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J.B.T.B., die pas weer is gestart kreeg ƒ 25,—;
de Stierenverenigingen Mossel Belang en Delden
ieder ƒ 40,—; evenals de byeenvereniging; De
schapenvereniging ƒ 30,—; de Vordense ruiters
werden verblijd met ƒ 100,—; het zwembad kreeg
ƒ 125,—; voor de gemeentelyke rattenbestryding
was een bedrag van ƒ 40,— uitgetrokken; de com-
missies voor wegenverharding langs de Kapel in
de Wildenborch en de Wiersse Broekdijk, de laat-
ste voorzover gelegen onder de gemeente Vorden,
kregen resp. ƒ 180,— en ƒ 540,—. Toen was de
koek op.
Voorzitter Wuestenenk mocht tal van bedankjes
voor deze ruggesteuntjes in ontvangst nemen.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter
het overlijden van de erevoorzitter der vereniging,
de heer W. J. Thate, een der oprichters van de
marktvereniging.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J.
J. van der Peijl, bleek dat het mond- en klauwzeer
een zeer ernstige handicap is voor de biggen-
markt. In 1962 werden hierdoor maar 1400 biggen
aangevoerd. De normale aanvoer bedraagt ruim
4000. De secretaris deed in zij verslag een beroep
op de leden van de diverse verenigingen om mede
te werken bij de verkoop der loten. Hoe meer lo-
ten geplaatst, des te groter subsidie.
De penningmeester, de heer H. Klein Brinke, heeft
over 1962 een klein batig saldo.
De heren J. M. van der Wal, G. J. Wunderink, A.
J. Koning, J. M. Wuestenenk en B. H. Lebbink
werden bij acclamatie herkozen.
De voorjnarsmarkt zal hoogstwaarschijnlijk op
10 mei a.s. worden gehouden.
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herenschoenen
De hele schoen een
half jaar gegarandeerd
en toch '
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VERKRIJGBAAR BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist'

JAARVERGADERING
De Centrale Fok- en Melkcontrolevereniging te
Vorden hield in het café Eskes een matig bezoch-
te jaarvergadering onder voorzitterschap van de
heer J. A. Woestenenk.
Uit het verslag van de administrateur van de cen-
trale melkcontrole, de heer Chr. Eggink, bleek dat
de vereniging op l juli 1962 386 leden telde welke
in totaal met 3759 koeien bij de melkcontrole wa-
ren aangesloten t.w. 3017 M.R.Y. en 742 F.H. vee-
slag. Van deze leden melkten 2 % machinaal. Van
het aantal koeien werden er 37,4 % op eiwit onder-
zocht. Het boekjaar sloot met een klein voordelig
saldo. Bij de bestuursverkiezing werd in plaats
van de heer W. Oortgiesen, welke niet meer her-
kiesbaar was, de heer B. H. Norde gekozen.
Het verslag van de administrateur van de fok-
vereniging, de heer Schippers, meldde een klein
nadelig saldo.
De heer Westerveld, controleur van de provinciale
melkcontroledienst te Arnhem, hield vervolgens
een inleiding over „de Veehouderij". Spr. wees er
op dat een bewuste rundveehouderij eigenlijk bij
de melkcontrole haar oorsprong heeft. De melk-
controle is ook voor een rundveefokkerij van
groot belang. De monsternemer moet zich goed
van zijn verantwoordelijke taak bewust zijn. De
melkcontrole is thans 70 jaar in werking geweest.
Ook de K.I. vereniging heeft in belangrijke mate
bij gedragen tot verbetering van de rundveestapel.
De laatste 10 jaar is de rundveehouderij met 2
stuks per bedrijf uitgebreid.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

BEZOEKT ONZE

Voorjaarsexpositie
„BETER WONEN"

op 22, 23 en 24 maart in Hotel Bakker

JEUGDTONEEL
A.s. zaterdag geeft de jeugdgroep van D.E.V. een
opvoering van het blijspel „Rare Chinezen". Na
afloop kunnen „de beentjes van de vloer" zodat
het voor de jeugd een genoegly'ke avond belooft
te worden.

KERKDIENSTEN zondag 10 maart.

H er u. Kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n. m. 7.30 uur Lof
R.K Karel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis
n. m. 3.30 uur Lof.

Woensdag 13 maart.
Her u. Kerk. 7.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
Biduur voor het gewas
Gerpf. Kerk: 7.30 uur Ds. J. D. te Winkel.
Biduur voor het gewas.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S. v. p. boodschappen op Zondag zoveel mogeli jk tus

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand meiden: no, 1 5 4 1 .
Öii geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie!

l urgelijke stand van 27 febr. t.m. 5 mrt.
Geboren: z. van J. W. Oortgiesen en H. G.
Eggink.
Ondertrouwd: G. J. Groot Roessink en J. te
Veldhuis.
Gehuwd: Geen. Overleden: Geen.
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BILJARTEN
KOT III ging op bezoek by 't Avercnck V. De Vor-
denaren die met 4 punten voorsprong op Concor-
dia III de leiding hadden in klasse E I stelden da-
nig teleur door in Hengelo met liefst 6 — 2 te ver-
liezen en aangezien Concordia met 6 — 2 van
Slot II won, staan beide ploegen nu gelijk met 73
punten uit 13 wedstryden.
Deze week zullen Concordia III en KOT III elkaar
in zaal Klein Hekkelder te Vorden ontmoeten,
waarby het aan spanning niet zal ontbreken.
KOT I speelt deze week de uitgestelde wedstrijd
tegen „Piet van der Pol I" uit Zeddam. De Zed-
dainmers, met gerenommeerde spelers als Bren-
ninkmeyer, Klein Pennering en Messing, zullen
het Pardys c.s. ongetwijfeld zeer moeilijk maken.
KOT IV, dat in dezelfde klasse speelt als KOT III
en daar met 39 punten uit 12 wedstryden de voor-
laatste plaats inneemt, gaat deze week in Doe-
tinchcm op bezoek bij Trefpunt Kruisberg III.
De biljartvereniging „De Zon" speelde deze week
een vriendschappelijke wedstrijd tegen de perso-
neelsvereniging van de Gems. Tot verrassing won
de Gems deze ontmoeting met 6 — 4. De heer IJs-
seldijk scoorde een hoogste serie van 20 carambo-
les.
De Zon II kwam afgelopen week wel voor de com-
petitie uit tegen Drempt II, van welke ploeg met
6 — 2 verloren werd.
A.s. vrijdag gaat De Zon I in Drempt op bezoek
bij Drempt I, terwijl De Zon II thuis speelt tegen
KOT uit Wichmond.

Afd. Vorden. C.B.T.B.
Heden donderdagavond 7 maart

Feestavond C.B.T.B.. Zaal Eskes.
Aanvang 7.45 uur

Dus niet vrijdagavond

JEUGDVERENIGINGEN GAVEN UITVOERING
De Chr. Meisjes- en Jongeliedenvereniging gaven
zaterdagavond voor een geheel uitverkochte zaal
van Irene haar jaarlijkse uitvoering.
Na een kort openingswoord door de heer Renger
bracht men een programma bestaande uit kleine
schetsjes, zang van mej. Pardij s met guitaarbege-
leiding, alsmede zang van broeder en zuster Klein
Geltink. Een en ander vond veel by val.
Het hoogtepunt van de avond bestond in de op-
voering van het ernstige toneelstuk „Het Sterre-
kind".
De medespelenden lieten zich weer van hun beste
zijde zien en beeldden „Het Sterrekind", een joods
meisje dat gedurende de bezetting in een Neder-
lands gezin werd opgevoed, op treffende wy'ze uit.
De aanwezigen hebben dan ook een uur van in-
tense spanning mogen meemaken.
De heer W. Bielderman dankte allen die tot het
welslagen van deze uitvoering hadden medege-
werkt waarna Ds. Jansen met een kort slotwoord
eindigde.

PAARDENFONDS
„WILDENBORCH EN OMSTREKEN"

Het Paardenfonds „Wildenborch en Omstreken"
hield in café Schoenaker haar jaarvergadering on-
der voorzitterschap van de heer W. G. Dinkelman.
In zy'n openingswoord herdacht de voorzitter wy-
len de heer G. Groot-Roessink te Varssel, die vele
jaren commissaris der vereniging was en in decem-
ber 1962 vrij plotseling overleed. Spr. noemde dit
een groot verlies voor het fonds.
In zijn overzicht over het afgelopen boekjaar zei
de heer Dinkelman dat er nogal wat paarden wa-
ren overgenomen.
Uit het verslag van de boekhouder bleek o.m. dat
het ledental, dat in 1961 566 bedroeg, vrij stabiel
was gebleven. Er waren 9 nieuwe leden by'geko-
men. Het fonds telt nu in totaal 672 verzekerde
paarden tegen een bedrag van ƒ 583.950,—. Hierby
zy'n inbegrepen 59 Shetlandse Pony's en fjorden-
paarden. Het fonds is in 9 gemeenten vertegen-
woordigd.
Er werden in 1962 29 paarden van de leden over-
genomen waarvoor werd uitbetaald ƒ 24.868,61
(tegen 29 paarden en ƒ 23.036,25 in 1961). Voor
de slachtpaarden werd in totaal ontvangen
ƒ 16.191,59 (tegen ƒ 14.776,65 in 1961). Aan pre-
mies werd ontvangen ƒ 8.459,33. Het saldo per l
januari 1963 bedroeg ƒ 9.915,56.

Jfcj de bestuursverkiezing werd de aftredende heer
E. J. Knoef (Linde) met bijna algemene stemmen
herkozen. Bij de verkiezing van commissarissen
werd voor Zwiep herkozen de heer H. J. Harkink,
terwijl in de vakature wegens overlijden van de
heer Groot-Roessink werd gekozen de heer D. H.
Hobbelman, Varssel. De commissaris de heer Vos-
kamp, Warken, die wegens hoge leeftijd als zoda-
nig had bedankt, was bijna 45 jaar in deze functie
werkzaam geweest. De voorzitter wees er op, dat
de heer Voskamp steeds een harde werker was ge-
weest, die zeer ervaren was en zowel de goede als
de slechte jaren van bet fonds had meegemaakt.
Hi j dankte hem voor de steeds prettige samen-
werking en hoopte, dat hij nog vele jaren de ver-
richtingen van het fonds zou kunnen meemaken
Daar de scheidende functionaris niet aanwezig
was, werd besloten hem t.z.t. namens de vereni-
ging een wandelstok als aandenken te overhandi-
gen. In plaats van de heer Voskamp werd als com-
missaris gekozen de heer H. Klein Haneveld, War-
ken.
De premie voor 1963 zal bly'ven gehandhaafd t.w.
l ' _ '/< voor gewone paarden en 2 % voor Shet-
landse pony's en fjordenpaarden (van de verzeker-
de waarde). De premie voor deze laatste categorie
zal steeds hoger blijven dar ->or gewone paarden.
De premie voor veulenverzv -ing is voor merrie-
veulens l 'ƒ( van de moeden 'de en voor hengst-
veulens l/2 % van de moed" ' .arde. Een voorstel
d MI do veulens vóór de • te verzekeren on-
dervond allerwege instel. -**" Het bestuur zal
dit in overweging nemen e een volgende ver-
gadering nader bespreken. schatting zal dit
jaar in de 2e helft van api laats vinden. De le-
den werd er op gewezen, dut zij zoveel mogelijk
op de vastgestelde plaatsen aanwezig dienen te
zijn. Behoudens geldige redenen, zal men er niet
meer toe overgaan om de nalatige leden aan huis
te bezoeken.
De premie zal thans eenmaal per jaar worden ge-
ind. Uit de vergadering kwam een voorstel om de
vergoeding voor de schatters, die tot nu toe ƒ 0,30
per paard bedroeg te verhogen i.v.m. de hogere
onkosten etc. Na een korte beraadslaging tussen
de leden werd besloten om deze vergoeding op
ƒ 0,76 te brengen. De schatting aan huis blijft ge-
handhaafd op ƒ 2,50.

Bron c h i lette n
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

VORDEN I—A.Z.C. II 3—3
111 een goed gespeelde wedstrijd hebben Vorden I
en A.Z.C. II zaterdagmiddag in Vorden met 3—3
tegen elkaar gelijk gespeeld. Van het feit dat
A.Z.C. II in de res. 2e klas K.N.V.B. speelt heeft
de thuisclub zich niets aangetrokken en werd er
enthousiast gespeeld. Individueel waren de spelers
van A.Z.C, technisch beter doch als ploeg duurde
het wat lang en werd het spel vaak te kort ge-
houden. Vorden probeerde het dikwijls met lange
passes, waardoor hun aanvallen een gevaarlijker
karakter droegen.
Beide ploegen telden twee invallers. Bij de thuis-
club was Nijenhuis vervangen door Besselink, ter-
wijl Steenman doelman Wissels verving. In de
tiende minuut had Lindenschot pech toen een hard
schot van zijn voet via de onderkant van de lat
weer in het veld terugsprong. Enkele ogenblikken
later verrichtte de Zutphense doelman een goede
safe by een schot van Buunk.
A.Z.C, vond dit blijkbaar welletjes en de Vordense
achterhoede moest enkele malen alle zeilen bijzet-
ten om doelpunten te voorkomen. Tien minuten
voor de rust namen de bezoekers een verdiende
O—l voorsprong toen Velhorst bij een hoekschop
de bal van zijn voet liet springen, waardoor het
voor de Zutphense rechtsbinnen een koud kunstje
w; i s om te scoren.
In de tweede helft waren de geel-zwarten over het
algemeen meer in de aanval. Reeds na vijf minu-
ten zorgde rechtsbuiten Eggink met een prachtig
hoog schot voor de gelijkmaker. Een paar minuten
later keek de thuisclub alweer tegen een achter-
stand op, toen Steenman bij een foutieve handeling
van Maalderink verzuimde in te grijpen (l—2).
Uit een voorzet van Eggink kopte Buunk hierna
al vallende de gelijkmaker in de touwen (2—2).
Een kwartier voor tijd nam de thuisclub een 3—2
voorsprong toen de Zutphense achterhoede voor
vermeend buitenspel bleef staan, waardoor Roth-
man gemakkelijk kon scoren. Van Walsum bracht
de ploegen uiteindelijk weer naast elkaar. In de
laatste minuut werd nog een doelpunt van A.Z.C.
wegens buitenspel terecht door scheidsrechter
Schuurman afgekeurd.

Het is zó
voorjaar

en waarmede kunt U zich
beter voorbereiden op het voor-
jaar dan met een coupon stof
voor het maken van een japon.
Wij hebben zojuist een prach-
tige kollektie stoffen in huis
gekregen

Exclusieve dessins
voor Vorden.

Komt U maar eens zien bij

CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
In een der lokalen van de Chr. Landbouwhuishoud-
school was een ouderavond belegd om afscheid te
nemen van de helft van de klas V.V.B. (Voorbe-
reiding Verzorgende Beroepen). Deze meisjes gaan
nu drie maanden werken in inrichtingen te Arn-
hem, Oosterbeek, Rotterdam of Ommen.
De directrice van de school, mej. R. v. d. Vecht,
heette de ouders van deze leerlingen, welke allen
aanwezig waren, hartelijk welkom. Voor de pauze
kregen de leerlingen gelegenheid om hun beste
beentje voor te zetten. Zy' zorgden voor een zeer
afwisselend programma, dat zeer in de smaak viel.
In de pauze hadden de ouders gelegenheid het per-
soneel van de school te spreken.
Na de pauze vertelden de directrice en mej. Dis-
IxM'gen (adj. directrice) iets over de stage-periode
en over de inrichtingen. Inmiddels waren ook de
meisje die in stage geweest waren allen aanwezig.
Voor hen zit de tijd er weer op. Zij gaan nu weer
verder met de theoretische opleiding. Hierna wer-
den officiële speldjes opgespeld op de uniformen
die de meisjes de eerstvolgende drie maanden zul-
len dragen. Mej. Disbergen wenste aan het slot
allen een wel thuis.

Nutsbibliotheek Vorden

Jongens- en Meisjesboeken 10 et. per

Engelse boeken 15 et. per week.
Studieboeken op aanvraag gratis.

FEESTAVOND C.B.T.B.
We vestigen de aandacht van belangheb-
benden op de feestavond van de C.B.T.B.
op hedenavond in zaal Eskes en de kring-
vergadering op maandag 11 maart in Hotel
Bakker. Zie advertentie.

HING BERKELSTREEK B.O.L.H. EN B.O.G.
Woensdag werd in het Nutsgebouw de ring-kring
Berkelstreek B.O.L.H.-B.O.G. gehouden.
De aanwezigen werden 's middags welkom gehe-
ten door de voorzitter van de B.O.G. afd. Vorden,
de heer Wustenenk.
Hierna sprak de ring-presidente mevr. Hiddink-
Dijkman uit Lochem het officiële openingswoord.
Zij bracht dank aan de afd. Vorden voor de gast-
vrije ontvangst. Spr. was van mening dat er in
deze tijd zeer veel verandert ook in het jongeren-
werk; toch zal er in de toekomst nog veel moeten
gebeuren. We zullen ons nog meer moeten inzetten
voor de toekomst en nog meer met de traditionele
vormen en gewoonten moeten breken. Op 10 dec.
a.K. bestaat de B.O.G. 50 jaar en hopenlyk kunnen
we dan nog zeggen we zijn nog stralend jong, al-
dus de presidente.
Vervolgens sprak Ds. Dun over het onderwerp
„Het Huwelijk". Spr. wees hierby' op de gewoonten
die worden toegepast bij de voorbereiding van het
huwelijk en op de Sty'l van de huwelyksdag. De
jonge mensen moeten hun voorgenomen huweliyk
eerst uitvoerig met de ouders bespreken.
Bij de gehouden éénakte rwedstry'd behaalde de
afd . Vorden met 57 punten een eerste prijs; afd.
naren behaalde 51 punten; afd. Lochem 46 pun-
ten; afd. Warnsveld 43 punten; afd. Harfsen 43
punten; afd. Almen 41 punten.
De avondbijeenkomst werd geopend door de ring-
voorzitter, de heer J. Pardij s. Deze wees er op dat
de toekomst wel eens onrustbarende cy'fers zou
kunnen laten zien, want volgens deze cy'fers was
Nederland in het jaar 1850 voor 50 %, in 1947 voor
l!) % en in 1962 nog voor 11 % een agrarische be-
volking. In 1970 zal dit nog 6 % en in het jaar
2000 nog 3 a 4 % zijn.
In wezen is er geen verschil tussen boer en fabri-
kant. Het produktieproces in de landbouw gelijkt
steeds meer op de industrie. In ons land zy'n de
lonen sinds 1954 met 7 % gestegen hetgeen een
reële koopkracht gaf van 3 a 4 %. We moeten ak-
tiel' Iki zijn van een jongerenorganisatie en we
moeten in Gods vertrouwen de toekomst tegemoet
gaan, aldus de heer Pardy's.
Na het zingen van het bondslied van de B.O.G.
werd door leden der afd. Vorden op uitstekende
wijze het blijspel „Een baby van 1000 weken" voor
het voetlicht gebracht. Hiervan was de regie in
handen van de heer E. Klumper.
Aan het slot bracht de B.O.L.H.-presidente, mej.
M. Vruggink onder aanbieding van een blijk van
waardering alle medewerkenden dank voor het
doen slagen van deze middag en avond, in het bjj-
zonder de afd. Vorden voor de goede organisatie.

heel werd met een gezellig bal hesloten,



Bij de textielspecialist deze week:

Prima Baddoeken 1*95
ass. kleuren, flinke maat

Washandjes, grote maat 0*25

H. Lu t h ^euwstad Vord e n

VIVO-SPECIALITEITEN

Bramensap
lekker en gezond.
Per flesje . . .

Groninger koek
Groot van stuk.

l Géén 98 et doch . .

Limonadesiroop
Ook over een toetje.

g Per hele fles

Gehaktballen
Blik a 6 stuks . . .

Edammer kaas
Blank of komijn
Per stuk

56
89
99

129

Echte schouderham
Die moet u proeven !
Per 100 gram

Geldig
van
7

t.e.m.
13 mrt.

VIVO kruideniers:

óteeds «a^er. KISTEMAKER - OPLAAT, Wildcnborch

SCHOENAKER, Kranenburg- FRANS KRUIP,'t Hoge

Weekend-aanbieding
Terlenka

Herenpantalons

van f 29,95

voor f26.95

ENIGE RESTANTEN

Maillots

met

20% korting

A. T. A. HELMINK
Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Spinazie litersblik
5 ballen gehakt in jus
Tomatensoep
Kofflemelk
Biesjes (koekjes)
Ontbijtkoek
Cervelaatworst
Smeerkaas
Slasaus
3 stuks toiletzeep

blik

250 gram
79 et

100 gram

68 et
120 et
95 et
97 et
68 et
61 et
48 et
34 et
97 et
98 et

ZEGELVOQRDEEL

14 et
24 et
19 et
19 et

10%
20%

10%
20%
19 et
20%

het 4e stuk gratis

V
O

O RADIO
R

en

TELEVISIE
(vanaf f 725.—)

Elektro Technisch Installatie Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Vlotte plaatsing — Goede service

Rubberlaarzen

vulcaniseren

WIJ VAKKUNDIG
voor u

WULLINK'S SCHOENHAHDEL

TIJDELIJKE SPECIALE

trefex
VOORJAARSAANBIEDING

4 kg veegvaste muurverf voor hagelwitte pla-
fonds en muren in plastic-emmer 'J Q^
voor de speciale totaalprijs van J+^7J

sterke plastic-emmer GRATIS
Als extra reklame levert uw trefex-dealer bij
aankoop van een emmer trefex veegvaste muur-
verf een complete grote verfroller /\ é
van 15 cm voor slechts . . . . "*

of een prachtige plafondborstel
voor slechts .

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Adverteer regelmatig
in "

CONTACT

tot in de k-r-u-i-m-e-l verzorgd!

•|:j: Verkrijgbaar bij:

A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e - KRANENBURG

Grote
Ijsfabriek

vraagt

WEDERVERKOPERS
Brieven onder no. 210 Bur. Contact.

0.95 \ 16 MAART
Vraag tevens de kollektie trefex wasbare muur-
verf en ook naar de nieuwste kleuren trefex
lakverf.

Fa. G. Boerstoel & Zn
Insulindelaan 5 Tel. 1567

Noteert u deze

datum even!

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Want u mag beslist niet vergeten
die avond naar

't Nutsgebouw te gaan.

Daar speelt n.l.
VORDENS TONEEL

het prachtige TONEELSPEL

„Het witte legioen"
De zaal is om 7.30 uur open.
We beginnen om 8 uur.
Entree f l .25 per persoon (bel. inbegr.).

Kaarten in voorverkoop bij de sig.mag.
Eijerkamp, Boersma, Hassink en voor
zover nog aanwezig 's avonds aan de zaal

Oetter Set
nylons

INDE
NIEUWE

NOIEN-
KLEURM

Hazelino
Castagna
Walnotta

reeds v.a.

Schoolderman

„Het Binnenhuis"
Woning inrichting

Fa. A. Polman - Vorden - Tel. 1314

MEVROUW,
op onze voorjaarsexpositie, welke gehouden
zal worden op

22, 23 en 24 maart
tonen wij u voor de eerste maal de bekende
en exclusieve

Ploeg Japonstoffen
Van elk van deze stoffen bezitten wij slechts
enkele meters, zodat u met deze stof uniek
kunt zijn in Vorden.

• Grote keus
0 Harmonieuze kleuren

• Exclusief voor de komende
zomer

DE VERKOOP VAN DEZE STOFFEN START OP
ONZE VOORJAARSEXPOSITIE.

Flatteus
én Lovable -
voor o 20
weinig geld!
Style 480. Lovable's
verrukkelijke teenager-
bra. Geheel geborduur-
de padded cups. Elas-
tieken tussenzetsel.
Stralend witte poplin.
Maten: A 32-36, B 32-
38. Slechts 3.95

ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

VISSER - VORDEN

f7.65 per fles

KEUNE
Blijf op goede voet
met Uwgezondheid..

draag Vredestein Laarzen!

Knielaar»
13.75

Maten 40 t/m 48
Zwart.

Kuitlaars
11.50

Maten 40 t/m 47
Zwart.

Vredestein
betekent tevreden zijn l

Fa. Martens



Met blijdschap en
dankbaarheid geven
wij U kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje

MARTHA TONY
(Monique)

]. H. Harmsen
J. H. Harmsen-

Klein Lebbink

Markelo, 21 febr. '63.
Wehmekamp 27.

Gevraagd:
Schilder en
halfwas of leerling-

schilder
Fa. G. Boerstoel & Zn.
Insulindelaan 5,

Tel. 1567

Gevraagd een flinke
KNECHT op nerts-
farm. Goed loon.
P. Baron v. d. Borch
Horsterkamphoeve.

Gevraagd stukje goe-
de TUINGROND.
J. Bargeman, Stations-
weg 7.

Te koop een z.g.a.n,
Claris petroleum KA-
CHEL en een Philips
RADIOTOESTEL.
Molenweg 21.

Te koop een TRAP-
NAAIMACHINE.
Stieding, Bejaarden-
huisjes

Te koop elekt. WAS-
MACHINE en een
wringerbok met wrin-
ger. Joh Masselink.Pr.
Bernardweg 8,

Vorden

Te koop DAMES-
FIETS z.ga.n, f 60
en een 2 pers. houten
LEDIKANT. J. v. d.
Zande. H. v. Brame-
renstraat 11.

Broederij
„Jong Leven

Voor kwaliteitkuikens
tegen verantwoorde

prijs

Beleefd aanbevelend :

A. J. Denkers

Tel. 06750-2467.
Warnsveld.

Te koop een partij
peppelenpoten bij
G. I, Klein Ikkink, 't
Blokhuis D 80

Wildenborch.

Te koop ROGGE-
STRO, Z. Regelink,
C 27, Hackfort.

MANGELS te koop.
J. A. Koning. E3, Linde

Te koop een vlot
neurende2ekalfs KOE
bij H. J. Berenpas,

Ruurloseweg D 32.

Te koop 2 VAARS-
KALVEREN keuze
uit 4 zw. en r. bont.
G. J. Brummelman,

B 70.

Te koop toom afge-
wende BIGGEN bij
L. ten Have, De Pol,
Wichmond.

Toom zware BIGGEN
te koop bij G, J. Eijer-
kamp, B 35. Delden.

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO.G.Be-
rendsen, Veldwijk

C 125.

Te koop 15 a 20.000
kilo MANGELS bij
Joh. Weenk, E 92,

Linde

Te koop een toom
BIGGEN. H. J, Deca-
nije, Galgengoor

Vorden

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 14 m r t.

's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut.

Reisplannen, Feestplannen en een
Filmstrip.

DENK AAN DE

forumavond
van de

B.v.PKVr,; G,M,v,L,;
B.OX.H. en B.CXG.
op donderdag 7 maart

aanvang 7.30 uur
in de feestzaal van

HOTEL BRANDENBARG

ONDERWERP:

Landbouw en Industrie

I Iedere belangstellende is welkom.

De Besturen.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

Vorden - telefoon 1314

Luxaflex
JALOUZIEËN

's Zomers weren zij de zonnehitte!

's Winters houden zij de warmte binnen!

Door hun perfecte sluiting zijn
LUXAFLEX JALOUZIEËN

de ideale raam-afsluiting voor
vertrekken, die men goed moet
kunnen verduisteren (slaapka-
mers)

Grote duurzaamheid
5 jaar schriftelijke garantie

Gemakkelijke bediening
Een „Luxe" die U zich niet

behoeft te ontzeggen.

Wilt U er meer over weten, vraagt

U dan nadere inlichtingen.

Zie onze speciale Luxaflex etalage

V.Q.M.C. „De Graafschaprijders"
Ver. voor Veilig Verkeer Vorden

Filmavond
verzorgd door de Esso

op donderdag 14 mrt. a.s.
's avonds 8 uur in zaal
Bakker.

Beneden 15 jaar GEEN toegang.

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 9 maart

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Kwaliteit is no. 1
zegt Uw bakker!

PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

Bij de textielspecialist

Tricot Nylon Dusters
nieuwe kleuren

Fl. Damespyama's
vanaf 8.50

H. LUTH
Nieuwstad — Vorden

STflflT...
RLTUD VOOR U KLPflR'

AUTOVERHUUR

Boesveld Vorden

Telefoon 06752-1329

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

ULitvoering

Toneelvereniging D.E.V.
afdeling JEUGDTONEEL

zaterdag 9 maart

in het Nutsgebouw

Opgevoerd wordt het blijspel in drie
bedrijven:

„Rare Chinezen91

van J. Duin.
Aanvang 7.30 uur.
Entree f 1.25.

NA AFLOOP BAL
(dansen vrij op vertoon van kaart).

Muziek: „Black and White"
Kaarten bij Sig.mag. Hassink en
Eijerkamp en de leden.

Schilders- en Behangersbedrijf

P. v. Bodegom
Wilhelminastr. 12 - Brummen

Telefoon 06756-323

Nutsgebouw"1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 10 maart, 8 uur

DE BOEKANIERS
met: Yul Brynner, Charlton Heston,
Charles Boyer.
Regie: Cecil B. De Mille.
Jean Lafitte, de beroemdste boekanier
uit de geschiedenis: vogelvrij maar
oppermachtig.

C Toegang 14 jaar

f 1.50 - f 1.25 - f 1.— (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

ALBERS' LEVENSMIDDELEN ....
van oudsher hét adres voor

betere en voordelige levensmiddelen.

Geconfijte vijgen buitengewoon lekker snoepje
200 gram 59 et

Hierbij GRATIS ti prachtige eierlepels.
Wacht niet te lang, onze vooraad is klein.

Gesorteerde toffee's
15 chocoladerepen
Chocolaadjes

400 gram 89 et
DEZE WEEK 100 et

100 gram 49 et

Cacao de Zaan Reclameprijs 3 pakjes 99 et
NU 2 pak havermout 99 et
Echte chocoladehagel 200 gram 49 et

Delicaatjes Lekker en voordelig koekje.
250 gram 59 et

Closetpapier Deze week 4 rol 49 et
15 prachtige glazen stuiters GRATIS bij 3 st. karnemelkzeep

Gebraden gehakt
Saksische leverworst

Anton Hunink's leverpastei
Soepballen
Gestoomd gehakt
5 gebraden gehaktballen
Nasi-goreng

150 gram
150 gram

2 blik
2 blik

groot blik

litersblik NU

55 et
59 et

99 et
89 et
89 et
89 et

129 et

ZOJUIST ONTVANGEN!

Spaanse sinaasappels 12 voor 100 et
Jaffa's (grote) 7 voor 100 et
Jaffa's (extra groot) 5 voor 100 et

Jonathan appelen RECLAME-prijs 2 kilo voor 100 et

per pot 98 etZuivere honing

Litersblikken ananas
Litersblikken perziken

l literblik aardbeien voor 25 et
frambozen-bessenwijn a 295 et

PROFITEERT HIERVAN!

139 et
139 et

bij elke literkruik

A
X uWaardebon X
X X
W Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u W

1 jampot augurken voor 89 et X

A

l
Prachtige l'monadeglazen met chocoladepasta

KOOPJE! 59 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

1NGEGROEIDE
NAGELS..,
LIKDOORNS EN
ANDERE

U

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

'n onvergetelijke bootreis
Bezoek met 't Juxe passa-
giersschip REGINA de
gezellige steden als
Keulen, Königswinter,
Rüdesheim, Bonn en
Düsseldorf.
Een 7-daagse cruise van
f135.— tot f 215,—, alle
maaltijden, koffie en thee
inbegrepen.
Vraag 'n exemplaar van
onze uitgave REGINA-
POST, waarin u ALLE
gegevens vindt. Het
wordt u GRATIS toe-
gezonden door de N.V.
RIJNLAND, Molen-
straat 61, Den Haag,
tel. (070) 1171 13.
Ook uw reisbureau heeft
een exemplaar voor u!

Koopjes van de week
Vitrage Val, vlot dessin, 98 et per meter

Effen Terlenka Marquisette, 90 breed
1.75 per meter

Effen Vitrage, met geborduurde rand
zeer fraaie dessins, 90 breed, nu 2.95 p. m.

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.

Denk aan uw voordeel.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN



ATTENTIE!
Door de vele aanvragen voor auto-, motor- en
scooterrijles zij wij genoodzaakt een wachtlijst

aan te leggen.
Bent u van plan rijles te nemen, geeft u zich

dan ten spoedigste op om lang wachten te

voorkomen.

Onze reklame geldt nog tot en met a.s
zaterdag. Zie advertentie 28 februari.

ATTENTIE!
Voor auto-, motor- en scooterrijles is het bij ons het juiste adres!

Opgave bij :

Lambert Hadders, Slationsslr. 3-5, Zutphen, Tel. 06750-4696
George Seesing, Burg. Galléesir. 14, Vorden, Tel. 06752-1414
off op de theorie-avond donderdag 14 maart in café „de Zon" te Vorden

GEDIPLOMEERD V.A.M.O.R. EN S.N.O.P. INSTRUCTEURS. ,
TELEFUNKEN TELEVISIE

Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

iï Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

it Volledig automatisch.

Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.

Vraagt urijblijuend inlichtingen en demonstraties.

Fa. P. Bredeveld & Zn.
Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 3813

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et200 gram boterhamw
200 gram ontbijtspek
200 gram tongeworst
200 gram leverworst
200 gram ham

55 et
55 et
36 et

100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
WAT GEZELLIG

zo'n modern bankstel of
clubjes in twee kleuren met

passende tafels
en bergmeubel.

Altijd iets apart s. Zie onze
meubel-toonzalen op eerste en
tweede etage. Grote voorraad in

diverse prijzen.

SPECIAAL ADRES
VOOR TROUWLUSTIGEN

A. J. A. HELM IN K
Complete Woninginrichting Manufacturen

Telefoon 15 H

p*- „CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ.

ATTENTIE!
De lente is in aantocht, dat is zeker.

Laat daarom NU uw goederen een prima
behandeling geven!

's Maandagsmorgens voor 9 uut bericht, en
alles wordt dezelfde dag afgehaald en goederen
voor chem. reinigen hebt u dezelfde week thuis.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

BIOSCOOP
Zondagavond draait er weer een film die herinne-
ringen ophaalt uit de Amerikaanse vrijheidsstrijd.
De Boekeniers spelen hierin een belangrijke rol en
Jean Lafitte (Yul Brynner) is de voornaamste. Hij
heerste over alle zeeën, maar de liefde voor een
vrouw werd hem noodlottig.

VOOR EEHfEDE NACHTRUST

'J rlina wolvloKtnairassen
Zcec goed tijk

2-pers. £42.50 l pers. f2595
Kussens gevuld^aet polyethervlokken,
blijft veerkrach^ f 4.95
Losse zakjes vlokken f 0.69

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Gevraagd HULP in
de huish of huish. en
winkel.
Fa. Visser, Vorden.

Zo spoedig mogelijk
gevraagd , zelfstandige
HULP in de huishou-
ding, als noodhulp of
voor vast, bij dame
alleen.
Mevr. de Jonge,
IJsselkade 13, Zutphen

VOOR/U UW

Fa. hartens
wapen- en sporthandel

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l , Zutphen
Telefoon 2264.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeyletnaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Retexfaxingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor Chem. rei-
nigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Ook veiven wij lederwaren
en suede in elke gewenste

modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

ONDERLINGE COMPETITIE D.C.V.
In zaal Eskes werden voor de onderlinge damcom-
petitie van D.C.V. de volgende wedstryden ge-
speeld: Roozendaal—Hesselink O—2; Emsbroek—
C. v. Ooyen 1—1; Woltering—Wildeboer 2—0;
Oukes—ter Beest 2—0; Hulshof—Dalstra O—2;
Derks—De Boer 1—1; Wentink-Kl. Brinke 2—0;
Breuker—P. v. Ooyen O—2; Geerken—Nijenhuis
O—2; Wansink—A. v. Ooyen O—2.
Zaterdagmiddag hebben elf spelers van de dam-
club deelgenomen aan de massakamp Achterhoek-
Graafschap, welke in Hengelo gehouden werd. De
Vordenaren kwamen hier uitstekend voor de dag
want Wiersma, Woltering, Norde, Hesselink, J. v.
Ooyen en Roozendaal wisten hun partij te winnen.
De heren Breuker, Klein Bramel, Esselink en
Wansink speelden remise, alleen de heer Nyenhuis
verloor zyn partij.

C.L.V. „DE EENDRACHT"
Onder leiding van de heer A. J. Lenselink hield
de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht" in
/.aal Bakker een algemene ledenvergadering.
Na een kort openingswoord waarin de voorzitter
zijn vreugde uitsprak over de zeer goede opkomst
der leden, gaf de directeur, de heer Klein Brinke,
het jaarverslag en de jaarrekening. Hieruit kan
het navolgende worden medegedeeld:
Het aantal leden bedroeg op 30 juni j.l. 399. Het
bestuur vergaderde in het afgelopen boekjaar 18
keer waai"van zes keer met de Raad van Commis-
sarissen. De fabriek van Jansen-Heuvelink werd
ingericht tot opslagplaats voor granen terwijl de
oude poterbewaarplaats, welke vanaf 1943 in ge-
bruik was, werd verkocht en op deze ruimte werd
een nieuwe opslagplaats gemaakt voor volumineu-
ze goederen, zoals turfbalen, houtvezelbalen, pulp,
enz. De oude vrachtauto werd vervangen door een
andere. Te Wezep werd door de vereniging deel-
genomen in de nieuwe pluimveeslachtery.
De omzet in de voerartikelen steeg met 249.462 kg
en bedroeg in totaal 12.890.95(5 kg. De omzet in
varkensvoeders daalde wat, als gevolg van het
mond- en klauwzeer. Ook de omzet in de pluim-
veevoeders liep wat terug. De lange stalperiode
van de vorige winter is de oorzaak geweest dat de
omzetten in rundveevoeders stegen. In het afge-
lopen boekjaar werden 8(>9.938 k i p peneieren en
8.406 eendeneieren ontvangen. Aan slachtpluimvee
werd een totaal van ƒ 60.642,— ontvangen.
Zowel de bezorgdienst als de voorlichtingsdienst
marcheerden weer goed.
Het voorstel van het bestuur en de Raad van
Commissarissen om 2V£ % van de afname op de
Ledenrekening bij te schrijven, werd met algemene
stemmen goedgekeurd. Tegen het voorstel om een
derde deel van het J^Jgnkapitaal terug te betalen,
had niemand bezwa*
In plaats van de
meer herkiesbaar
kozen de heer G.
heer G. J. Pelgrun
plaats van de hcre
werden benoemd c
Ruesink JWzn.
De heer Rossel, 2e voorzitter, dankte de scheidende
voorzitter, de heer A. J. Lenselink, voor alles wat
hij in zijn lange loopbaan voor de vereniging heeft
gedaan en stelde voor hem tot erevoorzitter te
benoemen, waarmee de vergadering met luid ap-
plaus instemde. De heer Lenselink dankte in zijn
afscheidswoord de leden voor de prettige samen-
werking en zeide het erevoorzitterschap gaarne te
aanvaarden. Spr. hoopte dat de eendracht die er
steeds by de vereniging is geweest, zal blijven en
wenste tenslotte de leden, het bestuur, de directie
en het personeel het allerbeste toe.

A. J. Lenselink, die niet
werd tot bestuurslid ge-

jnkel. De Commissaris, de
rd herkozen, terwy'l in de
Pardy's en H. J. Ruesink

ei-en L. Gotink en H. J.

PU ROL in huis!
BI) brand- «a «nijwondtn. Pijnlijke
kloven, Ruw* handen, Sdmdt hnld.

ORANJEVERENIGING BESPRAK
PROGRAMMA

Onder voorzitterschap van de heer G. J. Wuesten-
enk besprak de Oranjevereniging in Hotel Bran-
denbarg het programma voor het a.s. Oranjefeest.
De heer Wuestenenk toonde zich tevreden over het
Oranjefeest in 1962, hem was hierbij geen kritiek
ter ore gekomen. Vooral het optreden van de to-
neelvereniging „V.O.P." uit Doetinchem bleek we-
derom een groot succes. De voorzitter was zeer er-
kentelijk over het werk dat de verschillende com-
missieleden verricht hadden om het feest te doen
slagen.
Het aantal leden is afgelopen jaar met ruim 90
toegenomen, zodat nu in totaal 514 personen lid
zijn van de Oranjevereniging. Op voorstel van de
voorzitter ging de vergadering ermee akkoord dat
elk jaar één van de vier bestuursleden zal aftre-
den (wel herkiesbaar).
Gezien het grote succes in september met de teen-
agershow, besloot de vergadering in het kader van
het Oranjefeest 1963 op zaterdag 28 april in het
Nutsgebouw een dergelijke show te organiseren.
Ook op Koninginnedag zal de Vordense jeugd weer
volop aan haar trekken kunnen komen want naast
een oriënteringsrit voor schoolkinderen van 11 t/m
13 jaar en voor 15 jaar en ouder, zullen de kinde-
ren van de klassen l t/m 4 der lagere scholen in
het Nutsgebouw een alleraardigst programma te
zien krijgen. Verder staan er de traditionele volks-
spelen op het programma zoals vogelschieten en
schijf schieten.
Het ringryden in tilbury's voor dames en de be-
hendigheidswedstryden voor auto's, motoren en
bromfietsen komen te vervallen.
Hiervoor in de plaats komt een programma, waar-
bij de toeschouwers ongetwijfeld een traantje zul-
len wegpinken, maar dan van het lachen.
De toneelvereniging „V.O.P." zal ook nu weer in
Irene een toneelstuk opvoeren.
Eén en ander zal begin april officieel worden be-
kend gemaakt. De muziekvereniging „Sursum Cor-
da" zal dit jaar de muzikale medewerking ver-
lenen.

VORDEN WON SPELREGEL WEDSTRIJD
Vrijdagavond werd in Vorden de tweede ronde van
de spelregelwedstryd gespeeld, welke is georgani-
seerd door de scheidsrechtersvereniging „Zutphen
en Omstreken". Deze wedstrijd, waaraan 20 ver-
enigingen deelnemen, wordt gehouden in Dieren,
Vorden en Zutphen.
In Vorden was de thuisclub, bestaande uit de heren
Lindenschot, Steenman en Velhorst, zeer succes-
vol, want met 94 punten wist zij beslag te leggen
op de eerste plaats. De verdere uitslag was:
2. S.V.B.V. 92 pt; 3. Warnsveldse Boys 80 pt; 4.
Socii 76 pt; 5. Almen 69,5 pt; 6. Ratti 53 pt.
Ook bij de persoonlyke uitslagen werd „de hoogste
eer" opgeëist door een Vordenaar en wel door de
heer Lindenschot met 41,5 punt. Tweede werd
Vroom uit Warnsveld met 41 punten.
De voetbalverenigingen „Vorden" en S.V.B.V. heb-
ben zich nu geplaatst voor de finale, welke op za-
terdagmiddag 30 maart in de „Hollandse Tuin" te
Zutphen zal worden gehouden. In Dieren kwamen
als finalisten uit de bus de v.v. S.H.E. en Sp. Die-
ren, terwy'l in Zutphen de wedstryd nog gehouden
moet worden.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weer met

JAARVERGADERING K.I.V.O.

In de zaal van Hotel Bakker hield de ver-
eniging voor kunstmatige inseminatie bij het
rundvee haar jaarvergadering.
In zijn openingswoord zei de voorzitter
G. J. Wuestenenk, dat de K.I.V.O. 15 jaar
heeft bestaan en dus haar derde lustrum kan
vieren. De kunstmatige inseminatie heeft
zich in die jaren sterk ontwikkeld.
Ook bij de K.I.V.O. neemt de deelname nog
steeds toe. In het afgelopen boekjaar ver-
meerderde het aantal leden met 15 en het
aantal geïnsemineerde dieren met 636.
De balans en exploitatierekening werden
goedgekeurd. Een klein bedrag kan nog op
de ledenrekening van de M.R.IJ.-veehouders
worden bijgeschreven.
De aftredende bestuursleden G. J. Garsen,
Wichmond, B. Langwerden, Hengelo (G.),
A.J.W.Menting, Hengelo (G.), G. J. Ruiter-
kamp, Vorden en G. J. Vruggink, Vorden.
werden herkozen,
Na een vlotte afhandeling van het huis-
houdelijk gedeelte hield Dr. Ir. Politiek te
Wageningen een korte inleiding over:
„Selectie in de fokkerij, mede op de melk -
baarheidsonderzoek". Spreker wees op de
vruchtbare selectie, die er in de fokkerij is
toegepast. Het aantal factoren, waarop met
resultaat kan worden geselecteerd is lang-
zamerhand wel wat groot geworden. We
trachten te selecteren op het exterieur van
de dieren, de hoeveelheid melk die ze geven,
het vetgehalte, het eiwitgehalte, de karakter-
eigenschappen en nu ook op de melkbaarheid.
Het is natuurlijk uitgesloten om alle goede
eigenschappen in een dier verenigd te zien.
Het melkbaarheidsonderzoek is nog nieuw.
Hiertoe worden minstens 30 vrouwelijke
nakomelingen van een stier onderzocht op
de snelheid van melken, de verdeling van
de melk over de kwartieren en de namelk,
terwijl hierbij ook de rust van de dieren
wordt beoordeeld. Van de K.I.V.O. zijn
reeds de nakomelingen van drie stieren op
melkbaarheid getest. Vooral voor de stier
Libertas luidt het rapport hierover gunstig.
De voorzitter bracht dank aan de spreker
voor zijn waardevolle en duidelijke uit-
eenzetting.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
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