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EEN NIEUWE DOMINEE IN MIDSLAND
Midden op het eiland Terschelling, dat elk jaar een
honderdduizend toeristen lokt, om er in hun vakantie
te genieten van de zee en het strand, de bossen, de
flora en de fauna van de ongeveer 4500 ha grote Bosplaat, ligt het dorp Midsland. Op zondag 10 januari
kreeg dit dorp, na een vacaturetijd van 18 maanden,
een nieuwe dominee en wel onze plaatsgenoot J. W.
Albers. In de morgendienst werd hij bevestigd door de
consulent Ds. C. G. Scheepstra van Hoorn, op Terschelling, die als tekst voor de bevestigingspreek gekozen had: Lukas 10 : 42 „Eén ding is is nodig". Aan
de handoplegging werd deel genomen door Ds. van
Zorge alhier. Om half acht des avonds deed Ds. Albers zijn intree. Hij preekte over: Marcus l
name over de woorden: ging Jezus naar Gahlea om
het evangelie Gods te prediken? De kerk was, ondanks
het minder mooie weer, meer dan vol.
Na de prediking werd Ds. Albers in zijn eerste gemeente begroet en welkom geheten door de dominee
van Wijnaldum namens de Classis Harlingen, door Ds.
Loor van Oosterbierum namens de ring en door l
Schepers van West Terschelling namens alle kerken en
kerkgenootschappen op het eiland Terschelling. De
burgemeester van Terschelling begroette hem namens
de burgelijke overheid. Ds. van Zorge bracht de groeten en de felicitaties van Vorden over en sprak de
wens uit dat men in Midsland wanneer men daar van
Vorden hoorde met blijdschap en dankbaarheid zou
zeggen: „Daar komt onze dominee vandaan".
Het was voor de gemeente Midsland en voor Ds. Albers en zijn vrouw en hun wederzijdse familie eer
vergefelijke mooie en goede dag.
CHRISTUS KONINGKERK, DORP VORDEN
Hoewel Vorden één parochie blijft is thans voor het
uitoefenen van de praktische zielzorg voor de Chnstu:
Koningkerk in het dorp Vorden op voordracht van de
Hoogeerw. pater Provinciaal der Minderbroeders te
Weert,'door Z. Em. Bernardus Kardinaal Alfrmk van
Utrecht, tot Rector benoemd de z.e. pater Dodu phus
Pans ofm. De ingangsdatum is officieel 7 januari l
doch de nieuwbenoemde zielzorger voor de Vordense
katholieken zal eerst de 13de of 14de januari aanwezig
kunnen zijn. Hij zal voorlopig zijn intrek nemen op d
Kranenburg.
Pater Pans, die op 29 sept. 1906 te Maastricht werd
geboren trad op 7 sept. 1928 te Kerkrade-Slenaken ir
de Orde der Franciscanen, legde op 8 sept. 1929 de
eenvoudige geloften af te Venray en de Plechtige Geloften te Wijchen op 8 sept. 1932. Hij werd op 31 maart
1935 te Weert tot priester gewijd, waarna hij de pastoraalcursus volgde tot 17 aug. 1936 en hierna tot assistent werd benoemd te Weert, Drachten en Woerden.
Van 1945 tot 1949 was hij gardiaan te Woerden, daarna werd hij praeses (H. Bonaventura, Leiden) en godsdienstleraar van 1949—1952. Tot 1955 was hij achtereen volgens Gardiaan en godsdienstleraar te Haarlem,
toen tot 1958 moderator van het meisjeslyceum te Haarlem en tot 1959 Rector van „Jerusalem" te Venray.
Van 1959—1964 was hij kapelaan a. d. H. Paschalis
parochie te Den Haag en vanaf 10-8-1964 tot aan ben
benoeming te Vorden kapelaan te Hardinxveld.
LEDENVERGADERING C.N.V.
Onder leiding van haar voorzitter, de heer B. Bekman,
kwamen de leden van de Chr. Besturenbond aangesloten bij het C.N.V. in ledenvergadering bijeen. De opkomst was goed. Hij wenste alle leden een voorspoedig
1965 toe.
Over het al of niet houden van een toneelavond in de
maand februari a.s. ontspon zich een levendige discussie. Besloten werd dat de besturen van de diverse afdelingen over een en ander een besluit zullen nemen.
Verder werd medegedeeld dat op 26 januari a.s. te
Zutphen een cursusvergadering van de Chr. Sociale
Jeugdorganisatie „Werkende Jeugd" zal worden gehouden. Hiervoor gaven zich een aantal leden voor het
bezoeken daarvan op.
De heer L. de Graaf uit Utrecht sprak vervolgens over
het onderwerp: Sociale Wetgeving en werkende jeugd".
Op zeer duidelijke wijze behandelde spr. de arbeidsongeschiktheid (ziekte, invaliditeit, ongeval), de Iverkloosheid (werkloosheidswet en werkloosheidsvoorziening), overlijden, ouderdom, medische hulp (over het
algemeen volgens spr. niet slecht geregeld) alsmede de
kinderzegen (kinderbijslag, welke geheel opnieuw is geregeld).
Een aantal gestelde vragen werden hierop uitvoerig door
spieker beantwoord.
De voorzitter dankte de heer de Graaf voor zijn medewerking aan deze leerrijke avond.

KERKDIENSTEN zondag 17 januari 1965

Na een rustperiode van meer dan een maand — door
de G.V.B, werden van half december tot half januari
geen wedstrijden vastgesteld — zullen de Rattianen a.s.
zondag de voetbalschoenen weer van de zolder kunnen
Medlerschool
halen. Mits de weersomstandigheden en de terreinge10 uur Ds. J. H. Jansen.
steldheid het toelaten kan er een aantrekkelijk programma worden afgewerkt. Ratti's eerste speelt thuis tegen
Geref. Kerk
een der kandidaten voor de kampioenstitel, t.w. Socii
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
uit Vierakker. Het belooft een spannend duel te worden daar Socii haar kansen op de bovenste plaats niet
R.K. Kerk dorp
wil verspelen, terwijl Ratti zeker alle moeite zal doen
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
om revanche te nemen op de in Vierakker geleden neDinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
derlaag.
R.K.''Kerk Kranenburg
Ratti 2 dat het in deze competitie bijzonder goed doet
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
(zij staat op de 5de plaats met 10 punten uit 7 wedIn de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
strijden), krijgt bezoek van Warnsveldse Boys 3 en moet
in staat worden geacht de puntjes thuis te houden. Het
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
derde elftal is vrij.
(alleen spoedgevallen)
Zaterdagmiddag komt Ratti A in actie tijdens de uitVan zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u wedstrijd tegen plaatsgenoot Vorden B.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tuwen
VOETBAL
half tien en tien uur 's morgens.
Na een rustperiode van 6 weken zal de competitie zonZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen dag a.s. weer een aanvang nemen.
Vorden I gaat op bezoek bij Zelhem. Ongetwijfeld ligt
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.
de 6—2 nederlaag aan het begin van de competitie de
Vordenaren nog vers in het geheugen. Momenteel staat
BRAND MELDEN t no. 1541.
Zelhem onderaan de ranglijst met 6 punten uit 9 wedBij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie) strijden. Vorden heeft 9 punten uit elf wedstrijden. Voor
de geelzwarten is er dus alles aan gelegen deze wedWEEKMARKT.
strijd te winnen, temeer daar Vorden en RKDVV de
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 48 biggen meeste verliespunten in deze afdeling hebben. Gezien
het spel van de laatste wdestrijden tegen Drempt en
aangevoerd. Er was kalme handel.
Pax mag de wedstrijd tegen Zelhem met vertrouwen
Prijzen van f 55.— tot f 65.—.
worden tegemoet gezien.
BURGELIJKE STAND van 6 t.m. 12 jan.
Vorden II krijgt zondag bezoek van koploper Dierense
Boys II. De eerste wedstrijd eindigde destijds in een
Geboren: d. v. M. D. Boon en M. Mijnhardt
Ondertrouwd: F. M. J. Wellink en P. H. Willemsen; 3—3 gelijkspel en wanneer het tweede zonder invallers
J. H. ten Elshof en H. H. Lijftogt.
aan de start kan verschijnen zit er ook nu best een geGehuwd : Geen.
lijkspel in. Vorden staat 3 punten op Dieren achter,
Overleden i J. de Vries, m. 73 jr. wedn. v. G. Bakker. met bovendien een wedstrijd meer gespeeld.
Vorden III gaat zondagmorgen op bezoek bij Be Quick
IV dat net als Vorden tot dusver 7 punten heeft verLOOP DER BEVOLKING
gaard, zij het dan dat Vorden twee wedstrijden minder
Op l januari 1964 woonden er in Vorden 3112 man- heeft gespeeld. Een gelijkspel is het minste wat we van
nen en 3121 vrouwen. Totaal aantal inwoners 6233. de geelzwarten verwachten. In deze 3e klas G staat
In de loop van het jaar werden er geboren 59 jongens Hercules I uit Zutphen fraai bovenaan met 18 punten
en 58 meisjes. Elders werden geboren 11 jongens en uit 9 wedstrijden.
6 meisjes. Totaal 70 jongens en 64 meisjes. In 1964 Vorden IV heeft a.s. zondag nog rust.
overleden in Vorden 20 mannen en 23 vrouwen, elders Het juniorenprogramma voor a.s. zaterdag luidt als
11 mannen en 8 vrouwen, totaal 31 mannen en 31 vr. volgt: Vorden B—Ratti A; Wilhelmina SSS A—Vorden
De natuurlijke groei gedroeg dus 39 mannen en 33 C. De overige elftallen hebben vrij.
vrouwen. Er vertrokkeh hi dt loop van 1964 uit Vorden 105 mannen en 144 ^•teVen, er vestigden zich 121
. „VORDEN"
CONTACTAVOND VOE1
mannen en 150 vrouwci^^o een economische groei
van 16 mannen en 6 vrouwVi. De totale aanwas bedroeg De voetbalvereniging „Vordei^^ield dinsdagavond in
dus 55 mannen en 39 vrouwen. Het totaal zielental op zaal Brandenbarg een contactavond waarvoor, vooral
us 3 167 mannen en 3160

OP SCHOENEN
BUITEN DE

OPRUIMING
Uitgezonderd rubberlaarzen

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist.

Extra
Opruimings
Editie
UITSTEKEND BANKSTEL
goede konstruktie
425,—
2 DEURS LINNENKAST
half lig, half hang
117,50
NYLON BEDSPREIEN
met voulant 2 pers.

44,50

BINNENVERING
matrassen 80 breed

39,75

Zeer voordelige
jongensblouses vanaf

3.3O

Tricot-nylon
herenoverhemden

8.95

Jongensjassen
prima verwerking vanaf

19,—

OPGENOMEN IN STAMBOEK

Door de Inspecteur van het N.R.S., de heer D. Terlouw,
werden de volgende dieren van het F.H. veeslag in het
stamboek opgenomen: W. A. Eskes, Vierakker, l koe
b-77; H. J. Meulenbi ugge, Vierakker, 2 stuks b 79,
b-77; J. J. M. Holtslag, Wichmond, l stuks b-78; J. H.
Breunisse, Wichmond, 3 stuks b-77, b-78 en b 79; A. J.
vTouwen-Cm. 632".
Geen wonder want er viel v r ^ ' ^ ware voetballiefheb- Zweverink, Vorden 2 stuks b-78, b-78; D. Beek, Vorjaar
50
huwelijken
volEr werden in het
ber wel het één en ander te L^^É n. Allereerst werd er den, l stuks bc+ 76; Zw. Regelink, Vorden C 27, 2 stuks
trokken.
een film vertoond over de \^^&i \\.-dstrijd Real Ma- b-78, b-78; V. Berenpas, Warnsveld C 10, 2 stuks b-77,
drid —Benfica die in 1962 i»Wn sterdam werd ge- b-78; H. v. Gijtenbeek, Warnsveld, 3 stuks b-78, b-77,
speeld. Daarna konden de aanmvigen een kijkje nemen bc+ 76.
VERKEERSCUR!^ VEILIG VERKEER
bij de training van Real, hetgeen ook zeer in de smaak
Van de heer G. W. Winkel, Vorden, 7 stuks b-78, b-77,
Ook dit jaar organiseert Xó^plaatselijke afdeling van viel.
b.79, bc+ 76, b-78, bc+ 76, b.79; J. W. Wagenvoort,
In
de
pauze
kregen
de
leden
een
consumptie
aangeboVeilig Verkeer de inmiddels beroemd geworden VerVorden
(l koe K S b.80) l stier b-?; H. Kapelle, Almen,
kecrssleutelcursüs, samengesteld door het Verbond van den, waarna het voor de junioren tegen 9 uur huis- l stuks (K S b.20); G. J. Harmsen, Almen, l stuks b-78;
waarts
geblazen
was.
De
senioren
bleven
nog
een
poosVeilig Verkeer en bestemd voor alle weggebruikers.
H. Schoneveld, Almen, l stuks b-77; H. J. van Til, VierDe cursus bestaat uit 6 lesavonden, terwijl de cursisten je bijeen. Trainer Jochemsen behandelde hierna enkele akker, l stuks b.79; H. J. Eggink, Vorden E 10, l stuks
hierna vrijwillig kunnen meedoen aan de Verkeerssleu- spel systemen zoals 4-2-4 systeem, aanvallend systeem, b-77; J. Lenselink, Vorden E 34a, 7 stuks b-78, b-77,
teltcst. De geslaagden ontvangen dan het diploma met slingerbacksysteem en het grendelsystéem. Aan de hand b-77, b.79, b-78, b.79, b-78; G. J. ten Bokkel, Vorden
bijbehorend draaginsigne. De cursus zal weer onder van tekeningen verduidelijkte de heer Jochemsen deze E 58a, 2 stuks b. 19, b-77; H. Bouwmeester, Vorden
spelsoorten.
leiding staan van wachtmeester Verheul.
E 80, 2 stuks b 79, b-77; H. Weenk, Vorden E 39, l
Daar deze cursus op zeer overzichtelijke wijze alle ver- Onder leiding van de heren Jochemsen en Rouwen- stuks b 79; C. D. Jansen, Vorden D 59a, l stuks b-77;
horst
werd
hierna
een
wedstrijd
gehouden
over
de
kenkeersvoorschriften en problemen belicht is zij niet alJ. W. Dinkelman, Barchem N 22, l koe (K S b+82);
leen bijzonder geschitk voor hen die examen gaan doen, nis van de spelregels. Hierbij bleek dat er op dit gebied H. J. Kaemingk, Barchem N 42, 2 koeien b 79, b 81,
maar ook voor die weggebruikers die hun verkeersken- nog veel te leren valt. Uiteindelijk legde de ploeg, be- l stier b- ; H. J. Gr. Nuelend, Barchem, stuks b-78,
nis willen bijhouden of eens terdege willen opfrissen. staande uit de heren D. Besselink, W. Buunk, J. Wester- b-79.
Belangstellenden verwijzen we naar een advertentie in veld en A. Velhorst, beslag op de eerste plaats met een
puntentotaal van 77. De winnaars werd een kleine atdit blad.
tentie aangeboden.
KAPELAAN G. WIENK ofm VERTREKT
Met ingang van 10 januari j.l. is kapelaan Gordianus
Wienk ofm alhier benoemd als assistent aan de St.
Willibrordusparochie te Ruurlo.
Kapelaan Wienk, die per 15 augustus 1962 als zodanig
aan de St. Antonius van Padua-parochie werd benoemd
heeft zich in de enkele jaren dat hij hier werkzaam was
zeer bemind gemaakt. Hij was geestelijk adviseur van
diverse verenigingen en heeft niet alleen op de Kranenburg maar ook voor de parochianen uit het dorp veel
zielzorgelijk werk verricht. Onder zijn leiding werd verleden jaar een begin gemaakt met de gespreksgroepen.
EEN GOED IDEE GEVRAAGD

10 pCt korting

RATTI-NIEUWS

Her v. Kerk
10 uur ds J. J. van Zorge. Bed. Hl. Doop
7.15 uur ds J. J. van Zorge. Jongerendienst

In deze krant staat een formulier afgedrukt, waarop
men zijn mening over de laatst gehouden Sint Nicolaasaktie kan geven. Gedurende de aktie hoort men vaak
kritiek en nu vraagt de winkeliersvereniging suggesties
voor de komende aktie 1965. Wij zijn benieuwd hoeveel
inzendingen er binnen komen of „blijven de beste stuurlui ook nu aan de wal staan?" De vereniging wil het
gaarne het publiek na de zin maken, doch dan moet
men met goed uitvoerbare plannen voor de dag komen!
BILJARTEN „DE 1JSSELKRING"
In de Onderlinge Biljartcompetitie van „De IJsselkring"
stelde Kranenburg l erg teleur door de 9—O nederlaag
die het kreeg te slikken in de uitwedstrijd tegen K.O.T.
l Wichmond, waardoor het een plaats op de ranglijst
zakte en nu de 10de is met 34 punten uit 10.
Het team van De Kets l blijft in afd. A de leiders op
de voet volgen en behaalde een flinke 7—2 overwinning uit tegen de Engel l te Steenderen. De Kets blijft
hierdoor derde met 52 punten uit 10 wedstrijden terwijl
de Zon l 5de is met 44 punten uit 9.
In de B. klasse moest de Zon 2 zich met 7—2 gewonnen
geven in de uitwedstrijd tegen den Elter l, Baronsbergen, terwijl het viertal van Kranenburg 2 met dezelfde
cijfers verloor van de Engel-reserves uit Steenderen.

DAMMEN

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtablettei?

Het eerste tiental van de Vordense damvereniging DCV
heeft op waardige wijze afscheid genomen van de clubcompetitie 1964/65.
De laatste ontmoeting, die in Terborg werd gespeeld
D.C.V. n
tegen Denk & Zet I, werd met 14— 6 door de Vordenaren gewonnen. Er ging slechts één partij verloren nl. Nam het eerste tiental van D.C.V. reeds eerder in de
die van Breuker tegen Th. de Jong.
week met een prachtige overwinning afscheid van de
De individuele uitslagen waren als volgt: Heersink— competitie, vrijdagavond won ook D.C.V. II haar laatNijenhuis O — 2; Heezen —Oukes O— 2; J. Lammers— ste wedstrijd tegen D.V.D. II uit Doetinchem met
P. van Ooyen 0—2; K. Walter—Geerken 1—1; Th. de 13—7. Stegeman was de enige Vordenspeler die zijn
jong— Breuker 2 —0; Leymes—Wansink l — 1; Plukker partij verloor; 5 partijen eindigden in remise waarvan
—Ter Beest 1—1; Lenkhof —Wentink O— 2; G. Hee- 2 reglementair.
zen—C. van Ooyen l — 1; G. Leizer—Norde O — 2.
De individuele uitslagen waren als volgt: H. W. EsseD.C.V. heeft uit de 9 gespeelde wedstrijden 10 punten link—S. Laks 2—0; J. Norde—A. Nikkels 1—1; C. W.
behaald. Kampioen in deze afdeling is geworden D.V.D. Hesselink—G. Huntink 2—0; J. Wiersma—J. v. d. Meyuit Doetinchem.
den 2—0; J. J. van Dijk—G. Gaasbeek 2—0; G. W.
Hulshof—H. Bos 1—1; P. Roozendaal—P. Westhoff
1—1; E. Z. Stegeman—G. Th. Faber 4—2. Bord 9 en
JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP
10 reglementair remise. Kampioen in de afdeling van
Op zaterdagmiddag 16 januari zal in Arnhem een begin DCV II werd het Hengelose D.C.H. L
worden gemaakt met het jeugdkampioenschap van Gel- Voor de onderlinge damcompetitie van D.C.V. werden
derland. District Oost zal hierbij vertegenwoordigd wor- vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden geden door de spelers J. W. Heuvink uit Warnsveld en speeld: B. Wentink—C. van Ooyen afg.; S. Wiersma—
H. J. Klein Kranenbarg uit Wichmond.
J. Klein Brinke 2—0; Klein Lenderink—Hulstein l—1;
Jansen—Ter Beest l—1; Oukes—P. van Ooyen l—1.
Voor de jeugdgroep werd gespeeld: W. Wassink—A.
Bos 2—0; J. Leunk—Mokkink 2—0; Heersink—M.
Dijkman 2—0; W. Bos—Bargeman O—2; R. Bos—C.
Borgonje 2—0; Rietman—J. Borgonje l—1; A. Wassink—Keune 2—0; J. Leunk—Geerken afg.; KI. Ikkink
en
nimmer
ruw
of
schraal
Tube1 6 95ct
—Mokkink 2—0.

Prcechf handen
- °-

Hamea-Gelei

BIOSCOOP
PROT. KLEUTERSCHOOL
Met een 15-tal nieuwe leerlingen van de Prot. Chr.
Kleuterschool ,,De Springplank" werd donderdag het
tweede lokaal in gebruik genomen, waarvan mevr. Boddendijk de leiding heeft.

Zondagavond komt de film ,,De veroveraars van de
Pacific", met de Flying Leathernecks, die om hun heldendaden te land, ter zee en in de lucht in de strijd
tegen de Japanners beroemd zijn geworden. Het zijn
mannen die de dood trotseren in het vervullen van hun
harde taak.
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WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN

VORDEN

T E L E F O O N 1314

op medische leest geschoeid!

Wullink's schoenhandel

ingebouwd
voethed

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

V.A.M.C. „De Graafschaprijders'
en Veilig Verkeer Vorden

FILMAVOND
verzorgd door de
Benzine Mij. „ESSO"
op dinsdag 19 jan. as.
's avonds 8 uur
zaal Bakker

EETKAMERSTOEL met skaileer

39,50

Siemerink

BOEKENKAST

vanaf

64,-

Vorden

BERGMEUBELEN

,,

140,—

FAUTEUILS

„

89,-

ROTANSTOELEN

,,

BIJZETTAFELS

„

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar
Foto Zeylemaker
Houtmarkt 77.
Zutphen

a.s.

HAÏT11 - Sociï 1
AANVANG 2 UUR

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 18 januari 1965
lO'—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes, MotorOveralls, 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 e.iz.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12,—. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.
Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen 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 I Onder garantie. Extra goedkoop I
Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.
Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ringen steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.
Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongensschoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge bruine Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.

een

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

5 1 / 2 %rente

voor 3 cent per cm
GORDIJNSTOF
VITRAGE
COCOS
BALATUM
LINOFELT
TRETFORD
B A L A T R E D EN TAPIFLEX
LINOLEUM

•

MOOIE DESSINS

•

KLEURECHT

•

EN LAGE PRIJZEN

met geborduurde rand
vanaf 2,15

Inlichtingen: W.tefHaaf
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

Bupro-gas

Katoen- en
Terlenka vitrage
p. m op 90 br.

Het gas voor ledereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

DAMESSCHOENEN

Telefoon

H. Lijltogt, B. v. Hackf.w. 31
Assurantiekantoor

kocht u nog nooit

G. W. EIJERKAMP

Alle soorten legerkleding o.a.:

Zoekt u voor uw geld

36,-

Gordijnstoffen

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres j Tel. 1306

14,75

zeer lage

AUTO-VERHUUR

Geen toegang beneden de 16 jaar.

Zondag

MEUBELEN

OPRUIMING

Elk paar verpakt in leuke "kijkdoos"!

1386

zo voordelig dan nu

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen

bij ons in de

Met T.V. geen gokje wagen
't Beste: Bredeveld gaan vrage

Wouda's Baby biggenmeel
Een gezond zakje voer, licht
verteerbaar en rijk aan v i t a m i j

hypotheken
en

OPRUIMING
Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

financieringen

Te koop gevraagd:
nuchterestierkalveren
voor het raesthok.
Boers' Vee- en Varkenshandel. Vorden
Zutphenseweg C 67 d

Tel. 1408.

A. W. DENK
Zutphenseweg C
Telefoon 1327

N. H. PLEEGGEZINNEN
GEZOCHT

Ook in 1965
de beste bromfiets
Wij ontvingen de nieuwste modellen
Komt eens kijken bij uw Berini-dealer

BARINK
Nieuwstad 24

voor jongens en meisjes in de
schoolgaande leeftijd, die buiten
hun schuld niet meer, of voorlopig niet, bij eigen ouders k u n n e n
worden opgevoed.
Brieven onder letter B bureau Contact

f 1.65 per

Nieuwl Rubberlaarzen, iets speciaals f 12,—.

fles

KEUNE

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

ENORME

KEUZE

Elk tweede pakje Spar-thee
59 et - 6 et zegelkorting
l blik kapucijners van 72 et nu 62 et - 6 et
200 g. Pariser worst van 106 et nu 85 et - 8 et
l grote dweil van 79 cent nu
69 et - 7 et
1 p. Spar margarine
45 et - 9 et
2 p. Spar rijst
132 et - 26 et
l p. chocolade hagelslag melk
85 et - 17 et
l p. chocolade hagelslag puur
80 et - 16 et
l rol Spar Marie
58 et - 12 et
l blik Goulash
140 et - 28 et
1 z. Spar drop
45 et - 9 et
200 gram gek. Gelderse worst
89 et - 9 et
200 gram gebr. gehakt
89 et - 9 et
200 gram boterhamworst
59 et - 6 et
2 blik erwtensoep
198 et - 20 et
3 blik sperziebonen v
225 et
l kilo Zeeuwse uien
39 et

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon

1379

Vanaf heden tot en met
zaterdag 23 januari

stelten

een huis

A.J.A.Hel ink
ZUTPHENSEWEG 14

-

WONINGINRICHTING

-

TEXTIEL

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

Jacob Willem Buunk

Bejaardenkring

en
Johanna Berendina Nieuwenhuis

Wij

hebben het genoegen u, mede namens W
Willem Lambertus Marinus
w wederzijdse ouders, kennis te geven van u
(Bert)

K

L. M Langwerden
..
J. LangwerdenN
Regelink X
Hetty
..
Vorden, 23 dec, 1964. >
Wildenborch. D 73,
X

X

Geboren :

Yssebrand Jan
zoon van

hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats vinden op dinsdag 19 januari om 11 uur ten gemeentehuize te Vorden.

v
Q
r
w
u
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in Q
de Herv. Kerk te Vorden, door de n
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
X

Mej.

Arriëns brengt een bezoek

Veilig Verkeer, Vorden
Op maandag l febr. hoopt

Q

Toek. adres: de Boonk 35, Vorden.

Q

Verkeerssleutel-cursus

J

Receptie van 4—5 uur in hotel
„Het Wapen van Vorden",

w

en
X

*

Jantsje Muis

X

V geven mede namens wederzijdse ouders W
w kennis van hun voorgenomen huwelijk, w
De voltrekking van het huwelijk zal v
.. D.V. plaats hebben op woensdag 20 f
\ januari om 2 uur in het gemeentehuis f
X te Vorden.
X
U
.. Kerkelijke inzegening om 2.30 uur door Q
Te koop wasmachine A de Weleerw. Heer Ds. }. D te Winkel /
met motor, in prima X in de Geref. Kerk te Vorden.
X
staat, en een 3-gaats
Q Zutphen, Marschpoortstraat 8
kookkachel. crème.
G. van Ark. Telf.6651 n Vorden, Insulindelaan 20
X Januari 1965
X
Wildenborch.

X
X

Te koop 100 L vaten Q Receptie van 4 15 — 5.30 uur in hotel
A „Het Wapen van Vorden'' te Vorden.
a f 0.75 per stuk.
,
N. V. Chroomlederfa- X1 Toek.
adres: Zelhemseweg C 28, Ruurlo
briek v/h H A Albers

Q
n
X
Q

Opave voor deelname tot zaterdag 23
jan. doch gaarne zo spoedig mogelijk
bij Wachtm. Verheul, H. K. v. Gelreweg 35; Politiebureau, Raadhuisstr. 5
of bij de Heer Joh. J. van Dijk,
Julianalaan 2

A. G. F. Lichtenberg

Te koop klein kippen»
w
hokje met pannendak
geschikt voor krielen.
Burg. Galléestraat 23, X
Vorden
<
X
Te koop vers gedorst
ROGGESTRO.
X
L E. Steeman, B 5
X
Vorden
..
Te koop een vierdel \
X
van een PINK.
H. Besselink, D 112 X

X.,
X
X
W
Q

en
E. M. Lichtenberg-Pietersen

w

Ter gelegenheid daarvan zal uit dankbaarheid een H. Mis worden opgedragen op 17 januari 1965 te 10.15uun
in de Christus Koningkerk te Vorden ^
y
Voeden, januari 1965
Nieuwstad 61
X
X
Receptie op 18 jan 1965 van 17.00- W
18.00 uur in hotel Bakker te Vorden Q
1

l

X

ven is de wens van hun dankbare
kinderen en kleinkind

2 tomen zw, BIGGEN V Vorden, januari 1 965
te koop. B Momberg.
j Hertog Karel van Gelreweg 10
Noordink E 57.
Hengelo (G)

Bijverdienste

A. BLIKMAN

Bestel vroegtijdig
uw
HAANTJES
f 1.60 p. Y2 kg

KIPPEN
f 1.30 p. Y2 kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
tel. 1283

tel. 1214

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

129
99
69

Dubbele sperziebonen deze week 2 literblikken voor
Appelmoes van goudreinetten 2 literblikken voor
Rode bieten literpot voor

138
109
59

DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

BIJ ELKE KILO SUIKER 2 PAK KOEKEN VAN
120 CENT VOOR 95 CENT

NIEUWVELD N.Y.

Ontwikkelingsavond
Op vrijdag 22 januari
zal de heer Ligters uil
Doetinchem, van de
Rijksvoorlichtingsdienst, spreken over:

Aanvang 'savonds 7.30
uur in zaal Schoenaker
te Kranenburg.
De besturen der 3 standsorganisaties

125

119

WAARDEBOON

een net persoon

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

voor enige uren per dag of
enige dagen per week.

Fa. J. W. ALBERS
Vorden

Nieuwstad 5

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 16 januari

dansen
Orkest: „The Moodchers"

Wilt u vlug en prettig
F

OPRUIMING

leren autorijden

^L^dan is hier uw adres. Wij
' F O R D CORTINA.

—

lessen in een nieuwe
De auto van het jaar.

in hoeden, mutsen,
sjaals en
handschoenen
vanaf heden donderdag
t m. zaterdag 23 januari

Kroneman-Jörissen
Burg. Galléestr. 9, Vorden

Garage Driekus Groot Jebbink
Nieuwstad 45

VORDEN

-

Telefoon 1 3 0 6

PALTHE Insulindelaan 8
geeft op alle te stomen, te verven
en te stoppen goederen

Tevens opgave bij-G. Bultman,
Hendrik van Bramerenstraat 14 - Vorden

vanaf 11 jan. t.m. 22 jan. a.s.

gebracht

10 pCt korting

HET B I N N E N H U I S
WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN

VORDEN -

TELEFOON 1314

UW GORDIJN NU VOOR LAGE PRIJZEN

Fantastich voordelige aanbieding
in

damesbontlaarjes
Natuurlijk in de

Boerderijenbouw en Stalverbetering

79
59

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
ONTVANGT U l GROTE ZAK GESORTEERDE
WAFELS VOOR 49 CENT

vraagt voor haar afd boekhouding

AGENTSCHAP
A Polman

6. M. v. L
C. B. T. B.
A. B. T. B.

79
105

Framboosjes heerlijk voor de bowl per potje nu
Zuivere Hawaiian ananas 2 blikken voor

METAALWARENFABRIEK

Pluimveebedr. „de Driesteek"

Driesteek l Warnsveld
telef. (05750 4765

Ant. Huninks rookworst met 500 gram zuurkool samen voor
Boerenmetworst 200 gram
Boterhamworst 200 gram

Grote zak met 250 gram Supertoffee's nu voor
Dubbele pakken custard slechts
Chocoladehagel 500 gram
Goudgele slaolie per fles

Miep, EUy,
Bea en Anja

Tekoopvolbl. M R.IJ ^fc•"^y* •*-^**"'^«*~-"^y "•^r*" •*^^""'^y""^^*~^^y ^^^^ "^^^* ~*^^' ~^%f~ ~**&~ ~"^^^ tffc
drag. VAARS. Moeder S, hoge productie.
H. J. A. Garsen, Leestenseweg 26, Leesten
Telefoon 05750-5169 Q Op vrijdag 22 januari a. s. hopen onze Q
n lieve ouders en grootouders
Te koop vierdels van
A. Vreeman
een dikke VAARS.
en
H. Derksen. Polw. 7,
H. J. Vreeman-Stapper
X
Wichmond.
X
hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken. Q
Te koop BIGGEN.
^
w FA
Uat ze nog lang gespaard mogen blij- w

ééndags kuikens en
8-weekse hennen

45

De totale cursuskosten bedragen voor
de leden f 6,—

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blijve^
is de wens van hun dankbare kinderen

10O
79
49

Zuivere Italiaanse Vermouth per litersfles 350 cent, tijdelijk
hierbij l fles Vruchtenwijn voor

Bekendheid met doorschrijfsysteem
vereist.

houten, prima kwali- u
w
teit. G. Weulen Kra- Q Op maandag 18 januari a.s. hopen onze '
nenbarg, Ruurloseweg \ lieve ouders
Vorden.

Iedere week aan te
bieden:

Zolang de voorraad strekt!!!! 8 stukken toiletzeep
2 bus geconcentreerde bleekwater van 94 cent voor
4 rollen closetpapier

De tijden te regelen.

Te koop grote partij
spoorbiels en wissel-

Kranenburg

uur in het Nutsgebouw.

weer te beginnen met een

,

DE zaak van Vorden en omgeving

a.s. om 2.15

X

Hans Wenke

Joh. Wesselink,

januari

Wachtm. Verheul in zaal Eskes

Vorden, 2 jan 1965
„de Wiersse", E 131

Te koop 2 zw.b. nuchtere vaarskalveren
D. Klein Bramel,
C 112, Tel '534.

21

Q Vorden, januari 1965
n Almenseweg 2
X Het Hoge 15

A. Aaten-v. d. Veen
R. Aaten

Gevraagd per l febr.
een net meisje voor
hulp in de huishouding
voor dag of dag en
nacht, Meerdere hulp
aanwezig.
Mevrouw
Breukink, Hoflaan 8,
Dieren.
Aanmelden 's avonds
na 7 uur.

donderdag

ALBERS zelfbedieningzaak

beginnen weer op

GORDIJNSTOFFEN
vele dessins gaan voor u in de
opruiming voor

3 cent per cm
Zeer voordelig en kleurecht

Dekens 100 pCt wol
met flinke at prijzingen

OPRUIMING
bij

Koop nu uw warmte voor lage prijzen
l persoons en 2 persoons,

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Dormibella Fibrenka dekens lp. 17,50

HET WEER IN 1964

OPENING

(van onze weerkundige medewerker)

Zaterdag 16 januari a.s. openen wi) een nieuwe afdeling
van ons bedrijf, waarin zijn ondergebracht

een moderne Shell service station;
een reparatie-afdeling voor bromfietsen, welke met de nieuwste
gereedschappen is uitgerust;
een ruim voorzien onderdelenmagazijn.
Verder kunt u de nieuwste typen

Opel personenauto's
bezichtigen en de modellen 1965 van

rijwielen en bromfietsen
We stellen het zeer op prijs u een en ander te mogen
tonen van 2-8 uur namiddag.

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12-14 • Vorden

Subdealer Opel automobielen
Dealer Sparta, Kreidler, Honda, Empo, Gazeile
Touwtrekver. „Warken"

Voor spoedig gevraagd

een flinke hulp in de smederij
H. VAN ARK

Zaterdag 16 januari

DANSEN
bij „de Uitrusting", Eefde

Burg. Galléestraat 7, Tel. 1554.

Nutsgebouw™
Telefoon 1500
VORDEN
Jac. Miedema - Deventer

Zondag 17 januari, 8 uur

De veroveraars van de
Pacific
(Flying Leathernecks)
met John Wayne en Robert Ryan
Van Guadalcanal tot Okinawa was de
hemel rood van oorlogsvuur!
Toegang 14 jaar
Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Aanvang 7.30 uur
Muziek „Mosquito's" Groenlo.

Reklame ^dagavond en zaterdag
200
200
200
250
500

gram
gram
Jj^
gJHi
gram

tongeworst
60 et
hoofdkaas
60 et
boterhamworst 60 et
fijne rookworst 100 et
vet spek
75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Zo spoedig mogelijk gevraagd een

ervaren trekkerchauffeur
of aankomend.
Desgewenst intern.

Loonbedrijf KORENBLIK
Dennendijk 6, Warnsveld
Telefoon (05750) 5271

De beste merken

HERENSCHOENEN
voor de helft van de
prijs,
vindt u bij ons in de

de haardolie
van
Nederland N.V.

Fina

OPRUIMING
Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Marktvereniging Vorden

SUBSIDIE•AANVRAGEN

Verkoopadressen:

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg
Vorden - Ruurloscwcg 47 • Telefoon 05752-1217

(FÜÜ!

uit de verloting 1964 dienen uiterlijk
30 januari a.s. bij de secretaris,
Zutphenseweg 81, te worden ingediend.
De Marktcommissie

In Heinekenszand (Zeeland) en Ypenburg (Zuid-Holland) viel 159 mm regen. Het was een zeer droge maand
voor de Oostelijke helft van ons land.
Er waren vrij veel mooie en warme dagen. Een topdag
was zaterdag 13 juni met als maximum 34 gr. C. in
Venlo. Gemiddeld viel over het gehele land 89 tegen
normaal 54 mm regen en in De Bilt mat men 214 tegen
normaal 223 uren zon. In Zuid-Limburg ruim 20 uren
meer zon dan normaal.
Juli's eerste helft was de meest koele van deze zomer.
Daarna hadden we in de bouwvakantie veel goed en
Pittige winter
zomers weer. Zaterdag 18 juli was weer een tropische
De w i n t e r begon al op 3 december 1963 met vorst topdag met 36.6° C. in Venlo. De meeste regen in één
die tot Tweede Kerstdag voortduurde. Op 15 decem- etmaal kreeg op 22 juli Oostelijk Terschelling, namelijk
ber werd in Zuid-Limburg de laagste temperatuur van 58 mm. Gemiddeld over het gehele land viel 54 tegen
-16 gr. C. gemeten. Negen sneeuwclagen telde De Bilt normaal 77 mm. Aan de kop stond Den Oever met 104
in december en op vier dagen vroor het daar meer dan min en Zuid-Limburg mat slechts 15 mm. 188 Uren
tien graden. Een droge maand met gemiddeld 15 tegen zon tegen 198 normaal. Een zomermaand, die in het
normaal 61 mm regen. Wél zonnig, namelijk 75 uren Zuid-Oosten veel warmer en zonniger was dan in het
zon tegen normaal 41 uren. Januari telde twee vorst- kustgebied. Ook augustus was in het Westen te nat.
perioden met 18 januari als de koudste dag. Op 12 ja- Hembrug stond met 139 mm boven aan; onderaan met
nuari viel er veel sneeuw in het Zuid-Westen en totaal 25 mm Biervliet. Gemiddeld over het gehele land viel
over het gehele land gemiddeld 20 tegen normaal 64 mm 72 (normaal 82) mm regen. In De Bilt 182 tegen norneerslag en in De Bilt telde men 45 (normaal 56) uren maal 186 uren zon en de meeste regen op een dag,
zon.
54 mm, werd op 19 augustus te Vleuten in Utrecht geIn februari kwam er tussen 17 en 22 nog een korte meten.
vorstperiode voor, waarbij op het vliegveld Eelde op De zomer in zijn geheel was in De Bilt 0.5° C. te koel,
20 februari nog 13 graden vorst werd gemeten. Op 23 er waren 584 tegen normaal 607 uren zon en gemidfebruari ontstond plotseling warme lucht, die de laatste deld over het gehele land viel 215 tegen normaal 213
februariweek een lentekarakter gaf. In Brabant was er mm regen. Een tropische dag was 27 augustus met 36
op 25 februari al een maximum van 17 graden. Gemid- gr. in het Zuiden.
deld viel er 29 tegen normaal 51 mm regen en in De
Gunstige herfst
Bilt mat men 73 (normaal 69) uren zon.
Zo gaf de winter in zijn geheel te De Bilt een gemid- De h e r f s t verliep zeer gunstig. Voor het eerst na
delde maximumtemperatuur van 3.7 gr. C (normaal 5.6 vier jaren eens geen moeilijkheden bij het binnenhalen
gr. C) te zien; 193 uren zon (normaal 166 uren) en over van de oogst. Een zonnige en zomerse septembermaand,
het gehele land 64 mm neerslag tegen 176 mm nor- die eerst na de eerste helft snel afzakte. In De Bilt 172
tegen normaal 146 uren zon. Op 14 september in Limmaal. Een te koude, vrij zonnige en droge winter dus.
burg nog een maximum van 32 graden, hetgeen na 1949
Zomerse mei
niet meer was voorgekomen. Gemiddeld over het geDe l e n t e begon in maart te koud met 12 vorst- en 7 hele land viel 61 tegen normaal 72 mm regen. Op 5
sneeuwdagen. Op 9 maart werd nog 9 graden vorst ge- september (op een zaterdagmiddag) werd in Culemborg
meten en de zon scheen in De Bilt 99 (normaal 127) nog een dagsom van 76 mm regen gemeten, buien,
uren. Neerslag 41 (normaal 42 mm) en een gemiddelde waarover ook het Aalmeerse bloemencorso nog kan
maximumtemperatuur, die ruim drie graden onder nor- meepraten. Maar afgezien hiervan een mooie septemmaal lag. Wij kunnen stellen, dat maart l l >64 de meest ber.
teleurstellende maand is geweest. April begon ook te Oktober begon ook volop zomers en zonnig, maar einkoud, maar na de 15e werd het warm en op 19 april digde bijzonder somber met mist en in het midden van
werd in Noord-Oost-Groningen al 25 graden gemeten, de maand een periode met tal van zware buiten, waaren was het dus een zomerse dag. Neerslag 57 tegen nor- door plaatselijk in het Westen meer dan 150 mm regen
maal 45 mm en in De Bilt 129 (normaal 164) uren zon. werd gemeten. In Alkmaar zelfs 190 mm tegen norOver de meimaand alle lof. Een wat aar/.elend begin, maal bijna 90 mm.
maar vanaf de 12e mei werd het zomers. In De Bilt Ook november begon met hogedrukgebieden, rustig
14 dagen met een maximum boven 20 graden. Zeer weer met mist en te koude lucht. Soms al nachtvorsten
groeizaam en ideaal voor vroege vakantiegangers. De tot -4 a -6 graden, waarbij de grond hard was en het
Bilt kreeg al 4 dagen temperaturen boven 25° C. en ijs op de sloten lag. Op 13 november kwamen de detotaal 237 tegen normaal 210 uren zon. Droog in het pressies weer aan bod met regen, wind en zachte lucht.
Westen en Zuiden van ons land (15 tot 30 mm neer- De bomen behielden hun bladeren lang en het vee kon
in de meeste provincies langer dan normaal in de wei
slag).
De lente in haar geheel 'was 0.7 graden te koud met blijven.
in De Bilt 465 tegen^Mpiaal 501 uren zon en gemid- Een j a a r , waarop, wanneer wij van de normaalcijfers
deld over het gehele ^^134 (normaal 136) mm regen. uitgaan, niet veel in ongunstige zon kan worden aanEen voor de land- er^Bdbouw goed voorjaar.
gemerkt. Het kan wat zonneschijn en temperatuur betreft beter, maar daar wij sinds 1959 eindelijk weer eens
Groeizame zomer
de goede kan zijn uitgegaan, willen wij hopen, dat 1965
De z o m e r was na 1959 niet meer zo warm geweest eenzelfde stap in deze gunstige richting zal blijven zeten na 1955 niet meer zo groeizaam, want er kwamen ten.
geen nadelige droogt^fckxlen voor. J u n i kenmerkte
zich in Zeeland en ^KHolland door te veel regen. (Nadruk verboden)
Groeizaam en beter dan in de vier voorgaande jaren
Gaan wij het jaar 1964 vergelijken met de vier hieraan
voorafgaande jaren, dan „niets dan goeds". Een pittige
winter, waarin vrij veel is geschaatst, een zomerse meimaand, een zeer groeizame en ook voor de vakanties
gunstige zomer, een zonnige september en een vrij
rustige herfst. Toch een jaar, dat gemiddeld iets naar
de te koude kant uitviel, te weinig uren zon bracht en
voornamelijk in het Westelijk kustgebied, vooral in de
zomer, te regenrijk verliep.

EXPERIMENT TE^AGENDER GESLAAGD

(Slot)
't Eten naor baoven brengen, molenaars
De nieuwe molen wordt in hoofdzaak beheerd door
vader Antoon en zoon Frans Gunnewick, zoon Jan zit
meer in de handel, al kan gezegd worden dat ook zijn
hart warm klopt voor de prachtige zeiler. Frans Gunnewick is ook al meer dan dertig jaar molenaar en heeft
de liefde voor 't bedrijf weer op zijn kinderen overgedragen, want de jeugd bezit al diverse plakboeken
vol met mooie molenfoto's van alle windstreken. Het
molenaarsvak vereist ook liefde en toewijding. De
Gunnewicken bezitten ze in hoge mate. Als er wind is
draait hun molen. Ook bij storm, bij wind — kracht
acht of zelfs negen, wordt rustig doorgemalen; alleen
als er onweer dreigt wordt de molen stilgezet en verankerd. „Het zol toch zunde en jammer wen", zegt
Senior, „de wind nutteloos door d'hekken te laoten
vleegen. Dan mut het ètten maar naor baoven 'ebracht
worden; als er wind is mut d'r 'emalen worden! Ik heb
er voor gezorgd dat mien zoons het vak deur en deur
kent", zo vervolgt hij trots. „Maar bijna niemand van
de jongeren is tegenwoordig mulder van professie". Als
oorzaken noemt hij: Ie. de crisis van de dertiger jaren
en de toen wel zeer goedkope gasolie van nog geen 2
cent per liter. En als 2e. oorzaak noemt hij grimmig:
Wageningen! „Ja, zet het mar gerust in de krante
meneer. De Molenaarsschool in Wageningen is dé grote oorzaak van deze tijd! Als de jonge mensen daar twee
jaar geweest zijn, dan zijn zo zogenaamd volleerd, maar
van het muldersvak verstaan ze geen snars. Geen steen
kunt ze scherpen. Ze bunt meneer, maar geen mulder!"

MARKTAANVOER 1964
Gedurende het afgelopen jaar werden aan de wekelijkse markten 2230 biggen en 50 runderen aangevoerd.
Wegens het heersen van mond- en klauwzeer waren de
markten van 20 maart tot X mei 1964 gesloten.
WINST EN VERLIES VOOR VORDENSE
BILJARTERS
In klasse C I van het biljartdistrict Zutphen en Omstreken won KOT I van Poorte I met 4—2. De gedetailleerde uitslagen waren B. Kroes 197 (197)—J. KI.
Hekkelder 180 (290); H. de Boer 110 (146)—W. Pardijs 262 (262); W. v. Praag 59 (l 18)—J. Wijnbergen 125
(125).
In klasse C II verloor KOT II van Voorst III met 2—6.
De persoonlijke uitslagen waren: G. Hellewegen 101
(101)—T. Bruggink (64 (84); S. Huizinga 74 (92)—A.
Bruggink 84 (84); H. Visser 79 (84)—G. H. Dekker 84
(84); B. v. d. Straaten 69 (84)—H. Koenders 84 (84).
In klasse C III behaalde KOT III een 8—O overwinning
op Poorte IV. De gedetailleerde uitslagen waren B. Seesink 76 (76)—A. J. Mey 59 (84); Joh. Jansen 76 (76)—
D. Peters 35 (84); G. Massen 76 (76)—G. v. Bemmel
66 (67)—H. Zweverink 67 (67)—R. Kalf 66 (67).
KOT IV verloor in klasse C IV van Voorst IV met 6—2.
De persoonlijke uitslagen waren: Jansen 46 (58)—G.
Hendriksen 48 (48); A. Dijkman 42 (48)—J. Romeijn
29 (29); Joh. Vriezekolk 48 (48>—J. Spiegelenberg 26
(29); G. Sleurdink 21 (38)—J. Blusser 29 (29).
Tn klasse C III heeft het Bierhuis II y.ich uit de competitie teruggetrokken, alle gespeelde of nog te spelen
wedstrijden tegen dit viertal zijn hiermede vervallen.
RECTIFICATIE.

„Rendabel malen"
Zo draait daar in Vragender het bedrijf voorspoedig:
als er maar een zuchtje wind is, (windkracht l—2 is
„de zwakke", 3—4 de „matige" wind die de Bilt aangeeft), draait de molen met de fokwieken al op eigen
kracht, — is er volkomen windstilte of een erg ongeregelde, zwakke wind, neemt de dieselmotor de arbeid
over. Wij hebben de vraag gesteld of deze nieuwbouw
en het aldus gemoderniseerde maalbedrijf rendabel vermag te werken. Het antwoord van de molenaars in
Vragender luidt bevestigend. „Zoals wij het hier gebouwd hebben, met drie koppels stenen, met silo's,
schroefelevators e.d. zo draait de zaak efficiënt. Wij
hebben dagen, vooral als 't stormt, dat we wel 16 ton
mais, gerst, rogge, en haver per dag malen met twee
koppels stenen." Ziedaar een met succes bekroond
voorbeeld, dat veelvuldig navolging zou moeten vinden!
Wij wensen de familie Gunnewick, Senior en Junioren,
toe dat het hun verder met hun fraaie molen „vóór
de wind" mag gaan, dat „De Vier Winden" hun molen
op gang zullen houden en dat het alle toegewijde mulders mag gaan naar het mooie gedichte van Huygens:

In ons overzicht „Vorden 1964" stond vermeld dat
de O.L. Dorpsschool het schooldamtoernooi had
gewonnen. Dit is echter niet waar; zowel de
meisjes als de jongens van de Bijz. school op Het
Hoge toonden zich de meerderen. Ere wien ere
toekomt!

Die 't ambacht welverstaet daer hij van leven moet,
En die 't niet wel alleen maar wel en geerne doet,
Geniet het hoogst geluk dat hij op aerden kan begeren,
Hij spoedt en spoedt met vreugd
En wint, en wint met eren.
(Rights reserved)
H. VAN DORSTEN.

Solicitaties aan ons adres:
Oostzeestraat 2, tel. 05750-3341

„V l V O" Ackerman en Kamphuis N.V.
Groothandel in Levensmiddelen, Zutphen.
Wegens uitbreiding van ons bedrij f vragen
wij voor onze orderafdeling in ons magazijn

een flinke jongen
Onze voorkeur gaat uit naar een persoon
van 16 - 25 jaar, die na inwerking in staat
is zelfstandig en accuraat te werken.

's Avonds na kantoortijd :
Boonendaal 30, Warnsveld, tel. 05750-4C64

