvrouwen en de
G.M.v.L. worden gehouden. Verduidelijkt door
lichtbeelden hield de heer van Roekei vervolgens
een causerie over zijn reis en verblijf in Canada,
waarby hij in het bijzonder het boerenbedrijf be-
lichtte. Mej. Vruggink, presidente van de
B.O.L.H., was de tolk der aanwezigen toen zij de
heer van Roekei dankte voor zyn prettige lezing.

^5 ̂ * • • ̂ ^ m* MIJNHARDT
U raakt pijn en pijntjes kwijt. 90c t

JAARVERSLAG SPAARBANK
De geplaatste geldleningen onder hypothecair ver-
band bedroegen op 31 december 1960 ƒ 644.875,—.
Aan onderhandse leningen stond op deze datum
uit een bedrag van ƒ33.414,92. Op 31 december
1960 waren er 1505 inleggers bij de Nutsspaar-
bank, die gezamelyk een bedrag van ƒ 1.826.037,25
hadden ingelegd.

AANVOER MARKTEN
Naar ons werd medegedeeld werden in het afge-
lopen jaar op de wekelijkse markten in deze ge-
meente aangevoerd 4848 biggen en 26 runderen.

Onze opruiming

duurt tot en met a.s. zaterdag,

dus nog 3 dagen kunt u profi-

teren van

koopjes op alle afdelingen

Vrijdagavond - Koopavond

Op courante manufacturen en

meubelen

10 pet. korting

Visser - Vorden

25-JARIG AMBTSJUBILEUM Ds. VAN ZORGE
In de stampvolle Herv. Kerk hield Ds. J. J. van
Zorge zondagmorgen, in verband met zyn 25-
jarigambtsjubüeum, een herdenkingsrede, zulks
naar aanleiding van Jacobus l vers 5 t.w. „Indien
echter iemand van u in wijsheid te kort schiet,
dan bidde hij God daar om, die aan allen geeft,
eenvoudig weg en zonder verwijt; en zy zal hem
gegeven worden."
Wie meent een opsomming te horen van hetgeen
ik gedaan heb of bereikt heb, die heeft het mis,
aldus spreker. Ik heb weinig of niets gedaan, om-
dat alle moeite niets uitwerkt als God er niet
achter staat; wy kunnen alleen een kleine schakel
zyn in dienst van de Heer. Spreker deed duidelijk
in zijn rede naar voren komen dat Christus aan
het kruis op Golgotha alle zonden voor ons ge-
dragen heeft.
Na afloop van de dienst sprak Ds. J. H. Jansen,
namens gemeente en kerkeraad Ds. v. Zorge toe
en bood de jubilaris een enveloppe met inhoud
aan. Op diens verzoek werd Ds. v. Zorge staande
toegezongen Psalm 134 : 3.
Onder de talrijke aanwezigen waren ook vele af-
gevaardigden uit de kerken die Ds. v. Zorge voor
zyn Vordense periode had mogen dienen.
Na afloop van de kerkdienst vond er in de zaai
van Hotel Bakker voor kerkeraad, kerkelijke
medewerkers en genodigden een intieme herden-
king plaats, waarin gelegenheid bestond Ds. en
Mevr. v. Zorge te feliciteren. Hiervan werd druk
gebruik gemaakt. Verschillende sprekers voerden
hier het woord en boden geschenken aan. Ds. van
Zorge dankte tenslotte alle sprekers met een van
humor doorspekt speechje.

INSTALLATIE COMITEE JEUGDACTIE 10 x 10
Dinsdagavond werd ten gemeentehuize officieel
door burgemeester Van Arkel het Jeugdcomité ge-
installeerd, samengesteld door jongeren uit de ge-
hele gemeente, van de Anti-Honger Actie 10 x 10.
Het doel is om gedurende 10 weken 10 pet. van
het zakgeld van iedere jongen of ieder meisje tus-
sen 17 en 25 jaar te vragen, om aldus iets te offe-
ren voor het grote doel: het lenigen van de hon-
gersnood in Afrika. Deze hongeractie wordt thans
door 102 landen gesteund.
Na allereerst het doel van de Nederlandse Jeugd-
gemeenschap waaronder deze actie zal worden ge-
voerd, te hebben uiteengezet, dankte de burge-
meester het comité voor zijn bereidwilligheid om
onder deze actie de schouders te willen zetten en
sprak de wens uit dat het erin zal slagen de
actie ook in Vorden tot een goed einde te brengen.
Het comité is samengesteld uit de navolgende
jeugdige personen: de dames A. Lichtenberg,
D165; J. Koning, E 3; M. Regelink, B 24; M.
Gerbscheid, B 73; L. ten Pas, B. van Hackfort-
weg 32; V. Lenselink, D 109; alsmede de heren:
G. H. Hoetink, Het Hoge 9; G. Potman Jr., H. K.
van Gelreweg 2; R. Wesselink, C 3; H. Sessink,
D 130; M. Klein Bramel, C 112; J. Arendsen, E96;
W. Arf man, D 77 en J. Rouwenhorst, Almenseweg.
Staande de vergadering werd tot voorzitter ge-
kozen de heer G. H. Hoetink en tot penningmees-
ter de heer G. Potman Jr.
De actie, waarmee men op l februari a.s. hoopt
te starten zal bestaan uit het houden van een
huis-aan-huis collecte, alsmede door uitreiking van
4 soorten spaarkaarten met 10 bonnen van 10 et,
25 et, 50 et of ƒ 1.—.
Het Comité hoopt dat de jeugd alsmede de ouders
deze actie financieel zullen steunen.

VERKEERSCURSUS
Bij voldoende deelname houdt de afd. Vorden van
het verbond voor veilig verkeer een verkeers-
cursus voor alle weggebruikers onder leiding van
wachtmeester Verheul. Gezien het grote succes
van het vorige jaar zal dit weer geschieden aan
de hand van de verkeerssleutel, een beknopte ver-
keerstheorie met vragen in 6 hoofdstukken. Elke
avond zal een hoofdstuk behandeld worden. Door
thuis de vragen, die by elk hoofdstuk behoren te
beantwoorden, kan men zich er zelf van over-
tuigen of men de stof onder de knie heeft. Aan
het eind van de cursus kunnen de deelnemers mee
doen aan de verkeerssleuteltest. Wie daarbij aan
de gestelde eisen voldoet ontvangt het verkeers-
sleutelcertificaat, alsmede een draaginsigne.

GEMEENTEWAAG
In 1961 werden aan de gemeentewaag 21.056 var-
kens gewogen.
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(Incl. 5-standenkachel, ruitpnsproeiera
verstelbare voorstoelen etc.)

Hot antwoord van Simca op alle autowenaen
van de moderne Europese (zaken)man, zijn
Vrouw en hun gezin. Kom hem bekijken,
bewonderen en beproeven bij

Garage A. G. Tragter - Telefoon 1256

Leer een vak! Wordt boekbinder!
Op de binderij van de N.V. Boek-
drukkerij en Binderij

W. I. THIEME & CIE
te Zutphen

kunnen

enige leerjongens
die zeven leerjaren met goed gevolg
doorlopen hebben, geplaatst worden.
Loon volgens C.A.O. Vrije zaterdag.
Eventuele reiskosten worden vergoed.
Aanmeldingen aan het kantoor Groen-
markt 15 of aan de binderij, Industrie-
weg 85 tussen 9 en 12 of 2 en 5 uur.

Het best«
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vfam

| haairdlbrandolle

Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRflNENBflRG
RUÜRLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

Zaal Langeler - Hengelo-GId.

A.s. zaterdag 20 jan.

DANSEN

Orkest: H. Brugman

Coöperatieve Boerenleenbank „Vorden"
Het bestuur der bank houdt zitting voor controle en bijschrijving van
rente op de spaarboekjes van 22 t/m 26 januari 1962 en wel elke
dag van 9-12 en van 2-5 uur. Voor zover mogelijk wordt men ver-
zocht op de volgende dagen te verschijnen:

maandag 22 jan. de letters A, B, C, D en E,
dinsdag 23 Jan. de letters F, G, H en J
woensdag 24 Jan. de letters K, L, M en N
donderdag 25 jan. de letters O, P, O, R, S, T en U
vrijdag 26 jan. de letters V, W, en Z.

De letters achter de bovenstaande data zijn de beginletters van de familie-
naam. Wij verzoeken u beleefd alle spaar- en voorschotboekjes op
deze dagen aan te bieden en daarbij de Jeugdspaarboekjes en de
boekjes voor 1 jaar vast niet te vergeten.

De boekjes kunnen meteen weer worden meegenomen

OOK DEZE WEEK
biedt onze

Seizoen-opruiming
nu nog tal van koopjes in

eerste kwaliteit

Tot en met zaterdag 20 januari

10 pet. korting
op onze andere artikelen!

Komt u eens vrijblijvend kijken bij

Looman - Vorden

99 et

Wederom enkele

„UITSCHIETERS"
met ook nog gratis VIVO wapentjes

Eieren, kakel vers, 10 stuks
Dat is goedkoop!

Kersen op sap, groteMBpt 139 et
Appelmoes, grote PC^F 79 et

2 jamp^Js 93 et
Pak mee!

Puddingsaus, 2 flesjes.
(SO^H naar keuze) 69 et

Nog zoVkoopje
Advokaat, met nog 50 wapentjes

flinke fles 298 et
Ook voor vleeswaren!

Alleen het beste goed genoeg!
Deze week extra voordelig
100 gram snijworst 35 et
100 gram boterhamworst 25 et

Uit onze diepvries!
Nu verse gebroken sperziebonen

400 gram voor 75 et
Croquetten, 3 stuks voor 49 et
Die moet u eens proeven,

ze zijn heerlijk

Voor vlug en prettig winkelen naar . . . .

F. A. SMIT
Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Ook voor melk en melkproducten

A.s. zondag 21 jan.

Ratti l - Grolse Boys l
Aanvang 2 uur Terrein Kranenburg

Rijdt zuinig Rijdt pittig

Tank

TOTAL

Barink's
Total-service

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

MONTUREN i

IEHER1HK
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLflftR STfiflTj

Zutpkw. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

GEMAAKT VOOR DE
PLUIMVEEHOUDER

VAN

' volledig opfokmeel

kuiks

opfokvoer en kuikenzaad

dus ook voorUwa

kuikens Delf ia

kuikenvoeders.

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 06752-1540

Wij gaan door met de OPRUIMING!
De prijzen zijn nog meer neergeslagen

Koopjes op alle afdelingen*

Op alle artikelen buiten de opruiming 10 pet» KORTING

Woninginrichting M t L 1*11IM lx Manufacturen
Zie etalages Zie etalages



Voor Uw blijken van
belangstelling en har-
telijke deelneming na
het plotseling overlij-
den van mijn lieve
vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Christina ten Brake

betuigen wij onze wel-
gemeende dank.

Namens allen:
T. Schotsman

Vorden, januari 1962
Veldwijk, Vorden

Gevraagd een
meisje

voor de dag of dag
en nacht. Brieven on-
der letter D. Adv. bur.
te Slaa.

Verpleeginrichting
,,Het Enzerinck"

vraagt een meisje om
behulpzaam te zijn bij
het huish. werk, v. dag
of d.e.n. Conditiesnader
overeen te komen.

Gevraagd net
meisje

Hoog loon.
Hotel Brandenbarg

Te koop goed onderh.
lange leren damesjas,
met helm. R. Brouwer
't Hoge 72.

GEVRAAGD tegen
hoge prijs: ouderwetse
noten- of mahoniehou-
te stoelen, canapé,
armstoel, laden of
glazenkast, speeltafel
of ronde tafel enz.
Brieven onder No. 10
Bur Contact.

Te koop gevraagd:
ouderwetse spiegel in
vergulde lijst, of han-
gende of staande olie-
lamp tege goede prijs
Br. onder letter B bur.
Contact.

Te koop een vierkan-
te tafel en een lam-
pekap bij Korenblik
Boshoekje, Linde

Te koop een tafel en
zes stoelen bij D. Jo-
link, Nieuwstad 44 i,
Vorden.

Te koop Sussex slacht-
kippen, Weustenenk,
„Weideman"

Te koop vers gedorst
roggestro. D. A. Len-
selink, Specop,

Tel 6671

Te koop haver- en
roggestro. Jansen,

„Schoolhuis"
Wildenborch.

BIGGEN te koop bij
W. Roelvink,

Kranenburg

Te koop BIGGEN bij
W.F.Eskes, „Bolder-
horst"

BIGGEN te koop bij
W. L. Winkel, Al-
menseweg 33.

Te koop een goed
nucher roodb MAAL-
KALF. J. Derksen,
Rietgerweg 11.

War ken

H. H. Inschaarders
In weiland te Vierak-
ker is nog plaats voor
het inscharen van

PINKEN
Br. gaarne zo sp. m.
onder letter K. bur.
Contact.

Zeer binnenkort
verschijnt het interessante
boekje „Ga eens varen
op de Rijn". De beschri jving
van de mooiste, kompleet
verzorgde en beslist niet dure
7-daagse vacantie met het
fraaie hotelschip „Regina".
Het wordt U op aanvraag
gratis toegezonden door
N.V. Rijnland, Molenstr.
61, Den Haag. Ook Uw
reisburo heeft het straks

voorradig.

A
X Vrijdag 26 januari hopen onze gelief-
W de ouders en grootouders W

X Jan Zweverink

en

Lammerdina Zweverink-Klein Selle

hun 50-jarige echtvereniging te herden- X
ken. Dat zij nog vele jaren voor elkaar V
en voor ons gespaard mogen blijven is
de wens van

G. J. Voskamp-Zweverink
J. H Voskamp
Bertus en Gerrie
Jo en Wim
Jan

jan. '62.Vorden,
D 151.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags
van 2 tot 6 uur in Zaal Schoenaker,
Kranenburg. ^

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 25 jan. '62
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

Ds. van Zorge komt op bezoek.

Bezoekt allen het

JAARFEEST

van de

Chr. jongens- en meisjesclubs

op zaterdag 20 januari in Irene
Aanvang 7.30 uur
Entree f 1.—. Kinderen f 0.75

Opgevoerd wordt voor de pauze

„De kleine Wees"

Afgewisseld met accordeonmuziek

Na de pauze het toneelstuk

„Regeren is mannenwerk"

Profiteert
nu nog tot en met 27 jan^ron onze

opruiming
en,10 pet. korting

L. Schoolderman - Vorden

Houdt u
zaterdag 3 februari a.s. vrij
voor de

UITVOERING

van de

Chr. meisjes- en jongelieden-
vereniging

V.A.M.C. „De Graafschaprijders'
Ver. voor Veilig Verkeer

en

Speciale filmavond
verzorgd door de ESSO.

op dinsdag 23 januari a.s. 's avonds
8 uur in zaal Bakker.

Toegang gratis.

Denkt u aan de oefenavond voor de ver-
keerscompetitie, a.s. maandag 22 jan. om 8
uur in zaal Eskes.

Deze
week

l fles heerlijke wijn

voor f 1.95

l litersblik aardbeien

voor slechts f 1.25

Propaganda

Feestavonden
van de vier standsorganisaties

op vrijdag 26 januari «n
zaterdag 27 januari
in het Nutsgebouw.

Houdt u vooral deze avond
vrij!

Stichting Hutsspaarbank
Vorden

Inlevering spaarbankboekjes

Inleggers worden verzocht hun spaar-

bankboekjes voor rentebijschrijving te

willen inleveren voor l februari a.s.

Alleen het allerbeste leveren wij onze
clientèle, zeggen

De Vordense Bakkers

Mensen die dit weten te waarderen,
nemen daarom

hun koekje
van de Bakker

Alleen deze maand

10 pet. korting
op onze prijzen voor

chemisch reinigen
Chemische wasserij

„De Achterste Molen",
Depots :

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

Epe

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema -

Zondag 21 januari, 8 uur

Zo'n arme miljonair
met: Peter Alexander -

Germaine Damar

Mooie meisjes en een dwaze miljonair
in een kleurrijke film, opgenomen

aan de Franse Rivièra

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. l

OPRUIMING
VAN RESTANTEN

tassen, pantoffels enz.
TASSEN 10% KORTING

Schoenhandel
H. G. ALBERS

Wat „ALBERS Zelfbediening" biedt
is elders duurder; beter niet

Deze week een sensationele snoepaanbieding!
Dropkogels, liefst % kg voor 79 et
Metro drop (iets nieuws), 2 zakjes voor 49 et
Malaga bonbons, 200 gram 98 et
Chocolaadjes (geen imitatie), 200 gram 98 et

Zojuist ontvangen!
Zuivere roombotercake, slechts 98 et

Extra groot stuk badzeep 49 et
Lucifers, 3 pakken voor 49 et
Reine claude's op sap, litersblik 98 et
Aardbeien op sap, litersblik 149 et
Augurken, jampot 98 et
Augurken, literspot 129 et
Shampoo, 3 kussentjes slechts 49 et
Palmolive toiletzeep, daarbij gratis pracht washandje

Dit komt nooit weer!
Bij aankoop van l liter zwarte bessenwijn a 295 et
ontvangt u l kg suiker voor 5 et of 3 pak margarine
voor 5 et of l litersblik sperziebonen voor 5 et

Bij elk pak Hotel Goud koffie a 148 et
2 rol fruitella voor 12 et
Nog een klein partijtje Maxwell poederkoffie 148 et
Haast u

Bij elk blik sperziebonen a 89 et,
l litersblik appelmoes voor 79 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Wij gaan naar

„Het Landbouwwerktiiig"
De tentoonstelling in het R A.I.-

gebouw

op woensdag 24 januari a.s.

UTINA-NEDERLAND
vergoedt uw entreebewijs en op de
terugweg wordt een warme maaltijd
aangeboden.

Opgave bij onze ver t.:
joh. Donderwinkel - Vorden
Telefonisch 18, 19, 20 januari
's morgens van 9-12 uur,
nr. 06752-1561
bovendien 20 januari, 's avonds
van 7-9 uur, nr. 06754-356

Wij geven nog 10 pet. korting
Een mooie kans om nu uw huwelijks-
uitzet of eventuele baby-uitrusting te
kopen

Wij leveren u alles hiervoor.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

H.H. Veehouders
Voor

Kapbroeken
Klauwbeschermers

Pootriemen
Koetouwen

Afleveringshalters
Marktdekken

is het adres:
Fa. G. W. Luimes

B. Lammers
Vorden Telef. 1421

Alleen vrijdagavond
en zaterdag

bij aankoop van l plas-
tic afwasbak

1 plastic emmertje

gratis!!
(inhoud 5 liter)

Gebr. Barendsen

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

Boerenleenbank Kranenburg D 127 a - VORDEN

RENTEBIJSCHRIJVING
De houders van spaarbankboekjes worden vanaf maandag 22 januari in de gelegenheid
gesteld hun boekje op het kantoor aan te bieden voor bijschrijving der rente.

GRAANTOESLAG
H.H. Landbouwers, hebt U Uw mandaat al ingeleverd?

JEUGDSPAARDERS
U verdient het meest door in het begin van het jaar reeds f 200.— te storten.

Het kantoor is geopend elke maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond van
6 tot 9 uur.



Autorijlessen? Garage Tragter, Telefoon 1256
Reklame vrijdagavond en zaterdag

500 gram vet spek 75 et
500 gram rook worst 160 et

200 gram snijworst 80 et
200 gram tongeworst 55 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram balkebrij 40 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Concordia Hengelo-G.

zaterdag 27 januari
(Volgende week)

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Doet u ook mee met de,,Spar" winterwed-
strijd.
Klant of niet klant iedereen heeft gelijke
kans,

op een Jaar lang gratis bood-
schappen

Haal direct een formulier In onze winkel

Onze aanbieding deze week
l litersblik spinazie 57 et+ 12 z.
Pak cacao, 500 gram 175 et
200 gram hoestmelange 49 ct+10 z.
100 gram snijworst 40 ct + 8 z.
l Gelderse rookworst 72 ct+14 z.
l zak erwten, 500 gram 35 ct+ 7 z.
l zak spliterwten 40 ct-f- 8 z.
250 gram pindarondjes 64 et-f 13 z.

REMMERS - Tel. 1379

De Eikeboom, Keyenburg

DANSEN
Zaterdag 20 januari

Orkest: The Rhytme Players

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste prijs
W. Rosscl, tel 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE
Auto's te huur

zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

Voor
speelgoed en

cadeanx
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur!
Groot Jebbink,

Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f. 1.60 per Y2 kilo

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

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

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

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

De prijs??
50 stuks met enveloppen van
100 stuks met enveloppen v

f 4.70
f6.75

DRUKKERIJ WOLTERS * VORDEN
Nieuwstad 12 - Telefoon 1404

JONGE KERK

De „Jonge Kerk" hield in gebouw „Irene" een
goed bezochte „Nieuwjaarsavond", Nadat een
ieder zich rond een gezellig gedekte tafel had ge-
schaard, werd de avond geopend door de heer
W. ter Haar, lid van de Jonge Kerk Commissie,
die in het byzonder welkom heette Ds. J. J. van
Zorge en de heer H. Smeenk, ouderling van de
Herv. Kerk. Hierna werden de aanwezigen tijdens
een voortreffelijk „Etentje" op aangename wijze
beziggehouden met zang, muziek en spel. De heer
Bukman hield in het dialect een voordracht, het-
geen zeer in de smaak viel. Ds. van Zorge eindig-
de deze avond met gebed.

GROSLIJST P. v. d. A.

De groslijst van de P.v.d.A. afd. Vorden by de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen is als volgt sa-
mengesteld: 1. G. J. Wuestenenk, 2. G. Koersel-
man, 3. H. Klein Brinke, 4. J. W. Harwig, 5. W.
Kamper-man, 6. A. J. Ribbers, 7. G. J. Voorhorst,
8. H. J. Kip, 9. A. G. H. Lauckhart, 10. J. G. Huls-
hof. De schriftelijke stemming der leden tot de
definitieve vaststelling van de officiële kandida-
tenlijst zal worden gehouden tijdens de huishoude-
lijke vergadering op dinsdag 6 februari a.s.

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!

Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

*Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

*

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 1404

RÜ1VERKAVELING „WARNSVELD"
Daar de Plaatselijke Commissie voor dit ruilver-
kavelingsblok kort geleden is benoemd, zal door
velen de vraag worden gesteld „Wanneer wordt
met het werk begonnen?"
By' de voorbereiding zijn u door de heren van de
Cultuurtechnische Dienst reeds de plannen ge-
toond van de werken, die zullen worden uitge-
voerd en by de kaarten op verschillende schaal is
u een toelichting gegeven van al datgene, wat
voor verbetering en vooruitgang van de streek
nodig is.
Deze tekeningen, dit schetsontwerp, dienen nu
echter nader te worden uitgewerkt. Zoals men by
de bouw van een woning eerst een inzicht moet
hebben in de globale indeling en eerst daarna tot
de uitwerking der tekeningen komt, om tenslotte
tot de bouw te geraken, zo is het ook met het ver-
zamelen van de gegevens, die nodig zijn om tot
de volledig omschreven bestekken te komen, waar-
mee de aannemers aan de aanleg van wegen of
het graven van waterleidingen kunnen beginnen.
Het zal u duidelijk zy'n, dat u in het terrein voor-
lopig nog weinig veranderingen zult bespeuren.
Wel zult u in de komende weken op allerlei plaat-
sen witte platen van 25x25 cm in het terrein
aantreffen, soms langs de wegen, doch ook, en
meer nog, op de akkers, in de weilanden en op
open plekken in de bossen. Het verzoek, dat ik
wilde richten tot alle bewoners van het ruilver-
kavelingsblok is nu: „LAAT DEZE SCHIJVEN
ONAANGEROERD LIGGEN".
Ik zal u vertellen, waarom deze platen voor het
verdere werk van zo grote betekenis zy'n.
Van het gehele gebied moeten zeer nauwkeurige
en volledige kaarten worden gemaakt in korte tyd
en gelukkig is de techniek thans zo ver, dat deze
van foto's worden getekend, die vanuit de lucht
worden opgenomen.
Deze werkmethode, die meer en meer het meten
in het terrein gaat vervangen, stelt echter spe-
ciale eisen.
Met behulp van witte schyven, moet eerst een
groot aantal punten op het terrein worden gemar-
keerd en deze schy'ven zy'n als witte puntjes op
de foto's zichtbaar. Dit raam van witte puntjes
vormt de grondslag van de nieuwe kaarten.
Elk zo'n vast punt wordt bovendien gebruikt voor
de uitvoering van wegen en waterlopen, welke
nieuw in het terrein moeten worden uitgezet en
gemaakt. Elke verstoring van een schyf ikan ertoe
leiden, dat een gedeelte van de kaart niet uit de
foto kan worden samengesteld en op het terrein
moet worden by'gemeten. Dit bymeten kost veel
tyd en werkt vertragend op de verdere uitvoering.
Eerst als alle schijven zyn uitgelegd, kan het
vliegtuig komen om de opnamen te maken,
mits het weer hiertoe geschikt is.
Gemiddeld is de weersgesteldheid in MHL land ech-
ter slechts 20 dagen per jaar zodanJ^Pbat lucht-
opnamen van grote hoogte gemaakt kunnen wor-
den en het kan dus weken en zelfs maanden
duren, voordat tot het maken van foto's kan wor-
den overgegaan.
Gedurende al die tyd moeten de scM^n op hun
plaats blijven liggen en het is duid^l, dat aan
deze eis van de kadastrale dienst niet kan worden
voldaan, zonder de medewerking van alle bewo-
ners van de streek.
Mocht het door een of andere omstandigheid toch
gebeuren dat een vliegschyf wordt gestoord, dan
gelieve men dit onmiddellyk te melden aan een
der leden van de Plaatselyke Commissie.

RATTI-NIEUWS

Reeds verschillende weken is het voetbalprogram-
ma voor de amateurs afgelast en ook verleden
week konden de voor Ratti vastgestelde wedstrij-
den geen doorgang vinden door de slechte gesteld-
heid der terreinen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal er dan komende
zondag weer gevoetbald worden en zal het eerste
elftal haar krachten gaan meten met Grolse Boys
I, dat hier op bezoek komt.
Nu er in vele weken niet gespeeld is zal het zeker
niet gemakkelyk zyn om tegen de Grollenaren
behoorlijk voor de dag te komen. Toch dient de
Ratti-ploeg al haar krachten te geven, omdat men
reeds te ver is afgezakt naar de onderste regionen.
Ook de bezoekers zullen proberen aan dit gevaar
te ontkomen, zodat er ongetwyfeld op een pittige
en spannende stry'd mag worden gerekend.
Ratti A speelt zaterdagmiddag thuis tegen Vor-
den A, wat ook een spannend karakter kan heb-
ben. De overige elftallen zy'n vrij.

WOONWAGEN WAAIDE OM

De fam. P. bestaande uic man, vrouw en zes
kleine kinderen, die met hun woonwagen op het
woonwagenkamp alhier stond, is dezer dagen ge-
durende de storm, plotseling van zy'n bezittingen
afgekomen. Ondanks het feit dat man en vrouw
nog pogingen in het werk stelden om de wagen
in de luwte te kry'gen, blies een rukwind de wagen
totaal omver. Gelukkig was de kachel bijna uit,
anders zou er zeer zeker brand zy'n uitgebroken.
De fam. P. die thans geen onderkomen meer heeft,
zal zo spoedig mogely'k aan andere woonruimte
moeten worden geholpen. De heer P. heeft zich
bereids tot het gemeentebestuur gewend. Hoewel
de wagen totaal werd vernield, deden persoonlijke
ongelukken zich niet voor.

PERSOONLIJKE BILJARTSUCCESSEN

Tijdens de wedstryden om het persoonlijke biljart-
kampioenschap 3e klas van de biljartcompetitie
Doetinchem & Omstreken hebben de Vordenaren
G. Hellewegen en H. Zieverinck voor enkele mooie
successen gezorgd. Na twee wedstrijddagen heeft
de heer G. Hellewegen de leiding genomen. Hij
slaagde er in al zy'n vier wedstryden te winnen.
Zaterdag a.s. zullen de laatste wedstryden in
Hengelo gehouden worden. De uitslagen waren:
G. Hellewegen—Beenink 100—97 in 40 beurten;
H. Zieverinck—G. Hellewegen 41—100 in 35 beur-
ten; Van Dam—Zieverinck 100—44 in 27 beurten;
Ibbink—Zieverinck 100—100 in 39 beurten; G.
Hellewegen—Starink 100—97 in 42 beurten; Or-
delman—Zieverinck 100—92 in 55 beurten; G.
Hellewegen—Notten 100J—41 in 23 beurten.

DAMMEN

In de afgelopen week speelde DCV I tegen Ons
Genoegen uit Almen, welke wedstryd van zeer
groot belang was voor de bezetting van de onder-
ste plaats. Na een spannende stry'd werden de
puntjes gedeeld 10—10. De individuele uitslagen
waren: Loman—Breuker l—1; Schoneveld—Oukes
2—0; Stoelhorst—P. v. Ooyen 0—2; J. Koetsier—
Harmsen 2—0; Berkenbosch—KI. Bramel 2—0;
Boltjes—C. v. Ooyen l—1; Maalderink—Wansink
0—2; KI. Wassink—Lenselink 2—0; Broer—Ter
Beest 0—2; D. Koetsier—Wentink 0—2. Door dit
gely'ke spel hebben de Vordenaren thans 2 punten
voorsprong op OG en HDC uit Hummelo. DCV
heeft echter l wedstrijd meer gespeeld.
Voor de onderlinge competitie werden de volgende
wedstryden gespeeld: Lammers—KI. Bramel O—2;
Bannink—Esselink l—1; KI. Brinke—Ter Beest
O—2; Roozendaal—Wiersma O—2; Dalstra-Nyen-
huis l—1; Kieft—Norde O—2; Wildeboer—Lense-
link l—1; Wansink—Hiddink 2—0; Lede—Derks
1—1; Bosch—A. v. Ooyen 1—1; Hulshof—C. v.
Ooyen l—1; Hesselink—Hiddink 2—O en Hesse-
link—C. v. Ooyen 2—0.
Deze week komt Vadac uit Varsseveld op bezoek.
Willen de Vordenaren niet de kans lopen te degra-
deren, dan dient deze ontmoeting gewonnen te
worden.

Welvefcortfd
-

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP

BILJARTEN

De Vordense biljarters hebben het er deze week
niet best afgebracht in de competitie. Het eerste
drietal van K.O.T. dat naar de Velswyk trok,
kreeg in de wedstrijd tegen Velswy'k II geen
sch\jn van kans en verloor met 6—0. Het tweede
drietal speelde thuis tegen 't Anker uit Doetin-
chem en kreeg eveneens een 6—O nederlaag te
slikken. Tydens deze wedstrijd maakte de heer
J. KI. Hekkelder voor de Vordenaren een hoogste
serie van 58 caramboles. Desondanks ging ook
zy'n party verloren. Het derde viertal speelde
eveneens in de Velswijk en wel tegen Velswijk
IV. Ook hier bleef de thuisclub baas in eigen
huis en werden de K.O.T.ers met een 8—O neder-
laag huiswaarts gestuurd. Het vierde team van
K.O.T. slaagde er thuis in om Ons Genoegen een
4—4 gelijkspel af te dwingen hetgeen een ver-
dienstelijk resultaat mag worden genoemd. Deze
week staan er de plaatselijke ontmoetingen K.O.T.
II—K.O.T. III en K.O.T. IV—K.O.T. III op het
programma, waarbij het aan spanning niet zal
ontbreken.
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" werd ge-
speeld De Zon I—De Kets I, welke wedstrijd met
49 caramboles verschil door De Kets gewonnen
werd. De individuele uitslagen waren hier A. Wen-
tink 58(59)^T. Lyftogt 40(40); H. Wonnink 65
(65)-^T. Hekkers 50(59); H. Barendsen 60(124)-
—A, Vreeman 33(40). Hoogste serie G. Bloemen-
daal 28 car.
De Zon II trok naar Den Elter en verloor daar
met 26 car. De uitslagen waren hier: Th. Sessink
G. Bloemendaal 120(120) en B. Schoenaker 54(64)
44(48)—H. Hartelman 60(60); H. Cornelissen 40
(40)—A. Nyenhuis 47(50); J. Rutgers 44(44)—
E. G. Hof meier 37(60) en H. Sueters 40(40)—T.
Hartman 48(52).
Hier staan voor deze week op het programma:
Excelsior II—De Zon l en De Zon II—Groene
Jager.

GROSLIJSTSTEMMING K.V.P.

De Katholieke Volks Party afd. Vorden hield op
zondag 14 januari de Groslyststemming voor de
aanwijzing van de candidaten op de definitieve
lyst van candidaten voor de Provinciale Staten.
Er werd druk gestemd, daar de opkomst bijzonder
groot was. Ruim 70% van de leden brachten hun
stem uit.
De stemming geschiedde in de zalen van café
Schoenaker op de Kranenburg en café „De Zon"
te Vorden.
De uitslag der stemming was als volgt:
A. H. M. Giesen, Azewijn, 74 stemmen; A. B. F.
Hulshof, Lievelde, 7; H. Gebbing, Steenderen, 52;
H. J. A. Verberk, Didam, 1; H. H. Hendriksen,
Ruurlo, 2; G. J. S. Smit, Avest-Beltrum, 1; Mr.
Drs. B. E. Zuure, 's Heerenberg, 2, zodat in totaal
dus 139 geldige stemmen werden uitgebracht. On-
geldig: geen.
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Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
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