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WAT BRACHT 1964
DE GEMEENTE VORDEN
Wanneer we zo onze gedachten laten gaan over het-
geen in 1964 in de gemeente Vorden tot stand is ge-
komen, mogen we over het geheel genomen niet onte-
vreden zijn. Ten aanzien van een drietal dingen moeten
we helaas een negatief geluid laten horen.

Dat is dan in de eerste plaats het punt woningbouw.
Natuurlijk wordt er in Vorden druk gebouwd maar het
duurt allemaal wat lang. Een van de voornaamste oor-
zaken hiervan is de personeelschaarste waarmee vele
aannemers momenteel te kampen hebben. De 16 wo-
ningwetwoningen uit het bouwcontingent 1963 zijn in
de tweede helft van dit jaar pas klaargekomen en in
gebruik genomen. Wat het bouwcontigent 1964 betreft
is het zo dat B. en W., op het moment dat we deze
regels schrijven, nog geen overeenstemming hebben
bereikt over de prijzen. Hopelijk zal hier spoedig een
oplossing worden gevonden zodat een begin gemaakt
kan worden met de bouw van 18 woningwetwoningen
en 12 bejaardenwoningen in plan Boonk. Verspreid
door de gemeente worden elf particuliere woningen ge-
bouwd, waarvan 2 premiebouw, zo vertelde ons wet-
houder Wuestenenk. Het Bouwfonds Ned. Gemeenten
heeft een plan opgezet van 27 woningen, waarvan de
eerste tien dit jaar gereed kwamen.

Het tweede negatieve geluid is ten aanzien van de ver-
lichting. Doordat de P.G.E.M. geen materiaal heeft
(dit is niet alleen in Vorden maar vrijwel overal) wordt
het aanbrengen van de verlichting zeer vertraagd. Voor-
al in plan Boonk is dit een probleem. De P.G.E.M.
heeft B. en W. inmiddels beloofd hier een noodverlich-
ting aan te brengen. Gelukkig bleef men niet overal
verstoken van licht want rond de Paasdagen werden
bv. in het centrum van de Kranenburg 7 nieuwe licht-
punten geplaatst.

Het derde probleem waar de gemeente nog steeds mee
heeft te kampen is de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Het ziet er echter naar uit dat deze slepende kwestie
binnen niet al te lange tijd uit de wereld wordt gehol-
pen. De rechtbank heeft nl. 3 taxateurs aangewezen
die waarschijnlijk half januari (ja, echt waar, januari
1965 !) met de taxatierapporten op tafel zullen komen.
Wanneer het zover is willen B. en W. aan de rechtbank
vragen met de werkzaamheden te mogen beginnen.
Voordat de zuiveringsinstallatie klaar is zal er echter
nog heel wat water door de IJssel stromen, want alleen
de bouw van de installatie vergt ca. l j- jaar.

De aanleg van waterleiding heeft zich speciaal in de
buitenwijken sterk uitgebreid. Ter voorziening van de
buurtschap Linde is 37 kilometer hoofdleiding gelegd,
waardoor ongeveer 175 percelen aansluitbaar zijn ge-
worden. Ook een gedeelte van Veldwijk (tussen Rijks-
weg en Hackfortselaan) is van drinkwater voorzien,
hoewel nog niet alle percelen zijn aangesloten.

Aan de Burgemeester Galléestraat zal het Galléemonu-
ment weer opgebouwd worden, dat voor het postkan-
toor moest verdwijnen, doordat hier de aansluiting van
de Raadhuisstraat aan de Rijksweg geheel werd gewij-
zigd. De vernieuwing en verbreding van de Rijksweg
door het dorp en het aanbrengen van trottoirs is wel
een grote verbetering. Ook het reconstrueren van het
eerste deel van de Almenseweg kwam gereed.

De Julianalaan, Wilhelminalaan, Molenweg en een ge-
deelte van het Hoge werden herstraat en van trottoirs
voorzien. Verder werden in het plan Boonk en in het
plan Zuid verschillende wegen gelegd. In de Smidsstraat
werd aan één zijde een trottoir aangebracht. In de toe-
gangswegen tot het zwembad werd een puinverharding
aangebracht, evenals in de weg langs de woningen ach-
ter het station.

In ruilverkavelingsverband werden weer enkele wegen
in onze gemeente aangelegd. De Kruisdijk en een ge-
deelte van de Eldersmaat werden met klinkers verhard,
terwijl een geheel nieuw tracé werd verhard dat vanaf
D. Wonnink in Hackfort verbinding geeft met de Bog-
gelaar. Enkele wegen in het Deldensebroek zijn aanbe-
steed.

De riolering, die tijdens de uitvoering vaak nogal hin-
der veroorzaakte, is nu in de bebouwde kom zijn vo-
tooiing genaderd. Door de dienst gemeentewerken werd
in 1964 in de Insulindelaan, Prins Bernhardweg en de
Decanijeweg riolering aangelegd, terwijl in de Enkweg,
Groeneweg, Ruurloseweg, Kerkhofweg, Industrieweg,
Nijverheidsweg (deze wegen werden aanbesteed), in het
plan Boonk en plan Zuid eveneens riolering werd aan-
gelegd.

Op woensdagmiddag 29 januari vond in het Nutsge-
bouw de officiële opening plaats van de geheel gerestau-
reede en verbouwde openbare lagere dorpsschool, waar-
bij tal van vertegenwoordigers van diverse onderwijs-
organisatie aanwezig waren.

De Vordense auto- en motorclub „De Graafschaprij-
ders" kreeg op haar jaarlijkse feestavond in januari een
clubvaandel aangeboden.

In het Wildenborchse ontmoetingscentrum „De Keet"
besloten 6 stamgasten in februari een fotoclub op te
richten. De marktvereniging maakte deze maand weer
veel instanties blij door toekenning van subsidies
variërend van f 25,— tot f 500,—. Woensdag 19 fe-
bruari herdacht het comité Bloedplasma Vorden in zaal
Bakker het 5-jarig bestaan.

In zaal Schoenaker werd op initiatief van de J.B.T.B.
in maart een afdeling van de M.B.A. (meisjesbeweging
van de A.B.T.B.) opgericht. Zondag 22 maart werd de
nieuwe Katholieke kerk (de Christus Koningkerk) voor
de ere-dienst in gebruik genomen. De consecratie en
inwijding vond plaats op zondag 5 april door Bernardus
Kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht.

Het schoojdamtoernooi werd zowel bij de jongens als
de meisjes op 28 maart gewonnen door de o.l. school
dorp.

Op 3 en 4 april werd in het Nutsgebouw een bazar ge-
houden met het doel de drumbandafdeling van Con-
cordia aan uniformen te helpen. Middels deze bazar,
een verloting en een oliebollenverkoop kwamen de be-
nodigde 3000 gulden bijeen. In september werden de
jongelui in hun uniformen gestoken.

Zaterdag 11 april werd in zaal
bestaan van de Coöp. L
lang" te Linde herdacht. D
Bleumink werd tijdens de
ninklijk onderscheiden. V
Pi-ot. Chr. KleuterschoQ
Schoolstraat onder grot
7 januari a.s. zal een twe*
genomen.

Schoenaker het 50-jarig
Vereniging „Ons Be-
keur, de heer D. Klein
jlijke bijeenkomst Ko-

Jag 17 april werd de
ringplank" aan de

ing geopend. Op
in gebruik worden

Tijdens de lintjesregen .tej^BJenheid van de verjaar-
dag van H. M. de Korm^n werd wethouder G. J.
Wuestenenk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Op 4 mei bestond de Vordense Bad- en Zwem-
imichting „In de Dennen" 30 jaar. Het touwtrektoer-
nooi op zondag 10 mei werd door de organiserende
Medlertouwtrekvereniging zelf gewonnen. De heer H.
Wentink uit Zutphen richtte in de maand mei in Vor-
den de judoschool „Judokwai Vorden" op. In zaal
Schoenaker werd de Coöp. Pluimvee- en afzetvereni-
ging „Linde" ontbonden. De werkzaamheden werden
overgedragen aan C.L.V. „Ons Belang".

De bejaardenkring uit Vorden overhandigde Koningin
Juliana tijdens een défilé op paleis Soestdijk een doos
„zwanehalzen" gebakken door bakker Kerkhoven.

Zaterdag 27 juni werd in zaal Brandenbarg een recep-
tie gehouden ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan
van de plaatselijke V.V.V. Begin juli werd het 50-jarig
bestaan van de B.O.G. herdacht met een receptie en
een jubileumrevue.

Naar schatting 3000 personen waren 25 juli op het
Gemeentelijk Sportpark aanwezig om Nini Boesman
met haar ballon te zien opstijgen. Dit was één van de
festiviteiten die de jubilerende V.V.V. op touw had ge-
zet. Op vrijdag 21 augustus bracht de Commissaris van
de Koningin in Gelderland, Mr. H. W. Bloemers, een
werkbezoek aan Vorden. Het 6-tal van de Medlertouw-
trekvereniging werd eind september kampioen van de
Achterhoek.

Vrijdag 16 oktober richtte de damclub D.C.V. een
jeugdafdeling op. In dezelfde maand werd de zwem-
en polovereniging „De Kroosduikers" opgericht. De be-
woners van de Julianalaan besloten zaterdag 7 novem-
ber een buurtvereniging op te richten. De vogelvereni-
ging „De Vogelvriend" herdacht in november haar ko-
peren bestaan met een jubileumtentoonstelling. Het
damviertal van de Zuivel won donderdag 10 december
het traditionele bedrijfsdamtoernooi. Tot slot van dit
jaaroverzicht wijzen we op de verbouwingen en uit-
breidingen van diverse zakenpanden die het afgelopen
jaar plaats vonden en op de nieuwe onderwijzerswoning,
die momenteel voor het hoofd van de Medlerschool
in aanbouw is.

KERKDIENSTEN zondag 10 januari 1965

Hi' ru. Kerk
10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch
10 uur ds P. H. Borgers van Warnsveld.

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

R. K. Kerk dorp
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

R. K. Kerk Kranenburg
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk timen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.

BRAND MELDEN: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

BURGELIJKE STAND van 30 dcc. t.m. 5 jan.
Geboren: z. v. R. A. Heuvelink en A. A. Har tman;
d. v. J. H. Willink en D. W. Ebbers ; d. v. H. Broek-
man en H. J. Reusink; z. v. G. J. B. Oplaat en H. F.
Donderwinkel ; z.' v. R. Aaten en A. van der Veen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd : Geen.
Overleden: J. van Veen, vr. 69 jr. wed. van J. van Goor.

Voor degenen die,

werkelijk voordelig 'n kopen

donderdag 1* pnuari

begint onze

OPRUIMING

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

KOT-SPELER J. WIJNBERGEN OP DE
DERDE PLAATS

Tijdens het biljartkampioenschap van het Biljartdistrict
Zutphen en Omstreken van de 2e klasse Moyenne 3—
4.50, dat in café Berkelbrug te Zutphen werd gespeeld,
is de heer J. Wijnbergen van KOT uit Vorden op de
derde plaats geëindigd. Kampoen werd de heer W. van
Praag van de biljartver. Poorte.

VOOR BABY'S HUIDJE

BIOSCOOP

Zondagavond komen de liefhebbers van de detective-
film aan hun trekken. Soho, een beruchte buurt in Lon-
den, verbergt een meedogenloze moordenaar. Huwe-
lijks- en verzekeringszwendel komen hier op een ver-
bijsterende manier in het licht. Maar inspecteur Conway
ontmaskert ten laatste de moordenaar.

JUBILEA IN MINDERBROEDERSKLOOSTER
KRANENBURG

Dit jaar zullen in het Minderbroedersklooster der pa-
ters Franciscanen op de Kranenburg enkele belangrijke
jubilea worden herdacht. Op 7 september herdenkt de
z.e. pater Marchelmus Reinders ofm het feit dat hij
voor 50 jaar geleden zijn intrede deed bij de Francisca-
nen. De gouden jubilaris die in de Achterhoek werd
geboren is reeds vele jaren in 't klooster alhier en is
dan ook zeker in deze streken geen onbekende.
Op de/elfde da tum herdenkt pater Scrvulus Ridder ofm,
ie in augustus 1964 tot nieuwe overste van het klooster
werd benoemd, zijn 25-jarig klooster f eest. Hij trad op
7 september 1940 in het klooster te Hoogcruts (Z.L.)
en heeft zich na zijn priesterwijding in 1947 meerdere
jaren gewijd aan het werk der Derde Orde als visitator
en verzorgde daarna de Ecclessagroepcn. Van 12-8-
1961 tot 18-8-1964 was hij gardiaan te Alverna.
Voorts zal de eerw. broeder Sidonius van Gcneygcn
ofm op 6 september a.s. eveneens zijn 25-jarig kloostei -
feest vieren. De jubilaris werd op 15 augustus I (H)3
alhier benoemd als tuinman als opvolger van br. Ju-
lianus v. d. Hoven. Br. Sodinonius was voorheen werk-
zaam als tuinman aan het klooster te Heerlen.

Bronch i letten
Hoestdrank in tab l et vorm. 95 et

DCV II VERLOOR IN ALMEN MET 11—9

Het tweede tiental van de Vordende damclub D( V
heeft maandagavond in Almen tegen Ons Genoegen I
een kleine 11—9 nederlaag moeten incasseren. Dit ge-
schiedde in een spannende wedstrijd, waarbij van Dijk,
Klein Brinke en Roozendaal voor Vordense overwin-
ningen zorgden. Drie partijen eindigden in remise, ter-
wijl O.G. 4 maal zegevierde. De individuele uitslagen
waren: A. M. J. Loman—H. W. Essclink 2—0; H.
Stoelhorst—J. Norde l—1; H. Berkenbos—G. W.
Br inkman l—1; B. J. Schoneveldt—S. Wiersma 2—0;
G. J. Klein Wassink—J. J. van Dijk 0—2; G. Maaldc-
rink—G. Hulshof 2—0; D. J. Bokjes—P. Roozendaal
0—2; D. Koetsier—J. de Boer 1—1; J. Hijink—E. Z.
Stegeman 2—0; G. Stegeman—J. Klein Brinke 0—2.

Voor DCV II staat nog één wedstrijd op het programma
-! de ontmoeting tegen DVD II uit Dochru'Kc,

op 8 januari te Vorden zal worden gespeeld.

Hervormde Gemeente, Vorden

Contactavond
Jonggehuwden
Heden donderdagavond 7 jan.
8 uur in het catechesatielokaal

Bespreking van boek van Dr Buskes,
„Waarheid en leugen om het ziekbed"

KOMT ER EEN TWEEDE WIJKZUSTER ?

Eén dezer dagen vergaderde het bestuur van het Groene
Kruis te Vorden in het Groene Kruisgebouw aan de
Burg. Galléestraat. Er waren twee belangrijke agenda-
punten, nl.

1. Eventuele benoeming tweede wijkzuster.
2. Voorstel verhoging contributie.

Zuster Stoop, de huidige wijkzuster, krijgt dermate veel
werk, dat het absoluut noodzakelijk is een tweede zuster
te benoemen. Alles zal in het werk gesteld worden zo
snel mogelijk een tweede zuster in dienst te nemen.
Volgens een voorlopige berekening van de penning-
meesteresse zal 1962 met een nadelig saldo afgesloten
moeten worden, terwijl over 1965 het verlies nog aan-
zienlijk hoger zal zijn. Er wordt besloten de contributie
voor het jaar 1965 vast te stellen op f 10,— per jaar.
Hoogstwaarschijnlijk zal voor 1966 nog een verhoging
moeten worden toegepast, mede in verband met de be-
noeming van een tweede zuster.

Wanneer men de contributie van Vorden vergelijkt met
naburige verenigingen dan ligt Vorden erg laag, temeer
daar de Gezinsverzorging ook door het Groene Kru is
verzorgd wordt.

ij Jansen



vai
DONDERDAG
14 JANDARI

Het Binnenhuis

Woninginrichting

Fa. A. Polman
VORDEN - TEL. 1314

*Opruiming van

lot en met
ZATERDAG
23 JANUARI

Ploeg Japonstoffen
tegen scherpe prijzen

Zoek uw voordeel in deze unieke aanbieding.

3
DONDERDAG anuar

om 8 uur precies

begint het

FEEST DER SPOTPRIJZEN
Doe u zelf niet te kort . . . .
en koop in onze OPRUIMING

DRASTISCH VERLAAGDE PRIJZEN
Op schoenen buiten de opruiming

10 pCt korting
(behalve op rubberartikelen

A. JANSEN

Zie etalage

't SCHOENENHUIS

Zie etalage

l Gelderse rookworst van 112 et. voor 89 et. - 10%
l pot spar jam van 110 et. voor 92 et. - 10%
l paar spar nylons van 195 et. voor 159 et. - 10%
200 gr. boterhamworst van 60 et. voor 49 et. - 10%
150 gr. snijworst van 86 et. voor 69 et. - 10%

l pak spar koffie roodmerk
l pak spar koffie groenmerk
l pot spar poederkoffie
l potje piccalilly
l pot piccalilly
l blik spar soep
400 gram marie biscuits
200 gram kersen crème bonbons
3 pakjes pudding Z S.
3 rol eierbeschuit
l blik rode kool l
l pot appelmoes j

100 gram bloedworst
100 gram leverworst
100 gram hoofdkaas

194 et.
174 et.
208 et.
45 et.
65 et.

100 et.
65 et.
98 et.
78 et.
99 et.

samen 129 et.

Zegelvoordeel
39 et.
35 et.
42 et.
9 et.

13 et.
20 et.
6 et.

10 et.
8 et.

10 et.

13 et.

samen 89 et. 9 et.

I)
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Zoekt u voor uw geld
een

Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5%% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt, B. v. Hackf.w 31

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

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

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

SEIZOEN-
OPRUIMING

Wij brengen goede waar voor weinig geld in:
Ondergoed
Meisjes^emdjes, maten O t.m. 6

a 95 et, kleine stijging

Meisjesslips, O t.m. 3, kleinste maat
a 85 et, kleine stijging

Jongenshemdjes , maten 2 t.m. 4,
beginprijs f 1,40

Jongensslips, maten 2 t m. 4,
beginprijs f 1,25

Damescamisoles, maten 40 t.m. 48,
f 1,70, kleine stijging

Bijpassende slips, 42 f.m. 48,
f 1,10, kleine stijging

Damesdirectoires met elastiek
maten 44 t .m. 50, f 1,90, kleine stijging

Damesslips voor 90 et,
in de maten 44 t.m. 48

Herensinglets en -slips, maten 5 t.m. 7,
maat 5 singlet f 1,40 en slip f 1,25
met kleine stijging.

Restanten in
zakdoeken
handBboenen

herenpyama's

Huishoudgoederen
Lakens 180 x 235 nu f 6,45

180 x 240 nu f 9.25

Geborduurd, 180 x 240 nu f 10,25

Lakens 160 x 230 nu f 6,38 gebord.

Effen, 150 x 220 nu f 5,45

Slopen van f 1,72 en f 2,38
Slopen, geborduurd f 3,15

Flanellen lakens ongebleekt
l pers. voor f 6,25 2 pers. voor f 6,95

Geruit
l pers. voor f 8,50 2 pers voor f 9,50
Molton dekens 150 x 200 voor f 6,25

125 x 180 voor f 4,90

Ontbijtlakens vanaf f 3,95
Theedoeken voor f 1,19

Baddoeken nu f 1,38 en f 1,98

Washandjes, 4 stuks voor f l , —
Keukendoeken voor f 1.28 en f 1,78
Stofdoeken, 2 stuks voor f l ,—
Dweilen nu voor f 0,90

Restanten herensokken
voor slechts f l ,95

Restanten herenshawls voor f 2,95

Restanten wol
in de prijzen van f 1,98 f 2,98 f 3,39 en f 3,98
plHM^^Ma—^————^——•-^••«^——-W

Coupons Coupons Coupons
Halfwollen dekens voor slechts f 13,95 en f 17,75

Wollen dekens 2 persoons vanaf f 48,95

In ome confeetie-afdeling brengen wij ongekend lage prijzen in:

Herencolberts voor halve prijzen
Jongenscolberts voor halve prijzen

Herenoverhemden voor f 4,95 en f 9,75
Herentruien en -vesten voor zeer scherpe prijzen

Jongens- en meisjesjassen voor halve prijzen
Jongens- en meisjesbroeken voor halve prijzen

Jongens- en meisjestruien voor zeer lage prijzen
Jongensblouses voor f 3,95

Ook in de dames-afdeling jumpers, rokken, japonnen enz»
TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN !

Komt u eens bij ons kijken, wellicht is er wat voor u bij

Onze opruiming is van
14 t.m. 23 januari a.s.

Fa.Looman
VORDEN TELEFOON 1231



Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
dochtertje

? Geer t r uida johanna
(Jolanda)

H. Broekman
H J. Broekman-

Ruesink

Vorden, 31 dec. 1964
't Hoge 78

Met grote dankbaar-
heid geven wij u ken-
nis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Karolien Aukje
(Karla)

B. S. Hylkema
H. H. Hylkema-

van Gijtenbeek
Marja
Sjouke
Jolanda
Irene

Warnsveld,31 dec. '64
De Boggelaar la

Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van een
zoon

Gerrit Herman
(Gerrit)

G. J. B. Oplaat
H. F. Oplaat-

Donderwinkel

Vorden, l jan. 1965
Wildenborch D 60

Te koop gevraagd:
nuchterestierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Var-
kenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. HOS.

De Here verblijdde ons
met de geboorte van
een dochtertje en zusje

Wilhelmina Hendrika
(Ina)

J. H. Wiltink
D. W. Wiltink-

Ebbers
Marjan en Anke

Vorden. 3 jan. 1965
Het Hoge 26

Hartelijk dank aan al-
len die ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

W. Pardijs
A. R. Pardijs-

Ellenkamp

Vorden, jan. 1965
Kerkstraat 23

Gevraagd net meisje
of werkster voor 2 è 3
morgens in de week.
Mevr. te Winkel. Zut-
phensew, 17 Tel. 1290

B.za. MEISJE, 19 jr.
v. dag of dag en nacht
in de huish. Adr. te
bevr. bur. Contact.

Weduwnaar. N,H. 55
jr. te Vorden vraagt
een f l inke huishoud-
ster. Hij is alleenwo-
nend (kinderen allen
gehuwd) en wil gaarne
zijn landbouwbedrijf je
voortzetten. Brieven
onder letter A. aan
adv. bur. Contact.

A. BEEFTINK
Loonbedrijf, Veldwijk

wenst u een
voorspoedig 1965

Nuchter r.b. stierkalf
te koop. H. Burkink.
de Sticht, Wichmond.

Te koop wegens ver-
andering i 150 jonge
HENNEN, broed '64
J, W. Weenk, Vos-
heuvel, Linde E 34a

Te koop een r.b.
VAARSKALF, van
goede prod. en afst.
H. Voskamp, Rietger-
weg 3, Warnsveld.

Te koop drag. r.b.
KOE. bijna a. d. teil.
L. J.Woestenenk, Vor-
densew. 15 Warnsveld

Te koop zware biggen
waaronder B.B. geltjes
Th. Leisink,

Vierakker

Te koop toom biggen
A.Wolsheimer,C121a
Veldwijk, Vorden,

(Na 18 uur)

Te koop 10 afgewende
biggen. A. F. J. Waarle
Kranenburg.

Te koop 12 BIGGEN
B. Rouwenhorst. C 22

„Den Kerkhof

BIGGEN te koop bij
H. Weenk, Linde

E 39, Vorden

2 tomen zware biggen
te koop. Joh. Weenk,
E 92, Brandenborch.

Toom zware BIGGEN
te koop (12 stuks) bij
H. Bosman bij het

Zwembad

Te koop BIGGEN bij
H. J. Pardijs, D 113

Mossel

Groot en klein
grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorde,

f\
X
H
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

p
X
X

Wim Hamer
en

Greet Uenk

hebben de eer u namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk waarvan de voltrek-
king zal plaats hebben op zaterdag 16
januari a.s. om 1330 uur ten gemeen-
tehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om H.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door
de weleerw. heer ds J. J. van Zorge.

Apeldoorn, Burg. Tutein Noltheniusl. 8
Vorden, Burg. Galléestraat 8
januari 1965

Toekomstig adres: Burg. Tutein Nol-
theniuslaan 36, Apeldoorn.

Receptie van 15.30-1700 uur in hotel
Brandenbarg, 't Wapen van Vorden.

f\

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Gemeente Vorden
Te koop bij inschrijving:

muidenpannen
van boerderij ,,de Boonk". Briefjes met to-
taalprijs inleveren vóór 18 januari a.s. bij
de burgemeester.

De pannen dienen door koper van het dak
te worden gehaald, binnen 10 dagen na
gunning.

A. Bruggeman, Vorden Tel. 1316
J. Bruggeman, Lochem Tel. 1560
wensen allen een gelukkig nieuwjaar.

. Veehouders
et tepelbetrappingsspook uitgebannen

oopt bij ons TEPELBESCHERMERS

G. W. Luimes-Vorden

ONZE

OPRUIMING
START OP

DONDERDAG

14 JANUARI A.S.

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN

VORDEN - TELEFOON 1314

Vast tapijt 100 breed van 19,50 nu 14,75

Ploeg overgordijnstoffen
reeds vanaf 2,15 per meter
ondanks de lage prijs een kwaliteitsstof

VITRAGE katoen en terlenka v.a. 2,15 p. meter op 90 breed

EN WEL MET

zeer

lage

prijzen

en

koopjes

BOEKENKASTEN vanaf

BERGMEUBELEN vanaf
FAUTEUILS vanaf

ROTANSTOELEN vanaf

BIJZETTAFELS vanaf

64,00
140,00
89,00
14,75

36,00

POLYETHER MATRAS 10 cm dik 80 x 190
prima kwaliteit 39,50

COUPONS TEGEN
ONGEKEND LAGE PRIJZEN

COCOS — TRETFORD TAPIFLEX LINO-

LEUM — BALATUM PLOEGSTOF — VITRAGES

PLOEGRUITJES

Onze januari-aanbieding!!
Zuivere It. Vermouth, per litersfles 350 et

hierbij l fles alcoholvrije likeur voor 25 et

Bij elke fles Jus d' Orange, l plastic beker gratis!

3 jampotten appelmoes, nu voor
2 l i t e r sb l i kken capucijners, nu voor
2 litersblikken spinazie, nu voor

69 et
118 et
98 et

Griesmeel met rozijnen, hmm . . . lekker.
500 gram griesmeel en 250 gram Sultana rozijnen

nu voor 89 et

Volop Sunil met gratis pracht theedoek!
Volop Omo met gratis pracht afwasbak!
2 grote stukken badzeep, slechts 98 et
P/2 kilo soda, slechts 39 et

Zolang de voorraad strekt I

Grote zakken Euro gemengde wafels 79 et
500 gcam chocolade-toffee's 119 et
500 gram chocoladehagel, slechts 125 et
2 grote ontbijtkoeken, voor 89 et
2 grote rollen eierbeschuit, voor 49 et

De stunt van de week!!
Bij elke kilo suiker

250 gram koekjes voor 55 et

3 pakjes A.J.P. pudding 59 et
2 zak vruchteogries, met extra veel vruchten 79 et
2 pak Am. patentbloem 98 et
2 zakjes jul iènne soepgroenten 39 et
3 pakjes Vitella Instantpudding 99 et
2 flesjes puddingsaus 59 et

Zolang de voorraad strekt!
Bij elk pak van Nelle koffie, pracht beker gratis!
Reclame thee, probeert u ze eens, 3 pakjes voor 149 et

Anton Huninks vleeswaren een klasse apart!!

Saksische Smeerleverworst, 150 gram 59 et
Palingworst, 100 gram 49 et
3 blikjes leverpastei 99 et
Bij elke 2 verpakte rookworsten a 119

een pracht speldje gratis

Verkouden??? Neem eens honing.
Alle soorten o.a. klaver- heide- acacia- linde- bloemen-
oranjebloesem en boekweithoning.
Reclame-honing vanaf 119 et per pot.

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

7.65 per fles
KEUNE

Siemerink
Vorden

OPRUIMING
Vanaf 14 januari a.s. houden
ook wij weer onze

halfjaarlijkse opruiming
Ook nu weer verschillende
koopjes.
Komt u eens kijken ?

Mombarg
Kranenburg - Tei. se79

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio of T.V. defekt is



Coöperatieve Boerenleenbank
„VORDEN"

Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21

Het bestuur der bank heeft besloten de
rente voor spaargelden met ingang van
1 januari 1965 te verhogen.

Behoudens tussentijds? wijzigingen gelden

voor het jaar 1965 de volgende renteta-

rieven:

C r e d i t r e n t e
spaargelden: direct opvraagbaar 3.36%

voor l jaar vast 4 %

voor 2 jaar vast 4 Va %

jeugdspaarovereenkomst 3 l/z %

ambtenarenspaarregeling 3 % %

creditsaldi in rekening courant 1 iA %

D e b e t r e n t e
debetsaldi in rekening courant 5 !/4 %

hypotheken 5 %

voorschotten onder andere zekerheid 5 %

leningen aan rechtspersonen 5 %

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

Ook in het nieuwe jaar
kunt u weer

op „VIVO" rekenen l

PINDAKAAS
per pot . . .

BOERENKOOL
Zonder statiegeld, per pot

SMAC UNOX
blik 200 gram . . .

ADVOCAAT
hele fles . . .

JONGE KAAS
VOL VET 5CO gram

KINNEBAKSPEK
150 gram . . .

O.69

2.98

1.65

O.51
Deze aanbiedingen zijn geldig van 7 t. m. 13 januari 1965

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:
óteed.»a/*er: KISTEMAKER^ OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg- FR* KRUIP, 't Hoge

EXPERIMENT TE VRAGENDER GESLAAGD
Nieuw opgebouwde korenmolen draait rendabel
Met de wind of met de motor

S p o e d c u r s u s typen
TE HENGELO (G.)
IN HOTEL LEEMREIS

Nieuwe machine thuis

Staatsgedipl. leraar

Praktijkdipl. Ver. va

Leraren

Duur i 3*/2 maa

Staat ter dekking
de M.R.IJ. Stier

ROBIN 22536S
(Roland x Boris

Pref. 2e klas)

Dekgeld f 7.50

L Groot Bramel
Mossel — Vorden

Aanvang half januari

door

GULDEN LOON
Gaanderen - Winterswijk

Vraagt ui tvoerige inlichtingen, u belt

08350-3171, u kri jgt Smits

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

In het tijdvak van 4 t.m. 22 januari 1965

is het kantoor uitsluitend geopend van

8.30 — 12.3O uur
De middagzittingen verval len dus tijdens

deze periode. Wij verzoeken u vriendelijk

hiervan goede nota te nemen.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 80 et

250 gram fijne rookworst 100 et

200 gram hoofdkaas 60 et

200 gram boterhamwer t 60 et

200 gram kalfspatee inn —100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
De Speciaalzaak

toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Het bedrag in de fles was
f 47.24

Prijswinnaars waren J. Bos-
man f 47.50; J. Ruitenbeek
f 46.72; J. Brummelman
f 46 na kampen met B. Leb-
bink f 46 en J. Eggink f 46

G. ZUURVELD

Bestel vroegtijdig
uw

KIPPEN OF HAANTJES
Bestellingen gaarne

van 8 tot 1.30 uur en
's middags van 3 tot

5.30 uur

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rosscl tel. 1283

Robbertsen tel. 1214

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.

Oldenzaal
Gedurende deze maand

geven wij
20% korting op

Chem. reinigen, en Verven.

Tevens uw adres voor:
Onz. Stoppen en Plisseren,

Overhemdenreparaties

Profiteert van deze unieke
aanbieding.

LUTH, Kledingmagazijn

Nieuwstad Vorden

Voot al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS

Oude grondzciler vervangen
Bij de Vereniging „De Hollandse Molen" stonden eens
meer dan 8000 molens geboekt, die allemaal in ons
land hebben gedraaid. Dat waren er in 1943 nog maar
1467 stuks. Een telling in 1945, dus na de bevrijdings-
dagen toen menige molen door de oorlogsfurie was
vernield, had als resultaat: nog 1306 over. En enkele
jaren geleden bleek dit getal nog eens weer tot 985 te
zijn teruggelopen, water- en windmolens tesamen. Zó
is, om met de ouden te spreken: „het goud verdonkerd
en 't schild onzer nationale trots vaak smadelijk wég-
geworpen". Maar er zijn gelukkig ook tekenen van een
wending ten goede, er is om zo te zeggen hier en ginder
„een wolkje als een mans hand te zien". Wij geloven
te mogen zeggen dat het begin hiervan ligt in wat in
molenbouwkringen wel: „het experiment van Vragen-
der" wordt genoemd.

„De Vier Winden"
Het is een bijzondere voldoening te mogen constateren
dat in het kleine plaatsje Vragender achter Lichten-
voorde, een paar jaar geleden nog een windmolen nieuw
is opgebouwd uit diverse delen van oude molens. Daar
staat nu een prachtige rietgedekte achtkanter, welks
wiekenkruis op een hoogte van nagenoeg vijf-en-twintig
meter ligt. De 10 meters hoge onderbouw is bijzonder
breed en biedt de gelukkige molenaars een ideale ruimte.
De bouw loopt in harmonisch vloeiende lijnen schuin
naar boven, een schoon geheel vormend met de daarop
geplaatste stellingmolen, een molengeheel dat zonder
twijfel een der mooiste van heel Europa mag worden
genoemd. Zie hiernaast onze foto!. Deze korenmolen,
gesierd met de toepasselijke naam „De Vier Winden",
is het eigendom van de familie Gunnewick, een oud
molenaarsgeslacht, waarin zo mag men rustig stellen,
het zuiverste muldersbloed woont. De oude heer Anton
Gunnewick is er een van 1881. Dus: bijna 84 jaar oud.
Maar als hem (vooral na enige dagen windstilte) een
briesje door de grijze lokken woelt, springt hij als een
jonge kerel de vele trappen op om zijn wieken te be-
spannen en de vang te vieren. De molen houdt hem

.jong, maar o wee! als er eens een veertien dagen lang
geen wind is. Z'n schoondochter, mevrouw Gunnewick-
Bleumink zegt: „Dan is er zo te zeggen geen land met
hem te bezeilen." De liefde tot de windmolen is daar
bij de Gunnewicken van overgrootvader op grootvader
en van kinderen op kleinkinderen overgegaan.

Nieuwste vinding: fokwiek
De vader van Gunnewick Senior pachtte heel vroeger
(meer dan een eeuw geleden) de molen van Lievelde,
thans een door weer en wind geteisterde stilstaande
molen. Daarna begon Senior het molenaarsbedrijf op
de oude grondzeiler die links op de foto staat en waar-
van — dat is aardig — voor een deel de nieuwe molen
is opgebouwd. Zo zijn o.a. één koppel stenen in de
nieuwe molen verwerkt, doch wieken, as, kap en staart
met schoren en spruiten zijn naar het Zeeuws-Vlaan-
derense IJzendijke gegaan. De kast van de nieuwe
molen heeft eens in de Groninger polder bij Stedum
gestaan. De zware gietijzeren as komt uit Brabant. Ten
Have uit Vorden en Ten Have uit Aalten hebben de
oude molen afgebroken en de nieuwe opgebouwd -
in de tijd van 6 maanden. De wieklengte (de „vlucht
van de molen") is niet minder dan 24 meter. De nieuw-
ste vinding, de fokwiek, is bij deze molen toegepast.
Een fok heeft namelijk onevenredig meer invloed op
de vaart van een schip dan zijn betrekkelijk geringe
hoeveelheid zeil doet vermoeden, tengevolge van de
zogenaamde „spleetwerking", welke door Ir. Fauel op
de molenwiek is toegepast. Deze belangrijke wiekver-
betering zal ook — en dat is een tweede volledige ver-
nieuwing na het voorbeeld van Vragender — worden
toegepast bij de restauratie van de oude grondzeiler te
Warken (Warnsveld), die vermoedelijk in de eerste helft
1965 als nieuwe korenmolen zal gaan draaien, —
maar . . . in Vragender begon de victorie!

(Wordt vervolgd)

NÜENHUIS AAN DE LEIDING

Bij het opmaken van de stand tot en met eind december
van de onderlinge competitie van de Vordense damclub
D.C.V. blijkt dat de jeugdige Nijenhuis (kampioen van
het vorige jaar) ook nu weer hoge ogen gooit.
Met 21 punten uit 12 wedstrijden voert Nijenhuis op
fraaie wijze de ranglijst aan. Hij won 9 maal terwijl
3 partijen in remise eindigden. Ook nog ongeslagen
zijn Oukes en Woltering, zij het dan dat deze spelers
slechts resp. 9 en 3 wedstrijden hebben gespeeld.
De stand luidt momenteel als volgt: 1. Nijenhuis 12
gesp. 21 punten; 2. Lammers 11—16; 3. Breuker
11—15; 4. P. van Ooyen 9—13; 5. Oukes 9—13; 6.
Roozendaal 9—11; 7. Wansink 11—11; 8. Wiersma Jr.
13—11; 9. Geerken 7—10; 10. Wentink 7—10; II. Nor-
de 8—10; 12. van Dijk 10—10; 13. Wiersma Sr. 6—9;
14. Klein Bramel 8—9; 15. Esselink 9—9; 16. C. van
Ooyen 10—9; 17. ter Beest 7—8; 18. Jansen 10—7;
19. Woltering 3—6; 20. Hulshof 8—6.

EEN NIEUW TIJDSCHRIFT

De padvinders van Vorden hebben een eigen
groepsblad het licht doen zien, de Dia-Koerier
(afgeleid van David I. Alford). De redaktiestaf be-
staat uit de heren B. Brandenbarg, E. Braam en
B. Turfboer.
Het is een gestencild boekje van 16 bladzijden,
hier en daar met een tekening verlucht. Het is
door de jongelui zelf gemaakt en bevat voor de
padvinders allerlei wetenswaardigheden en voor
de niet-padvinders zou het ook nut t ig / i jn dit blad
te lezen, daar men dan met het doel van de
padvinderij beter op de hoogte zou komen.


