Frankering bfl abonnement,

VERSCHIJNT EENMAAL, PER WEEK

CONTACT

donderdag 4 november 1965
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KERKDIENSTEN ZONDAG 7 NOVEMBER

Her v. K e r k
9.50 uur ds. M. S. J. de Jong van Lochem
(Jeugddienst)
7.15 uur ds. J. H. Jansen

Medlerschool
uur ds. J. J. van Zorge

10.00

Geref. Kerk
' Voorm. 10 uur en nam. 3 uur ds. A. Trapman
van Velp
R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

toonzalen

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

van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

Een kijkje in een der
nieuwe toonzalen

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen Vrijdagmiddag vond de opening plaats van de
nieuwgebouwde toonzalen van de fa. A. Polman.
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
De vele genodigden werden welkom geheten door
de heer W. Polman, die in het bijzonder een welBRAND MELDEN : no. 1541.
sprak tot zijn ouders, verdere faBfl geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). komstwoord
milie, aannemers en pers.
Hierna overhandigden de kinderen van de heer
W. Polman hun oma een mandje met een schaar
Op de vrijdag gehouden markt waren 21 biggen waarmee zij het lint doorknipte. De heer Polman
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
sr. opende hierna de nieuwbouw.
Handel kalm.
De toonzaal die achter de winkel is gelegen, is
twee verdiepingen hoog en geeft volop gelegenheid
WEEKMARKT

BURGELIJKE STAND

van 27 oktober 1965 t-m. 2 november 1965
Geboren: Zwierina Hendrika, dochter van H. Regelink en H. Wunderink.
Ondertrouwd: G. H. Berendsen en H. J. Dijkman;
H. H. Smeenk en J. Kreunen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Johan Hendrik Wansink, 78 jaar.
AUTORIJLES ?

V.A.M.O.R.
erkend autorijschool
99

De Eendracht"

Telefoon 1619 of 1256
ONDERNEMERSSCHAP ANNO 1965

Onder auspiciën van de Kon. Ned. Middenstandsbond sprak de Bondsvoorzitter, de heer P. G. van
der Weele, voor een geheel gevulde feestzaal van
hotel ,,'t Wapen van Vorden".
Uit vrijwel alle plaatsen uit de Gelderse Achterhoek waren ondernemers uit het midden- en klein
bedrijf opgekomen om deze belangrijke vergadering mee te maken.
Nadat de heer G. Remmers, voorzitter van de
Vordense Winkeliersvereniging, de spreker en de
heer G. R. Wielenga uit Lochem, ad j. sekretaris
van de KNMB, een hartelijk welkom had toegeroepen, verkreeg de Bondsvoorzitter het woord.
Spreker begon met te zeggen dat een ondernemersschap, ondernemerszin vraagt. Er voltrekt
zich thans een evolutie van middenstanders naar
ondernemers. Na 1945 streefde men naar wetenschappelijke hulpmiddellen (rechtvaardige verdeling, een menswaardig bestaan en een volledige
werkgelegenheid). Nederland groeit met vele duizenden werknemers tegelijk. Er zijn echter voldoende ondernemingen en er is werk genoeg voor
vele jaren. Men dient dankbaar te zijn dat er nog
gewerkt kan worden. Reeds worden zeer vele buitenlandse arbeiders in het arbeidsproces ingeschakeld om een eventueel arbeiderstekort het
hoofd te kunnen bieden. Er dient koopkracht aanwezig te zijn alsmede een goede kwaliteit van het
produkt welke ook aan de man gebracht kan worden.
De rendabiliteit van een onderneming dient gepaard te gaan met een goede loonverdeling (winst
uit de zaak en loon aan de werknemers). Meer en
meer blijkt dat een onredelijk deel hiervan aan
het personeel ten goede komt. Doch men dient
alles in het werk te stellen om personeel te blijven
behouden. Het midden- en kleinbedrijf zit thans
in een „tang" en gaat achteruit in bestaansmogelijkheid. Aan dit proces komt nog steeds geen
einde aldus spreker. Het midden- en kleinbedrijf
komt altijd weer in het spanningsveld. Willen wij
echter in onze bedrijven goede ondernemers zijn
dan dient men rekening te houden met 1. het fiscale beleid (oplegging van lasten door de Overheid
in direkte- en indirekte belastingen, deze zijn volgens spreker de hoogste in Europa). 2. de sociale
lasten (solidariteit van de een op de ander, ouderdomsuitkering). Men mag dankbaar zijn dat de
oudjes boven 65 jaar thans meer koopkracht beVoor uw „AVONDJE UIT"

kunt u uw keus maken uit talrijke

moderne
pumps
in leer, suède of kombinaties.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

zitten, hoewel er sommigen zijn die ternauwernood
in de behoeften van eigen gezin kunnen voorzien.
De Regering dient dan ook uiterst voorzichtig te
zijn en het lastenpakket niet zo groot te doen worden dat sommige bedrijven vroegtijdig moeten beëindigen. Ten derde dient het prijsbeleid te worden genoemd. Het is nl. een algemeen belang dat
de prijzen in handen dienen te worden gehouden
opdat de koopkracht van het Nederlandse volk
zo groot mogelijk blijft. De koopkracht is thans,
volgens spreker, ongekend^ffpot in ons land. Men
dient inflatie te voorkom^^De kleine bedrijven
worden evenwel weer het Kind van de rekening.
Wanneer men lonen en prijzen in evenwicht kan
houden is dit voor de midden- en kleinbedrijven
van zeer groot belang. Er dient een gericht loonbeleid te zijn, aangepast aan het prijsbeleid.
Spreker wees zijn toehoorders op het saneringsfonds voor het midden- a^deinbedrijf. Van dit
fonds dient een zo ruim i^^elijk gebruik te worden gemaakt opdat een voortijdige bedrijfsbeëindiging dient te worden voorkomen. Er dient
van uit te gaan te worden dat ook een klein bedrijf bestaansrecht heeft. De rijksmiddelen bieden
dan ook nieuwe mogelijkheden (industrie-, recratiemogelijkheden die voor de midden- en kleinbedrijven belangrijke inkomsten opleveren).
Er wordt in vele midden- en kleinbedrijven stille
armoe geleden, aldus spreker. Ook de arbeidstijdverkorting wordt thans met ingang van l nov.
1965 ingevoerd (5-daagse werkweek) in de detailhandel en zal duren tot l mei 1967. Er zullen bij
de invoering hiervan 7 vrije zaterdagen gegeven
moeten worden, 13 vrije maandagen en 30 andere
dagen.
Bij de totstandkoming hiervan heeft de KNMB
een belangrijk aandeel gehad.
Wil men bestaansrecht veroveren in de middenen kleinbedrijven, dan dient men er voor te zorgen dat de omzetten stijgen en de kostenfactoren
de baas te blijven.
Spreker beëindigde zijn in alle stilte aangehoorde
rede met te zeggen dat wij sterker zijn door
strijd.
Na de pauze moest de heer van der Weele een
groot aantal vragen beantwoorden wat spreker
op zijn geëigende wijze en zeer duidelijk deed.
De heer Remmers was de tolk van de vergadering
door spreker hartelijk dank te zeggen voor zijn
uiteenzettingen van een en ander en bood hem
een rokertje aan terwijl voor zijn echtgenote Vordens gebak werd overhandigd, waarvoor de heer
van der Weele zijn dank betuigde.

HERV. KERK
A.s. zondag

JEUGDDIENST
Voorganger :
ds. M. S. J. de Jong van Lochem
Aanvang samenzang om 10.05 uur

BIOSCOOP

tot expositie van veel gezellige hoekjes, eetkamers, slaapkamers, etc. Vooral voor de dames
zal het een lust zijn hier rond te dwalen. De heer
W. Polman vertelde nog hoe zijn vader in 1924
zijn zaak in Vorden vestigde. In 1935 was al een
uitbreiding nodig. In 1956 werd de winkel nogmaals geheel gemoderniseerd en nu in 1965 werd
de toonzaal gebouwd.
Architekt was de heer W. Bielderman; aannemers
fa. Bielderman, Bosch, Wiltink, Slagman, G. Emsbroek, Boerstoel, Van Ark en Gosselink. De heer
Polman bracht allen hartelijk dank voor de pret-

Zeer
geachte
jonge
dames

tige samenwerking. Verder werd nog dank gebracht aan de heer H. Neerhof, A. Kettelerjj,
Brouwer en de fam. Roekevisch. De bouw heeft
in totaal 7 maanden geduurd. De vele bloemstukken en fruitmanden gaven aan de opening nog
een extra feestelijk tintje.
De fa. G. Emsbroek & Zn. exposeerde in de toonzaal een prachtige kollektie lampen, waarmee bewezen werd dat een goede verlichting de gezellige
sfeer in huis ten goede komt.

WILT U ZICH FINANCIEEL VOOR DE TOEKOMST
GAARNE GERUSTSTELLEN?

Komt u dan werken in ons bedrijf.
Wij bieden u aan:
a)
k
flb)
c)
d)
e)
.f)

voor ieder dienstjaar een kompensatie van ƒ 100,— bruto,
dit wordt uitgekeerd dan wanneer u in het huwelijk treed.
een zeer hoog loon.
reisgeldvergoeding.
goede sociale voorzieningen.
prettige werkkring in een zeer eenvoudig en gemocdeltyk
bedrijf.
werkkleding gratis.

fa. Textielbedrijf „VORDEN"
ZUTPHENSEWEG 35 — VORDEN

Aanmelden:
Dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur of telefonisch onder
no. 05752-1340 /1730

Zou u eventueel door bijzondere omstandigheden gaarne anders werken dan de voorgeschreven werktijd en wel van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 17.30 uur, dan zijn wij
gaarne bereid dit in overleg te regelen.
Niettemin wanneer u het op prijs stelt zijn wij bereid persoonlijk bij u thuis te komen
praten.
Voor jonggehuwde vrouwen hebben wjj voor de avonduren ook een zeer aantrekkelijk
werk.
WIJ WENSEN U EEN HARTELIJK WELKOM.

ORIÊNTERINGSRIT
„DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

Zondagmiddag hield de V.A.M.C. ,,De Graafschaprijders" een oriënteringsrit voor auto's, motoren
en bromfietsen over een afstand van 60 kilometer.
Aan deze rit, die was uitgezet door de heer W. H.
Rouwenhorst uit Zutphen, namen 41 auto's, 5 motoren en 13 bromfietsen deel.
De start en finish waren bij café Eskes. De rit
voerde door de omgeving van Warken, Leesten,
Wichmond, Hackfort, Delden, Linde en Vorden.
De uitslag was als volgt:
Bromfietsen:
1. J. Kanon, Zutphen, 46 str.pnt.; 2. G. J. Faber,
Zutphen, 47 str.pnt.; 3. D. J. Denneboom, Harfsen, 55 str.pnt.
Motoren:
1. H. G. Klein Brinke, Barchem, 59 str.pnt.
Auto's:
1. A. J. Wevers, Hengelo, 58 str.pnt.; 2. W. Maalderink, Hengelo, 65 str.pnt.; 3. D. J. Pardijs, Vorden, 67 str.pnt.; 4. P. Bergsma, Almen, 68 str.pnt.;
5. Scherling, Apeldoorn, 102 str.pnt.; 6. G. J. van
Ark,
Vorden, 116 str.pnt.; 7. D. Beek, Vorden,
117 str.pnt.; 8. Braskamp, Geesteren, 128 str.pnt.;
9. J. Hissink, Ruurlo, 152 str.pnt.
Na afloop reikte de heer D. J. Rouwenhorst de
prijzen uit. De volgende rit van ,,De Graafschaprijders" vindt plaats op zaterdag 20 nov.

Zondagavond draait in het Nutsgebouw de film:
DAADWERKELIJKE NAASTENLIEFDE
„Gejaagd door de wind". Naar een gelijknamig
boek van Margaret Mitchell. Toegang 14 jaar.
Maandag 8 november is het voor veel Vordense
ingezetenen de jaarlijkse dag van naastenliefde.
BONTE AVOND
Het is dan weer de bloedafname-avond waarvoor
Zaterdag 13 november geeft het Vordens Dames- velen zich geven.
De 520 donors van onze afdeling ,,Bloedplasma"
koor een uitvoering in het Nutsgebouw.
De grootste trekpleister zal het bonte program- verzoeken we vriendelijk zoveel mogelijk aan de
oproep gevolg te geven. Heel gaarne nodigen wij
ma wel zijn, dat na de pauze wordt opgevoerd.
Het koor heeft altijd een volle zaal getrokken en vele jonge mensen boven de 14 jaar uit lid te
de dames hopen dat ook nu weer velen zullen worden en zich op te geven.
komen.
Vraagt u zich wel eens af: ,,Waar komt toch
Daar de laatste tijd nogal wat jonge leden tot de al dat bloed vandaan, waarmee zoveel mensen
vereniging zijn toegetreden, die graag ,,met de worden gered?" Zo ooit, bedenk dan: ,,Het is
beentjes van de vloer" gaan, is er tot slot een bal. zaliger te geven dan te nemen".
Een advertentie in dit nummer geeft nadere bij- Brengt u het a.s. maandagavond ook in praktijk?
zonderheden.
Zie verder de advertentie in dit blad.

KLAPROOSDAG 1965

Herinnering is de dankbaarheid van het hart.
Herinnert u de boze oorlogsjaren. Beseft de zegeningen van het heden. Laat uw hart spreken.
Vertolkt uw dank in daden.
Vordenaren als tussen 8 en 13 november weer de
kollektanten voor de Klaprooskollekte aan uw
deur komen, brengt dan het bovenstaande In
praktijk. En beseft dat u hiermede meehelpt aan
het grafbezoek van talloze Canadese en thans ook
Amerikaanse vaders en moeders, echtgenoten en
kinderen van mannen, die hun leven voor ons gaven.
Het Nederlands Oorlogsgravenkomité.

Het Binnenhuis

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN

Vorden — Telefoon 1314
HEBT U ONZE

meubeltoonzalen
NOG NIET BEZICHTIGD?
WIJ STELLEN U ALSNOG
IN DE GELEGENHEID DIT
TE DOEN.
U BENT VAN HARTE
WELKOM OP
vrijdag 5 november van 18.00 - 21.00 uur
en zaterdag 6 november van 2.00-21.00 uur

Uw reddend bloed

VAKKLEDING

VRIJDAG 12 NOVEMBER A.S.

Maandagavond 8 november a.s.
BLOEDAFNAMEAVOND

MET DE

Opening

voor het Ned. Roode Kruis in de Bijz. Lag.
Landbouwschool aan de Hengeloseweg.

HALTERMAN

De oproepkaarten zyn inmiddels verzonden.
Zij, die onverhoopt geen oproep ontvingen,
worden natuurlijk toch verwacht.

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

Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00
uur. Laatste groep om 21.30 uur.

Degelijk en betrouwbaar.

Bij verhindering op de aangegeven tijd,
kunt u op een willekeurig tijdstip komen
tussen de aangegeven uren hierboven.

Banketbakkerij WIEKART

Nieuwe donoren kunnen zich alsnog opgeven bij de leden van het komité „Bloedplasma". Voorzitter H. Folmer, Zutphenseweg 38, tel. 1563. Sekretaris W. ter Haar,
Hertog Karel van Gelreweg 3.
N.B. Denkt u er vooral aan de zegelkaart
en de oproepkaart mee te nemen.

WIJ NODIGEN U UIT OM ONZE
WINKEL EN BANKETBAKKERIJ
TE KOMEN BEZICHTIGEN 'S MIDDAGS
OM 3 UUR.

EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM.

Vorden, november 1965
Burg. Galléestraat 6

H.V. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

VOORDEELACTIE

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

OOK BONNETERIE,
DASSEN, VESTEN
EN NOG VEEL MEER •

in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedryfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (O.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedreven.
Borculo : Telefoon O 54 67-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

10 snoepgoedsigaren
l fles sherry (Amm. forester)
l fles bleekwater
l
l fles afwasmiddel

50 et - 5 et
425 et - 42 et
98 ct

l Edel kandijkock

' 10 ct

VOOR TWENS
OOK ECHTE
TWEN MODE

,
,
•

98 ct - 10 ct

OP AL HET VLEES 10 % ZEGELKORTING

U betaalt dan nog niet
de verhoogde
^ omzet Belasting
en profiteert bovendien
van onze speciale
inruilactie waarin wij
de dubbele waarde
voor uw
%• Oude Brommer
geven.

lEXOTOdeluxe

| nog steeds
plus 50 tot 200 gulden
dubbel O B voordeel

i mum M

zegelkorting
l Gelderse rookworst deze week voor 98 et • 10 et
150 gr. Saks. smeerleverworst voor 62 et - 6 et
l zakje ,,goudkeur" majorettes
85 et - 17 et
l pot Spar pindakaas
122 et - 24 et
l pak Tombola biscuits
75 et - 15 et
l zak zoute pinda's
94 et - 19 et
l blik Spar goulash
152 et - 30 et
l blik Spar doperwten deze week met 20 % zegelkorting
150 gram gekookte Gelderse worst ... 70 et - 7 et
,
199 et

* * *

Ook Twens slagen bij ons naar wens.
In onze nieuwe Twen collectie
vinden ze gegarandeerd precies
wat ze (welbewust) zoeken . . .

By 3 stukken Spar zeep WASHANDJE GRATIS !
2e pak thee of theebuiltjes voor 50 cent

500 gram zacht belegen kaas

Waar uw belangstelling ook naar
uitgaat, u vindt het in onze EXTRA
collecties dassen, overhemden,
pantalons, vrijetijdskleding, sokken,
handschoenen en bonneterie!

RAADHUISSTR., VORDEN

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Weekendreklame

VRIJDAG en ZATERDAG

HAZELNOOTGEBAK

44 ct. per stuk - 5 voor ƒ
SLAGROOMTOMPOEZEN
40 ct. per stuk - 5 voor ƒ
KOFFIEBROODJES
22 ct. per stuk - 5 voor ƒ
ROOM BORSTPLAAT
eigen werk
per 100 gram
70
ZWEEDS WITTEBROOD
blijft lang vers en heeriyk
van smaak 800 gram 79

2,—
1,50
l,—

Wederom grote reklame
op de Vordense markt

cent

cent

Geen 10 maar 15 veor f l,-

BAKKERIJ
PREVCE-FOURREE géén ƒ l,*- per pak
maar 2 voor ƒ 1,50

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

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

RUMBONEN geen 40 cent per 100 gram
maar 200 gram voor 65 cent

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 3 7 9

Nieuwstad — Telefoon 1384

Wy danken allen harteIflk voor de vele blijken
van belangstelling bij de
heropening van onze
zaak.
J. H. VOOGSGEERD
en verloofde.
Bij dezen betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken van belangstelling en felicitaties ondervonden bij ons
huwelijk.
B. WESSELJNK
J. WESSELINK.
REUSINK
't Hiddtnk . Vorden
Te koop: een paar voetbalschoenen, maat 6%.
H. Besselink - Kerkhof.
weg D 4 A.
Te koop: '/i ha knollen.
H. J. Pardfls - D 113 Mossel
Te koop:
bruin leren jassen.
Groot-Jebbink - E 9 telefoon 1601
Te koop: helft of vierdels
van eem vette koe.
Joh. Wesselink,
Kranenburg
Voor
BEGENKLEDING
en
RUBBERLAARZEN

het adres
FIRMA LUIMESLAMMERS

Sanostol
LEVERTRAAN
met 6 belangrijke
vitaminen
Sinaasappelsmaak
Dro gisterij
„DE OLDE MEULLE"
J. M. v. d. WAL & ZN.
Gedipl. drogist
Te koop: goed onderh.
kinderwagen. Geh. uit«eembaar. Prijs ƒ 60,—.
Inl.: Bureau „Contact"
Te koop: 4 clubjes +
tafeltje, eethoek, bergmeubel, licht van kleur.
B. v. Hackfortweg 55 te
Vorden (Na half vier).
B.z.a.: MEISJE, ± 16 j.
Voor winkelwerk (liefst
kruidenier- of bakkerswinkel) voor de zaterdag
Inl.: Bureau ,,Contact"

r>
U HERMANUS HENDRIK SMEENK

JENNY KREUNEN

ü
K
X
X
X
X
X
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
donderdag 11 november a.s. om 11 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

verhoogd uw
weerstand.
D ro g i s t e r Q
„DE OLDE MEULLE"
J. M. v. d. WAL & ZN.
Gedipl. drogist
Te koop: zwaar dragend
varken. Bflna a.d. telling.
H. Weenk, B 20, Vorden
Te koop: toom zware
biggen.
G. J. Eijerkamp - B 35.

Onze weekreklame

X
X
X
X
X

met extra lage prijzen
ALS EXTRA REKLAME
Bij elke FLES WIJN, prijs naar keuze,
l groot stuk GEVULDE SPECULAAS GRATIS

X
in de Ned. Herv. H

Kerkelijke inzegening
kerk te Vorden om 2.30 uur, door de
Weleerw. Heer ds. K. R. ter Steege,
Herv. predikant te Laren-G.
Laren-G., Burg. Rengersweg A 37
Vorden, D 40
november 1965

l
X
X
X
X

Toekomstig adres: Burg. Rengersweg A 37 te Laren-G.
Receptie van 3.30 tot 5.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

t\ '
y

ZE ZIJN ER WEER

X
X
X
X
X
X
X

HENK BERENDSEN
en

Te koop: biggen.
B. Berenpas - D 110 a
Vorden - telefoon 6743
Te koop: 7 zware biggen
en een heteluchtkachel
„Inventa".
D. A. Lenselink,
't Spekop

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien hebben wij
zeer ideale

X

98
10O

500 gram FIJNE BELEGEN KAAS

198

500 gram FIJNE JONGE GOUDSE KAAS

179

500 gram FIJNE JONGE KOMIJNE KAAS

179

tepelbeschermers

A.J.P.-PUDDING normaal 26 et per pakje,

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

2 grote flessen VRUCHTENLIMONADE

59
98
89

deze week 3 pakjes

HENNY DIJKMAN
hebben het genoegen u mede namens
wederzijdse ouders kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 12 november a.s. om 1.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

DE BUURTVERENIGING

2 pak BISCUITS (500 gram)

houdt vóór haar leden een

DROPPING

Kerkeiyke bevestiging door de Weieerwaarde Heer ds. J. J. van Zorge, om
2 uur n.m. in de Ned. Herv. kerk te
Vorden.
Halle gem. Zelhem, G 159
Vorden, B 87
november 1965
Toekomstig adres: A 69, Ruurlo.
Receptie van 4-5 uur in zaal Wieggers
te Mariënvelde.

op zaterdag 6 november a.s.
om 7.30 uur l»ij M. H. Gotink,
B 42, Vorden

HET ADRES VOOR

JAN KLEIN BRINKE
weduwnaar van
L. J. Zwiers
in de ouderdom van 81 jaar.
Vorden: H. Klein Brinke
M. G. Klein Brinke-Gotink
Zelhem: H. J. Bulten-Braamkolk
J. W. Bulten
Warnsveld: A. J. Wisseborn-Klein Brinke
J. L. Wisseborn
Vorden: J. L. Klein Brinke
H. Klein Brinke-Wesselink

Vorden, l november 1965
Hackfort, C 45
De begrafenis zal plaats hebben op donderdag 4 november 1965 om l uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

SOLEX ENKELE EN
DUBBELE TASSEN, REGEN
SCHERMEN

Diverse smaken JAMS, per pot

65
139

Volop LUX VLOEIBAAR met gratis
PANNENSCHRAPER
SUNIL met gratis THEEDOEK
CASTELLA met gratis pracht KALENDER
ALS EXTRA REKLAME
bij elke zak ZUURKOOL, 250 gram ROOKWORST voor

98

NUTRICIA KOFFIEMELK, tijdelijk per % liter

99
159

119
129
139

Litersblikken ANANAS, koopje
Litersblikken PERZIKEN, koopje

LOONBEDRIJF

,,ONSTEIN"
TELEFOON 66 65

Litersblikken ABRIKOZEN, koopje

V O R D E N

79
69

KREIJENBROEKS SPECULAAS 250 gram
BANKETBAKKERSKOEKJES 250 gram
Bij 2 zakjes MAGGI GROENTESOEP
PRACHT SPELDJE GRATIS

De hele week
280 et
290 et
300 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
250

gram
gram
gram
gram
gram

110

PRACHT HANDAPPELEN 2 kilo

Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

HOOFDKAAS
BOTERHAMWORST
BLOEDWORST
LEVERWORST
f ij n e ROOKWORST

60
60
50
50
100

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5

Vorden

M. Krijt, Dorpsstraat
PROFITEER VAN ONZE

top-tipsaanbiedingen

Kille klamheid verdwijnt
Warmte verschijnt
met zomerlichte één- en tweepersoons

Erres dekens

kwaliteitsartikelen met extra voordelige
prijzen.
PULLOVERS met V-hals
vanaf
ƒ 10,50

BROMFIETSBEDRIJF

RAG1

99

ZWARTE BESSENDRANK, per grote fles
KNOLLENPLUKKEN en
GIERRIJDEN met de MENGMESTPOMP is

T. H. Woltering
Heden overleed na een kortstondige ziekte,
in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen,
onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Lifcersblikken DOPERWTEN FIJN bij ons voor

Groot blik HACHÊ POULET, koopje

DELDEN

Gedessineerde
met jasje

!R

TRAPPELZAK
ƒ 4,50

Tricot nylon jongens
OVERHEMDJES v.a. f 7,25

Pongers
Nieuwstad 10 — Telefoon 1474

Brushed-nylon NACHTHEMDEN met lange mouwen
voor
ƒ 11,95

HET BINNINHUIS

13 november

PRINSENBAL
Grote Paardenmarkt
(KOLDEMARKT)
OP

EMPO LAMPEN, BANDEN,
FIETSEN, SNELBINDERS,
TASSEN
RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

WOENSDAG
10 NOVEMBER

BLOEMEN
BRUIDSBOEKETTEN
GRAFKRANSEN
GRAFTAKKEN

TE

HENGELO (Gld.)

ATTENTIE ! !

Poeliersbedrijf
ROVO
tel. 1283
tel. 1214

CHOCOLADEBEESTJES 200 gram

Telefoon 1421

Te koop: Biggen.
G. Vliem,
„De Eersteling", Vorden

Hebt u onze
VERSE HAANTJES
AL GEPROEFD?
Iedere vrijdag voormiddag op de markt

98

WEES NIET ZUINIG MET KAAS, DEZE WEEK

Te koop : beste biggen.
H. W. Mullink, D 155 te
Kranenburg
Te koop: zware biggen.
H. J. Rietman, Geesinkweg 15, Warnsveld.

onze heerlijke BANKETSTAVEN, 2 stuks voor

CACAO DE ZAAN deze week 3 pakjes voor

Inplaats van kaarten

klein- en achterkleinkinderen

Vitamine C

n

Gewichttaxatie

BLOEMENMAGAZIJN

DE R K S E N

van 8-9.30 uur.

Zutphenseweg 13

Deelname kosteloos. Mooie prijzen.
Aankoop prijzen voor de verloting.
De Marktvereniging

Ook voor leuk opgemaakte fruitmanden en
schalen

WONINGINRICHTING
FA. A. P O L M A N
VORDEN — TELEFOON 1314
HEBT U AL

10 pCt korting ontvangen?
DOE DAN UW AANKOPEN IN ONZE
OPENINGSWEEK T.M. ZATERDAG
6 NOVEMBER

Onze meubel-toonzalen
LATEN U ALLES ZIEN OP HET GEBIED VAN
BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
OVERIGE MEUBELEN
VLOERBEDEKKINGEN
GORDIJNEN EN VITRAGES ENZ.
A.s. maandag 8 november is de zaak wegens omstandigheden
gesloten. Voor boodschappen telefoon 1680 Polman Insulindel.

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Zuiver scheerwol

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

""Nutsgebouw"^
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema

Deventer

ZONDAG 7 NOVEMBER, 7.30 UUR:

Coupe-safe kwaliteit
HET ENIGST GERENOMMEERDE CHEMISCH
REINIGINGSPROCES
wordt uitsluitend geleverd
door

Gejaagd door de wind
met: Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard.
TOEGANG 14 JAAR
ATTENTIE: Let op gewijzigde aanvangstijd in verband met de grote lengte der film.
Gewijzigde entreeprijzen.

UITVOERING
WASSERIJ

CHEMISCHE
sinds 1890

depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

van Vordens Dameskoor
op zaterdag 13 november in het Nutsgebouw. Aanvang half acht. Entree ƒ 1,50
pur persoon (bel. inbegr.).
Eerst een aardig zangprogramma. Na de pauze:

13e Bonte avond
Bond voor Staatspensionnering
AFDELING VORDEN

Algem. Ledenvergadering
Dit kostuum is om drie
redenen uw beste keus.
Ten eerste: zuiver scheerwol, dus wol die regelrecht
van het schaap komt. Ten
tweede: het is Fortex dus
extra-degelijk
binnenwerk.
En ten derde: de snit is
extra modieus: 1-rij, 1knoops, met recht-afgesneden vest!

op donderdag 4 november a.s.
in hotel Eskes, aanvang 8 uur.

y

AGENDA:

Opening.
Notulen.
Ingekomen stukken en wat er
verder ter tafel komt enz.

met schetsjes, shownummers
en zang.
Na afloop

BAL
è. 50 cent per persoon.
Plaatsbespreken op vrijdagavond 12 nov.
van 7-8 uur in de koffiekamer ö. 10 cent.
Loting 7.30 uur. Kaarten in voorverkoop
bij de leden.
WEET U NOG HOE GEZELLIG HET ALTIJD WAS?

OPKOMST GEWENST !
Namens het bestuur:
Sekretaris H. J. Kip

Doe het nu

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenma^fijti „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

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

beter...!

A.S. ZONDAG 14.30 UUR

VORDEN 1 • EIBERGSE BOYS 1

Koldemarkt
HENGELO (GLD.)
VOLGENDE WEEK
WOENSDAG 10 NOVEMBER

ANTIE VRIES, WINTEROLIE, AUTOBANDEN
AUTOMOBIELBEDRIJF

DANSEN
ZAAL LANGELER
Orkest „The Woodpeckera"

TRAGTER

ZAAL CONCORDIA
Orkest „The Moodcherg"
Aanvang 7 uur.

zorg dat u „bij" blijft
En geef Uw biggen de beslissende voorsprong met

SUPERVITEKORREL O
DOE HET z e 11
heden hardboard
in de
122 x
122 x
122 x
122 x

maten:
214 cm
244 cm
274 cm
305 cm

a
&
&
a

ƒ 4,18 per plaat
„ 4,77 „ „
„ 5,38 „ „
,, 5,95

VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN
NAAR

H A RMSEN
Schoolstraat, Vorden

Weekend-aanhieding

DROGISTERIJ

1

De Olde Meulle

Pracht kwaliteit DAMESVESTEN voor slechts
ƒ 16,95

Gedipl. drogist

J. M. VAN DER WAL

t.J.A.IHI O L M D M K

de opfokkorrel voor biggen bij de zeug.

Met Supervitekorrel O als bijvoeding naast Zeugenmelk krijgt U

• zware, harde biggen
• gezonde, egale tomen
• na het afwennen vlot doorgroeiende biggen
die bij de verkoop guldens méér opbrengen.

UIT D) voert tot winst I
VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van rs-Gravenzandestraat 17
Vorden -?Q* (0575 2) 1540

'Wi/ttl/è

4 november 1965

Tweede blad Contact

De heer J. W. Harwig nam afscheid van de P.T.T.

In tegenwoordigheid van de personeelschef van
het postdistrikt Arnhem met echtgenote, nog in
funktie zijnde postdirekteuren, oud-postdirekteuren van het hoofdkantoor Vorden en daarbuiten,
kollega's van het postkantoor Vorden en het daaronder behorend ressort, oud-bestellers der PTT en
vele nog in dienst zijnde bestellers, schoonmaaksters van het postkantoor Vorden enz., nam de
heer J. W. Harwig wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd als hoofdemploye Ie
klas van de PTT afscheid uit de ambtelijke dienst.
Toen de heer Bello als lid van het personeel van
het postkantoor Vorden, namens de familie Harwig, alle aanwezigen een hartelijk welkom had
toegeroepen was de koffiekamer van het Nutsgebouw dan ook geheel gevuld.
Als eerste spreker sprak de heer Wolters, direkteur van de PTT kantoor Vorden. Deze schetste
allereerst de mooie loopbaan van de heer Harwig.
Zo trad deze op l november 1918 als tijdelijk kantoorbediende te Almelo in dienst bij de PTTdienst. Zes jaar later vertrok de scheidende postambtenaar naar Vorden tot februari 1944. Deze
werd toen benoemd tot kantoorhouder van het
kantoor te Hengelo (Gld.). Deze plaats verwisselde hij in oktober 1947 met het PTT-kantoor
te Zutphen als adjunkt-kommies. Doch Vorden
trok hem, aldus spreker, en de heer Harwig keerde op 16 november 1953 in Vorden terug nu als
hoofdemploye, waarna hij sedert juli 1962 als
hoofdemploye Ie klas zijn arbeid in alle getrouwheid tot op heden heeft mogen verrichten. Spreker dankte de heer Harwig, hoewel spreker nog
iita korte tijd als direktc-u,- te Vorden v,
zaam is, voor de aangename verhouding die tussen hem en het overige personeel heerste, wat
spreker dan ook zeer op prijs stelde. De heer Wol
ters wenste de heer Harwig met zijn echtgenote
en kinderen (die mede in de koffiekamer aanwezig waren) nog vele jaren van welverdiende rust
toe. Als blijk van waardering reikte spreker de
heer Harwig de PTT-oorkonde voor 47 jarige
trouwe dienst uit alsmede een afscheidskalender.
De heer Tijdink, thans wethouder der gemeente
Hengelo (Gld.) belichtte de jaren van de heer
Harwig te Hengelo (Gld.) doorgebracht op humoristische wijze, vooral toen de heer Harwig al-

daar als lid van de gemeenteraad zijn arbeid vervulde, waarbij spreker vooral zijn vasthoudendheid in het daglicht stelde.
De heer v. d. Ven, oud-direkteur van het postkantoor Vorden, thans direkteur te Katwijk aan Zee,
roemde de werklust van de heer Harwig voor wie
nooit iets te veel was als het de postdienst betrof.
De heer Witteveen, postdirecteur te Lochem, sloot
zich aan bij de vorige spreker.
De heer Hovink, oud-postdirekteur te Goor dankte
de heer Harwig voor de ontvangen vriendschap
die hij tijdens zijn verblijf in Zutphen van hem
heeft mogen ontvangen. Ook de heer Lusink, postdirekteur te Vriezenveen, wenste de fam. Harwig
nog menig gelukkig jaar toe met en voor elkaar.
De heer Turfboer sprak namens de Bond van
Ambtenaren (A.B.V.A.) waarin de heer Harwig
steeds een werkzaam aandeel heeft gehad.
De heer Wahl, oud voorman-besteller PTT te
Vorden, haalde enige voorvallen uit het ambtelijk
leven van de heer Harwig uit de oude doos, wat
zeer in de smaak viel.
Ook de heer Oonk, thans nog als voorman-besteller in dienst, dankte voor de steeds ontvangen
hartelijkheid en saamhorigheid.
De heer Jansen, kantoorhouder PTT te Hengelo
(Gld.) sprak mede namens het gehele PTT aldaar
woorden van afscheid tot de heer Harwig.
Als laatste spreker danktj^« heer Bello namens
het gehele personeel van n^postkantoor Vorden
de heer Harwig voor de prettige verstandhouding
welke gedurende een reeks van jaren bestendigd
en. Namcrü: hot ^"Ve!c personeel zcwcl
uit Vorden als uit het ressort werd door spreker
bloemen aan mevr. Harwig overhandigd. Tevens
mocht het echtpaar een paa^uxueuze tuinstoelen,
een tafel en een parasol al^^Bdc een fonkelnieuwe
grasmachine uit zijn handrarin ontvangst nemen.
In een ruim half uur durende rede dankte de
hoer Harwig mede namens zijn echtgenote en kinderen voor de tot hem gesproken woorden en voor
de vele van de sprekers ontvangen cadeaus.
Aangezien ook de plaatselijke pers veel medewerking van hem heeft mogen ondervinden wensen
ook wij hem met zijn gezin nog vele jaren van
welverdiende rust toe.

VOORLICHTINGSDAG VOOR
VARKENSHOUDERS

De varkenshouder heeft vaak belang bij het afsluiten van kontrakten om haar risico's te verminderen. De grotere eenheden per bedrijf maken
het voor fokkers en mesters 'noodzakelijk dat men
zich individueel bepaalde zekerheden verschaft.
Het was sprekers vaste overtuiging dat met vaste
voorschotprijzen voor biggen, varkens en voeder
moet worden gewerkt, waarbij de verrekening
plaats vindt op basis van werkelijke marktwaarde.

Uitgaande van de coöperatieve landbouwverenigingen ,,De Eendracht", ,,Ons Belang" te Linde
en te Hengelo (Gld.) werd in het Nutsgebouw onder leiding van de heer G. W. Winkel, voorzitter
van de CLV ,,De Eendracht" alhier, een druk bezochte voorlichtingsdag voor varkenshouders gehouden.
Na een kort openingswoord waarbij in het bijzonder de heren Ir. B. J. Hof van ,,Cebeco", Ir. J.
Cornelissen, direkteur van de Stichting CLOKontrole te Hoogland en G. Sieders, medewerker
van ,,Coveco" te Arnhem werden welkom geheten
verkreeg Ir. Cornelissen allereerst het woord.
Deze hield een duidelijke inleiding over het onderwerp: ,,Enkele aktuele punten uit de voeding
van fokvarkens, jonge biggen en mestvarkens".
De heer G. Sieders behandelde het onderwerp:
„Nieuwe af zetsystemen in de varkenshouderij".
Spreker ging hierbij vooral in op a. wijzigingen
in de afzet door het op gang komen van de EEGmarkt en b. wijzigingen in het distribueerapparaat op de binnenlandse markt, aangezien volgens
spreker, zich in de laatste jaren fundamentele
wijzigingen in de afzet en verwerking van slachtvarkens voltrekken.
Tot 1962 was de baconafzet de kurk waarop onze
export dreef en het was deze export die de prijs
van het Nederlandse varken bepaalde. Na juli
1962 zijn door het inwerking treden van de maatregelen tot éénwording van de varkensvleesmarkt
grote wijzigingen in het afzetpatroon van varkensvlees opgetreden. Niet Engeland doch Frankrijk
en België nemen vanaf 1962 alle overschotten van
de Nederlandse markt op wat het varkensvlees
betreft. In deze landen wordt het varkensvlees niet
als bacon gekonsumeerd maar vindt zijn weg naar
de konsument, hoofdzakelijk in de vorm van vers
vlees. Dit betekent dat de eisen, die de konsument aan het produkt stelt, zich heeft gewijzigd.
In de bevolkingscentra worden de kleine winkels
(individuele slagers) steeds meer vervangen door
z.g.n. zelfbedieningszaken en supermarkets. Door
de export van varkensvlees naar de EEG-landen
heeft de industrie in Nederland met onderbezetting
te kampen gekregen. Dit is de reden dat de verwerkende industrie is gaan streven naar een gelijkmatige aanvoer van grondstoffen met een zoveel mogelijke gelijke kwaliteit om zo aan de
eisen van de konsument te kunnen voldoen en
om het personeel en de machines in de fabriek
volledig te benutten. Hierdoor verkreeg men het
exploiteren van >een eigen varkensfokkerij en varkensmesterij zoals o.a. door de firma Homborg.
Later zijn Zwanenberg en Hartog gevolgd. Verder
wordt het afsluiten van kontrakten nog steeds
toegepast (financieringskontrakt, prijskontrakten, vast-loonkontrakt en afnamekontrakten).
De industrie die deze kontrakten afsluit wil op
deze wijze proberen meer stabiliteit te brengen
in de prijzen van de grondstoffen, zodat de cyclus
in aanbod en prijzen kan worden doorbroken.

POEDER - C R È M E - OLIE - ZEEP

Hierna hield Ir. B. J .Hof van Cebeco een inleiding over het onderwerp: „Samenwerking fokker-mester in de moderne varkenshouderij". Niet
alleen de afzet maar ook de varkenshouderij op de
boerderij zelf zit in een stroomversnelling van
veranderingen. Vroeger hadden bijna alle boeren
wat fokvarkens en mestvarkens. Nu zijn er velen
die zich op hun nog steeds gemengde bedrijf gaan
toeleggen of op de fokkerij of op de mesterij,
maar dan in veel grotere aantallen. Veel anderen
hebben daarentegen de varkens afgevoerd van
hun bedrijf. Ter illustratie noemde Ir. Hof de volgende getallen: het aantal boeren met varkens
bedroeg in 1955 in Nederland 179.000 tegen
111.000 in 1964; het totaal aantal aanwezige varkens bedroeg in 1955 2.400.000 tegen 3.300.000 in
1964. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf bedroeg in 1955 ca. 13 en in 1964 ca. 29.
De ontwikkeling is nog lang niet ten einde. Zo
wordt er met bezorgdheid gesproken over de in
opbouw of in oprichting zijnde zeer grote gespecialiseerde varkensbedrijven, waar de dieren bij
duizenden, soms zelfs bij tienduizenden worden
gefokt en gemest. De vraag wordt dan gesteld of
het voor de boer op het gemengde bedrijf nog wel
mogelijk is hiermede te konkurreren. Enkele
maanden ervaring op grote varkensbedrijven in
Joegoslavië hebben mij evenwel geleerd, aldus Ir.
Hof, dat het ziekterisico op deze bedrijven groot
is. De voordelen van deze grote bedrijven zijn:
l.de fokkerij kan er gemakkelijk op gericht worden op een uniforme en zeer goede slachtkwaliteiten, een voordelige voederomzetting en een goede
groei. 2. De overgang van fokstal naar meststal
gebeurt bij deze grootbedrijven tegen minimale
kosten. 3. Het voorkomen van ziekten kan in een
bedrijf waar niet of nauwelijks van vreemde bedrijven wordt aangekocht, gemakkelijker zijn.
Daar staat echter tegenover dat wanneer er een
ziekte op een groot bedrijf uitbreekt, de kans op
een ramp veel groter is. 4. Aan de kwaliteit van
gebouwen (isolatie, ventilatie, doelmatige indelingen) wordt op deze grote bedrijven meestal
meer aandacht besteed. 5. Het aanbod van biggen en varkens kan veel konstanter zijn.
Met behulp van hun coöperaties en hun organisa-

ties kunnen de fokkers en mesters deze voordelen
ook bereiken, wanneer men, zoals reeds in vele
plaatsen in Gelderland en Overijssel het geval is,
tot een samenwerkingsregeling overgaat, aldus
Ir. Hof. Enkele belangrijke punten bij dit samenspel zijn:
1. Een georganiseerde aanpak o.l.v. een kommissie van fokkers en mesters; 2. Een nauwe samenwerking van Coveco en veevoedingsvoorlichter in
dit verband; 3. De veevoedingsvoorlichter (varkenskern) is behulpzaam bij het verzamelen van
gegevens als bv. slachtkwaliteit, voederverbruik,
groei etc.; 4. De Coveco schat de waarde van de
biggen; 5. De verplaatsing van fokbedrijf naar
i bedrijf zal zo eenvoudig en goedkoop mogelijk gbeurcn. Ir. Hof wees er op, dat op sommige
plaatsen al verder wordt gegaan op het pad van
de „vcrtikale integratie". Zo worden er al prijsrisico's gezamenlijk gedragen of wordt er al een
verband gelegd tussen de prijsnoteringen van het
slachtvarken en de prijs van de biggen. De coöperaties hebben nu de mogelijkheid om in een samenspel met Cebeco de boer te helpen door de
bouw en komplete inrichting van moderne varkens- en ook andere stallen te verzorgen, aldus
besloot Ir. Hof zijn inleiding.
Een forum bestaande uit: Ir. B. J. Hof van Cebeco, Ir. J. Cornelissen, direkteur van de Stichting CLO-kontrole te Hoogland, de heer G. Sieders, medewerker van Coveco te Arnhem, de heer
H. Rietman van het Rijksveeteeltconsulentschap
te Apeldoorn en Ir. C. H. Cazemier van Cebeco
beantwoordde tot slot een aantal schriftelijk ingediende vragen.
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Wapen- en Sporthandel
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JAARVERGADERING COÖP. WERKTUIGENVERENIGING „MEDO" LINDE-VORDEN

De coöperatieve werktuigenvereniging ,,MEDO"
hu'ld in zaal Schoenaker op de Kranenburg een
druk bezochte ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer A. F. J. Waarle, die naast het
grote aantal leden een welkomstwoord richtte tot
de heren Noter en Van Kalsbeek, die de CAVV
,,LODO" te Lochem vertegenwoordigden.
Het jaarverslag van de heer F. H. Bouwmeester
vermeldde over het afgelopen boekjaar 1964-1965
gunstige resultaten. Het ledental bedroeg ruim 80.
Ten aanzien van de resultaten over het boekjaar
werd meegedeeld, dat de omzet in vergelijking
met vorig jaar iets steeg nl. van ƒ 50.786,08 tot
ƒ 51.069,15. Ondanks .
mge stijging liep
het voordelige result. wat terug nl. van ƒ 1.279,30
tot ƒ 1.057,95, terwijl iets minder werd afgeschreven op de machines t.w. ƒ 14.582,— (vorig jaar
ƒ 15.544,—). Een en ander staat in verband met
ijging der loonkosten.
De kontrole-kommissie bracht bij monde van de
heer J. Koning een gunstig verslag uit.
Bij de bcstuursverkiezing werden de aftredende
heren J. W. Weenk, J. H. Voskamp en E. Gotink
bij meerderheid van stemmen herkozen, terwijl
inplaats van de heer Joh. Wesselink (die zich
niet herkiesbaar stelde) werd gekozen de heer
H. Fokkink.
Als lid in de raad van kommissarissen werd inplaat.s van do heer D. Meyerink (die zich ook niet
meer herkiesbaar stelde) gekozen de heer H. Nijenhuis.
Aan de beide scheidende funktionarissen bracht
de voorzitter hartelijk dank voor hun prettige en
langdurige samenwerking in bestuur en raad van
kommissarissen. Er volgde hierna een prettige
verrassing in de vorm van de verloting van 7
kwartieren gratis dorsen, welke ten deel vielen
aan de heren J. Nijenhuis, H. Beumer, G. Bloemendaal, E. J. Voskamp, B. A. Fokkink, D. Lenselink en A. Dimmendaal.
De voorzitter dankte de leden voor hun trouw aan
de vereniging en hoopte dat men ook in de toekomst de werkzaamheden weer bij de eigen vereniging zal laten verrichten.
Tot besluit vertoonden hierna de heren Notter en
Van Kalsbeek van de ,,LODO" te Lochem een
aantal interessante kleurendia's.

BOM!!

Hier fijn wij weer!

Siemerink
Vorden

400 GRAM HALF OM HALF

gehakt

1.49

(diepvries)

Snelle en vakkundige
RADIO- EN
TELEVISIE.
KKrAKATIE

2 kilo goudreinetten
PER KIST VAN 20 KG

1.15
9.9O

BIJ IEDERE 100 GRAM VLEESWAREN
l BLIKJE

0.45

soepballetjes
1 Itrbl. appelmoes

O.69

FA. BREDEVELD

Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Bupro-gas

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

Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 81
Assurantiekantoor

Voogsgeerd
TELEFOON 1350

J. van Zeeburg
voor al uw
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Verhuur

Volautomatisch wassen?

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

Ideaal!
MAAR LAAT U VOOR U TOT AANSCHAF OVERGAAT
EERST TERDEGE INLICHTEN WELKE MACHINE VOOR
UW GEZIN HET BESTE IS.
WENDT U DAARVOOR TOT DE VAKMAN, WIJ LICHTEN
U GAARNE IN EN DEMONSTREREN U VRIJBLIJVEND.
ELEKTRO TECHN. INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
VORDEN — TELEFOON 1253

f7.65 per fles

KEUNE

OPEN UW HART VOOR HET
GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIND
Onder dit motto zal ook dit jaar weer de Nationale Collecte gehouden worden.
De opbrengst komt ten goede aan onze geestelijk
misdeelde medemens, d.w.z. aan een categorie
uit onze samenleving, die ruim 250.000 Nederlanders omvat.
Veelal in stilte wordt in Nederland de zwakzinnigenzorg beoefend, zoals veelal het leed ook in
stilte wordt gedragen c.q. opgelost. Hoe moeilijk
is het voor de ouders om te trachten hun kind,
dat geestelijk gehandicapt is, niet alleen als een
opgave te zien, maar ook als een gave.
Het is immers de taak van de ouders om hun
kind tot maximale ontplooiing te brengen, opdat
het later een plaatsje, hoe bescheiden dat ook
moge zijn, in de maatschappij kan innemen en
hierin een aangepaste taak kan krijgen.
Onze samenleving acht, wellicht ook omdat het
maatschappelijk werk in de zwakzinnigenzorg in
stilte geschiedt en weinig spectaculair is, het
geestelijk misdeelde kind meer onvolwaardig dan
de lichamelijke zieke, die min of meer in de vrijheid staat en dus in de volwaardigheid.
Gelukkig kan geconstateerd worden, dat hierin
de laatste jaren een gunstige wending is gekomen, hetgeen grote invloed uitoefent op de individuele levensinstelling der ouders, die de zorg
hebben voor een geestelijk gehandicapt kind.
Veel goed werk wordt verricht door de leerkrachten verbonden aan scholen voor buitengewoon
onderwijs. Het gespecialiseerd maatschappelijk
werk in deze sector kon eerst goed op gang komen toen 't Ministerie van Maatschappelijk Werk
in 1957 dit werk ging subsidiëren. Ondanks een
extra subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, provinciale en gemeentelijke subsidies dient het particulier initiatief evenwel voor de noodzakelijke aanvullende middelen
te zorgen.
Welke zijn dat ? Kleuterklassen voor imbecille
kinderen (deze worden door het Min. van O., K.
en W. nog niet als school of klas erkend).
Maatschappelijk werk onder zwakzinnigen.
Tehuizen voor geestelijk gehandicapten, die
ouderloos zijn. Ook in Zutphen en omstreken
wil men voor deze kinderen een dergelijk tehuis graag realiseren.
Vakantiekampen voor zwaar geestelijk gehandicapten, ook voor kinderen uit Zutphen
en omgeving.
Deze Nationale Collecte wordt gehouden door de
drie landelijke instellingen voor sociale en pedagogische zorg, t.w.: ,,De Nederlandse Vereniging
voor Sociaal Pedagogische Zorg", ,,De Vereniging
van de H. Jozef van Cupertine", ,,De Prot. Chr.
Ver. tot Bevordering van Sociale en Pedagogische
Zorg" en de drie ouderverenigingen, resp. ,,Helpt
Elkander", „Voor het Zorgenkind" en „Philadelphia".
Bezint u zich eens op uw eigen materiële voorspoed, uw gezinsgeluk, uw rijkdom gezonde kinderen te hebben, dan zijn wij ervan overtuigd, dat
u ter bevordering van het geluk van de geestelijke misdeelde medemens de a.s. collecte extra
zult steunen.
Geeft u zich eens een keer spontaan op. Wij weten
dat er in deze tijd vaak een beroep op u wordt
gedaan. Laat het voor uw eigen medemens, want
dat zijn toch ook deze geestelijk gehandicapten,
niet een teleurstelling worden. Bijna de helft van
deze collecte blijft bestemd voor de kinderen in
uw eigen plaats.

KEYENBURGSE BOYS — VORDEN 2—0
Vorden l heeft zondag de gelegenheid voorbij laten gaan om beide koplopers in haar afdeling,
Pax en Kotten, tot op één verliespunt te naderen,
want beide ploegen leden een nederlaag. Helaas
moest ook Vorden tegen het wispelturige Keyenburg met een 2—O nederlaag genoegen nemen.
Het was geen best gespeelde wedstrijd die overigens geflatteerd doch wel verdiend door de Boys
werd gewonnen. Vooral tien minuten voor tijd
had de thuisclub niet over geluk te klagen. Bij
een doorbraak van Vorden werd rechtsbuiten
Eggink binnen het strafschopgebied ten val gebracht. Ab Nijenhuis schoot de' hiervoor toegekende penalty naast. Inplaats van l—l werd het
zelfs nog 2—O want vlak voor tijd kopte één der
Vorden-spelers de bal voor doelman Golstein weg
voor de voeten van de aanstormende Kelderman
die zich geen moment bedacht en meteen raak
schoot. Voor de rust was het een gelijkopgaande
strijd waarbij de voorhoedes van beide elftallen
slordig met de hun geboden kansen omsprongen.
Vlak voor de rust werd het l—O toen de Vordense defensie mistastte op een cornerbal van Mullink, waardoor Tijssen de gelegenheid werd geboden de bal in te koppen.
Na een klein Boys-offensief in het begin van de
tweede helft was het hierna Vorden dat voortdurend de toon aangaf doch op het beslissende moment ontbrak bij de geel-zwarten de ,,af werker".
Hoe de laatste fase van de strijd verliep hebben
wij hierboven reeds beschreven.
De Graafschap 4 — Vorden 2 l—3
Voor de rust had de thuisclub de felle wind in
de rug. De eerste aanvallen waren echter voor
Vorden. Reeds na twee minuten viel het eerste
doelpunt. Bij een doorbraak van Vorden werd
midvoor Buunk binnen het strafschopgebied ten
val gebracht, de bal kwam echter voor de voeten
van Hengeveld die meteen raak schoot O—1.
De thuisclub was door deze achterstand een beetje
aangeslagen waarvan Vorden na tien minuten uitstekend profiteerde toen linksbuiten Oost keihard
inknalde O—2. De Graafschap verplaatste hierna
het spel en de Vorden-defensie kreeg handen vol
werk. Een keihard ingeschoten vrije schop werd
op uitstekende wijze door doelman Hilverink tot
corner verwerkt.
Toen het Graafschap-offensief een weinig geluwd
was en Vorden weer ten aanval trok werd de bezoekers het verre opdringen noodlottig. Een hoge
pass door het midden bood de Graafschap-midvoor
de gelegenheid de achterstand tot l—2 te reduceren. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft kreeg Vorden met de wind in
de rug de beste kansen. De Doetinchemse doelman
weerde zich echter voortreffelijk, terwijl ook de
Vordense keeper Hilverink éénmaal een hoog ingeschoten bal nog juist tot corner kon verwerken.
Na ruim twintig minuten scoorde rechtsbinnen
Klaassen met een laag schot het derde Vordense
doelpunt, waarmee de eindstand l—3 werd bereikt.

kreeg hierna diverse goede scoringskansen doch
deze werden allen om zeep gebracht.
In de tweede helft bracht Golstein de balans in
evenwicht. Na een kwartier veroorzaakte één der
Baak-spelers een penalty die door Golstein in een
doelpunt werd omgezet 2—1. Tien minuten voor
tyd schoot de Boys-midvoor beide ploegen weer
naast elkaar. De thuisclub kreeg hierna nog
enkele aardige kansen doch verder dan een schot
van Groot Jebbink tegen het zijnet kwam Vorden
niet.
A.s. zondag speelt Vorden l thuis tegen Eibergse
Boys, ook een tegenstander die niet met zich laat
spotten. Het Vordense publiek zit nog altijd op de
eerste thuisoverwinning te wachten; hopenlijk zal
deze dan nu behaald worden, hoewel er dan beslist
beter gespeeld moet worden dan jl. zondag.
Verder staat op het programma Be Quick 4—
Vorden 3; Zutphania 4—Vorden 4.
De uitslagen van de zaterdag gespeelde juniorenwedstrijden waren als volgt: AZC B—Vorden B
2—1; Vorden C—AZC C 0—0; Zutphen C—Vorden E 2—1; AZC F—Vorden F 6—2.
Het programma voor deze week luidt: Vorden B
—Be Quick B; Keyenburgse Boys B—Vorden D;
Wilhelmina SSS E—Vorden F.
RATTI — BEATRIX O—3
Ratti kan nog steeds haar draai niet vinden in de
kompetitie; opnieuw moesten de groen-witten een
nederlaag slikken, nu van het bezoekende Beatrix uit Hoenderlo, die met een O—3 zege weer
Veluwewaarts gingen.
Ratti moest reeds in het begin tegen de sterke
wind optornen, die in het lange over het veld
woei. Het eerste begin was weinig succesvol voor
de thuisclub. Enige aanvallen op de Beatrix-veste
liepen dood op de hechte defensie der gasten.
Daarbij bleek het spel der Ratti-voorwaartsen te
doorzichtig om resultaat te kunnen hebben.
Aan de andere kant kreeg doelman Berendsen
enkele harde schoten te verwerken, waarbij hij
het aanvankelijk kon klaren. In de 16e minuut
kregen de bezoekers die steeds meer hun gevaarlijke vleugelspelers in het spel betrokken loon
naar werken en wist midhalf R. Westerveld uit
een strafschop Beatrix de leiding te geven O—1.
Nog was het gevaar niet geweken en diverse malen moest de Ratti-verdediging ingrijpen. Bij een
scrimmage voor het Ratti-doel deed zich hierna
een ongeval voor, waarbij linksbuiten Leywegen
van Beatrix aan het gelaat werd gewond. Na behandeling door dr. de Vries werd hij i.v.m. hechting van een neuswonde verder vervoerd naar het
ziekenhuis te Zutphen.
Ook hierna bleef het initiatief aan de gasten, die
na een half uur met een magnefieke kopbal van
middenvoor A. Schut de stand op O—2 brachten.
Ratti lanceerde nog diverse tegenaanvallen, maar
er was weinig verband in de voorhoede te bespeuren. De bezoekers konden nog voor rust voor de
derde maal wederom door middenvoor Schut het
net vinden O—3.
Na de thee had de thuisclub het windvoordeel, wat
goed te merken was. De verdediging werd' iets
ontlast, maar toch zag het elftal in zijn geheel
geen kans tot scoren te komen. Het duurde allemaal te lang, terwijl ook de kombinaties geen effekt hadden. De tegenpartij was technisch iets
sterker, maar ook zij konden in deze tweede helft
hun score niet meer verhogen. Ratti zal in de
komende wedstrijden goed op haar tellen moeten
passen, daar men anders in de ^^brste regionen
blijft hangen. De scheidsrechter^romt een kompliment toe voor zijn uitstekende leiding.

VORDEN 3 — VOORST 4 1—3
In het veld wogen beide ploegen goed tegen elkaar op. De bezoekers zaten echter feller op de
bal, terwijl de Vordense voorhoede weinig verband
toonde. Na 15 minuten nam Voorst een O—l voorsprong. Vijf minuten later pikte midvoor Korenblik een dieptepass op en schoot meteen raak
1—1. Na een half uur werd hjjt l—2, waarna de
rechtsbuiten van Voorst zijn^»eg vlak voor de
rust een l—3 voorsprong bew^de. In de tweede
„DE KNUPDUUKSKES"
helft gaven beide defensies vrijwel geen kansen
In de etalage van drogisterij De Olde Meulle kan meer weg. Vorden had éénmaal pech toen Rothmen de souvenirs bezichtigen, die de Knupduuks- man buiten bereik van de Voorst-doelman tegen
RATTI 2 — VOORST 7 10—4
kes van hun reis naar Portugal hebben meege- de paal schoot. Gescoord werd er evenwel niet De Ratti-reserves speelden in eigen home een
bracht
meer.
goede wedstrijd en wisten hun ongeslagen record
BENOEMINGEN
uitstekend te handhaven door ^gk~st 7 met een
VORDEN 4 — BAAKS^feoYS 2 2—2
Onze plaasgenoten de heren A. J. Stoltenborg en
fikse 10—4 nederlaag huiswaar^Me sturen.
J. W. Hishink werden benoemd tot resp. klerk en Na wederzijds terrein verkenran namen de Boys Het doelpuntenfeest begon reeds na een tien minuna een half uur een O—l voorsprong. De thuisclub ten spelen, toen rechtsbuiten H. Zieverink bij een
typist ter gemeentesekretarie alhier.

DRUPPEL OLIE

schermutseling voor het Voorst-doel voortreffelijk
in de rechterhoek schoot l—0. Even later kwam
de bal van de rechtervleugel bij linksbuiten Rutgers, die hem mooi voor het doel plaatste, net
voor de toesnellende v. d. Logt, die feilloos inschoot 2—0. Een trekbal van Borgonjen bracht
voor Ratti de stand op 3—O, terwijl B. Wentink
een penalty (wegens hands) ook zuiver in de
linkerhoek plaatste 4—0. Even werden de gasten
nu gevaarlijk maar doelman Huitink stond op
zijn post en wist goed in te grijpen. Nadat Borgonjen na goed doorlopen er 5—O van had gemaakt, en H. Rutgers met een juweel van een
kopbal het zesde doelpunt voor zijn rekening had
genomen, konden de gasten door linksbuiten Meenink hun achterstand reduceren tot 6—1. Nog
voor de rust moest de Voorst-doelman tweemaal
vissen; het werd 7—l door v. d. Logt, die in
moeilijke schietpositie nog net een gaatje zag tussen de uitgelopen doelman en Voorst-back, waarna een lage bal van Rutgers net langs de paal
aan alle onzekerheid een einde maakte 8—1.
Na de thee herstelden de bezoekers zich enigszins.
tegen wat de huid deert!

in
elk huis!

Zoekt u voor uw geld een

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

6 o rente
Inlichtingen en prospect!
bij:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3( Vorden.
Tel. 1541 (overdag).
Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

PUROL

Te koop gevraagd :
Foutief plaatsen van de achterhoede kostte Rat- nurhtcre stierkalveren
ti na tien minuten een tegenpunt 8—2, waarna voor het mesthok.
het door Rutgers 9—2 werd. Een penalty bracht
de score op 9—3, waarna beide pleegen nog l x BOERS'
het net lieten trillen, eindstand 10—4.
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
Ratti A won met klinkende cijfers 4—l van Hummelo en Keppel B, met uitstekende doelpunten C 67 d - Telefoon 1408
van M. Jansen 3 x en W. Koers l x.
Zondag a.s. is het eerste elftal vrij. Ratti 2 krijgt
Zutphen 5 op bezoek en de derde uitgave gaat
(zonder chauffeur)
naar Zutphania 4. Ook de A-junioren zijn vrij.
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
OOK U ZULT IN VUUR EN VLAM
Het adres : tel. 1306
STAAN VOOR DE PRACHTKii:

BUTO-VERHUUR

MYLFLAM gasaansleker
O
O
O
O
O
O

Sierlijk van vorm
Licht in gewicht
Zuinig in gebruik
Grote navultank
Prijs vanaf ƒ 19,95
Navultank ƒ 3,85 (voldoende voor meer dan l jaar !)

U VINDT ZE BIJ:
SIGARENMAGAZIJN

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

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

D. BOERSMA

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE

Dorpsstraat 6 — Tel. 1553

Geneesmiddelen
Specialité's

ROl

00 «

a
•go

Q«

t»

voor
kleine mensen

ook uit Emmerik.
Ook voor
\ \ MBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A.
drogisterQ en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

met sportieve wensen

Laarstraat 5

STAP IN 'N
HEERLIJK

WARMTE

/^&l^êóv:., .:

U hoeft echt niet, zoals ik, op het FIN A laboratoriiun te werken, om te weten dat olie branden kan. Maar branden alleen is nog geen warmte.
Want als u warmte verwacht dan hebben wij een met
zorg ontwikkelde specialiteit voor u: FIN A Flamazur.
Vloeibare warmte noemen wij deze brandstof voor uw
oliehaard en olieconvector. Flamazur van FIN A is een
superieure kwaliteit haardolie; Flamazur houdt uw kamer warm, de hele winter lang.
Afe
Brandstoffenhandel

Philips elektrische boven
deken met royale randen
voor instoppen.
Eenpersoons 98.Tweepersoons 118.-

Philips elektrische boven
deken met persoonlijke
temperatuurregeling.

Philips elektrische onderdeken met bevestigingslinten. Eenpersoons 79.

Philips elektrische onderdeken met bevestigingslinten. Tweepersoons 99

138

G. WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Tel. 05752-1217

VORDEN

VOOR HET WARMSTE VUUR

G. Emsbroek & Zn. c.v.

Vasa dames-onderblouse, met elegant ajour-païroon. Het elastisch weefsel kleedt slank af. Vervaardigd van 'Draion', dus zó gewassen, zó droog.
Maten: 42 t/m 50.
v.a. 6.25

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

VORDEN

