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Raadsvergadering
STROOMBOUW ONDERHANDS AANBESTEED
DISCUSSIE OVER HUURVERHOGING BEJAARDENWONINGEN
ONAANGENAME BRIEVEN
GEEN SUBSIDIE VOOR „DE KNUPDUUKSKES"
WAT ONDER DE VOORZITTERSHAMER DOORGING
AANEN VERKOOP GRONDEN
VORDEN KRIJGT TELEFOONCEL

s.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

Tijdens de vorige week woensdagavond gehouden
raadsvergadering, waarbij de heren Meyer en
Schurink" afwezig waren, werd de raad voorgesteld tot het onderhands aanbesteden van 72 woningwetvoningen te besluiten.
In maart j.l. besloot de raad reeds om deel te
nemen aan het woningbouwprojekt ,,Stroombouw
Achterhoek". Dit bouwplan maakt het n.l. mogelijk de woningen aan te besteden voor de toegelaten
bouwprijs. Coördinator bij de uitvoering van
dit projekt is de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten. Na langdurige onderhandelingen heeft dit
Bouwfonds met de Aannemingsmaatschappij
Lammers & Kok N.V. te Enschede overeenstemming bereikt over de aannemingssom. De raad
ging met één en ander akkoord en stelde ƒ 1.507.
671,29 beschikbaar voor de bouwkosten en ƒ 248.
198,40 voor de grond. De heer Bannink zou wel
gaarne zien dat er van gemeentewege toezicht op
de bouw wordt uitgeoefend. Deze mensen letten
het meeste op, vond hij. De heer Bannink was tot
zijn opmerking gekomen omdat in de Staringstraat thans al bij sommige gemeentewoningen de
schoorstenen vernieuwd moeten worden.
De heer Bannink werd medegedeeld dat de N.V.
Bouwfonds Ned. Gemeenten, die dus als toezichthouder zal optreden, een zeer goede naam heeft.
De heer Lenselink voegde hieraan nog toe dat bij
de bouw van woningwetwoningen de prijzen als
een citroen moeten worden uitgeknepen; dit geldt
evenwel niet voor de Bouwfondswoningen.
Discussie over huurverhoging bejaardenuoniiitfen
Van het bestuur van de Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden werd de goedkeuring van de raad
gevraagd van de balansen van het bejaardencentrum van 1963 en 1964 alsmede de begroting 1965.
De heer Wesselink was van mening dat dit alles
te laat was ingediend. Speciaal i.v.m. de drastische
huurverhogingen vroeg spreker een nadere toe.
De heer Klein Brinke antwoordde hier op dat de
exploitatie van het bejaardencentrum een nadelig
saldo heetf opgeleverd. Omdat de exploitatie sluitend moet zijn en omdat de huren aan de lage
kant lagen waren wij genoodzaakt de huren op
te trekken tot ƒ 24,50 en ƒ 25,— (inkl. verwarming) In andere plaatsen liggen deze huren op
ca ƒ 28,— a ƒ 28,50 aldus de heer Klein Brinke.
De heer Bannink die eveneens namens de gemeente zitting heeft in het bestuur van het b
centrum, was het wel met de heer Wesseiink
eens dat de huren desondanks zeer hoog zijn. De
oorzaak van deze huurverhoging ligt o.m. in het
feit dat wij telkens weer met die ellendige loonrondes hebben te maken. Verder wees de heer
Bannink op de hoge kosten van de reparaties en
van het onderhoud van de tuinen. We hebben dikwijls getracht van het onderhoud van de tuinen
af te komen. De heer Hartelman kreeg naar aanleiding hiervan te horen dat G.S. er bezwaar tegen hebben zou dat het onderhoud van de tuinen
voor rekening van de gemeente komt.
Door dit alles hebben we de huren moeten verhogen. We wisten niet waarop we moesten bezuinigen en de exploitatierekening moet sluitend
zijn, aldus de heer Bannink.
Naar aanleiding van de centrale verwarming van
het centrum, die reeds na vijf jaar aan reparatie
toe was, merkte de heer Bannink op dat het tegenwoordig moeilijk is werken te laten uitvoeren.
We gaan in Nederland mank aan het feit dat er
slechts enkele grote aannemers zijn en geen kleine
was zijn oordeel.
Onaangename brieven
Veel stof tot gesprek deed de kwestie „Boerstoel"
opwaaien. De heer G. Boerstoel uit Deventer heeft
geen vergunning kunnen krijgen voor de bouw
van een zomerhuisje te Vorden. Deze vergunning
moest n.l. geweigerd worden omdat in het uitbreidingsplan in hoofdzaken nergens grond is bestemd voor de bouw van zomerhuisjes.
Naar aanleiding van deze weigering heeft de
heer Boerstoel twee uitvoerige brieven aan de
raad geschreven die hier en daar een bepaald onaangename toon inhielden. B & W stelden voor
deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. De
raad heeft over deze kwestie langdurig gesproken.
De heer Wesselink vond deze zaak voor beide
partijen onprettig. Spreker was evenwel van mening dat B & W hun best hadden gedaan. Is er
niet hier of daar nog een terreintje te vinden informeerde hij.
De ontwerper van het uitbreidingsplan, de heer
van Droffelaar, deelt teveel de lakens uit was de
mening van de heer Gotink. Hij moet er eens rekening mee houden dat Vorden Vorden is sprak
hij. In. dezelfde geest had de heer Wesselink zich
eveneens uitgelaten die vond dat de heer van
Droffelaar weinig rekening houdt met de wensen
van B & W en de raad.
B & W waren het met de beschuldiging van beide
raadsleden aan het adres van de heer van Droffelaar helemaal niet eens. De stedebouwkundige
heeft rekening te houden met de vaste kommissie
van de planalogische dienst en bovendien stelt de
raad het uitbreidingsplan vast en niet de heer van
Droffelaar, aldus B & W. De heer Hartelman
had uit de correspondentie de indruk gekregen
dat de kwestie Boerstoel door B & W te ambtelijk
is behandeld. Dit werd door wethouder Lenselink
tegengesproken die juist vond dat de zaak te lankmoedig was behandeld, waarop de heer Bannink
uitriep: „Was het maar ambtelijk behandeld, dan
waren we tenminste van het gezanik af geweest".
Uiteindelijk schaarde de raad zich achter het
voorstel van B & W.
Geen subsidie voor „De Knupduukskes"
De dansgroep „De Knupduukskes" die ons land
op het Internationaal Folkloristisch Festival te
Portugal hebben vertegenwoordigd hadden een
verzoek om een gemeentelijke bijdrage ingediend.
Dit verzoek werd door de raad afgewezen zodat
de deelnemers zelf ƒ 323,— zullen moeten beta-

len. De raad motiveerde de afwijzing omdat er bij
de uitzending van „De Knupduukskes" geen bij
uitstek plaatselijk belang is gediend en het toekennen van een subsidie een precedent zou scheppen bij mogelijke afvaardiging van andere plaatselijke verenigingen naar internationale evenementen.
Aan het Nut werd wel een subsidie verleend n.l.
een bedrag van ƒ 320,— voor de aanschaf van 10
melodica's voor de Nutsblokfluitcursuc. De heer
Norde was bang dat hier een precedent geschept
zou worden. Hem werd medegedeeld dat bij eventuele aanvragen van andere zijden geval voor geval zal worden bezien. De cursus loopt momenteel zeer prettig zei de heer Wesselink. Spreker,
die voorzitter is van het Nut, vertelde dat het
muziekschooltje thans 44 leerlingen telt en dat
er reeds enkele leerlingen zijn opgenomen bij
Sursum Corda.
Van de familie van Westerholt van Hackfort was
bericht ontvangen dat zij niet kunnen voldoen aan
het verzoek twee percelen grond aan de gemeente
te verkopen voor zandwinning en vuilnis stortplaats. De familie vond het onbegrijpelijk dat G.S.
de reeds voor stortplaats door de gemeente gekochte grond niet hadden goedgekeurd. Ditmaal
zijn we het roerend met de familie van Westerholt
eens, zo sprak de voorzitter.
Wat onder de voorzittershamer doorging
De heren G. J. Bannink, G. Koerselman en G. J.
Schurink werden benoemd in de kommissie belast met het nazien van de gemeenterekening
1963 en de jaarrekening 1963-1964 van het gemeentelijk woningbedrijf.
De heren A. J. A. Hartelman, H. Klein Brinke en
Z. Regelink werden benoemd in de kommissie belast met het onderzoek van de gemeentebegroting
1966 en de begroting 1965-1966 van het gemeentelijk woningbedrijf.
Op verzoek van de Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs, Het Hoge 42 besloot
de raad ƒ 300,— uit de gemeentekas beschikbaar
te stellen voor het plaatsen van een afrastering
om de uitbreiding van de speelplaats bij de Protestants Christelijke kleuterschool. Door toename
van het aantal leerlingen is^^yle uitbreiding van
de speelplaats noodzakelijH^^ orden. Eveneens
op verzoek van zojuist genoemde vereniging besloot de raad ƒ 268,43 beschikbaar te stellen voor
ia n schaf f en van ontwikkelingsmateriaal ten
behoeve van de Prot. Chr. Kleuterschool.
Onder dankbetuiging aanvaardde de raad vervolgens een bedrag van ƒ 1000,— vrij van recht, dat
wijlen Jhr. P. A. van Hae|^*aan de Algemene
Armen der gemeente Voro^^heeft gelegateerd.
Met dit bedrag zal een fond** gevormd worden.
Uit de jaarlijkse rente van dit fonds kunnen dan
uitgaven gedaan worden ten behoeve van de Algemene Armen.
Voorts besloot de raad tot voorlopige vaststelling
van het bedrag der uitgaven voor het openbaar
gewoon lager onderwijs over 1964 op een totaal
der uitgaven van ƒ 16.488,57; de vaststelling van
de exploitatievergoeding voor het bijzonder lager
onderwijs over 1964 t.w. voor Bijz. lagere school
aan het Hoge op ƒ 15.472,26 voor de Bijz. lagere
school in de Wildenborch op ƒ 3.298,35 en voor de
R.K. school op de Kranenburg op ƒ 9.215,39.
Verder werd besloten tot de vaststelling van de
vergoeding voor de vakonderwijzeressen in de nuttige handwerken over 1964 t.w. voor de Bijz. lagere school het Hoge ƒ 1.731,02 en voor de Bijz.
lagere school in de Wildenborch / 459,71.
Aan- en verkoop grond
De raad besloot om van de heer J. H. Eulink plm.
220 m^ grond aan te kopen voor een totale koopsom van ƒ 700,—. Van de erven van wijlen mevr.
E. van de Lee-Wijers, t.w. de dames J. W. van
Wilsum-Wijers en W. E. Hartman-Wijers, beiden
wonende te Steenderen kocht de raad 115 mgrond voor een totale koopsom van ƒ 575,—.
Aan de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten werd
een bouwterrein, groot plm. 2300 m^, gelegen in
plan „Zuid" aan de Dr. W. C. H. Staringstraat,
verkocht voor ƒ 39.100,—. Op dit bouwterrein zullen 2 blokken van 2 bungalows worden gebouwd,
volgens het B.G.-bouwsysteem. Het volume voor
deze bouw wordt verstrekt buiten het gemeentelijk
woningcontignent om.
Aan de Herstellingsoordvereniging 1835-1905 voor
Vervoerspersoneel werd 1558 m2 grond verkocht
in plan „Boonk" voor totaal ƒ 4.627,26. Ten behoeve van de bouw van een woning werd aan de
heer J. Bielderman 539 m- grond in plan „Zuid"
verkocht voor ƒ 9.702,—.
Voorzitter beantwoordde vragen van raadsleden.
Vorden krijgt telefooncel
Alvorens tot de rondvraag over te gaan gaf de
heer van Arkel allePeerst antwoord op vragen
die bij vorige vergaderingen door enkele raadsleden zijn gesteld.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Schurink inzake de kwestie van het kampeercentrum
deelde de voorzitter mede dat deze materie door
de Raad van State is behandeld. Het voorstel aan
de minister is thans in de typekamer, zodat de
raad hierover binnenkort nader kan worden ingelicht.
De heer Norde kreeg te horen dat de restauratie
aan de toren van Ned. Hervormde kerk aan de
laagste inschrijver kan worden gegund zodat zeer
spoedig met de werkzaamheden kan worden begonnen.
De heer Wesselink had bij een vorige vergadering
voorgesteld om in de Berend van Hackfortweg en
de Insulindelaan een éénzijdig parkeerverbod in
te stellen. Mede doordat de Schoolstraat onlangs
is gereconstrueerd willen B & W de situatie voorlopig nog eens aanzien. Zonodig komt er t.z.t. een
parkeerhaven zo werd de heer Wesselink medegedeeld. In de Insulindelaan werd voorlopig geen
parkeerverbod noodzakelijk geacht.
De heer Bannink had geïnformeerd naar de stand

Ds. Th. P. van Belzen

Intrede te Vorden
op 12 december a.s.
De komende
Zoals wij in een vorig Contact al konden melden heeft ds. Th. P. van Belzen, het door
de Geref. Kerk alhier op hem uitgebrachte beroep, aangenomen.
Dominee Theodorus Pieter van Belzen werd op 31 mei 1933 te Arnemuiden in de provincie Zeeland geboren. Hij genoot Middelbaar Onderwijs aan het Stedelijk Gymnasium
te Middelburg, waarna hij studeerde aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat) te
Kampen. Na deze studie te hebben voltooid werd ds. van Belzen beroepen te Mariënberg
(Ov.), een gemeente van ruim 300 leden, welke gemeente hij vanaf l maart 1959 diende
en waarvan hij op 28 november a.s. afscheid hoopt te nemen, om daarna op 12 december
a.s. zijn intrede te doen in Vorden.

Ds. J. D. te Winkel, de gaande man

Dominee en mevrouw te Winkel bewonderen de pentekening (van de Vordense tekenaar Kost), welke hen namens de gemeente door mevr. T. Haring-Koetsier werd aangeboden.

zaken i.z. aankoop van gronden in plan
„Boonk". Hem werd medegedeeld dat er getr;
is een minnelijke schikking met de betreffende
eigenaren te treffen. De besprekingen zijn echter
nog niet „rond".
Jfl^
De voorzitter deelde vervolger^^Bede dat het
hoofd van de o.l. school Linde deTieer Hazekamp,
zijn nieuwe woning thans heeft betrokken. Er is
getracht van de oude woning een gymnastieklokaal te maken. De kosten zullen echter dermate
hoog zijn dat er net zo goed een nieuw lokaal kan
worden gebouwd, aldus de heer van Arkel. Het
oude huis zal dus moeten worden afgebroken. De
heer Wesselink vond het jammer dat de woning
moet worden afgebroken. Misschien had hier nog
iemand mee geholpen kunnen worden, vond hij.
De heer Hartelman vond het spijtig dat de oude
woning niet tot gymlokaal kan worden omgebouwd. Zowel de school op het Medler als de R.K.
school op de Kranenburg had hiervan mee kunnen
profiteren.
De Arrondissementsrechtbank te Zutphen heeft
de onteigening uitgesproken van de grond voor de
bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zoals
bekend behoorde dit terrein toe aan de fam. Westerholt van Hackfort. De vergoeding is vastgesteld op ƒ 23.621,— zo deelde de voorzitter mede.
Dit bedrag is inkl. de pachtersvergoeding. De
proceskosten zullen evenwel voor rekening van
de gemeente komen zodat wij formeel geen winnaar zijn, zo kreeg de heer Bannink van de zijde
van B & W te horen.
Het raadslid de heer Albers had B & W een drietal
schriftelijke vragen gesteld. In Hengelo zouden
de wegen kostenloos door de gemeente worden
geschaafd, terwijl dit in Vorden door de aangelanden moet worden betaald. De heer Albers zou
gaarne zien dat dit ook hier gratis gebeurde. De
voorzitter deelde de vragensteller evenwel mede
dat in Hengelo de meeste wegen in onderhoud
zijn bij de gemeente. Is het onderhoud bij de aangelanden dan moeten ook zij betalen en wel ƒ 5,—
per uur. In Vorden is het tarief thans ƒ 6,— en
voor niet-openbare wegen ƒ 12,50.
Voorts werd de heer Albers medegedeeld dat de
gemeente met de PTT overeenstemming had bereikt voor het plaatsen van een telefooncel die
zal worden aangelegd op het plantsoen tegenover
de wed. Stoffels. De derde vraag van de heer
Albers betrof de wateroverlast van de bewoners
van de Ruurloseweg vanaf no. l tot 17. De heer
Albers had de mogelijkheid geopperd om bij de
aanleg van de riolering tevens de parallelweg door
te trekken van de Boerenleenbank tot de Stationsweg. De Ruurloseweg krijgt geen parallelweg
maar wel ligt het in de bedoeling het trottoir
langs de huizen l tot 17 door te trekken, aldus
de voorzitter.
De heer Wesselink bracht de gevaarlijke bocht
ter sprake bij Wuestenenk op de weg naar Hackfort. Spreker vroeg of hier geen waarschuwingsborden kunnen worden aangebracht. Dit zal waarschijnlijk niet nodig zijn, omdat volgend jaar
wordt begonnen met de aanleg van de aarden baan
voor de westelijke en oostelijke rondwegen zo
deelde de heer van Arkel mede.
De heer Wesselink bepleitte nogmaals een oversteekplaats voor schoolkinderen en kerkgangers
(Geref. Kerk). De Rijkswaterstaat heeft hiertegen
bezwaar gemaakt. Wanneer het zebrapad slordig
wordt gebruikt wordt het alleen maar gevaarlijker zo was hun oordeel. Er moet toch een oplossing komen meende de heer Wesselink, een
parkeerverbod aan één zijde van de Rijksweg zou
al een stap in de goede richting zijn.

KERKDIENSTEN ZONDAG 26 SEPTEMBER
Her v. K e r k
8.30 uur ds. R. Riphaagen Em. pred. te Zutphen
10.15 uur ds. J. J. van Zorge
Kapel Wildenborch
9 uur ds. M. S. J. de Jong van Lochem
Geref. Kerk
9.30 en 2 uur ds. M. Norg van Dinxperlo
7.30

R.K. K e r k d o r p
uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R.K. K e r k K r a n e n b u r g
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
(alleen spoedgevallen)
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandag, zuster
M. A. Stoop (telefoon 1487)
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).
WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 73 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Handel kalm.
BURGELIJKE STAND
van 15 september t.m. 21 september 4065
Geboren: André Johan, zoon van H. J. Graaskamp en W. Norde; Hendrikus Gerardus Stephanus, zoon van G. A. W. Schepers en J. S. Verheij;
Wouter, zoon van D. Boersma en A. C. Olthuys;
Regina Suzette, dochter van A. G. Duin en H. L.
Bakx.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Wandelschoenen
IN MODERNE HERFSTTINTEN VINDT U IN EEN
PRACHTKOLLEKTIE BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Biedt zich aan: Net
meisje voor 2 dagen in
de week. Brieven onder
no. 26-3 bureau Contact

Voor uw vloerbedekking

Te koop wegens overkompleet: Een kolenkachel met pijpen merk
Etna bij Joh. Weenk,
C 143, Vorden
Te koop: Knittax breimachine met voorzetapparaat. B. Groot Jebbink
E 9, Vorden, tel. 1601

Zo, die karrevracht

SCHOOLTASSEN

Te koop: Oude en jonge
postduiven. H. Doornink
C 142, Vorden
Verloren: Begenbroek.
Bert Kettelary, Julianalaan 24
Te koop: Hollandertjes.
A. J."*Kok, Ruurloseweg
D 18 b, tel. 1507

zijn klaar, van A tot Z vastgenaaid nieuwe sloten opgezet
enz. enz. En een trailer vol
nieuwe verkocht.

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEEENdruppels
HOESTdruppels
RIIEUMAdruppela
ZENUWSTEBKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterQ en
fotohandel

Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo, Brammen, Diepenheim, Dieren, Geesteren, Heteren, Hummelo, Laag Soeren,
Bheden en Steenderen.
Inlichtingen GRATIS en VRIJBLIJVEND b*j:

P. C. Nipius, Zutphen

N.V. Mij. Eigenwoningbezit „Gelderland"

Laarstraat 5

Dieren — Spoorstraat 42 a — Tel. O 83 30 - 40 53 b.g.g. 45 68

Opel trotseert de tijd

Koopt ze bij vakmensen, koopt ze bij de
man, die ze ook repareren kan, EN WIL.

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Te koop: Biggen.
J. W. Wesselink,
,,'t Elshof"

Emsbroek en

Te koop: Volbloed
M.B.IJ.-vaars 24 sept. a.
d. telling met beste lijsten. G. J. Zweverink,
Wildenborch, tel. 6736
Te koop: Boodbont drag.
maal aan de telling 24
sept. en nuchter stierkalf
J. Korenblik, achter het
station

EEN EIGEN HUIS IS GOUD WAABD !
Laat u daarom serieus voorlichten omtrent aankoop van een
goede en solide woning. Wij bouwen . of beginnen binnenkort
met de bouw - in de navolgende plaatsen:
Hengelo (Gld.), Korenbloemstraat, koopprijs p.w. ƒ 34.000,—
's Heerenberg, Hoge Distelweg, ramingprijs p.w. ƒ 28.400,—
Dinxperlo, Ds. van Dykstraat, koopprijs p.w. ƒ 29.250,—
Winterswijk, Joh. Vermeerstraat, koopprijs ƒ 45.000,— k.k.
Zevenaar, Tulpenstraat, ramingsprijs p.w. ƒ 29.000,—

Siemerink
Vorden

Te koop: Biggen.
H. Walgemoet, bij Enzerink C 124
Te koop: Z. b. neurende
en versgekalfde koeien.
met goede melklijsten.
Veehandel Vlogman
Te koop: Toom biggen.
B. Klumpenhouwer,
Wildenborch

DE OPLOSSING VOOR UW WASPROBLEMEN
De ERRES TOMBOMATIC Is een
wasautomaat voor ALLE soorten
wasgoed. Bovendien heeft hij:

Te koop: Af gespeende
biggen. G. W. Winkel,
,,'t Gazoor", Vorden
Te koop: Zware biggen.
G. Koning, Wildenborch
N 17

• een zeer duidelijk drukknoppaneel • een speciale 2-kg
knop voor de kleine wasjes I I I » een programmawijzer •
een knop „extra lang" voor zéér vuile was • een centrlet 2.800 toeren
En u kent onze service.
dat wij reeds het vertrouwen genieten van hondern honderden. En daar zijn wij trots op.

f7.65 per fles

KEUNE

Zondag a.s. aanvang 'Z uur:

Ratti 1-Warnsveldse Boysl

rom: komt u eens kijken. MORGEN all
Voor demonstratie, inlichtingen en folders.
OOK VAN A.E.G. — ENGLISH ELECTBIC EN PHILIPS
WASAJÜOMATEN
DBOOGAUTOMATEN
WASEN CENTRIFUGES

G.Emsbroek & Zn. c.v.

ZIE ONZE PRACHT KOLLEKTIE

Zutphenseweg 5

DAMESVESTEN
DAMESPULLOVEBS
DAMESKOKKEN

Telefoon 1546
Vorden

Deze elegante Perion damesonderjurk, vervaardigd
van zwart kant op ondoorzichtige ondergrond in
korenblauw of orchidee, is een voorbeeld van
Vasa-kwaliteit en afwerking. Maten 40 t/m46.14.90

FA. LOOMAN - VORDER

DEZE WEEK

speciale aanbiedingen

Denkt u aan de betaling van 't abonnementsgeld?
Voor de jongens, van die

brede broekriemen
tevens belegstukjes leder voor
de knie en elleboog.

Fa. G. W. Luimes-B. Lammers
NOG STEEDS ZOMEBSE DAGEN

dus nog tijd voor IJS
IJSTAABTEN vanaf

l p. Spar thee van 86 et voor
l p. Spar theezakjes v. 95 et v.
Elk 2e p. Spar nylons v. 195 et v.
100 gr. echte G. ham v. 73 et v.
150 gr. Saks. leverw. v. 66 et v.
l zak Veluwse ruitjes
4 dikke Spar repen
l pak Spar chococrême
l blik Spar gebr. gehaktballen
l rol chocolade biscuits
l blik ananas 404 gram
l fles koffiemelk 31 %
1/2 fles koffiemelk 31%
l fles koffiemelk
l blik doperwten ftfn
l blik doperwten middel f ij n

75 et
85 et
139 et
59 et
62 et
75 et
100 et
65 et
137 et
120 et
115 et
193 et
108 et
167 et
132 et
99 et

•
-

7 et zegelkorting
8 et
„
14 et
„
6 et
„
6 et
„
7 et
„
20 et
„
13 et
,,
27 et
„
24 et
„
23 et
,,
39 et
„
21 et
„
33 et
„
26 et
„
20 et
,,

ƒ 3,50

HELE EN HALVE LITEBS

DAGELIJKS VEBS VLEES MET 10 % ZEGELKOBTING

IJS MET GBATIS ZAKJE
WAFELS.

REMMERS
Zelfbediening

„De IJsspecialist'
D. BOEBSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

WAAR NAAR TOE?
VRIJDAG EN ZATERDAG A.S. NAAR HET

—

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 3 7 9

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BOBCULO EN VOBDEN
In onze bedrijven te Borculo en Vorden ia plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Beiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

ORANJEFEEST

IN HET MEDLER

A

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte van onze zoon
HENK JAN PAUL
H. Strang
H. R. Strang-Oonk
Voorburg, 16 sept. 1965
Bruynings Ingenhoes.
laan 340
Tydelijk: Emmakliniek
Parkweg 21, 'sGravenhage

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Xy

Voor de belangstelling
bij ons huwelijk ondervonden, zeggen wij hartelijk dank.
A. C. de Joode
H. G. J. de Joode-Boers
Vorden, september 1965
Stationsweg 17

X
X

Wy betuigen u hiermede
onze welgemeende dank
voor de vele blijken van
belangstelling en gelukwensen die wy ter gelegenheid van ons huweiyk
mochten ontvangen.
H. G. Lacet
G. Lacet-Everhard
's Gravenhage, sept. '65
Toekomstig adres:
Weesperstraat 8
Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 40jarig huwelijk ondervonden, betuigen wij onze
hartelijke dank.
J. B. Gerritsen
J. Gerritsen-Onstenk
Vorden, september 1965
Storm van 's Gravenzandestraat 17
Voor de vele biyken van
belangstelling en attenties by ons 40-jarig huwelijk ondervonden, betuigen wij onze hartelijke
dank.
B. Rouwenhorst
H. RouwenhorstBielderman
Vorden, september 1965
„Op den Kerkhof" C 22

JAAP

Gevraagd : Werkster v.
2 halve dagen i. d. week.
Mevr. Denhuis,
De Bongerd 13
Te koop: Mooie leren
stoel. Te bevragen:
„De Wehme" kamer 125
Welke gepensioneerde
wil onze tuin opknappen
en eventueel onderhouden
tegen nader overeen te
komen vergoeding.
W. Spanhaak, D 12 a
Telefoon 1341

GERUIT GROOT JEBBINK

en
DINI SUSEBEEK

Fa. 6. W. Luimes - B. Lammers

hebben de eer, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op vrydag l oktober om 11 uur ten gemeentehuize te
Lochem.

Telefoon 1421

Nog steeds is er grote behoefte aan

en

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
II
A

X
X

geven u, mede namens hun ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden op vrijdag l oktober
1965 om 10.30 uur ten gemeentehuize
te Hengelo.
Het huweiyk zal kerkelijk worden ingezegend door de weleerw. heer ds.
J. J. van Thiel om 14.30 uur in de Ned.
Herv. kerk te Hengelo (Gld.).
Hengelo (Gld.), B 50
Vorden, E 33
september 1965
Toekomstig adres: B 49 a,
Hengelo (Gld.).
Receptie na de kerkdienst tot 17.00 uur
in f eestgebouw ,,Concordia" te Hengelo (Gld.).

R
X

H. J. RIETMAN-OORTGIEZEN

en

hun 25-jarige echtvereniging te gedenken.

Ned. Herv. pleeggezinnen

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ü
«
X
X
X

X
X
X
X
X

X
yH

W

Receptie van 3 - 5 uur in café de Pauw ft
te Warnsveld.

X

Vorden:

A. Eskes-Pas

Vorden:

F. W. Wassink-Eskes
J. G. Wassink

Vorden:

D. B. Eskes
G. Eskes-Addink

Geh. vrouw, ruime kantoorervaring zoekt: huiswerk. Brieven onder no.
26-2 bureau Contact
Te koop: Meisjesfiets v.
leeftijd plnv. 12 jaar.
J. Zweverink, C 76 Vorden
Te koop: Een oliekachel
merk Siegler; l Convector haard in prima staat.
Gebr. Barendsen tel. 1261
Te huur: Werkplaats m.
loods bij J. M. van der
Wal, Dorpsstraat?, Vorden

Grote potten ABRIKOZEN OP SAP

139
59
98
89

59
298

Bij elke zak ZUURKOOL 250 gram Anton Hunink's
ROOKWORST voor

98

WEES NIET ZUINIG MET KAAS

Brieven onder no. 26-1 bureau van dit blad

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

280 et
290 et
300 et

vet spek
fijne rookworst
boterhamworst
tongeworst
hoofdkaas

179

500 gram JONGE GOUDSE KOMIJNE KAAS

179

500 gram BELEGEN GOUDSE KAAS

198

BOERENMETWORST 200 gram

98

Pracht kwaliteit ZALM nu per blikje

79

VOOR DE JEUGD

Pracht zelfvarend BOOTJE GRATIS bij elk pakje
PUDDING

Tijdelijk speldje gratis bij dubbele pakken BISCUITS

Vrijdagavond en zaterdag
500 gram
250 gram
200 gram
200 gram
200 gram

500 gram JONGE GOUDSE KAAS

100
100
60
60
60

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

98

98

REKLAME LUCIFERS 5 pakken voor
DE STUNT VAN DE WEEK

Bij elke kilo SUIKER ontvangt u l dubbel pak
SPECULAAS ± 500 gram voor

89

BIJ 2 GROTE PAKKEN SUNIL THEEDOEK GRATIS
ZOJUIST ONTVANGEN
CHOCOLADE BEESTJES 2 ons

98

FONDANT BORSTPLAAT 2 ons

59

39

CONSUMENTENMARGARINE per pakje

bij 4 pakjes, het 5e PAKJE GRATIS

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

garden en Enterkeuring

Fa. J.W.ALBERS

SINT MICHIELSMARKT OP WOENSDAG 29 SEPTEMBER TE HENGELO (G.)

Vorden

Nieuwstad 5

Grote Enterkeuring
van warm-koudbloedpaarden
en Shetlandse pony-enters.

HET BINNENHUIS

Gratis deelname. Aanvang 9 u.
BEZOEKT TIJDENS
DE MARKT

WONINGINRICHTING

de enterkeuring
van de afd. Gelderland van het Ned. Trekpaard op het parkeerterrein. Aanvang 10 u.

Fa. A. Polman
VORDEN

DORPSSTRAAT 22

TELEFOON 1314

HJH. BROMFIETSRIJDERS:

Vorden, 20 september 1965
„Het Voskamp" D 7
De begrafenis zal plaats vinden op zaterdag 25 september des namiddags l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Wy hebben voor u
LEER- EN PLASTICVESTEN

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

Heden is van ons heengegaan onze geliefde
broer, zwager en oom

wijk te bezorgen

Fam. H. J. Klein Haneveld

Vorden:

Fam. wed. G. Bargeman

PROEF, WANT

op vrijdag 29 oktober a.s.

in de ouderdom van 70 jaar.

Vorden:

STEL UW GEDULD NOG EVEN OP DE

BAKKERIJ

echtgenoot van
Adriana Pas

Fam. J. Eskes

Wilt U Uw meubelen eens
vernieuwen ?

tegen goede beloning.

MARINUS ESKES

Vorden:

Hebt U trouwplannen of

GEVRAAGD:
iemand voor zaterdags om een

HOPEN WIJ ONZE
Nieuwstad — Telefoon 1384

nieuwe meubel-toonzaal
(2 ETAGES) IN GEBRUIK TE NEMEN.

Vorden, 20 september 1965

Naaiwerk gevraagd.
Margrietlaan l, Vorden
Te koop: l kolenhaard;
2 jaar oud; l keukenkachel; l platte olietank;
l Vrolin oliekachel; l
meisjesfiets 8-12 jaar;
l jongensfiets 5-8 jaar.
Alleen zaterdag.
Lakerveld, de Bongerd 28

139

ZE IS ER WEER

klein- en achterkleinkinderen
Gevraagd: Net zelfstandig meisje voor 3 hele
of 5 halve dagen.
Mevr. Staring ,,'t Hooge
Zand" Vorden, tel. 1234

Litersblikken ANANAS

Dubbele pakken CUSTARD
Voordeelzakken CHOCOLADEHAGEL inhoud l kilo
slechts

kunnen worden opgevoed.

MARINUS ESKES

in de ouderdom van 70 jaar.

139

TIJDELIJK 25 et REDUKTIE BIJ ELKE 250 GRAM
DRIE MOLLEN KOFFIE

schuld niet bij eigen ouders

Heden nam de Heer tot Zich, na een langdurige ziekte, onze lieve man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
echtgenoot van
Adriana Pas

99

Litersblikken PERZIKEN OP SAP

VOOR ELKE KLANT, BIJ AANKOOP VAN 250 et AAN
BOODSCHAPPEN, PRACHT KOP EN SCHOTEL VOOR

schoolleeftijd, die buiten hun

X
X
X

Dat ze nog lang gespaard mogen biy- V
ven is de wens van hun dankbare kinderen.
1^ Warnsveld, september 1965
V Geesinkweg 15

79

GEMENGDE WAFELS 200 gram

Op maandag 27 september a.s. hopen W
D.V. onze geliefde ouders
H. J. RIETMAN

Litersblikken SPERZIEBONEN

RUMBONEN 200 gram

voor kinderen in de lagere.
HARRY VROGTEN

VOOR DE LAATSTE MAAL
y2 liters NUTROMA KOFFIEMELK tijdelijk

Receptie van 4 -5.30 uur in hotel de
Valk te Lochem.

GERRIE RUITERKAMP

X
X

in ALBERS' zelfbediening

borstels, ook voor reparaties.

aC

X
X
X

WWLDSCHERPE PRIJZEN

banden, lijnen, kammen,

Vorden, Almenseweg 41
U Lochem, Nijkampsweg 4
september 1965

Voor de vele blijken van
deelneming, die wij by
het overlijden van onze
lieve
ontvingen, danken wij u
recht hartelijk.
J. A. Noordendorp
M. E. NoordendorpPoesse
Vorden, september 1965
,,'t Elshof"

Alles voor uw hond

Inplaats van kaarten

Voor al uw matrassen

Het Groene Kruisbestuur deelt
hierbij mede dat inschrijving
voor kraamzorg voortaan niet
meer wordt verzorgd door
mevr. Rombach maar inplaats
daarvan door de wijkzusters en
wel op

donderdagsmiddags tussen half 2 en 2 uur
in het wykgebouw Groene Kruis, Burgem.
Galléestraat 59 a

UW GEDULD WORDT BELOOND
DOOR ONZE SPECIALE

OPENINGS AANBI DINGEN

•

Hord Mende

Teleiunken

VAKKLEDING
MET DE

HALTERMAN

WIJ BIEDEN U EEN UITGEBREIDE KOLLEKTIE:

Radio- en T.V.-toestellen

Al-Pas overalls - Overalls - Manchester
werkkleding - Stofjassen - Kinderoveralls - Witte vakkleding - Werkpakken.

Bandopname-apparaten en
Degelijk en betrouwbaar.

Boerstoel

Pick-up combinaties

ATTENTIE
wij zijn iedere vrijdag van 9-11 u. met
VERSE HAANTJES
op de markt.

fa. Bredeveld

PoeliersbedrijfROVO
tel. 1283

ZUTPHEN - WEG NAAR LAREN 56 - TELEFOON 3813

J
Verkrijgbaar bij:

Doe het nu

Nutsfloralia
Bloemententoonstelling

GEVESTIGD:
AUTORIJSCHOOL

Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke gewenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

fa. Benrie

Grote
J. SCHUPPERS

VRIJDAGAVOND 7.30 UUR
IN HET NUTSGEBOUW.

Dorpsstraat 11 - Telefoon O 57 52 - 18 73
,,DE VEILIGSTE WEG
NAAR HET SUCCES"

Feestelijke opening door de locoburgemeester de heer Lenselink.
Geopend tot 10 uur.

Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

H.H. VEEHOUDERS
geeft uw koe een

koedek
Wij hebben ze voor u.

Zaterdag geopend van 4 tot 10 uur.

Met ringen geen prijsverhoging.

Prijsuitreiking zaterdag om 9.80 uur.

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

Entree ƒ 0,50 kinderen tot 14 jaar vrij.

A.S. ZONDAG 14.80 UUR

Vervolg Nutscursus Autotechniek
De eerste avond van de vervolgcursus, bestaande uit vier
lessen, zal zijn op

VORDEN 2 • STEENDEREN 2

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306
Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

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

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

koffiekamer van het Nutsgebouw.

Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Ook Jacob Cats wist net reeds
nieuwe
ZWEEDSE
TREKKERS

„Doet by een kleyntje dickmaal wat,
Soo wort'et noch een groote schat".

nu met

sneeuwtong

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISENBANK
VORDEN
de spaarbank met volledige bankservlca

Naast „ravot maar raak"-schoen
thans ook ,,bagger maar raak"schoen: de ganse lieve dag in
natte sneeuw en nóg droge voeten. Bovendien met medisch-vcrantwoorde buigzaamheid,
die de voeten „gezond"
.-.-—-v
houdt.

Telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg Si
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Zoekt u voor uw geld een

Neem
obligaties van de N.V,
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

ORANJEVERENIGING
VIERAKKER - WICHMOND
ZATERDAG 25 SEPTEMBER

DANSEN
St. Ludgerusgebouw
te Vierakker.
M verkoop FINA Flamazur, de olie waar uw
oliehaard of olie-convector zo prima op brandt.
Tientallen FINA mensen doen iedere dag weer hun
uiterste best om u een goed kwaliteit sprodukt te leveren.
Daarom - en dat mag u best weten - vind ik het prettig
om Flamazur te verkopen. Het is immers prettig om een
goed produkt te verkopen en tevreden klanten te
hebben.
YF.lt K O O P A D R E S S E N :
Brandstoffenhandel

G. WEULEN KRANENBARG

Ruurloseweg 47 - Tel. 05752-1217

VORDEN

VOOR HET WARMSTE VUUR

Aanvang 7 uur.
MUZIEK: „THE EVENING STARS"

DANSEN

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
komt het bekende show- en
dansorkest
„THE SPITFIRES" in

„Het Wapen van Vorden"
Aanvang 7.30 uur.
DIT MAG U NIET MISSEN

tel. 1214

Bupro-gas

donderdag 30 september om 8 uur in de

VLOEIBARE
WARMTE

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

6% rente
De befaamde
stoeisterke schoolbottine van
prachtig juchtenleder nu in de
e x c l u s i e v e , echte jongenskleur
red-moresco met zandkleurige
s n e e u w t o n g of in zwart met
dahliakleurige
sneeuwtong.
Maten 28-43.
'n Zeer sportieve dracht met die
nikkelen haken en zo gewilde
„wir war"-veters. En kwalitatief zó
voortreffelijk, dat ze zonder zooireparatie 2 paar andere schoenen
glansrijk overleven.
('n Zorg minder, moeders!).

6

Inlichtingen en prospect!
btf:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

ROL-

i

M A A N D EN

,,Ravot maar raak"
GARANTIE
ook op 't lostrappen

A. JANSEN
'T SCHOENENHUIS

voor
kleine
met sportieve wensen

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

23 september 1965

Tweede blad Contact

Betaling abonnementsgeld
Voor l oktober kan het abonnementsgeld
weer worden voldaan op girono. l 20 58 67
t.n.v. drukkery Weevers v.h. Wolters Vorden.
Ook kunt u het natuurlijk zelf komen betalen aan de drukkery Nieuwstad 12.
Wij hebben ditmaal het bedrag van ƒ 2,25
per half jaar kunnen handhaven.
Doch wordt u na l oktober een kwitantie
aangeboden dan wordt het ƒ 2,50 per half
jaar.
Voor kwitanties die per post worden verzonden wordt het bedrag ƒ 2,75.
Voor buitenlandse abonnees ƒ 4,— per half
jaar.
De redaktie

GESLAAGD
Op de Tuinbouwschool te Borculo slaagde voor
tuintekenen en in Amsterdam voor hovenier vakbekwaamheid M. Spiegelenberg.
INGEZONDEN MEDEDELING

In het verslag van de raadsvergadering der gemeente Vorden meldt het Zutphens Dagblad d.d.
16 september 1965 dat de Folkloristische dansgroep „De Knupduukskes" voor hun reis naar
Portugal aan bovengenoemd college een bedrag
van ƒ 6.144,10 zou hebben gevraagd.
Niets is minder waar. Wij hebben verzocht om
hun tegemoetkoming.
Daar wij weten dat in naburige gemeenteen wel
een bijdrage voor dergelijke uitzending wordt verleend (zou het daar wel een plaatselelijk belang
zijn en geen precedent scheppen ?) waren wij zo
vrij dit ook aan ons gemeentebestuur te vragen.
De grootte van het bedrag hebben wij geheel aan
genoemd college overgelaten. Onze groep is van
mening dat, wanneer het gemeentebestuur in het
algemeen wat meer aandacht aan het verenigingsleven zou besteden, dit het kulturele leven in Vorden zeer ten goede zou komen. Was deze reis van
onze groep dan geen bij uitstek plaatselijk belang;
gezien de resultaten dan toch wel een nationaal
belang. Daarom hebben wij in dit buitengewone
geval, i.v.m. de hoge kosten van een dergelijke
uitzending, om een bijdrage gevraagd.
„De Knupduukskes".

VERGADERING PLATTELANDSVROUWEN
In de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" werd
de eerste bijeenkomst van de afdeling Vorden
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen gehouden onder leiding van presidente mej. Meinen.
Na een welkomstwoord tot de vele aanwezigen,
waaronder enige bestuursleden van de R.K. Plattelandsvrouwen, werden enige mededelingen gedaan waarbij de regionale najaarsvergadering in
Ruurlo speciaal werd genoemd. Opgave hiervoor
zo spoedig mogelijk bij de sekretaresse.
De spreekster van de avond, mej. A. Top behandelde het boekwerk „Het jongetje in de grijze
jas" van Jean Ross. Zij deed dit op haar eigen
boeiende wijze zodat zg een aandachtig gehoor
bij de dames vond.
De presidente dankte haar voor de prachtige
avond die zij op deze wijze aan de leden had geschonken.
IJSBAAN VORDEN
In aansluiting op het bericht van vorige week delen wjj u mede dat men zich ook kan opgeven bij
de sigarenmagazijnen Boersma, Eyerkamp en
„Hassink".
GESLAAGDE FOKVEEKEURINGEN
„DE WIERSSE"
De coöp. Stierenhouderij voor K.I. te Ruurlo en
de coöp. Rundveefokvereningingen „De Wiersse"
Vorden en Ruurlo hebben dit jaar voor het eerst
gezamenlijk enkele grote veekeuringen gehouden,
welke bijzonder geslaagd te nooemen zijn.
De veekeuring van „De Wiersse" werd gehouden
op het bedrijf van de heer J. W. Boeyink, de
deelname was buitengewoon goed, ruim 133 inzendingen, verdeeld over 20 rubrieken.
Keurmeesters waren hier de heren H. J. Haytink,
H. Leneman, H. Schut, J. te Lindert, terwijl als
arbiter optrad de heer A. P. J. Metz.
Kampioen 1965 van deze fokveedag werd „Henriette 6" van W. J. Schutte (rubriek: melkkoeien
geboren van 10-4-'58 t.m. 18-11-'60). Deze verwierf ook de nieuwe wisselbeker, beschikbaar
gesteld door Jhr. E. V. Catacre van Huize „De
Wiersse". Reserve-kampioen werd „Tine" van J.
W. Hilhorst, in de rubriek: melkgevende koeien,
geboren van l-l-'59 t.m. 3-7-'60.
De door de coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse" beschikbaar gestelde beker voor de koe met de
mooiste uier werd eveneens gewonnen door „Tine"
van J. W. Hilhorst.
De wisselbeker van wijlen Major Catacre voor de
beste pink uit de eerste rubrieken kwam in het
bezit van J. W. Hilhorst met „Marijke" (pinken
geboren van 10 juni t.m. 12 oktober 1964).

LEDENVERGADERING
HERSTELLINGSOORD VERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer H. W. Carton
werd donderdagmiddag in hotel „'t Wapen van
Vorden" een goed bezochte ledenvergadering gehouden van de Herstellingsoordvereniging 18351905 voor Spoorwegpersoneel en aanverwante bedrijven H.O.V. „Vorden".
Na een kort openingswoord door de voorzitter
kwam het jaarverslag aan de orde waaruit wij het
navolgende mededelen.
De voortdurende stijging van lonen en prijzen kon
in 1964 nog worden opgevangen door verhoging
van de verpleegprijzen voor particulieren, de kontributies hoefden in verband hiermee in 1964 nog
niet te worden verhoogd. Evenwel moest met ingang van l januari Iy65 wel tot kontributieverhoging worden overgegaan. Grote vernieuwingen
vonden in het verslagjaar niet plaats. De „Decanije" kreeg een flinne schilderbeurt van buiten
terwijl de grondruil met de gemeente Vorden zijn
beslag kreeg.
De verpleging van volwassenen nam in 1964 aanzienlijk toe t.w. 242 patiënten (1963 was dit cijfer
180). De verpleging van kinderen bleef nagenoeg
gelijk (1964 219, 1963 217).
Het aantal leden liep iets terug t.w. van 7377 op
l januari 1963 tot 7316 per 31 december 1964.
Er traden 344 nieuwe leden toe, terwijl er 405
wegens bedanken, ontslag, overlijden, enz. werden
afgevoerd.
In het bestuur kwam geen wijziging. Ook de samenstelling van het dagelijks bestuur bleef ongewijzigd.
De dagelijkse leiding van beide huizen was ook in
het verslagjaar weer in goede handen van zuster
H. F. W. Stratling, die in haar werk werd bijgestaan door zuster A. M. van Gorkum, voor het
kinderhuis.
De personeelsbezetting van de „Decanije" liet in
het verslagjaar en ook in het eerste halfjaar 1965
veel te wensen over; de verpleegstersvakature
kon nog steeds niet worden bezet, wat eveneens
van het huishoudelijk personeel moet worden gezegd. Het bestuur was de direktrice dan ook zeer
erkentelijk voor de goede wijze, waarop zij het
herstellingsoord (met meer patiënten en minder
personeel) „op gang" heeft weten te houden. De
bezetting van de plaatsen voor kinderverzorgsters
was niet ongunstig.
De tuinbaas de heer L. Velhorst met de drie tuinlieden werd dank gebracht voor de wijze waarop
zij tuin en vee hebben verzorgd.
Tevens werd het gehele personeel voor de prettige samenwerking en hun goede plichtsbetrachting lof toegezwaai
bleef toevertrouwd aan
De medische verz< "
.oktoren K. H. de Vries en
de beide plaatselij
oemde werd tijdelijk door
W. N. Lulofs (laat;
n wegens ziekte). Ook
een waarnemer ve
deze werden hartel
IK gezegd voor de wijze
het belang van de patiën.
waarop zij hun arb
chten.
ten en patientjes
In het verslagjaar erden 242 patiënten in verpleging genomen, tegen 180 in 1963 met 9571 verpleegdagen (8649) en een gemiddelde verpleegduur van 40 dagen (48 dagen). Er gingen in 1964
16 patiënten vrijwillig vervroegd naar huis (onvoldoende aanpassing, heimwee, huiselijke omstandigheden, enz.). Bovendien moesten 4 patiënten vervroegd vertrekken wegens een te slechte
gezondheidstoestand.
De uitslag van de verpleging was dusdanig, dat
het overgrote deel hersteld of althans veel verbeterd naar huis kon gaan. De direktrice mocht vele
schriftelijke uitingen van dankbaarheid voor de
genoten verpleging in ontvangst nemen.
In het „Van Hasseltpaviljoen" werden gedurende
het verslagjaar 219 kinderen verpleegd tegen 217
in 1963, met 9345 verpleegdagen (8996) en een
gemiddelde verpleegduur van 43 dagen (41).
Er werden 8 kinderen gedurende tezamen 984
verpleegdagen naar andere kindertehuizen uitgezonden (kleuterhuizen of huizen aan zee).
Er was over het afgelopen boekjaar een winst
van ƒ 911,88 welk bedrag op voorstel van het bestuur aan de reserve werd toegevoegd.
Aan het slot werden al diegenen in Vorden bedankt die het mogelijk hebben gemaakt ook weer
in 1964 de gezondheidszorg in beide tehuizen te
kunnen verrichten.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden
t.w. de heren H. Romers, H. C. Schipper, J. H.
Timmer en W. Timmer herkozen.
De voorzitter dankte aan het slot allen die tot het
welslagen van deze ledenvergadering hadden mede gewerkt.
I.vjn. een kastekort van goed ƒ 300,— op
21 september j.l. op het postkantoor bestaat
de mogelijkheid dat iemand per abuis een
uitbetalingsstuk heeft meegenomen.
De loketambtenaar wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Wil s.v.p. z.s.m. terugbezorgen.

WED VLUCHTEN „DE LUCHTBODE"
Leden van de postduivenvereniging „De Luchtbode" hebben met hun duiven deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Duffel over een afstand van
169 km. In concours waren 52 duiven. De prijzen
werden als volgt behaald:
A. Lauckhart l, 4, 7 en 9; G. J. Addink 2 en 5;
H. Doornink 3, 8, 10, 12 en 13; B. J. Hendriksen
6 en 11.
Aan de wedvlucht vanaf Vilvoorde over een afstand van 185 km werd met 42 duiven deelgenomen. De uitslag van deze vlucht was als volgt:
H. Doornink l, 3, 5, 6 en 7; G. J. Addink 2, 4 en
10; H. W. Lichtenberg 8; A. Lauckhart 9.
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Jaarvergadering R.K.-school Kranenburg
Modernisering school zeer urgent
In zaal „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
hield de dit jaar opgerichte oudervereniging van
de R.K. school op de Kranenburg haar eerste zeer
goed bezochte jaarvergadering.
Voorzitter P. M. van Eykeren verheugde zich in
zijn openingswoord over deze goede opkomst en
hoopte ook in de toekomst op aller belangstelling
te mogen rekenen. Hij spoorde aan tot een hechte
samenwerking met het bestuur; we moeten allen
zonder uitzondering zijn doordrongen van het belang dezer oudervereniging. Het is de zaak der
ouders om er een degelijke en vooral bloeiende
vereniging van te maken, dat ligt in uw handen,
in het belang van de schoolgaande jeugd. Spreker
had ook het volste vertrouwen in de samenwerking met het schoolbestuur en het onderwijzend
personeel en rekende in de toekomst op daadwerkelijke medewerking van deze zijde.
Na de notulen werden door de voorzitter de verschillende punten behandeld, die reeds op de laatst
gehouden ledenvergadering van 27 april naar voren waren gekomen; hieruit bleek, dat er door
het huidige jonge bestuur wel degelijk aandacht
is geschonken aan de diverse problemen, waarvan
enkele urgente. Dit betrof o.m. schoolreisje, reisgeld, zakgeld, schooltijden, toezicht middagpauze,
sport, zwemmen, sport op zaterdag, St. Nicolaasfeest op school, adventsviering, kleuterschool,
vast spreekuur van het hoofd der school etc. Algemeen betreurde men het, dat het schoolgebouw
niet geheel is aangepast aan de eisen, die men tegenwoordig stelt ten behoeve van het onderwijs.
Reeds enkele jaren geleden zouden er nieuwe ramen in de diverse lokalen komen, maar ondanks
het feit, dat elk jaar opnieuw een aanvrage bij de
betreffende instanties is ingediend, blijft men nog
steeds reikhalzend uitzien naar deze zeker niet
overbodige luxe. Gelukkig is er ook een lichtpunt
de a.s. hefst komen de nieuwe schoolmeubelen.
Het bestuur heeft de modernisering der school
boven aan het verlanglijstje staan.

Ook t.a.v. de sport kwamen diverse vragen naar
voren. Men voelt het gemis van een sportlokaal;
misschien kan met eventuele subsidies der overheid een lokaal worden gebouwd, waar dan tevens
de leerlingen der buurtscholen Wijdenborch en 't
Medler gebruik van kunnen maken.
Besloten werd om de jaarlijkse kontributie te verhogen van ƒ 2,50 op ƒ 3,50 omdat het huidige bedrag niet geheel toereikend blijkt te zijn.
Het financiële verslag van de penningmeester de
heer H. Huitink vermeldde een batig saldo, per l
augustus j.l.
Bij de bestuursverkiezingen trad het huidige bestuur en bloc af. Dit bestuur werd op de in het
voorjaar gehouden eerste bijeenkomst voorlopig
gekozen en bestond uit 8 personen.
Besloten werd om het bestuur met 3 personen uit
te breiden i.v.m. de vele werkzaamheden, die te
wachten staan. Na gehouden stemming werden
de volgende dames-heren als nieuwe bestuursleden gekozen: dames A. B. M. Gal-Lichtenberg;
A. van Langen-Lagerwey; heren: P. M. van Eykeren; H. F. J. Huitink; B. F. Lebbink; A. R. J.
Zents; Th. Eulink; R. A. Heuvelink; B. J. Hulzink; J. A. Overboek; J. W. M. Gerritsen.
Van het aftredende bestuur werden 7 leden weer
gekozen, de overige 4 waren kandidaat gesteld
door het bestuur. De sekretaris de heer B. van
Zandvoort, stelde zich niet meer herkiesbaar en
werd door de voorzitter hartelijk dank gebracht
voor zijn aktiviteiten. Na een afzonderlijke stemming werd de heer P. M. van Eykeren met meerderheid van stemmen als voorzitter gekozen. De
overige bestuursfunkties zullen door het bestuur
onderling worden verdeeld.
Na een bespreking van het programma voor het
nieuwe schooljaar, waar nog diverse punten naar
voren kwamen, volgde sluiting van deze eerste
ouderavond, die getuige de opkomst en de behandelde onderwerpen zeer vruchtbaar is verlopen.

VORDEN l — ZELHEM l 2—2
Vorden heeft een meer dan verdiend gelijkspel
behaald in deze wedstrijd. De thuisclub startte
Uitgaande van de Oranjefeest-kommissie in het met een fel offensief hetgeen resulteerde in flitMedler, werd in het kader van de binnenkort te sende schoten door Eggink en Mombarg, echter
vieren traditionele volksfeesten aan de Medlertol juist langs de verkeerde kant van de paal.
j.l. zaterdagavond een^^ed geslaagde oriënte- Geheel tegen de veldverhouding in namen de beringsavondwandeling fe^Biden.
zoekers een 0—1 voorsprong toen Ruiterkamp
Ruim 72 deelnemers (stoPs) stonden er zaterdag- één der Zelhem-aanvallers binnen het strafschopavond verzameld bij café Eykelkamp, van waaruit gebied ten val bracht. De toegekende penalty
men per auto naar de start bij de Spijkerdijk werd beheersd ingeschoten. Kanthalf B. Ntfenhuis
(Veldhoek-Ruurlo) werck|Kebracht. Hier werd te- probeerde hierna de balans in evenwicht te brengen half negen bij goeeMler de eerste groep ge- gen doch zijn van grote afstand afgevuurd schot
lost, waarna telkens m^p:ussenpozen van l mi- vloog via de lat over. Even later werd een hard
nuut een volgende groep op pad werd gestuurd. schot van Dostal door de Zelhem-keeper over geVia diverse voet- en zandpaden moest men de stompt.
terugweg naar het Medler zoeken, er waren 5
kontroleposten, waarvan 2 valse. Onderweg wer- Een vrije schop die door Klein Hesselink werd gewerd prachtig door de Vordense doelman
den de deelnemers(sters) verrast met enkele leu- nomen
ke attrakties in de vorm van toeters, feestmutsen Golstein tot corner verwerkt. Slecht wegwerken
en kauwgom
De wandeling duurde in to- van Maalderink vormde vijf minuten voor de rust
taal anderhalf uur en leidde over de Brandenborch de inleiding tot het tweede Zelhemse doelpunt.
De rechtsbuiten van de bezoekers kreeg h.l. de bal
en 't Onstein weer naar het Medler.
en zette scherp voor waarna stopper Besselink de
De einduitslag was:
bal verkeerd op de schoen kreeg zodat het leer
1. Groep dames D. Gotink, Th. Brummelman, D. langs de verbouwereerde Golstein in het net verKlein Brinke en A. Nijenhuis O str.pnt. 2e prijs dween O—2.
groep Leo Eykelkamp en mej. G. Loskamp; groep Na de rust was Vorden opnieuw sterker en dankzij
H. Ruiterkamp; groep Eric Eykelkamp, allen l de stuwende kanthalfs Holsbeeke en B. Nijenhuis
straf punt; 3e prijs groep Oudsen, van Eykeren, kregen de Vordense aanvallen meer inhoud, hoe3 straf punten; 4e prijs groep H. Klein Brinke. wel rechtsbuiten Hengeveld in de voorhoede deze
De poedelprijs kwam in het bezit van de groep middag bepaald uit de toon viel. Nadat de Zelhemse doelman midvoor Eggink een goede scoKapers met 89 strafpunten.
ringskans had ontnomen viel tien minuten na de
De prijzen bestonden uit enveloppes met inhoud, rust het eerste tegenpunt. Een keihard schot van
die na afloop door de voorzitter van de feestkom- Dostal kon de Zelhemse keeper niet voldoende
missie de heer van Bruggen werden uitgereikt. onder controle krijgen waarna Eggink de bal in
Deze dankte voor de grote deelname en hoopte het doel schoof 1—2. Bij een scrimmage voor het
ook, dat jong en oud a.s. vrijdag- en zaterdag- Vorden-doel redde Maalderink op de doellijn. Aanavond 24 en 25 september weer present zou zijn val na aanval golfde hierna op het Zelhem-doel.
Toch duurde het nog 5 minuten voor het einde alop het traditionele Oranjefeest.
vorens Eggink de meer dan verdiende gelijkmaker
kon scoren. Vlak voor tijd werd nog een uitsteONDERLINGE DAMKOMPETITIE D.C.V.
kend schot van Hengeveld op even fraaie wijze
door de Zelhemse keeper gestopt.
In zaal Eskes werden voor de onderlinge wedstrijden van de damclub DCV de volgende wedstrijden Vorden 3 won thuis, door een doelpunt van Harespeeld:
telman, met l—O van Sociï 2.
A. Wassink—J. Dijkman 2—O; KI. Ikkink—Roozendaal O—2; J. Leunk—Jansen 2—0; Klein Kra- De uitslagen bij de junioren waren:
nenbarg—Lammers O—2; Bargeman—Geer ken Sp. Brummen B—Vorden B 6—1; Vorden C—Sp.
af g.; Van Dijk—W. Wassink 2—0; Rietman— Eefde A 11—0; HSK B—Vorden D 1—3; ZutphaKlein Lenderink O—2; Mennink—S. Wiersma O—2 nia C—Vorden E 8—1; Sociï B—Vorden F 7—1.
Smeenk—Esselink l—1; Klein Brinke—Hulstijn
l—i; Wansink—Nijenhuis O—2; J. Wiersma—C. Het programma voor het a.s. weekend luidt:
van Ooyen af g.; Norde—Masselink 2—0; Geerken Ruurlo l—Vorden 1; Vorden 2—Steenderen 2;
Vorden 3—Zutphania 2; Ratti 2—Vorden 4.
—Breuker l—1.
Fortuna A—Vorden A; Vorden B—Zutphania A;
Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden geDe Hoven B—Vorden C; Vorden D—Steenderen B
speeld:
Mokkink—Kreunen 2—0; W. Bos—Besselink O
GELDERSE DAMKAMPIOEN SCHAPPEN
—2; Van Langen—C. Borgonjen af g.; Keune—M.
Dijkman l—1; R. Bos—A. Bos O—2; Mokkink—
Vordenaar Nijrnhuis startte met nederlaag
Keune 2—0; R. Bos—Besselink l—1.
In Arnhem werd het afgelopen weekend een beAan het door de Larense damvereniging D & Z gin gemaakt met de persoonlijke damkampioenuitgeschreven nederlaagtoernooi heeft DCV met schappen van Gelderland.
het tweede tiental deelgenomen. De Vordense Onze plaatsgenoot B. Nijenhuis is gerechtigd, hoedammers versloegen D & Z 2 met de rake cijfers wel hij normaal met zijn club DCV in de eerste
19—1. Ons Genoegen uit Almen behaalde dezelfde klas speelt, deel te nemen in de Hoofdklasse.
overwinning zodat er een beslissingswedstrijd gespeeld moest worden tussen DCV 2 en OGI. Deze Ondanks flinke tegenstand moest de Vordenaar
wedstrijd werd met 12—8 door de Almense dam- zijn eerste partij tegen A. van Aalten uit Huissen
gewonnen geven.
mers gewonnen.
ORIËNTERINGSAVONDWANDELING
MET ATTRAKTIES

HERCULES l — BATTI l 1—1
Ratti's eerste speelde in Zutphen een verdienste
lijke wedstrijd, tegen Hercules werd het een broe
derlijke puntenverdeling l—1.
Het Ratti-team telde enkele invallers voor T
Geurts en J. Dostal, hiervoor in de plaats kwa
men B. Overbeek, die de linksbuitenplaats bezet
te en M. Borgonjen als middenvoor. J. Schoen
aker verhuisde van de linksbuitenplaats naar de
achterhoede.
Reeds in de eerste helft was het duidelijk, dat
beide ploegen goed tegen elkaar opwogen. De
eerste aanvallen waren voor de Kranenburgers
een schot van Overbeek ging net over de lat, ter
wijl ook een goede aanval over rechts geen resul
taat opleverde.
Na 20 minuten wist de Hercules-middenvoor, ge
bruik makende van een misverstand in de Rattiachterhoede, via de uitgelopen doelman de stand
met een lage schuiver in rechterbenedenhoek op
l—O te brengen.
De tweede helft was bijzonder spannend, er werd
geschoten van weerszijden, maar het geluk zat
de doelverdedigers mee. De Rattianen konden na
enkele mislukte pogingen na een kwartier de
stand op l—l brengen toen Borgonjen bij een
schermutseling door het Hercules-doel zuiver in
knalde. Beide teams kregen hierna nog verschil
lende scoringskansen, maar het bleef bij een l—l
puntenverdeling, welke stand de verhouding ook
goed weergaf.
BATTI 3 — BAAKSE BOYS 3 2—2
De jongste uitgave van Ratti speelde thuis met
2—2 gelijk tegen Baakse Boys 3. Voor Ratti
enigszins geflatteerd, daar de Boys de gehele wedstrijd met tien man speelden. Het was voor rust
een gelijkopgaande strijd. Na een kwartier moest
Ratti-doelman Hoebink, toen hij naast de net voor
het doel opstuitende bal greep O—l, voor het eerst
vissen. Ratti kreeg nu herhaaldelijk kansen, maar
deze werden niet benut.
Na de thee was de thuisclub beduidend sterker
en opereerde voortdurend op de Baakse helft.
Nadat de Boys bij een uitval over links via hun
middenvoor hun voorsprong hadden verhoogd O—2
sloeg Ratti terug. Binnen 5 minuten werd het weer
gelijk, eerst kon midhalf H. Baakman met een
schot in de linkerhoek de achterstand op l—2
brengen, waarna middenvoor Roelvink via het
lichaam van de uitgelopen Baakse keeper voor
de tweede maal raak schoot 2—-2.
BAAKSE BOYS 2 — BATTI 2 0—3
De Ratti-reserves waren zondagmiddag weer in
goede konditie en wisten in Baak een verdiende
O—3 zege te behalen op de Baakse Boys 2.
De wedstrijd was nauwelijks enkele minuten oud
of de groen-witten konden de leiding nemen, doordat middenvoor v. d. Logt vanuit een goede kombinatie met de linkervleugel onhoudbaar inschoot
O—1. Ratti bleef het initiatief behouden en wist
de Baakse aanvallen keer op keer af te slaan.
Na de hervatting kon Wentink uit een vrije trap
de stand op O—2 brengen, terwijl invaller Bijen
aan alle onzekerheid een einde maakte, door een
pass van V. d. Logt zuiver te benutten O—3.

Eist (Betuwe) worden gehouden.
Deze selektiewedstrijden werden op het bedrijf
van de heer Eskes te Warnsveld gehouden.
De veebeoordeling MRIJ werd gehouden op het
bedrijf van de heer J. R. Borgman te Vierakker
In totaal werd door 13 personen aan de ploegwed
strijd deelgenomen.
De uitslagen waren:
1. E. Jimmink, Warnsveld 80 punten; 2. R. J
Holterman, Laren 79% punt; 3. G. Eskes, Warnsveld 76% punt; 4. H. Mogezomp, Lochem 76 punt;
5. H. ter Meulen, Laren 74V2 punt; 6. W. Hofstee,
Lochem 73% punt; 7. J. Esselink, Lochem 72l/2
punt; 8. Joh. Huurnink, Harfsen 71% punt; 9.
B. Roseel, Warnsveld 69 punt; 10. R. Dinkelman,
Lochem 68 punt. De eerste 7 prijswinnaars zullen
naar de Provinciale wedstrijddag worden afge
vaardigd.
Aan de trekkerbehendigheidswedstrijd werd door
17 personen deelgenomen. De uitslag was als volgt
1. J. Koning, Vorden 15 strapnt. (+ wisselbeker
van de Ring); 2. W. Wunderink, Almen 20 strafpnt.; 3. R. Pelgrum, Almen 51 strafpnt.; 4. B
Rossel, Warnsveld 52 strafpnt.; 5/ E. Jimmink
Warnsveld 57 strafpnt.; 6. J. Heyink, Lochem 69
strafpnt.; 7. Joh. Pardijs, Vorden 86 strafpnt.; 8.
A. ten Have, Lochem 87 strafpnt. De eerste 6
prijswinnaars gaan naar de Provinciale wedstrijddag.
Bij de veebeoordeling MRIJ, waaraan door 38
personen werd deelgenomen, waren de uitslagen:
1. J. Lubberdink, Lochem 130 punten; 2. A. Keppels, Laren 126 punten; 3. H. Woestenenk, Laren
126 punten; 4. G. Arendsen Raedt, Lochem, 124
punten; 5. J. Esselink, Lochem 124 punten; 6.
D. Marsman, Laren 122 punten; 7. D. Veltkamp,
Laren 120 punten; 8. J. Menkhorst, Laren 120
punten; 9. A. Smallegoor, Warnsveld 118 punten;
de eerste 6 prijswinnaars gaan naar de wedstrijddag.
De dameswedstrijden werden op de deel van de
heer Eskes gehouden. Bij het schabloneren was
geen ringselektie voor de Prov. wedstrijddag nodig. De uitslagen waren als volgt:
1. mej. H. Tiessink, Lochem; 2. mej. Mogezomp,
Lochem; 3. mej. J. Klein Geltink, Lochem; 4.
mej. G. Struik, Laren; 5. mej. H. Oltvoort, Laren.
De uitslag bij het onderdeel bloemschikken was:
1. mevr. W. Beltman-Haytink, Laren; 2. mej.
D. Oudenampsen, Laren; 3. mej. G. Struik, Laren;
4. mej. A. Harkink, Lochem; 5. mej. D. Hoentjen,
Laren. De eerste 4 prijswinnaressen gaan naar de
Prov. wedstrijddag.
's Avonds vond er in café ,,De Uitrusting" in
Eefde de Ringdansavond plaats. Tevens werd hier
nog een wedstrijd in modeshow gehouden. Er werd
geshowd in drie onderdelen n.l. in dagkleding,
werkkleding en nachtkleding.
De uitslag bij de dagkleding was:
1. mej. A. Harkink, Lochem; 2. mevr. T. Klomphaar-Dinkelman, Lochem; 3. mej. H. Oltvoort,
Laren; 4. mej. H. Mogezomp, Lochem. De eerste
drie prijswinnaressen gaan naar Eist.
Bij het onderdeel werkkleding legde mej. H. Oltt de eerste plaats en mej.
voort uit Laren besla
J. Mogezomp bij hetW ^erdeel nachtkleding.
Beide dames zullen ns ,r de Prov. wedstrijddag
worden afgevaardigd. v
Tijdens deze dansavond reikte de Ringvoorzitter
de heer Joh. Pardijs, d^prijzen uit.

A.s. zondag speelt het eerste elftal thuis tegen
NTEN VAN EEN
BOOIEN EN
Warnsveldse Boys l, Ratti 2 krijgt om 12 uur
plaatsgenoot Vorden 4 op bezoek en Ratti 3 speelt
uit tegen Zutphen 4. Zaterdagmiddag gaat het Om een fruitteeltbedrijf te kunnen handhaven, is
A-team naar Drempt Vooruit A.
het noodzakelijk dat oude en verouderde percelen
boomgaard door jonge aanplantingen worden
vervangen. Percelen die enkele jaren geleden nog
LEDENVEBGADEBING
rendabel waren, kunnen nu verlies opleveren.
VOBDENSE WINKELIEBSVEBENIGING
Hoewel de bomen niet versleten zijn, kan de
In zaal Bakker hield de Vordense Winkeliersver- jconomische slijtage zodanig zijn, dat tot rooien
eniging onder voorzitterschap van de heer Rem- moet worden overgegaan, aldus de heer D. de Bijl
mers een matig bezochte ledenvergadering.
van het Rijkstuinbouwconsulentschap te GelderDe voorzitter memoreerde in zijn openingswoord malsen onlangs voor de radio.
de heer Scholten en vroeg een minuut stilte in De kosten van oogsten en snoeien liggen vooral
acht te willen nemen.
.n hoogstamboomgaarden aanmerkelijk hoger dan
Het belangrijkste punt van deze vergadering was .n de kleinere moderne boomvormen. Ook de
de St. Nicolaasaktie. De enquête onder het pu- ;iektebestrijding is vaak moeilijker uitvoerbaar en
bliek gehouden heeft uitgewezen dat uitgifte van
waardebonnen het meest in trek is bij het kopen- daardoor ook duurder.
De snelle veroudering van boomgaarden is mede
de publiek.
Dit jaar zullen de Vordense winkeliers dan ook :en gevolg van de gewijzigde vraag van de conwaardebonnen uitgeven tijdens de St. Nicolaas- ^ument. De oude en verouderde boomgaarden beaktie. Verder zal St. Nicolaas ook dit jaar weer staan meestal uit rassen die minder gevraagd zijn.
Oude bomen leveren vaak te kleine vruchten op
een bezoek aan de Kranenburg brengen.
Na de rondvraag besloot de heer Remmers deze met minder fraai uiterlijk. De consument heeft
ook hiervoor weinig waardering.
vergadering.
Een verliesgevend perceel kan de rentabiliteit van
het bedrijf in sterke mate drukken. Een goed
TWEEDE PBIJS VOOB DAMCLUB DCV
ïruitteler zal trachten zijn bedrijf zo snel mogeDe Vordense damclub DCV heeft voor het tweede .ijk aan de gewijzigde omstandigheden aan te
achtereenvolgende jaar aan het Klankstad-toer- passen.
Vernieuwen kost geld, zowel het opruimen als
nooi in Kerkrade deelgenomen.
Het team van DCV bestond uit de volgende spe- inplanten. De gemaakte kosten van mechanisch
lers: t.w. P. van Ooyen, J. F. Geerken, J. Oukes, rooien en zagen en het opruimen worden niet gedekt door de opbrengst van het hout. De tijd, die
B. H. Breuker en B. Wentink.
de ondernemer met zijn personeel hieraan beVorig jaar heeft Vorden de wisselbeker gewonnen. steedt, moet eveneens in geld worden gewaarMen eindigde toen gelijk met DVS Schaesberg. deerd.
Beide ploegen hadden 9 punten. Omdat er door
alle opgerooide boomgaardgronden zijn getoepassing van het S.B.-systeem geen beslissing Niet
ichikt om direct weer in te planten. Drainage en
viel werd er geloot waarbij DCV de gelukkigste jgalisatie zijn in vele gevallen nodig. Bodemmoewas.
heid komt vaak voor. Proefondervindelijk is beDeze keer is DCV opnieuw gelijk geëindigd met wezen, dat'chloorpicrine een zeer goed bruikbaar
DVS Schaesberg, beide teams hadden 8 punten. middel is tegen bodemmoeheid.
Door toepassing van het S.B.-systeem bleek dat Of bodemmoeheid voor komt, kan men te weten
het 4e bord van Vorden verloren had van bord 4 „omen door de grond te laten onderzoeken op het
van Schaesberg, hetgeen betekende dat Schaes- Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasberg de wisselbeker voor een jaartje mee naar onderzoek te Oosterbeek. De beoordeling gehuis kon nemen. Een trieste bijzonderheid voor schiedt met jonge zaailingen. Blijkt dat bodemDCV is dat Breuker (die aan bord 4 speelde) re- moeheid van betekenis is, dan is het verstandig
mise aangeboden kreeg. De Vordenaar weigerde tot ontsmetten over te gaan. De daaraan verbonechter, want hij achtte nog goede winstkansen den kosten komen ruimschoots terug. De vooraanwezig. Helaas voor hem ging de partij nu ver- waarden voor de groei van de jonge boomgaard
loren. Had hij remise geaccepteerd dan had DCV
zo gunstig mogelijk worden gemaakt.
de wisselbeker voor de tweede maal mee naar moeten
de aanleg van een boomgaard is de rassenhuis kunnen nemen. Nu werd het de tweede prijs. Bij
voor vele fruittelers moeilijk. Het sortiment
De deelnemende ploegen waren zeer te spreken keuze
over de prettige ontvangst door Damas uit Kerk- aanpassen aan de vraag van thans is uiteraard
rade. Ook de organisatie bleek prima voor elkaar. ?oed mogelijk. Wil men rekening houden met de
:oekomstige vraag dan wordt het moeilijker. De
BINGSELEKTIEWEDSTBIJDEN JONG GELBE 'ruitteler zal zich bij de keuze moeten laten
_eiden door de huidige vraag en zal daarbij hopen,
Afgelopen weekend hield Jong Gelre van de Ring dat deze zich een reeks van jaren zal handhaven.
Berkelstreek haar ringselektiewedstrijden voor de Ook de aanleg van een aanplant begint met het
Provinciale wedstrijddag die op 25 september in nemen van risico'(s).

Knoopspel is
een moderne hobby

Het waren vloer- en wandkleden, die in lang vervlogen tijden in de kamers van de grote woonpaleizen der Farao's en de kasteelzalen der Middeleeuwse ridders de gerij^jkheid binnen brachten! Vooral in het noord
Europa, toen het
glas nog door de kruj
•ders moest worden
eïmporteerd, sloten d
andtapijten de luchtgaten in de muren af
11 warm worden gestookt.
Aan deze handgeknoopte tapijten was de uiterste
zorg besteed. De handwerkster fantaseerde het
patroon tijdens het knopen van het tapijt, waarbij
slechts een ruwe schets het uitgangspunt was.
Dikwijls ging er met het maken van één enkel
tapijt jaren heen. Het is begrijpelijk, dat uit die
praktische noodzaak ter verdrijving van de kilte
het verlangen naar wand- en vloerbedekking
bleef, ook nadat de techniek het leven comfortabeler had gemaakt.
In de luchtopeningen en kijkgaten waren ramen
aangebracht en tegen de muren werden schilderijen gehangen. Het wandtapijt werd meer en
meer als vloerkleed gebruikt.
Het is tot op de dag van vandaag een sieraad
gebleven!
In deze moderne ttjd, waar de beeldende kunst
steeds meer de aandacht krijgt die hij verdient
wordt ook het handgeknoopte tapijt in ere hersteld. Het wordt een begeerlijk bezit om een vloerkleed van deze tijd te bezitten. En terecht! Van
alle dingen in het huis is de vloerbedekking de
blikvanger. Er wordt het eerst bij binnenkomen
naar gekeken. Er wordt de gehele dag op gelopen,
met schoenen en pantoffels. Er wordt het meest
van gevergd, meer dan van enig ander stuk huisraad. Het kan bij de inrichting één van de duurste
onderdelen zyn, maar zonder kan het beslist niet!
De levensduur van een machinaal gefabriceerd
vloerkleed van bijvoorbeeld 2 x 3 meter is redelijk
beperkt, maar altijd nog kort genoeg om na een
jaar of zeven voor de aankoop van een nieuw
vloerkleed te staan en de beslissing wat het moet
worden. Tenzij u durf heeft
!
In deze nieuwe tijd van snelheid en duizenden
beeldindrukken, die de mens dagelijks krijgt te
verwerken, verlangt hij op gezette tijden naar
rust. Ook de televisie is vaak té inspannend en
geeft niet de gevraagde ontspanning! Toch willen
de handen bezig zijn; men kan niet stil zitten. En
het is opmerkelijk dat de nieuwste en ontspannendste hobby van het zelf-knopen van kleden
er steeds meer inkomt.
Wist u dat bijna 50 % van de zelf-knopers uit
mannen bestaat en toch is het geen uitgesproken
mannenwerk, maar ook geen exclusief werkje
voor vrouwen. Men krijgt echter voortdurend
meer oog voor de ontspanning en de rust die van
dit soort handenarbeid uitgaat; voor de kostenbesparing. Want een handgeknoopt tapijt gaat
zeker vier maal langer mee dan een machinaal
gemaakt en is daarom alleen al 't liefst maar ca.
70 % goedkoper! Bovendien is het kleed geheel
eigen keus; de maker heeft zelf grotendeels de
kleuren bepaald.
Bij navraag bij de Leidsche Wolspinnerij Neveda
zagen we dat zij het de klant nog gemakkelijker

heeft gemaakt en gezocht naar een eenvoudiger
en goedkopere handelwijze. De draad van de
d'Orient Smyrna tapijtwol, die is samengesteld uit
100 % zuivere scheerwol, wordt gesponnen volgens het ,,High schoolsystem", waardoor de draad
niet meer uit elkaar kan draaien en dus ook niet
meer is te splitsen. Het tapijt wordt, als het eenmaal klaar is, niet open gelopen! Er is een aanmerkelijk grotere slijtvastheid bereikt. Dit vergroot de levensduur van uw vloerbedekking aanzienlijk en nog afgezien van het betere materiaal
waarmee wordt gewerkt, is dit alleen al een belangrijke kostenbesparende factor, die niet is te
verwaarlozen.
Er wordt niet van de streng met een lange draad
gewerkt, waarvan later de lussen moeten worden
doorgeknipt, maar geknoopt met een speciaal
geconstrueerde haakpen en draden van 5,5 cm
lengte. Dit houdt in dat de draden, nadat zij door
middel van een maathoutje en een snijapparaatje
meteen op de juiste maat zijn gebracht, niets meer
aan lengte verliezen!
De pool van het tapijt is direkt bepaald
Bij sommige oude procedé's ontstaat verlies door
scheren. Door de nieuwe werkwijze, waar geen
kracht bij te pas komt, worden de kosten met ca.
10 % teruggebracht. Een ander nieuw voordeel
is, dat het gaas of stramien, zoals het meestal
wordt genoemd, in kleur is voorgeschilderd. Dit
smyrna stramien wordt ook blank in allerlei
grootten geleverd, maar de voorbeschildering
werkt gemakkelijker.
In de wol zijn prachtige kleuren, 60 verschillende,
waarvan de ontwerpers in het voorbeschilderen
van het stramien op moderne en klassieke wjjze
gebruik hebben gemaakt. Juist in deze gejaagde
tijd brengt het zelf-tapijt-knopen velen de ontspanning die zij nodig hebben en het resultaat is
een sieraad voor het huis. Bovendien een staaltje
van eigen kunnen.

