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UIT DE GEMEENTERAAD

KERKDIENSTEN zondag 13 december

Herv. Kerk
10 uur ds L. C. J. Visbeek

Het is de vroede vaderen van Vorden gelukt om vaardingen zullen worden uitgebracht alvorens on- 7.15 uur nam. Ds. J. J. van Zorge
de 29 agendapunten in een tijdsbestek van ander- herroepelijk is beslist omtrent de Koninklijke goedKapel Wildenborch
keuring van de vastgestelde herziening van het uithalf uur af te werken.
Loco-burgemeester A. J. Lenselink wenste bij de breidingsplan. De onteigening gaat niet door als de 10 uur Ds. J. H. Jansen.
aanvang van de vergadering, do wegens ziekte af- Kroon de goedkeuring aan het zojuist genoemde
Ciert'f. Kerk
wezige Burg. A. E. van Arkel, een spoedig herstel herziening van het uitbreidingsplan onthoudt.
toe. Namens de raad en het gemeentepersoneel De heer Lenselink deelde mede dat de beslissing 10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
heeft de heer v. Arkel bij zijn terugkeer uit het omtrent de goedkeuring tot onteigening van het
R.K. Kerk Kranenburg
ziekenhuis een attentie in ontvangst mogen ne- „Vogelbosje" voor 6 maanden is verdaagd. De heer
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
men. Mevr. v. Arkel heeft hiervoor schriftelijk een Norde kwam later in de vergadering hierop terug. In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
Tengevolge van deze verdaging kan de weg niet
dankbetuiging aan de Raad gezonden.
De heer Lenselink deelde mede, dat mevr. de Groot, gelegd worden naar de woningen in plan „Boonk",
R.K. Kerk d<>r/>
die gedurende 15 jaar de openbare school en het waar inmiddels de gemeentewoningen bewoond zijn. 8 uur H. M i s ; 10.45 uur Hoogmis.
gymnastieklokaal had schoon gehouden deze func- Dit vond de heer Norde een grote handicap. De heer Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
tie wenste neer te leggen. Onder dankzegging werd Lenselink antwoordde hierop dat Gemeentewerken
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
bezig is de weg te maken voor zover dat mogelijk
haai- het gewenste ontslag verleend.
(alleen spoedgevallen)
is.
Verkoop bouwterrein
Van
zaterdagmiddag
1.30 uur tot zondagavond 11 u
Scholen
De raad besloot aan de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten plm. 930 m2 grond te verkopen. Aan de Prot. Chr. kleuterschool werd een bedrag Dr. Lulofs, telefoon 1255.
Op dit terrein dat gelegen is in plan „Zuid" zal een van f 315,— uit de gemeentekas beschikbaar ge- S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
blok van 2 bungalows worden gebouwd, volgens steld voor aanschaffing van zonwerende gordijnen. half tien en tien uur 's morgens.
het B.G. bouwsysteem. Het is de bedoeling de bun- Voorts werd besloten tot instandhouding van de
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
galows in 1965 te bouwen. In de grondprijs van openbare school in de buurtschap Linde.
f 14)— per m- zijn niet begrepen de kosten van de Ten behoeve van de aanleg van trottoirs langs de Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
Schoolstraat en Het Hoge heeft het bestuur van de 8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.
aanleg van riolering.
Aan de Gems-metaalwerken werd bij een raadsbe- Ver. voor Chr. Nat. schoolonderwijs alhier beslo2
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
sluit van 1G december 1963 het recht van eerste ten 218 m grond om niet aan de gemeente af te
koop verleend op een perceel grond, groot 750 m- staan. Het schoolbestuur draagt f 500,— bij in de Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
gelegen in plan „Boonk". Dit zou geschieden zodra kosten van het langs de weg te plaatsen hekwerk.
De
bijzondere
scholen
zullen
over
het
trjdvak
1958—
de gemeente volledig eigenaresse van deze grond
WEEKMARKT.
zou zijn. Door grondtransa
Ie h' er J. van 1962 een extra vergoeding ontvangen omdat de beOp de vrijdag gehouden weekmarkt waren 71 biggen
schikbaar
gestelde
bedragen
voor
het
openbaar
laZeeburg is dit thans het geval.
De raad besloot de 750 m- grond aan de Gems te ger onderwijs in genoemd tijdvak met f 14,19 per aangevoerd. Er was vlotte handel.
verkopen. In de koopsom is begrepen een bijdrage, leerling is overschreden. De raad besloot thans Prijzen van f 50. — tot f 60. — .
berekend naar f 9,— m'2 in de kosten die de ge- reeds een voorschot te verlenen.
BURGELIJKE STAND van 2 t.m. 8 dec.
meente moet maken ter ontsluiting van het uit- De werkelijke kosten van het openbaar gewoon la- Geboren: z. v. J. L. van Houte en F. de Rijke; d. v. A.
breidingsplan, zodat de kosten, uitgezonderd die ger onderwijs bedraagt voor het dienstjaar 1963
en H. M' Horsting.
voor aanleg en exploitatie; van de riolering, op f 18.097,87. Beschikbaar was een bedrag van Harmsma;
Ondertrouwd; H. W. Steenblik en H. J. Beeftink; J.
generlei wijze voor het betrokken perceel in reke- f 14.873,01 zodat de werkelijke uitgaven het be- H. Freericks en T. H. M. Woltering.
ning mogen worden gebracht. De heer Bannink schikbaar gesteld bedrag met f 3.224,86 overschre- Gehuwd: Geen.
wenl desgevraagd medegedeeld dat de prijs van den. De raad besloot tot voorlopige vaststelling van Overleden : H. Besselink, m. 79 jr., echtg. v. G. H. Kooijf 9,— voor het bouwrijpmaken volgens exploitatie- bovengenoemde bedragen.
ers; G. H. van Schooten, vr.. wed. v. H. Toevank.
De schoolbesturen van de bijzondere scholen voor
opzet is berekend.
OPVOERING KERSTSPEL
De N.V. Bouwfonds Ncd. Gemeenten heeft van de gewoon lager onderwijs mogen over het jaar 1963
thans nog in aanbouw zijnde woningen in het z.g. aan exploitatievergoeding de volgende bedragen Door de hervormde en gereformeerde jeugdgroepen
plan „Hoonk" er drie verkocht. Op voorstel van B. ontvangen: School Het Hoge f 15.573,35; school zal op zaterdag 19 december gezamenlijk een kersten W. besloot de raad de gemeentelijke garantie te Wildenborch f 2.930,37; school Kranenburg spel worden opgevoerd in de herv. kerk. Men verwacht hiervoor een grote belangstelling, zodat er
verlenen van de juiste betaling van rente en aflos- f 8.569,95.
sing van de door het Bouwfonds aan de kopers te De vergoedingen voor de vakonderwijzeressen in twee opvoeringen zullen plaats hebben, n.l. 'savonds
. . t r e k k e n hypothecaire"geldleningen voor de de nuttige handwerken bedragen voor genoemde 6.30 en 8.15 uur.
o n l e n volgende week bescholen over het jaar 1963: school Het Hoge Nadere bijzonderheden worden
bouw van hun woningen.
f 1.371,09; school Wil^fcorch f 370,63. Aan de kend gemaakt.
Bouw van 18 woningwetwoningen en
school op de Kranenbu^^vas in 1963 geen vakonDE HEER J. F. D'AUMEKIE W I N N A A R
12 bejaardenwoningen
derwijzeres werkzaam.
VAN 9-DAAGSE REIS
15. en W. hopen dat spoedig overeenstemming zal De vergoedingen voor de bijzondere kleuterscholen
worden bereikt niet de aannemers t
bedragen. over het jaar 1963: Nutskleuterschool
ste trekking van de St. Nico l;
sen drukte van
van de bouw voor 18 woningwetwoningen 1964 en f 4.057,— ; Rooms Kath. kleuterschool f 1.489,91.
12 bejaardenwoningen. Deze woningen kunnen wor- In verband met de aansdaaf van een maai machine, belang. Geen wonder, want naast de gewone ! •
den gebouwd op de aan de gemeente in eigendom dit ter vervanging van^B^ude bermmaaier, diende zou bekend worden gema^^ wie een reis van 9
behorende bouwterreinen, gelegen aan de Hane- de begroting dienstjaarjTOGS gewijzigd te worden. dagen naar Oostenrijk zoiUrogen maken.
k a m p en de Steeg in 't zgn. plan „Boonk". De bouw- Met deze aankoop is een kapitaalsuitgaaf gemoeid Nadat de voorzitter van de winkeliersver., de heer
kosten werden begroot op totaal f 565,013,—. Mo- van f 3300,—. De heer Wesselink kreeg te horen G. Remmers, de andere prijswinnaars hekend had
menteel is de overeenstemming over de prijzen dat wanneer de gemeente een bepaalde machine of gemaakt, die onder het wakend oog van wachtnog niet bereikt.
i.d. nodig heeft de Vordense leveranciers volgens meester Verkerk, was tegen kwart voor tien het
grote ogenblik aangebroken. Jannie Woltering viel
In verband met de overspanning op de arbeids- rouleersysteem aan de beurt komen.
markt, waardoor bij een openbare aanbesteding Namens de raad wenste de heer Meijer Burg. van de eer te beurt de hoofdprijs te trekken. Om alles
van deze 30 woningen, de curveprijs aanmerkelijk Arkel een spoedig algeheel herstel toe en hij hoopte volstrekt eerlijk te laten verlopen werd zij gezal worden overschreden, besloot de raad aan een dat de gemeente een gunstig jaar tegemoet zal blinddoekt, waarna zij onder grote spanning de
onderhandse aanbesteding de voorkeur te geven. De gaan. De heer Wesselink zou gaarne een oplossing enveloppe van de heer d'Amerie uit de grote stapel
heer Schurink die de bouwkosten zeer hoog vond zien voor het parkeerprobleem bij de Rotonde. De te voorschijn haalde.
stelde voor een plaatselijke aannemer hierin te ken- Rijksverkeerspolitie uit Apeldoorn zal hierover ad- De overige prijswinnaars op deze waren: 3 daagse
nen, doch dit voorstel werd door de heer Lenselink vies geven. Ook vroeg de heer Wesselink de kwestie Vierlandentocht Elsje Schurink; 2 daagse
van de hand gewezen.
„urinoir" bij te kerk nog eens te bekijken. Hierover Teutoburgerwoud: mevr. J. Wolbert-Schledorn;
zal
advies worden gevraagd aan de directeur van Dagtocht I'crgisch Land: Maya Jansen en J. RietBouw van autoboxen in plan „Boonk"
Volksgezondheid.
Verder bepleitte spr. een licht- m a n ; Dagtocht Deltawerken en Rotterdam: D. J.
Evenals dit het geval is geweest bij de complexen
punt
bij
Rossel
aan
de Hengeloseweg. Desgevraagd Sigger 2 x; G. Heutink; G. J. Arfman; H. v. d.
gemeentewoningen in het Molenplan bestaat ook bij
werd
de
heer
Wesselink
medegedeeld dat spoedig I'.arg; H. E. Gosselink; R. Ottens; J. W. Heutink;
meerdere bewoners van de woningen in liet plan
een
begin
zal
worden
gemaakt
met de herstrating J. M. Uiterweerd; H. H. Bosch; W. Rossel; H. J.
„Boonk" b e l a n g s t e l l i n g voor autoboxen. Op een aan
van
de
Enkweg.
"Na
nog
klachten
over het probleem Bosch; B. Horsting.
de gemeente toebehoren terrein, gelegen aan het
loslopende
honden
ter
sprake
te
hebben gebracht De uitslag van de rebusoplossing was: „Beste kinElshof kunnen 10 autoboxen worden gebouwd. De
verzocht
hij
B.
en
W.
een
oplossing
te zoeken voor deren laat moeder en vader maar reizen, als j u l l i e
totale; stichtingskosten worden geraamd op f 26.800
deze rebus goed oplossen geven de Vordense winde
t.z.t.
op
te
ruimen
sneeuw
op
de
trottoirs.
zodat de voorlopige huurprijs is bepaald op f 19,50
keliers mooie prijzen".
De
heer
Regelink
had
gelezen
dat
de
grondprijs
in
per maand. Zodra de werkelijke stichtingskosten
I >e j o n g e n s f i e t s werd gewonnen door de 4-jarige
Gorssel
veel
hoger
ligt
dan
in
Vorden.
Hij
verzocht
bekend zijn zal de definitieve huur worden vastgeK r i c l i r u i l uit Varssel bij Hengelo. De volgende
B.
en
W.
de
oorzaak
te
onderzoeken.
De
heer
Gosteld. Namens de Commissie van Publieke Werken
kinderen kregen een boekenhon ter waarde van
deelde de heer Koerselman mede dat het niet mo- tink zou gaarne zien dat het „grove" afval waarmee f 5,—: Henny en Bernard Helmink, Keesje Schotssommige
mensen
dikwijls
te
kampen
hebben
gelijk was gebleken een goedkopere aanbesteding
man, Ida Dekkers en Willy Tragter.
los te krijgen. De heer Wesselink zou gaarne zien per week door een vrachtauto wordt opgehaald. De
voorzitter
zegde
toe
hieraan
aandacht
te
schenken.
WORDT Z U I V E L B E D R I J F S K A M I M O E N ?
dat in het vervolg een rapport van de commissie
bij de raadsstukken wordt gevoegd. Oo khier besloot
Donderdagavond w o r d t in /.aal Eskes de laatste ronde raad de bouw van deze boxen onderhands aan te
de voor het bedrij ,"s<lamkampioenschap gespeeld.
besteden.
Wanneer het team van de Zuivel e r i n slaagt tegen
Voor huid
Aan mevr. B. C. Nicuwveld-Polet werd optie tot
en handen
de E m p o een gelijkspel uit het vuur te slepen dan
koop verleend voor een terreingedeelte, groot 1200
n p i o e n . Wint de Empo dan volgt een bem-, gelegen achter haar fabrieksterrein. Zoals ben beide p l o e g e n , i >•
INGEBRUIKNEMING NIEUWE WERKHAL
kend werd indertijd aan mevr. Nieuwveld een gew e d s t r i j d e n z i j n : Looier—O.L. School; PTT—BOG
Dat
onder
de
Vordense
zakenlieden
nog
energie
en
deelte van het industrieterrein verkocht waarop een
i :ÓG II—Empo H.
metaalwarenfabriek is gesticht. De koopsom van durf bestaat bleek zaterdagmorgen weer duidelijk
land
l u i d t momenteel: Zuivel G gespeeld—12
deze 1200 m- is bepaald op f 6,— per m-. Voor dit bij de ingebruikneming van de nieuwe werkhal op p u n t e n ; 2. Kmpo G—10; 3. O.L. school 6—9; 1.
het
gemeentelijk
industrieterrein
door
de
f
i
r
m
a
N.
optierecht zal mevr. Nieuwveld jaarlijks een rente
Looier (i S; 5. I50G I 6—4; 6. BOG II 6—3; 7.
betalen berekend naar 5% van de koopsom. De heer Keune alhier.
ITT G—2; 8. Empo II O punten.
Een
geheel
eigen
vinding
werd
hier
vertoond
in
de
!,< nselink vond het een verheugend verschijnsel dat
vorm
van
een
automatische
voedermachine
voor
de industrie „bloeit". De heer Norde vond de prijs
BENOEMD
van f G,— m- nogal aan de lage kant. Hij was van k i p p e n en kuikens, welke onder het handelsmerk Naar we v e r n e m e n is onze plaatsgenoot de heer
m e n i n g dat deze; prijs bij een volgende koop herzien „Keuvo" All over the World, Automatic Poultry H. Mullink, Medler, tijdelijk benoemd als onderwijzal moeten worden. Deze mening werd door B. en Feeder Waterers-Heaters, op de markt is gebracht. zer van de derde klas (i.v.m. ziekte) aan de R.K.
W. gedeeld en de exploitatieopzet zal binnenkort Volgens de fabrikant zijn reeds bestellingen gedaan
n u l te Haak.
dan ook herzien worden. De heer Plas voegde hier- uit Noorwegen, Duitsland, Finland en Griekenland.
aan nog toe dat de gemeente, gezien de 5% rente, Wel een bewijs dat zijn produkt in de belangstelling
(; K/1N S V KR ZO RG l NG G R< > EN E KRUIS
staat.
b l i j mag zijn deze optie te kunnen verlenen.
P
a
a
r
d e goede Sint dit jaar bijzonder tevreden bleek
De gehele fabrikage vindt van begin tot eind in de
OnU-igcningsbesltiiten met opschortende
te zijn over d
rgsters en het dagelijks
nieuwe werkhal plaats.
bepaling
Onder de vele belangstellenden bevonden zich de bestuur van het Groene Kruis, kwam hy by hen
l!ij vorige raadsvergaderingen werd besloten tot loco-burgemeester wethouder A. J. Lenselink, als- op bezoek. Speciaal d a n k t e hij me j. Genla K i e f t , die
onteigening van het „Vogelbosje" en onteigening mede wethouder G. J. Wuestenenk als vertegen- per 30 nov. de gezinsverzorging verliet, m a a r per
l dec. terugkeerde als bejaardenhelpster, wat de
van gronden van de -heren Wijcrs en van Ark in woordigers van het gemeentebestuur.
plan „Boonk" en van mevr. Meulenbrugge-Wentink De aangeboden gelukwensen gingen met tal van Sint zeer verheugde. Hij bood haar een cadeau aan,
en hoopte dat het wachten op een huis niet te lang
en de heer J. Wassink in plan „Zuid". In verband cadeaus en bloemstukken vergezeld.
zou duren.
met het feit dat tegen het goedkeuringsbesluit van
BENOEMD
Hierna werd onder veel gelach een mand vol pakjes
G.S. i.z. de herziening van het uitbi•
.n in
onderdelen beroep werd ingesteld bij de Kroon is In de vacature die is ontstaan door het vertrek van de en surprises uitgedeeld, terwijl Piet diep in de pehet gewenst, om een spoedige goedkeuring van de heer J. de Boer is als assistent-directeur van de Zuivel- pe.rnotonzak tastte. Heel opmerkelijk was het f i j n e
onteigeningsbesluiten te bevorderen, de bovenge- fabriek benoemd de heer G. van Assenbergh, die thans taalgevoel van de van ver gekomc-nen, zowel Sint
n zich na enige tijd voortreffelijk in
noemde raadsbesluiten aan te vullen met de op- als zodanig werkzaam is aan de Zuivelfabriek te
de streektaal verstaanbaar te maken.
schortende bepaling. Dat houdt in dat geen dag- Ruinerwold (Drente).

oud weer

K

SINT-NICOLAASACTIK UITSTEKEND
VERLOPEN

De Sint-Nicolaasactie van de Vordense winkeliersver,
is uitstekend verlopen, /o deelde ons de voorzitter de
heer G. Remmers mede. De omzet is geweldig en veel
groter dan vorige jaren, hetgeen wel bleek uit het feit
dat er halverwege de aktie bonnen bij gedrukt moesten
worden.
Toen in Vorden bekend werd dat er dit jaar tijdens deze
aktie reizen uitgeloofd werden waren de meningen
nogal verdeeld, omdat diverse personen in de veronderstelling verkeerden deze reis of reizen op een bepaald
tijdstip te moeten maken. Dit is niet het geval want de
i eis kan het gehele jaar 1965 gemaakt worden.
Inmiddels heeft de winkeliersver, bepaald dat de reischeques eventueel tegen waardebonnen kunnen worden
ingeruild.
De prijswinnaars van de trekkingen op woensdag en
vrijdag waren:
3-daagse Vierlandentocht: J. Wassink en Mevr. Bijen.
Tweedaagse reis Teutoburgerwoud: G. W. Mombarg
en M. Kettelarij.
Dagtocht Bergisrh Land: 15. Hcyink, D. J. Korten,
Dagtocht Bergisch Land: B. H. Eyink, D. J. Korten,
A. Wesselink, D. Lichtenberg en A. Woltering.
Dagtocht Deltawerken en Rotterdam: D. J. Brinkerink,
B. Memelink, J. W. Bijenhof, Th. Beek, J. W. Heutink,
G. J. Schotsman, J. Gr. Wassink, Annie Bolderdijk, A.
Sloetjes, H. Winkels, A. J. Poorterman, G. Bijenhof,
H. van Hcercle, K. Kost, J. H. Nijenhuis, G. J. Wunderink, G. H. Winkel, J. Wansink, H. N. A. v. Goethem,
B. Korenblck, G. W. Mombarg, A. Klein Nengerman,
Mr. J. Romhach, B. J. Vreeman, E. W. Nijenhuis allen
uit Vorden en Th. B. Wopereis uit Zieuwent.
BEVESTIGING EN INTREDE
Kandidaat J. W. Alhers zal op zonder 10 januari
•nddienst i n t r e d e doen als predikant
van de Hervormde Gemeente M i d s l a n d op Terschelling, nadat hij in de ochtenddienst bevestigd is door
de consulent Ds. C. G. Scheepstra van Hoorn op
helling.

BIOSCOOP
Zondagavond kunt u weer k i j k e n n a a r een spannende episode; uit de tweede wereldoorlog. Het is
'>eeld van de machtige en keiharde strijd in
• n a n d i a , welke leidde tot de bevrijding van Europa. Na deze „doorbraak" zei een Amerikaanse
Het is gelukt, maar ik zou het niet graag
over willen doen.
VOETBAL
Tengevolge van de slechte toestand van de t e r r e i nen werd het gehele v o e t l i a l p r o g r a m m a zondag aft. Het programma voor a.s. zondag luidt: St.
Joris I—Vorden I; Zutphen III—Vorden II; Vorden
III—Hercules; Hercules II—Vorden IV.
; rijden op

het programma: Ruurlo A—Vorden A; Vorden B—
Zutphen A ; (-upa A--Vorden D; Warnsveldse Boys
B—Vorden E; Keyenb. Boys B—Vorden F.
Dit zal voorlopig de laatste competitiezondag zijn,
want gedurende de periode half december—half januari zullen zowel de jeugd- als juniorencompetities
worden stilgelegd.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletter?

KERSTFEEST
Wij maken de bejaarden even attent op de advertentie van de Bond van Plattelandsvrouwen aan'ide hun kerstfeest. Evenals vroeger kunnen
bejaarden, die niet zo goed ter been zijn, van huis
worden afgehaald.
DA.MCLUB LEED WEER N E D E R L A A G
Het eerste tiental van de damclub DCV is een beetje
van slag af. Na de 11—'J nederlaag tegen DVD uit
Doetinchem en de 12 8 nederlaag tegen ZDV uit
Z u t p h e n werd maandagavond in Sinderen met
11—9 verloren van D.S.O. I.
ST. N I C O L A A S OI' KRANENBURGSE
SCHOLEN
Zoals ieder jaar bracht de Sint met zijn knecht een
bezoek aan de kleuters van de Maria-Gorettischool
op de K r a n e n b u r g , waar hem een feestelijk welkom
door de tientallen kleuters werd toegezongen. St.
Nicolaas dankte voor de sympathieke ontvangst.
Hij prees de leidster der school mej. L. Wolbert, die
l vele jaren haar beste krachten aan de school
prak zijn teleurstelling uit over de
slcdr
'id der K i k e n l a a n , waar hij doorheen
had
rd". A l l e kleuters werden ruim getrakteerd en kregen eer. prachtig cadeau.
Ook de k i n d e r e n van de R.K. School werden met
een bezoek vereerd. In iedere klas werd het hoge
gezelschap een grootse ontvangst bereid. Piet
> : de volop lekkers en snoep en gelukkig hoefde
er niemand in de zak. Allen werden 1>1 ij verrast met
een aardig cadeau.
VOLLEYBAL DAMES
D.V.C. I Dieren—Kraanvogels I Vorden: 2—O
In de te Zutphen gespeelde wedstrijd tegen D.V.C, was
het clamesteam van de Kraanvogels niet opgewassen
tegen het veel sterkere zestal uit Dieren. Het werd
2—O voor de tegenpartij.
Op maandagavond 20 december spelen de Kraanvogels
twee eompetiticwcdstrijden t.w. Set Up II Zutphen—
Kraanvogels I en Kraanvogels I—Hercules I Zutphen.
RATTI-NIEUWS
Zondag a.s. komen alle drie senioren-teams in actie.
Het eerste gaat naar CUPA I in Busloo bij Voorst. Na
het mooie succes tegen Warnsveldse Boys mag verwacht worden dat de Ratti-ploeg op de ingeslagen weg
voortgaat; niettemin blijft het een moeilijke opgave
om Cupa op eigen terrein te verslaan.
Ratti II krijgt be/ock van Voorst VI en kan haar overwinnigenreeks voortzetten door heide puntjes thuis
te houden. Ratti III trekt ook over de IJssel om het op
te nemen tegen de Hoven VI (Zutphen). De beide
junioren-elftallen zijn zaterdag vrij.

Een verhaal van vroeger over: „De Olde Meulle"
EENS

VORDEN'S EERSTE WINDMOLEN

Door H. van Dorsten

Gezicht op de toren der Heru. Kerk en oude
standaard molen.

(Foto genomen in 1914 door de heer B. Albers).

De plaatselijke V.V.V. kocht de molen, maar het onderhoud baarde het bestuur grote zorgen. Heel de twintiger
jaren door stond de molen stil. De schooljeugd van die
tijd, H. Elbrink en consorten, speelde rovertje in de
kast, en soms boven in de kap. Eén keer, onverwachts,
raakte de molen in brand. Dit had het bestuur misschien met één ruk uit de zorgen kunnen brengen, daar
de molen tenslotte verzekerd was, . . . edoch de oude
heer Vögtlander, gewend handelend op te treden, klom
vastberaden in het rokende binnenste van de kast. Hij
wierp de smeulende, gedeeltelijk in vlam staande jutezakken, resoluut naar beneden. Jammer voor het verzamelde publiek, dat zich hierdoor de sensatie van een
brandende molen, (wier wieken dan eigener beweging
brandend gaan draaien,) ontnomen zag. De brand was
snel geblust, maar bij een inspectie bleek later dat de
standvinken, de houden balken op de fundaties, waren
vergaan. Ten Have kocht de molen voor afbraak, voor
de ronde som van f 75,— en hij, die zovele molens had
doen verrijzen, sloopte de olde kaste vlijtig van standvink tot wiek. Eén der roeden verkocht hij voor de
molen van Bronkhorst, de andere ging voortaan de molen van Gorssel dienen. Eén steen, de ligger was versleten. De andere, de loper, ging naar de watermolen
van Diepenheim. En van het ijzerharde, zeer oude eikenhout van de steenbalk (een balk van 70 x 70 cm) maakte Ten Have, die in z'n jonge jaren meubelmaker was
geweest, een schrijftafel voor de J. W. Klein Lebbink.
Deze schrijftafel staat nu nog in diens typeschool. Moderne meisjes en jongens van onze tijd oefenen zich
daar in de kunst van het tienvingerige systeem machineschrijven, soms, ongeweten aan een tafel, gemaakt van
een eik, die reeds op zijn wortel stoelde voordat Floris
de Vijfde door de edelen werd vermoord en straks
Jacoba van Beieren de strijd tegen haar oom aanvaardde.

naderhand iemand op de glibberige buitentrap stommelen, maar toen waren in de molen alle dingen
reeds op orde gebracht en moest de controleur onverrichterzake keren. „Toe, maak eens rap wat meer licht!"
had hij gezegd. Klein Lebbink nam toen het bewalmde
glas ter hand; hij veegde een keer met de duim langs
de binnenkant, toen was er wel ietskes meer licht, maar
het glas zat nu vol strepen en vegen die (door de vlam
erachter), op een eigenaardige manier tot uitdrukking
„Noe is 't donderen, Jan!"
kwamen op het houten interieur van de molen. Toen
Zo gingen de jaren heen. In de weinige kranten van die de controleur wegging zei de molenaar: Nou, gegroet
tijd stond van alles en nog wat. Dat het rommelde in man! En past op da'j neet van de spekgladde trap af
de Balkan. Over Zeppelins en oorlogsvliegtuigen, zo- stommelt." Misschien dacht hij daarbij aan een van
genaamde Tauben. En dat er steeds meer auto's kwa- rijmpjes, die soms in een molen ergens in 't hout zijn
men, zelfbewegers, gevaarlijke vehikels die wel veertig gekrast, getuigend van de dichtlust van de mulders:
kilometer per uur liepen, als de banden niet kapot waLaat alle winden waaien,
ren. En dat je de sigaren moest roken van de firma
En alle molens draaien,
Eugène Goulmy & Bar, Madame Recamier („naar ene
en alle beken vloeien,
schilderij"), een dame die in lange kleren op een kanapee
En elk zich met eigen zaken bemoeien . . .
Zo is dat met de Vordense Stendermolen gegaan. Zijn
lag. Doch een dominee in de Graafschap wilde die sinaam leeft nog voort in de Drogisterij Van de Wal,
garen niet meer roken, dewijl de dame ... blote voeten
waar boven de etalage een prototype is te zien van
had! — gij zult het kwaad niet steunen. En het rom- Motorkrach/.
wat eens De Olde Meulle is geweest. Men zegt dat dit
melde maar steeds in de Balkan. Zo werd het 1914.
In 1915 begonnen Klein Lebbink en zijn vrouw er een
molentje de best onderhouden standerdmolen van NeKolonel Thomson, hoofd van de vrijwillige (nederlandmotormaalbedrijf bij. Daar werd weer een gedichtje
derland is, maar de 91-jarige heer G. J. Klein Lebbink,
se) gendarmerie voor Albanië, sneuveude daar. Hij
op gemaakt, zoals in die dagen gebruikelijk was:
die er pal het gezicht op heeft, zei ons: ,,De wieken
werd in Groningen onder grote belangstelling begradreit meestal de verkeerde kante op!" De in dit verhaal
Hier wordt door „stoom",
ven — tijdens een hevig onweer, wellicht het enige hier
vermelde molengegevens danken wij voor het grootste
door menschenkracht,
te lande van die zomer, die in zijn geheel zo schitterend
deel aan zijn zo even genoemde zoon, die ons tevens
het koren, graan,
was, zo mooi haast als de zomer van 1964. Maar er
een afschrift verstrekte van het gedicht, dat in kader
tot meel gebracht...
bleven hardnekkige geruchten rondgaan over een kowerd afgedrukt en dat eens voorgelezen werd bij het
mende oorlog. Misschien vroegen de boeren aan de
buiten bedrijf stellen van de molen, op de avond van de
meester „of het hier ook kon komen". Hij zal wel- Allengs ging het met dit bedrijf nog beter dan met de
31ste december 1920.
licht geantwoord hebben dat het kon, doch dat het niet molen. Het paste ook in die tijd, de overgangstijd gewaarschijnlijk was, want geen ontwikkeld mens van die durende de oorlog. Wat zijn er toen veel dingen ver(Nadruk niet z.m. toegestaan).
dagen geloofde dat de hooggeroemde beschaving nog anderd: men zegt wel eens „de 20ste eeuw begint eigenooit terug zou vallen tot de verwildering van een grote lijk in het jaar 1914"! De 19de eeuw was een lange,
oorlog... Op de molen werd ook over deze dingen saaie sinterklaasavond geweest, die met dat schot in
gepraat, zeg maar geruiÉu geschreeuwd! Want als er Serajewo pardoes de lucht in vloog. De nieuwe eeuw
De afbeelding die wij onlangs plaatsten van de
behoorlijk wind was, g^^een staakmolen te keer als begint onder het dreunen da^^nonnen, de dikke Berta's
voormalige standaardmolen kwam uit liet archief
met
42
cm
houwitsers,
teWfll
in
Europa
allerwegen
een oordeel en schudde hij als een klein schip op woeeinders
in
vlammen
staan.
Tijdens
de
oorlog
sukkelde
van de heer G. J. Klein Lebbink.
lige baren, zodat de boeren zich krampachtig vasthielden aan de scheerlatten.
Op een dag in die zomer begaf de molenbouwer G. J.
ten Have zich op weg naar de molen. Hij ging dwars
door het weiland, doo^fen wereld van bloemen, die
wuifden in de warme \^Pf van aanvang augustus. NaVoor al uw
Evenals andere jaren
derhand zat hij op de houten molenas en keek even uit
ontvangen wij uw
over het dorp. De rails van de tram blonken in de feile
zon en bij de Gems daar vonkte het van de slagen op
/Verstart ikelen
het gloeiende koper, flonkers en sprankelingen schoten
Tafellakens
door de werkplaats. En ineens, — daar begonnen de
klokken te luiden! midden op de d a g . . .
Servetten
weer voor de feestdagen, en
Jan Klein Lebbink, in de stilstaande molen, hoorde het
Lopers
wel op zaterdag 19 december
zeker ook. Hij liep naar de trap en keek vragend op
Crêpepapier
van 2-3 uur bij
naar Ten Have. Die riep naar beneden: „Mar noe is 't
donderen, Jan!" Jan vroeg wat dat luiden te beduiden
Tafelstukjes
W. Nieuwenhuis
had. Hij kreeg ten antwoord: „Det lujen wil bedujen
Kerstboom versier ing
det 't oorlog is." Zo was het. Het stond toen in de wet
op 't Hoge voor de hoogste
Elektr.
geschreven dat, als de militie moest opkomen, dit ter
prijs. Grote partijen woeden
kerstboom ver lichting
kennis zal worden gebracht „door het doen luiden der
gehaald.
KLOKKEN van alle Torens". Nu was het zover: de
Kaarsen etc
miliciens moesten opkomen. Misschien tot verded-'ging
van het land, misschien tot de stroomaanval, die, zoals
NAAR
het voorschrift luidde, zou moeten plaatsvinden: — ,,in
den Looppas, onder het slaan en het blazen van Tambours en Hoornblazers en onder het aanheffen van het
Telefoon 05753-1295 Hengelo (Gld.)
gebruikelijke Krijgsgeschreeuw .. ."
Het schot van Gabriel Princiep te Serajewo, op 23 juni
1914, was de oorzaak geweest. Het gevolg zou zijn:
meer dan acht millioen dode soldaten. „Sag mir wo die
Leven van de wind.
Blumen sind . .."
Jan Klein Lebbink en zijn vrouw leefden letterlijk „van
de wind". Als er veel wind was draaide d'olde kaste Een vriend van ons, in de trein terugreizend van vakaner vier of vijf mudden graan per uur door. Dat bete- tie in Duitsland, hoorde zich, toen men vernam dat hij
kende vijf maal vijf-en-twintig cent, zeg maar vijf en hollander was, van alle kanten toeroepen: „Sie! HolOnze bekende Spar margarine is deze week
twintig stuivers, f 1,25 per uur. „Maar dat is prachtig" lander! Wir gehen zum frischen, fröhlichen Krieg. Wir
werden
siegen!
Und
Ihr
Hollander
bekommet
ein
Stück
denkt U? Bedenk dan ook dat de verdienste stil stond
MET 20% SPARZEGELS
als er bijvoorbeeld veertien dagen geen wind was. Leven von Flandern!"
van de wind is steeds een wisselvallig bestaan geweest.
Zegelvoordeel
Maar je kon met een kwartje wel wat doen, toendertijd. Schildwachten.
l pot pindakaas
105 e t - 21 et
In een heel oud kasboek van G. Emsbroek en Zn. C.V.
lazen we o.a. 2/3 el katoen voor kookstel f 0,06; l Klein Lebbink en zijn vrouw bouwden verder aan hun
l pak custard
69 et - H et
hangslot met 2 sleutels f 0,13; 2 stuks 10" glazen f 0,08; geluk, terwijl weldra de wereld in brand stond. De menl
/z
fles
koffiemelk
31%
sen
bestormden
de
banken
om
zilvergeld.
Sommige
106
et - 21 et
l sleutelring f 0,04, doch een rouwspeldje kostte niet
l fles korfiemtlk 31%
189 c: - 38 et
minder dan 35 cents; het moest waarschijnlijk worden gemeenten moesten in allerijl noodgeld laten drukken.
Er kwam distributie. Maar vaak stokte de aanvoer van
geïmporteerd uit Duitsland.
l pak europ cacao
52 u - 10 et
Op de binnenkant van de molendeur was een fraaie levensmiddelen. Hier en daar werd erge honger geleden,
l
pak
bruine
bonen
zodat
kinderen
soms
vochten
om
een
broodkorst.
In
de
85 e t - 17 et
boom uitgesneden. Daar stond, in een krans van palmstad
Kampen
bekogelden
vrouwen
het
stadhuis
met
Vorden
l pak bruine bonen extra
92 et - 18 et
takken, een naam onder: Hendrik Jan de Wilde, Molenaar, 1840. Het staat wel vast dat het tijdens dit hout- voeraardappelen: de „gomballen van Posthuma" ge3 pakjes pudding z. suiker
snijwerk bladstil is geweest. Soms was er wel wind, noemd. Klein Lebbink maalde wel eens klandestien
l fl. puddingsaus
J samen 109 et
maar geen werk. Dan „bilde" de mulder de stenen of voor een kennis of voor eigen gezin. De controleurs
de molenmaker voerde herstelwerkzaamheden uit. Was van de regering waren daar op tegen, dat laat zich
500 gram gez. vet spek van 135 et
nu voor 98 et
de molenmaker gereed met zijn werk, werd de molen denken. Maar ze konden de mulder van d'olle kaste
250 gram gez. mager spek van 112 et nu voor 85 et
geprobeerd: een gemoedelijke aangelegenheid, waarbij niet trapperen. Die had namelijk gedurig twee schildhet knechtje, de leerling-molenmaker, zijn kunsten wachten uitstaan, te weten: vrouw Kranen en vrouw
l Gelderse rookworst van 112 et
nu voor 89 et
mocht .vertonen. Gebonden aan een wiek ging hij met Pongers. Er kon, om zo te zeggen, geen kip door de
dorpstraat
gaan
of
één
van
die
twee
merkte
het
wel
de wind een rondreis maken: onder-boven, onder-boven,
In de Z.B.: 10% zegelkorting
steeds weer over de kop. Lopen U de griezels al over én — maakte er de ander opmerkzaam op: die twee
OP AL HET VERSE VLEES
de rug? Zo niet, leest U dan verder hoe het knechtje konden elkaar de praat doen! Kregen ze een controleur
in
de
peiling,
werd
rap
één
luik
voor
de
vensters
gemoedig door de wieken heen liep, van het ene hekken
in het andere overlopende, terwijl de wind hem krach- daan van het huis, dat links op de foto staat, en wist
tig door de haren streek. Genoeg? Dan kunnen wij nu Klein Lebbink hoe laat het was.
Op een winterse dag, het was donker en tevens licht
verder gaan.
Al met al genomen ging het Jan en Mina vóór de want een dun laagje sneeuw lag over het land gestoven,
wind. Mina was een vrouw met heldere ogen. Ze was toen maalde Klein Lebbink bij 't schijnsel van een
wat men noemt een zakenvrouw, een geweldige steun kleine, bewalmde lamp. De molen had zich de poederDE SPAR
Zutphenseweg
- Telefoon 1281
voor haar man, „een hulp tegenover hem". De liefde sneeuw afgeschud: de wieken trokken zoetjes op een
KOREN BIJ DE SPAR
oostelijke
wind.
Toen
werd
er
een
vensterluik
met
een
bloeide. Er kwamen kinderen. Zij vulden het huis met
IS SPAREN BIJ DE KOOP
Nieuwstad 58
- Telefoon 1379
hun stemmen, hun blijheid, hun geschrei, — met zorg klap geopend en een lichtvlak stond ineens op de sneeuw
ook: als ze ziek waren. De molenaar was een gelukkig geprojecteerd. Klein Lebbink had het gezien. Hij hoorde

Hoe oud hij was.
De stendermolen, die vóór in het Hollandse Molenhoek
staat, de olde kaste van Vorden, hoe oud is hij geweest:
„hij is van 1584" zegt de heer Klein Lebbink Sr., „want
dat staat in een gedicht over de molen „gebouwd in
1584". Het is een aardig eind de vaderlandse geschiedenis in, stel u voor: dat jaar toen Balthazar Gerards
de dodelijke schoten loste op de Vader des Vaderlands;
de tijd waarin Philips II de onoverwinlijke Vloot liet
bouwen die straks, door stormen en enteraars onttakeld,
op onze kusten zou stranden. In die verre tijd zouden
dus de teerlingen, (zware kwadratische funderingsstenen) zijn geworpen van de „opene staak- oftewel franse
meulle" te Vorden?? We zetten er een paar vraagtekens
achter, omdat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag worden aangenomen dat de molen nog veel
ouder is geweest. Baron van der Borch van Vorden
was zo vriendelijk ons enkele uittreksels toe te sturen,
waaruit blijkt, dat reeds in een acte van 2 januari 1387
werd vermeld:
„dat hues tho Voerden, de molen, dat molenblick,
„de cotersgarden, ende Rikelanderborch mid allen
„eren Thobehoringe, tho Zutphenschen rechte".
Later, 18 januari 1504, is er volgens het zoeven geciteerde Nederlandse Kastelenboek, opnieuw sprake van
de molen bij het Huys te Vorden. Na het overlijden
van hun vader Jacob van Hackfort kwamen Henrik en
Berend van Hackfort in 't bezit van Hackfort én Vorden, waarna met medewerking hunner moeder een
scheiding van goederen plaatsvond, waarbij (o.a.) aan
eerstgenoemde werden toebedeeld:
„dat htuys te Vorden, myt synen toebehoren ind
„dat erve daer bynnen der porten te Vorden . . .
„item... d e m o l e n t o e V o r d e n , watermole
„ind w y n d e m o l e , myt der aly-mole . . . ind dat
„molenblick en voorts dat ganse ind alinge erf to
„Vorden,"
terwijl Hackfort eigendom werd van zijn broer Berend.
Naast de water- en oliemolen wordt hier de windmolen
weer genoemd.
Verder bestaat er een tekening uit 179'' (van Mansfeld),
waarop én het Kasteel én de Stendermolen naast elkaar
voorkomen. Vast staat dus, dat de molen vroeger Huize
Vorden heeft toebehoord, dat hij toen ook bij het Huis
heeft gestaan, maar naderhand is verplaatst. En algemeen bekend is tenslotte, dat in het Jaar onzes Heren
1905 Gerrit Jan Lebbink, echtgenote van Hendrika,
Wilhelmina van 't Hoftijzer, een molenaarsbedrijf is
begonnen op de hiernaast afgebeelde stender- of standerdmolen, staande in de Molenstraat, daarvoor toebehorende aan Oldenampsen.
Hoe ging het hen? Het ging goed. Op de huwelijksmarkt zijn veel nieten, maar zij hadden een prijs getrokken. Ze hadden samen een gelukkig leven. De tijden
waren slecht, maar betrekkelijk rustig. Het geld zat hier
en daar op een bult. Enkelen hadden er zoveel van dat
ze niet behoefden te werken: ze konden reizen zoveel
ze wilden en hielden steeds genoeg over om verder
te reizen als ze daar zin in hadden. Misschien is in die
tijd het gezegde ontstaan dat „de graaf recht hartelijk
Haha! kon lachen in het spaans met een italiaans accent". Er waren veel meer arme mensen dan vandaagde-dag. Die hadden „vrij licht in de maneschijn" en „vrij
klompen lopen op het bed": nog een paar gezegden van
die dagen. Zij troostten zich misschien met de gedachte dat gezondheid toch de grootste rijkdom is:
dan is er niets nieuws onder de zon. En 't is bovendien nog waar ook.

man. Werk is 's mensen lichtste straf! De mulder werkte
met plezier. En dan zo'n vrouw er bij, zo'n steun in
het bedrijf, een goede moeder voor de kinderen, één
die bovendien ook nog goed acht heeft op haar huishouden! De wijze koning Salomo heeft de waarde van
zo'n echtgenote vergeleken met die der robijnen. (Spreuken 31: 10).

het nog wat met de molen heen. Toen kwam tenslotte
het jaar 1920: het laatste jaar dat hij dienst zou doen.
Meer dan vijf eeuwen hadden knechten en vrijen, molenaarsgeslachten achtereen, met hem gewerkt, nu zou
hij er, om zo te zeggen, uitscheiden en stil leven. Op
31 december 1920 maalde Klein Lebbink het laatste
graan op d'olde kaste. Dat laatste pak graan, dat ging
naar de heer Velderman, bij de Wientjesvoort, — dat
oude huis waar later Herman Assink en Bruggink hebben gewoond.

K O N IJ N E N

JAN HASSINK

H. Franken & Zoon

Siemerink

<Ên

REMMERS
Zelfbediening

Voor de deelneming,
betoond bij het overlijden van mijn lieve
man
E. J. KREUNEN

zeg ik hartelijk dank,
vooral aan familie, buren en vrienden.

Nutsgebouw

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie, buren,
vrienden en bekenden
voor de vele blijken
van belangstelling na
het overlijden van onze
lieve zwager en oom
Albert Jan Verstege

DOORBRAAK
met:

Vorden, dec. 1964
,.Klein Brandenborch"
Wegens familiejubileum is zaterdag 12
dec. onze zaak om 12 u

Grote stukken badzeep. 2 stuk voor
98 et
Bij 2 gezinspakken Sunil, pracht theedoek gratis!

de haardolie
van

David Brian - John Agar.

Onder een uiterlijk van hardheid en
onverschilligheid verborgen zij hunangst
en hun vriendschap.

Nederland N.V.

Fina

Toegang 14 jaar

Ze zijn er weer . . . . bestel ze nu!!

De echte Vegter Nieuwjaarsrolletjes per blik

Bij elke liter wijn a 295 et, l kilo speculaas gratis!

Verzilveren van

Verkoopadressen:

vakantiebonnen

Brandsloffenhandel 6. Weulen Kranenbarg

op maandag 14 dec. tussen
7 en 8 uur bij

Vorden - Ruurloseweg 47 - Telefoon 05752-1217

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

[UNA]

Prins Bernhardw. 6. Vorden

Wildenborch
Het kantoor van
H H. LANDBOUWERS

gesloten

Gevraagd l automonteur en l onderhouds-

monteur bij

A. G. TRAGTER
TE KOOP: kabinet,
uittrektafel, duiveltje,
g o h . giervat 500 l,
eggen, kalverkist, dresscerkar, 2 droogvoederbakkenvoor kippen.
Wed. Nijenhuis, Hengeloseweg B 9,Vorden
Te koop RADIO met
tafel, met Graetz
H. Schot, Insulindelaan
21, Vorden
Verloren een damespolshorloge van huis
naar 't Winkelcentrum.
Tegen beloning terug
te bezorgen H J Rouwenhorst,
Almenseweg 37
Te koop jonge kalkoenen voor de kerstdagen. D. A LenseImk, Specop, Linde
Telefoon 6671
Te koop kerstbomen
en tamme konijnen
v. d. Peyl, „Tiro"
Te koop drag. M.R I f.
VAARS. 17 dec a d
teil. J. Korenblek.
C 5, Tel. 169!

Na de pauze vertoont de heer
Hazekamp films over de
Hoge Veluwe, wilde
paardenvangst, enz

Fa. Luimes-Lammers
Telefoon 1421

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

Autobedrijf
Zutphensew. 95
Telefoon 1256

op maandag H dec. a.s.
's avonds 7.30 uur in Het
Wapen van Vorden (Smit).

het adres

van 24 dec. tot 1 jan.

voor dag en nacht.
Zutphensew. 36, Vorden, telefoon 1475

Ledenvergadering Volksonderwijs
afdeling Vorden-Linde

Voor rubberlaarzen

is wegens vakantie

een meisje

V.A.M.C. „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
EN VEILIG VERKEER VORDEN

KOMT ALLEN

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Evenals vorige jaren nodigen wij u uit tot het bijwonen
van onze

heerst middag

KOMT ALLEN

woensdag 16 dec. nam. 2.15 uur
in het Nutsgebouw

Jaarfeest C. J. V. Wildenborcl!»

Gaarne opgave voor zaterdag 12 dec. bij mevr. v. d. Broek-de Zoete
H. K. v. Gelreweg 32, Tel. 1375

a.s. vrijdag 11 december en zaterdag 12
december in de kapel in de Wildenborch.

Nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom!

HET BESTUUR

Opgevoerd wordt het toneelspel

„GOUD A A L T J E "

NUTSGEBOUW
VORDEN

door A. Boere

Filmavond

Aanvang 7.30 uur. Entree f 1,50 bel. inbegr.
KOMT ALLEN

KOMT ALLEN

Geen toegang beneden de 16 jaar

Zaterdag 12 december 1964

DANSEN
met het bekende show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS" UIT DEVENTER

mum

Winnaar van de teenagershow van vorig jaar, gehouden in het Nutsgebouw

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Grote sortering

Telefoon 1386

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook

Gevraagd:

met buitenlandse tekst)

NET DIENSTMEISJE

Boek- en Kantoorboekhandel

zelfstandig kunnende werken.
Goed loon, prettige werkkring

JAN HASSINK

MEVR. DEKKER

Firma Nuy, Korte Hofstraat 6
Zutphen, telefoon 3110

Visitekaartjes
heeft u weer spoedig nodig

BIGGEN te koop bij
Erven Groot Jebbink,
Linde E 55,
Telef. (05753) 7253

We maken er onze geachte
afnemers op attent, dat we onze
traditie handhaven en bij 3
liter van ons prima gedistilleerd

BIGGEN te koop bij
G. J. Eijerkamp, B35
Delden

1 fles likeur cadeau geven

Te koop dressoir, f25.
Bevr. Bur. Contact

1 liter wijn

en bij 5 liter

De 3 beste schatters winnen ieder e<;n
liter jenever, citroen of brandewijn.
Dus allen naar de Deldense kastelein

Is u bijna door uw voorraad heen?

BOVEkoeK
de vetverhogende rundveekoek

A. R. Heuvelink
Kranenburg - Vorden

Telefoon 05752-6781

D 129a

2 tomen BIGGEN te
koop. H Bosman
bij 't Zwembad

Vorden

Nieuwstad 5

Minder validen kunnen met de auto gehaald worden.

nodigen u uit tot het bijwonen
van de
op dinsdag 15 december a.s.
's avonds 8 uur inzaai Bakker
welke verzorgd wordt door de
B.P. (Bataafse Petroleum Mij)

Fa. J.W.ALBERS

die gehouden zal worden op

Te koop r b maalkalf. A. Korenblik
Boshoekje, Linde

Te koop de helft of
2 vierdels van een dikke SCHOT. D. Pardijs Kranenburg

et
et
et
et
et

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker, 250 gram Hotel Goud koffie
voor 149 et

f^

G. J. Martinus

FA. OPLAAT

Mevr. Poesse vraagt

119
49
79
99
89

H.H. LANDARBEIDERS

GESLOTEN

Notaris Rombach

320 et

500 gram chocoladetoffee's voor
Kreijenbroeks speculaas, nu per zak
10 chocoladesprits voor
Vitella instantpudding, 3 pakjes voor
Ontbijtkoek klasse a 2 stuks voor

Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Uit aller naam
Wed. H. Verstege
en fam.

98 et
95 et
95 et

3 blikjes a 100 gram leverpastei
150 gram rookvlees
150 gram mooie ham

Zondag 13 december, 8 uur

T. C KreunenGrundmann
Vorden,
de Wildenborch

Zelfbedienen is geld verdienen!

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

G. Zuurveld

Bestel ze dan nu
DAN ZIT U MET NIEUWJAAR
NIET VERLEGEN!!
Kom even een keus maken
uit onze papier- en lettersoorten

DRUKKERIJ WOLTERS
Nieuwttad 12 — Vorden

^fc "^^" "x^1 *^^^" •^^^'•*^^"^^^1 "•^^^ ^*A^"**A^^ *^^" ^sy ^^^* *^A*^ **|V^"^^^ ^fc

AUTO-VERHUUR

„vivor
Waar

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres; Tel. 1306

„sprookjesprijzen"
„werkelijkheid" zijn!!

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

GRONINGER

O.89

de echte

van f 1.02 voor

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen
hypotheken

„Guatamala"-kwaliteit
van f 2.10 voor . . .

en financieringen
Zoekt u voor uw geld

een

SINAASAPPELEN

veilige belegging ?

de echte Spaanse
8 stuks

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

5 x% rente

SPEKSNIJBONEN
Literblik
van 95 voor

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

Q
79
\^« • ^^

BOEREN/% iro
METWORST ico gram O.ÖÖ

iupro-gas
Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Bij 3 gulden aan boodschappen:

Vraagt inlichtingen.

JOOSTEN
COCOSKRANSEN

1 pak van f 1.07 voor

Ruurloseweg 45

O.89

Tel.

1964

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
H o u t m a r k t 77,
Zutphen

DE

Te koop gevraagd:
nuchterestierkal veren
voor het mesthoJc.
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d

BEKENDE VIVO WINKELIERS
VIVO kruideniers:
,: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg- FR. KRUIP,'t Hoge

wapen- en sporthandel

Wij ontvangen weder-

om

tamme konijnen
op woensdag 16 dec.
van 9-2 uur en zater-

van 1-4

Ook kippen gevraagd

Rossel

Telefoon 1283

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels
naar uw D.A drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

Laarstraat 5

1408.

Te huur autoboxen.
Raadhuisstraat 26,
Telefoon H17.

jj

V
^
^

A. Harmsma
W
H. M. Harmsma-Horsting ^
Tjeerd en Hilde
^

K

KW

De V.A.M.C. „De Graafschap!-ijders" hield in Hotel
n r a n d o n h a r g li;i;ir algemene jaarlijkse ledenvergadering.
Tn zijn openingswoord deelde de voorzitor, de heer
Bij aankoop van een
II. l'ardijs mede dat, do vereniging een j a a r van
voorspoed acher <le rug heeft en dat niet o p t i m i s m e
Philips platenspeler drie
liet n i e u w e jaar tegemoet 'kan \vorden gezien.
langspeelplaten voor 9,50
Het jaarverslag van do sekretaris, do heer J. Rouwenhorst toonde o.m. aan dat het ledental thans 205
bedraagt. Dat do loden van de „(Jraafschaprijders"
dit jaar weer van zich hohhen doen spreken l>r
Zutphenseweg 5
de lijst van ereplaatsen die in diverse r i t t e n werden
behaald.
Telefoon 1546
Gemiddeld
namen 20 leden aan de clubkampioenVorden
schap|)en deel. De toto die a a n v a n k e l i j k een slechte
start had draait thans op volle toeren. Verder
maakte de heer Rouwenhorst bekend dat de vereniging op l januari zal starten met een clubblad,
mits nog enkele personen gevonden worden die beOp vrijdag 18 dec. a.s.
reid zijn een advertentie te plaatsen.
Uit het jaarverslag van de penningmeester de heer
W. l ü e l d e r m a n bleek dat de v e r e n i g i n g er financieel goed voorstaat. Bij de bestuurs\ erkiezing
U k u n t zich met of ronder maat werden de aftredende leden de heren J. H. Bakker
en G. H. Jansen bij acclamatie herkozen.
opgeven.
H i e r n a word een commissie voor de feestavond benoemd, waarbij de heer W. Bielderman de leiding
PRACHTIGE PRIJZEN!!!
op zich zal nemen. De heer Janssen bracht vervolDe twee Ie prijswinnaars ontvan- gens de fam. Gotink dank voor het beschikbaar
stellen van het crossterrein. Het programma
gen bij deze prijs nog als extra: (oriënteringsritten e.d.) voor 1965 werd voorlopig
vastgesteld omdat er rekening met de motorsportagenda en de P.C.C, ritten moot worden gehouden.
T.z.t. zullen de leden schriftelijk van het definitieve
die u als u dat wenst met de
programma op de hoogte worden gesteld.
Kerstdagen wordt thuis bezorgd;
FEESTAVOND N.K.V. VORDEN
voor max. 8 personen.
In zaal Schoenaker hield de plaatselijke N.K.V. CenGeeft u spoedig op:
trale Vorden (de vroegere K.A.B.) haar feestavond voor
leden met echtgenotes en verloofden, waarvoor een
LUNCHROOM
goede opkomst bestond. Voorzitter van Langen memoreerde in zijn welkomstwoord de naamsverandering,
die de vroegere K.A.B, heeft ondergaan en dat in het
Nico van Goethem
nieuwe N.K.V. bestuur thans van elke vakafdeling één
afgevaardigde zitting heeft en één, namens de verspreiKerkstraat 3, Vorden. Tel. 1519 de leden. Nadat spr. het cabaretgezelschap „de Apratrona's" welkom had geheten, deelde hij mede, dat in
tegenstelling met andere jaren dit jaar geen kerstmiddag voor de kinderen der leden wordt gehouden .
VOOR MEER KEUS
De Apratrona's kwamen hierna op de planken. Dit gezelschap, allen zuivere amateurs, wist met haar zang,
shawls
toneel, schetsjes e.a. een uitstekend programma te verzorgen.
dschoenen
Kapelaan Wienk ofm, die als geestelijk adviseur der
aatsmutsen
nieuwe NKV fungeert, richtte waarderende woorden
aan het bestuur dor NKV, die als sociale werkers onGrolse wanten
vermoeibaar blijven. Hij spoorde daarom ook de leden
cols
aan, daadwerkelijk mee te leven met hun eigen organisatie.
xnaillots

G. Emsbroek en Zn. cv

Grote Klaverjaswedstrijd

Prima pasvorm
redelijk in prijs

U. J. A. Helmink
Weggevlogen 2 valkparkieten. Gaarne bericht aan H. J. Brinks
B. v. Hackfortweg 46

CONTACT
hét blad voor Vorden

vesten
sporttruien enz.

NET MEISJE
voor dag of dag en nacht
met ingang van l januari
Meerdere hulp aanwezig.

naar

A. J. A. HELMINK

MEVR. Dr. VERHAGE
,,'t Klaphek" Damlaan 3, Ecfde
Telefoon 05750-2177

Het meisje gevraagd
voor enkele halve dagen in de week.

GAZELLE

met de nieuwe J L.O.motor

PUCH

in de nieuwste kleuren

RAP
SOLEX

Te koop in prima
staat, „Koelstra" kinderwagen. Enk weg 19.

K

pullovers

r,u reeds ontvangen

B.H.'s

De Rotonde

GEVRAAGD:

EEKA
korsetten en

O.EKE

JAARVERGADERING MOTORCLUB

noorse sokken

BROMFIETSEN model 1965

grijpt donderdags
het eerst naar

KEUNE

Tel.

P. C. Nipius, Zutphen

Groot en klein

f7.65 per fles

1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VERKRIJGBAAR BIJ

fa. Hartens

X

x

Met blijdschap
IVAC.I
uujuavMap ygeven
t v v _ u we
w s, kennis
iv LIJ u 10 van
v au • .
de geboorte van ons dochtertje en zusje r

Weulen Kranenbarg ieder een prachtige salade

Deze aanbiedingen zijn geldig van 10 t.m. 16 dec.

VOOR41 UW

X

X

W Vorden, 5 december 1964
i Hertog Karel van Gelreweg 22

Assurantiekantoor

GOUDKOFFIE van
„ACKERMAN"

dag 19 dec.
uur nam.

TELEVISIE
RADIO
PLATENSPELERS

(zonder chauffeur)

in diverse uitvoeringen
het vertrouwde model

A. G. Tragter

VORDEN

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250
200
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram
gram
nram
gram
*J

rookworst
100 et
boterhamworst 60 et
plokworst
100 et
ontbijtspek
80 et
tongworst
80 et
140 C t
ham
U

M. Krijt, Dorpsstraat

OI'HKKNCJST K O L L K K T K
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van N.O.V.I.B. (Wereld Anti-Hongeractie) heeft
een bedrag van f 425,20 opgebracht.
SINT BEZOCHT NUTSKLKUTKRSCHOOL
Terwijl de kinderen zongen van „Sinterklaasje kom
maai- binnen met je knecht'' kwam de Goedheiligman donderdagmiddag bij de kleuters van de Nutskleutorschool op bezoek. Hij werd verwelkomd door
het bestuur van de school, oudercommissie en de
leidsters. De kleuters overwonnen hun schroom al
gauw en zongen de Sint enthousiast toe.
Piet strooide met kwistige hand pepernoten, die
gretig door de k i n d e r h a n d e n werden opge\angen.
T>ij liet naar h u i s gaan kreeg elk kind een doos lekkers en een cadeautje van de Sint.

SINT MAAKTE RONDREIS LANGS SCHOLEN
Voor Sint-Nicolaas 'was het vrijdag 4 december een
drukke dag in Vorden. Niet alleen bracht hij een bezoek aan diverse verenigingen, doch bovendien werden de lagere scholen met een bezoek van de Goedheiligman vereerd.
Voor
In het Nutsgebouw waren de klassen l l/m 3 van de
O.L. school tesamen gekomen om het St.-Nicolaasfcest
te vieren. Hierbij waren eveneens de kinderen aanwezig die het volgend jaar op school zullen komen.
De Sint kreeg verschillende voordrachten, /ang etc. te
horen. Voor de kinderen die tussen de middag in school
naar
overblijven had de Sint een prachtig pakket gezelschapspelen meegebracht. De kinderen van de hoogste
klassen kregen 's middags in het Nutsgebouw een
filmprogramma aangeboden.
Fn de morgenuren bracht de Sint een bezoek aan de
Ruime keuze
Prinses Julianascbool in de Wildcnborch waar de kinderen, moeders en nieuwelingen in één klas bij elkaar
zaten om het kinderfeest te vieren. Er werd ook hier
FEESTAVONDEN U.K. ZANGKOREN
naar hartelust gezongen, terwijl de tractaties niet achEen van de hoogtepunten van hot jaar is telkens terwege bleven.
het St. Caecilial'eest dat door do leden van hot R.K. Voordat Sint een bc/ock aan de bijzondere school op
Zangkoor „Cantemus Domino" ook nu weer op bij- het Hoge bracht had hij eerst even een kijkje genomen
zonder geslaagde wijze is gevierd.
in de Piot. Chr. Kleuterschool waar hij aan de kinEr was een koffiernaaltijd, er werden diverse leuke deren een cadeautje overhandigde. Op de school aan
1
voordrachten gedaan (vooral „Toon Manders ' viel het Hoge hield hij zich 's middags een poosje met de
in do smaak) en er werd volop gezongen. Vooral de jongelui bezig.
solozang van enkele leden en het gezamenlijk ge- In afwachting van de Sint doodden de kinderen aan de
zongen 2 stemmige „Magnificat" vormden de school op het Medler de tijd met het voordragen van
hoogtepunten van do avond.
gedichten, schetsjes e.d. Ter afwisseling zongen de
Het nieuwe zangkoor van do „Christus Koning" moeders van de kinderen een paar liedjes. Twee meisjes
uit de hoogste klasse zongen het liedje van Jules de
kerk in het dorp Vorden vierde het Caccilia:
voor de eerste maal. Ook hier werd in zaal „De ('orte: „Er waren eens twee koeien". Alle kinderen,
Zon" een gezellige avond georganiseerd van de le- inclusief de nieuwelingen, kregen van de Sint taai-taai,
den mot hun echtgenotes, er word lekker gegeten, speeulaas etc.
gedronken en goochelaar/telepaat Prol'. Herbe Mai- Op alle scholen kregen de kinderen een cadeautje aangeboden. Voor de Sint was het een vermoeiende dag
son uit Eefde wist met zijn toverkunsten en si
staaltjes van helderziendheid in het v
van maar in elk geval heeft hij weer in veel kinderharten
vreugde gebracht.
de avond bij te dragen.

Slagerij KRIJT

Kerst- en
Nieuwjaarskaarten

Sig. mag. Boersma

