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NUTSKLEUTEKSCHOOL

Het bestuur van de Nutskleuterschool verzocht
ons om opname van het volgende:
Het terrein van de Nutskleuterschool wordt he-
laas weer als speelplaats gebruikt als de school

•.(»ten is, met al gevolg een gebroken ruit . Kn
n i e t alleen zijn de boosdoeners op het speelterrein
geweest, ze zijn ook in het lokaal geweest en
hebben de stukken glas netjes op elkaar ge-
stapeld. Was dat om de wandaad minder erg te
maken, wellicht een vraag om vergeving? Of was
het verregaande brutaliteit of opschepperij ?
I !ovendien laten zij het niet alleen bij spelen en
stukgooien van ruiten, maar zij gebruiken het
d i rein ook als w.c., vooral onder het afdak en
dat is toch wel heel vies!
Er komt nu een hekje met prikkeldraad en een
bordje „Verboden oegangT'. Maar wat zal het
geven? Als de ouders niet meewerken en hun
kinderen verbieden op het terrein te komen als
er geen school is, helpt het niets!
Daarom roept het bestuur de hulp in van de
ouders, de buren en de voorbijgangers, om als zij
kinderen buiten schooltijd op het terrein zien
ravotten, hen te zeggen dat zij moeten weggaan
en dat /.ij anders de politie opbellen.
Misschien dat dat helpt. Het Bestuur.

WEEK HAK KERSVAKANT l E

A.s. maandag leggen weer enkele bakkers hun
deegndlen voor een paar weken in de kast om
uit te blazen van hun wanne karwei. Per adver-
tentie wordt bekend gemaakt welke bakkers door-
werken, zodat niemand de hongerdood behoeft te
sterven. Wel moet men gedurende twee weken
het brood halen, maar dat wist u natuurlijk al!

PROFITEER van onze

verbouwings-
opruiming

Deze gaat door tot maandag 15 juli.

Koopjes voor groot en klein.

Goederen buiten de opruiming
met 10 pet. korting.

A. JANSEN
't Schoenenhuis

VERBOUWING O.L.S. DORP BELOOFT EEN
Si;( '( ES TE WORDEN

De ouder- en schoolfeestcommissie der Openbare
Lagere school Dorp en de a f d e l i n g V o r d e n - l / i n d e
van Volksonderwijs h ie lden onder voorzitterschap
van het hoofd der Dorpsschool, de heer Br inkman ,
een ge/amenlijke vergadering ter bespreking van
diverse onde rwerpen b e t r e f f e n d e school en onder-
wijs.
A a n g a a n d e d'1 schoolverbouwing kon opgemerkt
worden dat de'/-e goede vorder ingen maakt en dat
naa i - het zich nu reeds laat aanzien dit een succes
zal worden. Over een voorstel om de bei-opening
niet onopgemerkt te laten passeren werd uit-
voerig gediscussieerd en u n a n i e m was men van

[eel dal u i t \ o o i - de jeugd een echte feestdag-
moet worden.
Uit de drie besturen werd een werkcomité be-
i.oemd, die de geopperde voorstellen nader zal
uitwerken om tot een gm-d resultaat te komen.
In dit comité hebben z i t t i n g : de dames Mevr.
K o n i n g — K n o e i ' ; Mevr. te; Slaa-—v. d. Kooi; Mej.
Scheltens en de heren v. d. Peyl; W. Kamperman;
Voorhorst; Pelgrum; Brinkman en Bogchelman.
Verder werd besloten de schoolfeestreis dit jaar
te houden op vrijdag (! september. Het hoofddoel
van de tocht zal de Waarbeek te Hengelo (O.)
zijn.

Excursie Texel
Heeft U zich opgegeven voor de
excursie naar Texel

op maandag 15 juli?
Zo niet, doe het alsnog bij één der
bestuursleden van de

Geld. Mij. van Landbouw.

PLI-XÏ ITKIK HERNIEUWING DKK
DOOPGELOFTEN

/ondag hebben IS jongens en S meisjes van de
St. Antonius van Padua-parochie alhier op p l e c h -
t ige wijze hun Doopbeloften hernieuwd. Het R.K.
Kinderkoor , onder de voortreffelijke leiding van
het onderwijzend personeel, met orgelbegeleiding
van de heer A. Wissink, zong de misgezangen op
uitstekende wijze.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer K. Lichtenberg, ,,V\
Ie", slaagde (e Den Haag voor het d ip loma 'Ge-
meente A d m i n i s t r a t i e deel l . Hij is werkzaam op
de gemeente-secrtarie alhier.

KERKDIENSTEN zondag 7 juli.
Herv. Kerk

8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
1005 uur Ds. G. J. van Etnbden, Steenderen.
Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 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 Karet: 7.30, 8.45 en 10 uur H. M.s.
n.m. 3.30 uur Lof.

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 mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdtenst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 26 juni t .em. 2 juli.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: G.J.Schutte en M. J.Regelink;
W. J. Eggink en H. J. Meijer.
Gehuwd: Geen. Overleden: Geen.

Mededeling

De dierenartsen A. Harmsma en
J. Wechgelaer zullen vanaf heden
om de week voor elkaar de zondags-
dienst doen.

S< H O O L U U I S O.L.S. LINUK
Waren de jonaste leeJ^,en van de Medle rschool
dinsdag uit geweest, d^Flerdag 27 j u n i hadden de
k inde ren van de hoogste klassen hun jaar l i jkse
schoolreis, l >< naar A.m£terdaOl
en omgeving, 's Morden . ; o in zeven uur gingen de
k inde ren r i c h t i n g Ilil '^^uin om daar de verschil-
lende studio's en het^Bne gemeentehuis van de
buitenkant te bekijkeff
Vandaar werd gereden naar Aalsmeer waar de
Bloemenveiling werd be/orht. Vele soorten pot-
planten en snijbloemen werden bezichtigd, terwijl
ook de werk ing van een mijntoestel werd bestu-
deerd. Ma eerst wat gegeten te hebben gingen de
kinderen 's middags naar de luchthaven „Schip-
hol" waar ze de gelegenheid kregen om te kijken
naar de aankomende- en vertrekkende vlieg-
tuigen.
Toen g ing het naar Amste rdam, waar een rond-
vaart door de Amsterdamse grachten werd ge-
maakt.
Het laatste pun t van het programma was de
i ' p e e l t u i n „ . lu l i a i i a to ren" hij Apeldoorn, 's Avonds
om goed acht uur kwamen de kinderen weer hij
school aan. Al met al ' 'en prettige, leerzame; en
geslaagde dag, vooral ook door het mooie weer.

v.v.v.
Ook voor de/A' week s l aan nog a l l een de avond-
wandel ing voor maandag en de Achtkastelentocht
voor woensdagmiddag op het programma.
Zaterdag 13 juli wordt h i e r een jeugdturndag ge-
houden van de turnkring de Graa fschap . Daar
hopen we u volgende week wat naders over te
kunnen vertellen.

Nutsbibliotheek Vorden

In de maand juli alleen geopend op
zaterdagmiddag van 4 — 5.30 uur.

Zorg, dat n uoor 'n regenachtige vakantie-
dag een goed boek bij de hand hebt!

WEDVLUCHT „DK LUCHTBODE"
De postduivenver. „De Luchtbode" nam zaterdag
deel aan een w e d v l u c h t vana f Regensburg, over
een afstand van 538 kilometer. In concours waren
19 duiven, die om 5 uur 20 met Zuid-Zuidwesten
wind werden gelost.
De eerstaankomende duif werd geklokt om 15.21.
50 uur en vloog met een snelheid van <S!):i,(i(i meter
per minuut. De laatstaankomende duif werd ge-
klokt 20.38.00 uur. De uitslag was als volgt: G. J.
Jansen 1; II. Zweverink 2 en 3; H. Doornink •! en
G. J. Addink 5.
/ondag zal worden deelgenomen aan een wed-
vlucht vana f Uamberg over een a fs tand van 405
kilometer.

K L A V U R J A S T O K K N O O I „DE ZON"
Door de eigenaar van „De Zon'' werd een ge-
slaagd klaverjastoernooi gehouden, waarvoor
fraaie prijzen beschikbaar waren gesteld. De wed-
strijden stonden onder leiding van de heer I!.
Schoenaker. De uitslagen waren: 1. W. Seesink
en A. Hartman, 9457 punten; 2. J. Rcnssen en
B. Schoenaker, <S!)7;5 punten; 3. J. H a r t m a n en
l'. Mykelkamp, S 'Hi l i p u n t e n ; 4. F. Gr. Bramel en
Z. Z ieve r ink , S K K J punten; 5. J. Woltering en II.
Toe hes.
De poedelprijs werd gewonnen door (',. üruggink
en H. Takkenkamp met 5925 punten.

MOTORCROSS IN LICHTEN VOORDE

Zondag 14 juli wordt in Lichtenvoorde weer de
jaarlijkse internationale motorcross gehouden.
Reeds hebben 47 coureurs ingetekend, waaronder
G uit België en 5 uit Duitsland. De Britten komen
op Maverick, Triumph en Matchless; Finland
wordt vertegenwoordigd door 2 Eso-rijders; ver-
der komen er Denen en Zweden en natuurlijk de
beste rijders uit Nederland. En nog is de in-
schrijving niet gesloten. Het belooft er dus wel
te spannen!

A.s. zondag 7 juli

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. G. J. van Embden, Steenderen

Onderwerp van de preek:
„Je geld of je leven"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

„ b i n n e n M u u n k de ach-
lub kwam nu fel op-

VORDEN I MET EEN BEEN IN DE
KKKSTK KLAS

Door met G—3 van K.C.V.O. II te winnen kan
Vorden I de promotie naar de eerste klas G.V.B.
praktisch niet meer ontgaan. De geelzwarten heb-
ben nu op nummer vier (K.C.V.O.) vijf punten
voorsprong.
Zoals gewoonlijk had de thuisclub weer een slech-
te start, hetgeen al spoedig in de score tot uit-
drukking werd gebracht. Nadat Nijenhu's direct
na het beginsignaal een goede kans had laten
liggen, namen de bezoekers onmiddel l i jk het heft
in handen.
Met open aanval len slaagde K.C.V.O. e r i n de Vor-
dense defensie uit positie te spelen. Na ongeveer
tien minuten leidde dit tot het eerste doelpunt,
toen de 1.binnen van Vaas; en (vo lkomen vrij ge-
laten) doelman Wissels van d ich tb i j met een wei-
gericht schot het nakijken gaf O—1.
Vijf minuten later lag nummer twee- reeds in het
Vordense doel. Een verrassend schot van de links-
buiten belandde via de vuisten van Wissels tegen
de lat, waarna de terugspringende bal op rustige
wijze door de midvoor werd ingekopt O—2. Wis-
sels moest hierna nog enkele malen zijn talenten
tonen bij schoten van de zeer gevaarlijke Vaas-
sense midvoor.
Naarmate de tijd verstreek slaagden de Vorde-
naren erin hun zenuwen ^Ikaas te worden en kon
men tot tegenaanvallen (^Pgaan. Met een prach-
tig hoog schot verk le ind '
terstand tot l—2. De th
zetten en Kggink had pec^dat zijn schot, na een
combinatie met Nijenhuis, tegen de lat belandde:
Toch voelde men dat de gelijkmaker n ie t lang op
zich zou laten wachten. Deze kwam dan ook toen
Teerink even buiten het strafscbopgebied een in-
directe vrije schop mocht nemen, welke op fraaie
wijze door Lindenschot over de Vaassense doel-
man heen tegen de touwen werd gekopt. 2—2.
K.C.V.O. voelde er blijkbaar niets voor om het
hierbij te laten en ten koste van enkele hoe In-
scheppen kon de Vordense verdediging d o e l p u n t e n
voorkomen. Toch werd één dezer corners de geel-
zwarten noodlottig toen Wissels mistastte en de
Vaassense midvoor kalm kon i n s c h i e t e n 2—3.
Toch werd het voor de rust nog 3—3. Uit een
scherpe voorzet van Rothman kwam de hal voor
de voeten van Nijenhuis die beheerst inschoot.
In de tweede helft bleek dat K.C.V.O. haar op-
stelling enigszins had gewijzigd. De voor de rust
zo gevaarli jke middenvoor opereerde nu op de
spilplaats, hetgeen een ernstige verzwakking van
de voorhoede betekende.
De thuisclub daarentegen ging veel heter spelen
en K.C.V.O. moest alle zeilen bijzetten om doel-
punten te voorkomen. Uit een onoverzichtelijke
situatie voor het Vaassense doel scoorde I H m n k
met een laag schot het \ i e r d e d o e l p u n t . N i j e n h u i s
schoot vlak hierop tegen de lat.
De l.back van K.C.V.O. kwam zijn keeper nog
eens te hulp toen hij een listig ingeschoten bal
van Buunk nog juist van de doellyn wist te trap-
pen. Toch hielp deze zelfde speler Vorden aan
een 5—3 voorsprong toen hij door Buunk zo in
het nauw werd gebracht dat hij niets anders wist
te doen dan de bal in eigen doel te schieten.
Nadat Eggink er 6—3 van had gemaakt was de
strijd beslist. Beide ploegen geloofden het toen
wel en in de stand kwam dan ook geen verande-
ring meer.
Na drie wedstrijden heeft Vorden de l e i d i n g met
6 punten. A.G.O.V.V. VI bezet de tweede plaats
met 3 punten. B. & O. heeft 2 punten, terwijl
K.C.V.O. de laatste plaats inneemt met l punt.
Zondag a.s. gaat Vorden I een tegenbezoék bren-
gen aan K.C.V.O. Weten de Vordenaren uit deze
wedstrijd tenminste één punt te behalen dan is
promotie naar de Ie klas een feit.
Ook bij een nederlaag kunnen de Vordenaren
promoveren, maar dan moet A.G.O.V.V. 6 van
B. en O. 2 winnen. Zondag eindigde de wedstrijd
tussen deze beide ploegen in een gelijkspel.

Huidverzorging
zacht-zuiver- gezond

R U R O L
Puistjes drogen in met Purolpoeder

DE TOUR IN CIJFERS
lees je hier en daar in de kranten boven de verslagen
van en de uitslagen i.v.m. de Tour de France. Bij
Tragter is het geen toer (als U er even tussen de
kol lekt ie in r i jwielen rondgaat) cijfers op de prijs-
kaartjes te vinden die nu al reeds aantrekkelijk zijn.
En slagen uit zo'n kollektie is vast geen heksentoer!

(adv.)

Uw huis

een gezellig huis!

Meubelen

Vloerbedekking

Gordijnen

Vitrages

Matrassen

Kies uit sortering.

Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
UITSTAPJE U.K. KLEUTERSCHOOL

De kleuters van de „Maria-Goretti"-kleuterschool
op de Kranenburg hebben donderdag hun jaar l i jk-
se uitstapje gemaakt, dat door uitzonderlijk goed
weer werd begunstigd. Dank zij de medewerk ing
van enkele ouders had men de beschikking ge-
kregen over enkele auto's.
Onder leiding van mej. Wolhert , die werd hi jg t
staan door enige jeugdige helpsters trok de jeugd,
40 in getal, naar de met vlaggetjes versierde
auto's en toerde men feestelijk gemutst om kwar t
over !) uur naar Huize ,,'t Zelle" waar men •
dag te gast zou zijn. Om half tien a r r i v e e r d e men
voor hef kasteel, waai ' de fami l i e van Dorth tot
Medler het gezelschap al opwacht te . In de k e u k e n
werd men gas tvr i j o n h a n g e n en kregen a l l e n

i een f r i s se d r o n k , waarna men a l l e rhande
spelletjes deed, er werd geschommeld en ook veel
rondgewandeld in d < - pracht ige omgeving van het
landgoed. A l l e kleuters wei-den nog verrast m-- t
een l u c h t b a l l o n , snoep etc. De kinderen brachten
de f a m i l i e van Dorth als dank voor hun gast
heid een aubade op het bordes en boden b loemen
aan. Baron van Dorth filmde diverse aardige mo-
menten van deze dag.
Op de terugweg werden a l l en dooi' een der oudeis
getracteerd op ijs, een zeer s y m p a t h i e !
die op hoge prijs werd gesteld. Ook de hen n
chauffeurs , he lp r . t e r s e.a. werden n i e t vergvt. n
en ontvingen van j u f f r o u w Wolbert een aan
attentie. Tegen hal!' vier , ; ! len vol . . '
weer huiswaarts.

Chezn. reinigen Verven

î  „CORRECT"
H. W.HENDRIKS

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197

Het van ouds bekende adres voor CHEMISCH
REINIGEN, VER VEN, STOPPAGE, F I J N E WAS

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

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport, brand

Stoppage Fijne was

B.O.G.-ELFTAL
BEDRIJFSVOETBALKAMPIOEN

Door met 2—O van bekerhouder (Jems te w i n n e n
slaagde bet voe tba le l f ta l van de B.O.(i. er maan-
dagavond in bedrijfsvoetbalkampioen van Vorden
te worden.
Voor de rust wogen de partijen goed tegen e l k a a r
o]). Via de v leuge l spe l t rs V r u g g i n k probeerde de
B.O.G. reeds direct vanaf de a f t r ap de opem
treffer te forceren, doch dank zij goed verdedig t -n
van de (Jems, bleef een doelpunt uit .
Ook de a a n v a l l e n van de ( Jems waren n ie t van
gevaar ontbloot. Vooral rechtsbuiten Meijer zaai-
de met zijn prachtige passes nog al eens verwar-
ring. Schuurman kreeg vlak na elkaar twee doel-
rijpe kansen doch deze leverden, mede doordat
éénmaal de paal voor de I!.O.Cl. redding bracht,
niets op.
De rust brak aan met dubbelblanke. stand. In de
tweede helft was de Gems overwegend sterker,
maar slaagde er niet in doelman Kskes, die zijn
doel bekwaam verdedigde, te passeren. Na t ien
minuten viel aan de andere kant het eerste doel-
punt. Goed doorzetten van Pardij K noodzaakte de
linksback van de (.Jems in eigen doel te- schieten.
De metaalbewerkers trokken nu met man t n
macht ten aanval, maar het hielp allemaal n
Uiteindelijk werd hun het verre opdr ingen nog
noodlottig, toen r . hu i t en Vruggink zijn ploeg n a a r
een ve i l ige 2—O voorsprong schoot.
De on tmoe t ing tussen de K . ( J . V . en de / u i v e l
eindigde in een verrassende 2—1 overwinning
voor de /u ive l . Voor de rust deden de plo,
n ie ts voor e lkaar onder, hoewel de a a n \ a l l e n van
de /u ive 1 . t a r l i j ke r waren. Beide plo.
scoorden voor de rust éénmaal .
In de tweede h e l f t werd fel voor de o v e r w i n n i n g
gevochten. Na twintig minuten brak Dimmen,
prachtig door en zijn hard loeg als een
bom in l—2. De E.(i.V. probeerde nog een gelijk-
spel uit het vuur te slepen doch de verdedig
\;\\\ de Z u i \ e l , met H u e f i n k en d o e l m a n W i e i
aan het hoofd , stond geen d o e l p u n t toe.
De eindstand van dit geslaagde voethal toerr iooi
luidt als v o l g t . I . B.O.G., 4 gespeeld, S p u n t e n ;
2, 3 en l ( J e m s , K.G.V. en de /u ive l , l gesp,
t pun ten ; 5. (Jcmeente/P.T.T. combinat ie ' , l
M'eeld, O punten .



CALVE KWALITEIT
tot het laatste ei!

DELFIA OCHTENDVOER
(MEEL OF KORRELS)

MET GEMENGD GRAAN

DELFIA LEG-KIPS
(VOLLEDIGE KORRELS)

VOLLEDIG LEGMEEL

VERKRIJGBAAR BIJ DE PLAATSELIJKE DELFIA-HANDELAAR.

UW DELFIA HANDELAAR

J. B. GERRITSEN
UW DELFJA HANDELAAR

Het Hoge 64 • Verden Q (06752) 1540

Ons kantoor is wegens VAKANTIE

GESLOTEN
van 8 juli f.e.m. 26 juli '63
Voor dringende kwesties is er alle
werkdagen, dus van maandag t.e.m.
vrijdag van 9 tot 10 uur v.m. iemand
van ons kantoor aanwezig.

Nel Middenstandsspaarbank
Het Hoge 52 - VORDEN

BOEKHOUDBUREAU
J.W.M.Gerritsen
VORDEN

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Z E G E L S
Caransac 205 et 40
Hierbij l zakje zoute pinda's GRATIS

l fles

3 pak

l pakje
3 blikjes
l rol
(> repen
l zakje
l reuzen
l grote
l fles
200 gram
200 gram
200 gram
150 gram

Lucifers 84 et
Hierbij 250 gr Caramels v. 59 et
Spar thee 90 et
Fruit voor 213 et
Tarwekoeken

Gevulde abrikoosjes
Ontbijtkoek

Slasaus
Boterhamworst
Preskop
Zure zult
Nierkaas

69 et
98 et
49 et
79 et
61 et
97 et
52 et
49 et
40 et
69 et

16
12
36
86
28
40
20
32
24
38
20
10
8
14

In de zelfbediening volop GRAMOFOONPLATEN

Koopt nu

winterdekens
tegen zomerprijzen.

^ STUKKEN VOORDELIGER.

Zie etalages en reclamefolder.

A. J. A. HELMINK

Kermis Hengelo (Gld.)

WOENSDAG 10 JOLI de gehele dag D A N S E N
DONDERDAG 11 JULI stemmingsmuziek

Langeler: Orkest „The Favorita's"
Concordia: Orkest „The Moodchers"
Michels: Orkest „The Tillman"

Polyether
matrassen

l-pers. 80x190 64.50

2-pers. 120x190 98.50

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

DEZE WEEK:

koffie
met ZILVERBONNEN!

l Groninger koek voor 89 et
l fl. limonade, 0,6 liter voor 99 et
l fl. limonade, hele liter voor 159 et
Groot tablet chocolade voor 39 et
Bij 2 zakjes soep naar keuze
l blik soepballetjes voor 49 et
l fles slasaus voor 69 et
l tube mayonaise 49 et
Literkruik frambozen-bessenwijn 320 et

2e kruik voor HALVE PRIJS
1 blik appelmoes 69 et

Elk 2e blik voor 59 et
Grote zak pinda's in dop 69 et
Zoute pinda's per zak 49 et
2 fles vruchtengazeusc voor 98 et

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon H 15

Nutsgebouw
VORDEN

a.s. zaterdag 6 juli

DANSEN
Muziek „The Nutcraekers'

Aanvang 7.30 uur.

Wij brengen een

grote
voorverkoop

m

japonnen v.a. 7.5O
ook in grote maten

rokken v.a. 9.95

blouses v.a. 2.95

kinderjurkjes v.a. 5.95

GOEDE KWALITEIT
VOOR WEINIG GELD

fa. Looman

BAKKERS VAKANTIE
Van 15 t.e.m. 21 juli is gesloten:

Bakkerij Koers
Van 8 t.e.m. 22 juli zijn gesloten:

Schuppers, Schurink en
Hoornenborg

Beleefd wordt U er op attent gemaakt, dat door de
meerdere drukte, door de werkende bakkerijen

geen brood kan worden bezorgd
dus wordt u gevraagd uw benodigde brood te willen halen.

DE WERKENDE BAKKERS:
Kerkhoven, filiaal Hartman, Hartman (Ruurlose-
weg), Voskamp, Sarink, Oplaat, Van Asselt en
Huitink.

Vordense Bakkersver.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

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

modekleur.
Als speciale reklame re in i -
gen wij gedurende de maand
juli Vesten en Jumpers

voor f 1.50-
Profiteert van deze unieke

aanbieding.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, TeL 1283
H. Robbertsen

TeL 1214

TELEFIINKEN TELEVISIE
Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

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

^ Volledig automatisch.

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

Vraagt urijblijuend inlichtingen en demonstraties.

Alleenvertegenwoordiging voor Zutphen en omstreken:

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

BRILLEN

m f trim
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLAAR STfiflT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg
Telefoon 1256

f7.65 per fles

KEUNE

DIEPVRIEZER

DE
H|u

VORST
IN
HET
VRIEZEN

G. EMSBROEK & In. c.v.
Zutphenseweg 5

telefoon 1546

JUWEEL
MUUR EN

BEHANGMAT

WASBAAR MET
WATER EN ZEEP

14 MODERNE KLEUREN

Verkrijgbaar bij:

„HET VERFHUIS"

J. M. ÜITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523



Voor de vele blijken
van belangstelling, be-
toond bij ons 40-jarig
huwelijksfeest, zeggen
wij hartelijk dank.

A. J. Eykelkamp
G. A. Eykelkamp

Hartman

Medler, E 108.

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk, zeggen
wij mede namens onze
ouders, hartelijk dank.

G. Meenink
T. Meenink-

Ruiterkamp

Gorssel, juli 1963.
Rietdekkerweg

Mede namens onze
ouders zeggen wij har-
telijk dank voor de
vele bewijzen van be-
langstelling die wij
bij ons huwelijk heb-
ben ondervonden.

E. R. H. Larsen
J. G. Larsen-

Kettelarij

Güdbjerg,
(Denemarken), juli '63.

Gevraagd zelfstandige
HULP in de huish.,
voor dag of d.e.n.
J. van Tuyl, Juliana-
laan 38, Vorden.

Net MEISJE, oud 15
jaar, zoekt werk voor
de hele week. Verdere
inlicht, bureau Contact

Net MEISJE, oud 13 jr
zoekt lichte werkjes i.d.
vakantie. Adres bevr.
bureau Contact.

Te koop partijtje
WECKGLAZEN,

kleine maat.
Burg. Galléestraat 50,
Vorden.

HUISORGELtekoop
f 50.-.
Nieuwstad 12, Vorden.

Te koop 4 crapeauds
(eiken). Hemonystr. 28
Zutphen.

Partijtje ijzeren golf-
platen te koop.
Weulen Kranenbarg
Ruurlosew.45, Vorden

Te koop ± 1000 kg
ROGGE-ofHAVER-
STRO. W. A. Eslces,
Vierakkerseschoolweg
14, Vierakker.

Te koop pi m. Vz ha
voorgeweid HOOI-
GRAS.
A. J. Eykelkamp, café,
Medler.

Te koop 45 are hooi-
gras, gelegen bij de
Bramel. Te bevragen
bij J. van Zeeburg,
Almsnseweg 12,

telefoon 1531

Gratis verkrijgbaar 2
mooie jonge hondjes.
Moeder prima waak-
hondje. G. Bouwhuis
Almensew.48, Vorden

Te koop 2-jarig paard,
Gron. type.
H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11,

Warnsveld.

Te koop prima fok-
varkens, plm. 70 kg,
en zwareschottelingen
H. M. A. Helmink,

Onstein E 79.

Te koop r.b. nuchter
STIERKALF.
B. Voskamp,
,,de Voskuil", Vorden

BIGGEN te koop en
een nuchter VAARS-
KALF, van goede
afst. Joh. Wesselink,

Kranenburg.

Te koop 3 tomen zware
BIGGEN. A.J.Vrug-
gink, „Riethuis", Del-
den.

WILLEN JAN EGGINK

en

HENDRIKA JOHANNA MEIJER

u geven U, namens wederzijdse ouders, u

X' kennis van hun voorgenomen huwelijk, |j
waarvan de voltrekking D.V. op l '

X vrijdag 12 juli om 10.30 uur in X
X het Gemeentehuis te Vorden zal

X plaats hebben
!/• i |..i .i Kerkelijke inzegening om 1.15 uur in

f j de Herv. Kerk te Vorden door de
j Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

> Vorden, B 39
juli 1963.

X Laren (Gld.), B 60
X
X Gelegenheid tot feliciteren van 3—

4.30 uur in Hotel Bakker te Vorden.
n

GERRIT JAN SCHUTTE

en

MARIA JOHANNA REGELINK

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats heb-
ben op vrijdag 12 juli om 1.45 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.15 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Zelhem, Petersdijk F 159

Vorden,HengelosewegB24
juli 1963.

Toekomstig adres : Hengeloseweg B 24,
Vorden

Receptie van 3.15—4.30 uur in zaal
Brandenbarg te Vorden.

De Bibliotheek van de C.J.V. is

tot september gesloten.
Lezers, die nog een boek in hun bezit heb-
ben, worden verzocht dit a.s. zaterdag
tussen 4 en 5 uur in Irene in te leveren.

Grote Paardenmarkt

woensdag 10 juli
(Kermismarkt)

te Hengelo-GId.

i 200.- aan gratis prijzen
Op deze markt worden van 10.30 tot
11.30 uur aan de dames bonnen uit'
gereikt w.o.

een aantal waardebonnen

die uitsluitend op de markt besteed
mogen worden.

De Marktvereniging.

Zo, de laatste machine is heden, maan-
dagmiddag gearriveerd.
De grote stoomwals, is bezig al de karre-
vrachten tranen van de Burg. Modderstraat
er onder te walsen. Nog even geduld en
we hebben onze kinderkopjes weer terug.
U kan dan weer zonder halsbrekende
toeren onze zaak bereiken. Laat ie fijn zijn.

fa. G. W. Luimes-B. Lammers

Speciale aanbieding
Zo juist ontvangen een kleine
partij

TAPIJT
Zeer geschikt als vaste vloer-
bedekking op slaapkamers en
overloop.

Prijs? 4,95 per mtr.

Complete Woninginrichting
Manufacturen

fl. j. a. HELMINK

v.v.v.
Maandag 8 juli avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein. Deelname 50 et per pers.
Kinderen beneden 14 jaar 25 et.

Woensdag l O juli achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het Markt-
plein. Deelname 50 et. per pers. Kin-
deren beneden 14 jaar 25 et.

Supporters
die a.s. zondag mee willen per bus met
Vorden 1 naar K.C.V.O. 2 (Vaassen), voor
de promotiewedstrijd, kunnen zich tot
a.s. zaterdag 12 uur opgeven bij Hotel
Brandenbarg.

"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 7 juli, 8 uur

Transport der verdoemden
met: Hannes Messemer, Armin Dahlen

De sensationele belevenissen van een
groep politieke gevangenen, die in een
rijdende gevangenis naar het front ge-
voerd worden.

f Toegang 14 jaar

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Het regent koopjes in

ALBERS Zelfbediening!!
Grote bus nootmuskaat, overal 128 et, bij ons 89 et
Grote bus kaneel, overal 59 et, bij ons 39 et
Frambozen-bessenwijn van 295 et voor 195 et
Ananas, heerlijk voor de bowl, 2 blikjes 89 et
Meikersen op sap, grote pot slechts 119 et
Limonadegazeuse, handig om mee te nemen,

7 flesjes 98 et

Onze vleeswaren een streling voor de tong!
Snijworst, lang houdbaar, 300 gram 99 et
Boerenmetworst, 200 gram 79 et
Boterhamworst, 200 gram 39 et
5 gebraden gehaktballen, slechts 89 et
Groot ovaal blik haring in tomatensaus 59 et
Cocktailworstjes van Ant. Hunink,

i 14 stuks in een blik, slechts 95 et
Soepballen, alleen deze week 2 blik voor 79 et

Steeds voorradig onze bekende kersverse margarine,
deze week 5 pakjes voor 100 et

Heinz kippensoep, van 108 et voor 89 et

Als klap op de vuurpijl!
Bruintje Beer biscuits, 250 gram
Echte chocoladehagel, 200 gram
3 zakjes snoep, 450 gram slechts
Echte chocolaadjes, 200 gram

29 et
39 et
89 et
79 et

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag
9 juli a.s.,

geen zitting voor woningzoekenden
zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehou-l
den op dinsdag 13 augustus 1963, des na-1

middags van half acht tot half negen.

Vorden, 4 juli 1963.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,

van Arkel;
de wnd. Secretaris,

S. Kulsdom.

In mijn sli jpinrichting
kan ik gebruiken

enkele
flinke jongens

Hoog loon. Met eventuele vakantie-
plannen wordt rekening gehouden.

Frans G. SMIT
Zutphenseweg 39
Telefoon 1608

- Vorden

2 M.R.IJ. vaarskalveren, geb.
V. Neeltjes Sjaak 19673 S.

Te koop
22-4-'63,
M. Friedus Dina S.
2-8 5413 kg 3.59%
M.M. Dina 2 R.v.J.

323 d. 194 kg

2-6
3-1
5-2

5718 kg
6660 kg
7247 kg

3.59%
3.66 „
3.39

372 d.
361 d.
318 d.

205 kg
244 kg
246 kg

Chr. D. Jansen, „Schreevoord", Tel. 6613.

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje !

Alleen UW BAKKER kan U die
leveren!

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

5 grote rollen drop, de kinderen zijn er dol op, 39 et

Closetpapier, deze week 4 rol voor 39 et
lï/2 kilo soda, slechts 39 et
Wij geven op elk drielingpak Sunil I dubbeltje gratis

bovendien bij 3 pak, l sterke afwasbak gratis
Gratis l Prodent tandenborstel

bi) aankoop van 3 tuben Prodent tandpasta

Waardebon
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt
U l jampot mooie kleine augurken voor 79 et.

WAAR IS DIT TE KOOP?

Een verstandige, zuinige huisvrouw vergelijkt
deze prijzen!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

ff Het Binnenhuis9'
Woninginrichting

Fa. A. POLMAN — Vorden — Telefoon 1314

Vakantie-
en

Weekendplannen
U SLAAGT DAARVOOR BIJ ONS.

Wij verhuren en verkopen

Tenten
en

luchtbedden
VERDER EEN ENORME KOLLEKTIE:

^ Zomerstoelen

* Tafels

^ Veldbedden Zie etalage

^ Parasols

-jt Plaids enz. enz.

Kent u onze SLAAPZAKKEN met wol of terlenka
gevuld?

Ruime keus en niet duur, 100% garantie



Voor slechts

kunt u nu een echte auto kopen

• 128 km/u 50 pk • 4 gesynchroni-
seerde versnellingen • verwarming
• min. onderhoud: olie 10.000 km

doorsmeren 20.000 km

Maak een proefrit bij:

A. G. Tragter
Zutphenseweg Telefoon l 256

H,HL Adverteerders*
Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?

Geniet van uw uULLA
terwijl u spaart

Maak er een geslaagde vakantie van met een
nieuwe Solex, de bromfiets met tal van nieuwe
uiterlijke en technische voordelen. Een aan-
trckkelykè, moderne kleurencombinatie, een
vol-otomatische koppeling, kortom jonger —
anders — nieuwer.

U zult enthousiast zijn na een proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg — Telefoon 1256

Voor werkelijke
verfraaiing

buiten UJj ;.

De ipedile "Do« 't Ze»
verf mee duizenden
mogelijkheden.

Vele moderne kleuren.
Makkelijk U verwerken.
Grote dekkrocnt.
Snel droog.
Lcnie leveniduur.

Da

tref ex

Verkri jgbaar bi j

Fa. 6. BOERSTOEL * Zn.
Insulindelaan 5 Tel. 1567

FIETS

... zegt u . . .

. .. maar Stokvis biedt u reeds
merkfiets voor ƒ 153,50!
collectie voor jong en oud

— sport-, jeugd- en tourmodel-
l"n in alle denkbare uitvoerin-

De vakman weet er alles van:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg
THefoon 1256

ffüürüTifl?
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheamadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

na.ir uw D.A drogist.

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor

hypotheken

op nieuwbouw, ver-
bouwing, bedrijfsuit-
breiding (varkens- en
pluimveeschuren)

Op aanvaardbare
voorwaarden NAAR

E. H. Janssen
Ruurloseweg D 18

Vorden - tel. 1460

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Kippen GEVRAAGD
tegen de hoogste prijs.

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

WIST U
dat u voor het maken van een

DOUCHE of
CLOSET
RIJKSSUBSIDIE kunt krijgen?

Wij installe-en het voor u.

Verder leveren en plaatsen wij

% koelkasten en

• diepvrieskisten

Ook

% Alfa Laval en Benco
melkmachines

ra. DELEN en WILTINK
't Hoge 26, Tel. 1656. Vorden

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 75 et

gram boterham worsr 50 et
gram kookworst 50 et

50 et
50 et
80 et

o

200 gram boterham w
200 gram kookworst
200 gram ontbijtspek
200 gram tongeworst
200 gram kalfspathé

M. Krijt, Dorpsstraat
Bupro-gas

Het gas rour ie.rtcn'.c.n
Prijs f 7.50 pet Jtles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te buur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

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

Groot lebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

de koelkast
mot rulmto
ook voor do
toekomst

Reeds vanaf f 289. — , inhoud 120]liter

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

VRIENDSCHAPPELIJKE
VOETBALWEDSTRIJD

11 cl elftal van de Eerste Gelderse Vleeswaren-
fabr iek , alhier, heeft de/.er dagen in Hengelo (O.)
de returnmatch gespreid legen het team van T.A.-
fahriek. Helaas bleek het slechte terrein een
ernstige handicap te zijn voor de Vordenaren;
het was bijzonder glad, waardoor de balcontrole
uiterst moeilijk werd.
Al na enkele minuten moest doelman Seesink der
E.G.V. in het net duiken l—O, terwijl even latei-
de Hengelose middenvoor, 2 meter voor doel
staande geen fout maakte (2—0).
De gastheren waren voor rust beduidend sterker
en demonstreerden dit door nog 2x te scoren,
waardoor de rust met een 4—O voorsprong voor
de thuisclub inging.
In de 2de helft bleek Hengelo weer over de lang-

ulem te beschikken, maar door een doeltref-
fende verdedigingstaktiek der K.G.V. kon men het
doel schoonhouden. Eindstand 4—O voor Henge-
lo (O.).

MEDLER I NOG AAN DE KOP IN
BONDSCOMPUTIT1E

De Vordense vertegenwoordiger in de Achter-
hoekse Bond van Touwtrekkers, het Medler l,
heeft het j.l. zondag tydens het grote Touwtrek-
kerstoernooi te Geesteren niet kunnen bolwerken
en kwam in klasse A net een punt te kort om
zich kampioen te kunnen noemen. De Vordenaren
werden nu eervol 2de maar bezetten in de bonds-
competitie nog altijd de eerste plaats met 25 punt.
Dit toernooi werd onder auspiciën van de A.T.B,
gehouden te Geesteren bij Borculo en georgani-
seerd door de vereniging Kulsdom.
Het weer werkte uitstekend mede, om dit toer-
nooi der sterke mannen te doen slagen. Wel was
het jammer, dat enkele ploegen verstek lieten
gaan.
De hoofdschotel voor de puuze was ongetwyie
de ontmoeting tussen de beide koplopers in Klas-
se A t.w. Medler l Vorden en Heure l (Dijkhoek)
Borculo, die als 2de op het programma stond.
Na een „aftasten" van de krachten van de tegen-
stander begon men na l minuut het touw in even-
wicht te hebben gehouden eerst met recht alle
reserves in het vuur te gooien, 't Medler dat sterk
favoriet was, kreeg nu geweldige tegenstand te
incasseren en slaagde er niet in om Heure over
de streep te trekken. Beide ploegen wisten het
touw gedurende 3 minuten in balans te houden,
waardoor scheidsrechter Jansen deze partij als
„onbeslist" affloot.
Ook tegen Bruil I moesten de Vordenaren een ge-
lijkspel incasseren en kwamen hierdoor reeds ach-
ter te staan op hun concurrenten, die van Warken
I gewonnen hadden.
Na de pauze viel de beslissing in Klasse A door-
dat Heure I zowel van Warken als Bruil wist te
winnen, een kranige prestatie van deze ploeg,
die door het volgen van een bepaalde taktiek dit
resultaat wist te behalen.
Na dit toernooi is de stand in de bondscompetitie
als volgt:
Klasse A: 1. Medler I, Vorden, 25 punt; 2. Heure
I, Borculo, 24 punt; 3. Bruil I, Ruurlo, 12 punt;
4. Broek I, Ruurlo, 7 punt; 5. Warken I, Warns-
veld, 4 punt.
Klasse B: 1. Medler II, Vorden, 14 punt; 2. Heure
II, Borculo, 7 punt; 3. Kulsdom l, Geesteren, 3
punt.
Klasse C: 1. Nettelhorst I, Lochum, 12 punt ; 2.
Heure 111, Borculo, l pun t ; ;5. Hannink l, Winters-
wijk, 2 punt; 1. Kulsdom 11, Geesteren, 2 punt.
Klasse D: 1. Bruil 11, Ruurlo, 15 punt; 2. Warken
11, Warnsveld, 5 punt; 3. Medler 111, Vorden,
4 punt.
Op 4 augustus zal de vereniging Hann ink in
Winterswijk een toernooi organiseren, hetwelk
eveneens meetelt voor de bondscompetitie. Ter
opluistering zullen naast de diverse Achterin ,

nigingen een aantal speeltuinverenigingen
met jeugdteams meetrekken.

• 4* (actieve kooldragees)
11 bij maag-en

andsklachten, fi.25

GESLAAGD
Aan dat Uauda r t i u s Lyceum te /utphen slaagden
voor het d ip loma 'MÉ^- A onze plaatsgenoten:
Gerrie Eyerkamp; l^Pre Woudstra; Henk Jansen
en Bert Schouten.

Aan het Stedelijk Lyceum behaalden het diplo-
ma H.U.S. 15: Essie Groot Bramel en Berend Jan
(iarssen.
Einddiploma M.M.S. kregen Dorien van Dorth tot
Medler, Agnes Nipius en Carla de Vries.
Voor H.B.S. A slaagden aan deze school llarry
Hulstijn en Paul Kni jper .
Joke Hoornenborg slaagde voor Mulo A; l larry
Oplaat Mulo A met middenstand en Meme Luth
en George Massen Mulo A met wiskunde.
G. Weulen Kranenbarg jr. behaalde het eind-
diploma van de school voor detailhandel te
Apeldoorn (vierjarige cursus).

BIOSCOOP
De n ieuwe , a u t l i e i i l i r k e l f a - F i l m e x f i l m „Trans-
port der verdoemden" confronteert ons met het
gewetensconflict van een Duits officier, Luitenant
Bleek (Hannes Messemer), die in de laatste paar
maanden van de tweede wereldoorlog — toen de
ineenstorting van het Duitse front nog slechts
een kwestie van weken of dagen was — een wel-
haast onmogelijke opdracht kreeg. UI eek moest
de leiding nemen van het transport naar dr
vechtslinies van een groep van ± 40 gevangenen
van een militair s t ra fkamp (gewone boeven, maar
ook politieke gevangenen), die als kanonnem lees
nog „een kans kregen" en wier laatste levens-
kans de vlucht tijdens het transport was.
Hannes Messemer's Luitenant Bleek is een door
bijziendheid gehandicapte, geestelijk geremde en
dus zwakke figuur, die de militaire kadaverdisci-
pline willoos en kritiekloos aanvaardde en die
nooit de moed opbracht om zich openlijk tegen
het geweld van het militaire collectivisme te ver-
zetten. Maar het meedogenloze transport, dat hem
van uur tot uur met zijn neus op dit barbar i sme
drukt, verandert hem. Hy komt tot het besef, dat
het systeem „Befehl ist Befehl" tegen alle ge-
weten ingaat. Dit inzicht komt nog juist op tijd
om tenminste de groep gevangenen, waarover hij
de leiding heeft, voor een zinloze dood te be-
hoeden.

SPORTMIDDAG
Dezer dagen hield de Sportcommissie voor het
lager onderwijs onder l e i d i n g van de lieer Uekker
weer de jaarlijkse sportmiddag voor de l ee r l i ngen
uit de 5e en Ge klas van a l l e lagere scholen te
Vorden. Dit evenement werd gehouden in tegen-
woordigheid van de Consulent voor de Licli. Op-
voeding, de heer Uattcnberg.
De leerlingen konden hun vaardigheid tonen op
een vijftal onderdelen en wel 60 meter hard lopen ,
verspringen, hoogspringen, kastiebal werpen en
op een behendigheidsbaan. Al naar gelang hun
prestatie kon per onderdeel maximaal 20 punten
behaald worden.
Slechts weinigen slaagden erin om in totaal 100
punten ti- ve rwerven , waarbi j vooral het onder-
deel kast iebalwerpen voor velen l ie t grote strui-
kelblok was. Alle deelnemers on tv ingen het
schooldiploma voor Lichamehjke Geoefendhe i t l ,
waarop aangetekend staat welk resultaat zij bij
de diverse onderdelen behaalden.
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VKTAND TEOEN ALLE

CHEMICAÜÊ'N

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

ONTWIKKELINGEN IN DE BOERDERIJBOUW
„Bouwen en verbouwen"

Vrijwel iedere veehouder heeft p l a n n e n / i jn he-
( l rijksgebouwen te verbeteren. Men groot aanta l
heeft dit reeds in de naoorlogse j a ren verwezen-
lijkt. Maar onder hen zijn er al weer \ c i scheide-
nen, die na enkele jaren weer gaan verhmiuen.
Wc kunnen in grote t r e k k e n onderscheid maken
tussen degenen, die noodgedwongen moeten \ er-
bouwen en degenen die bewust met hun bedrijf
een a n d e i e r i c h t i n g willen ins laan. A l d u s i r . l'.
Anemu, rijksconsulent voor de boerderij bouw on-
langs voor de radio. De noodgedwongen verbou-
wingen komen meestal voort uit enerzijds het
niet meer kunnen bergen van bet vee of ander-
zijds tengevolge van v e r m i n d e r i n g van bet aantal
medewerkers op het. bedr i j f . U i t e r a a r d geldt zo-
wel in een n o o d s i t u a t i e als bi j o m b u i g i n g van l i e t .
b e d r i j f , dat moet worden ges t reefd met /.o laag
mogelijke i n v e s t e r i n g een 7,0 guns t ig mogel i jke
verbouwing tot stand te brengen, ( l uns t ig voor de
exploi ta t ie van bet bedrijf , want dit moet de.
i n v e s t e r i n g renderend m a k e n . Hef is he laas n ie t
altijd zo dat de goedkoopste v e r b o u w i n g ook de
meest renderende is. Dat h e e f t menigeen onder-
vonden , d ie ten tweede male moet \ e i b o u \ v e n . Hef
bouwen van .stallen in verschi l lende op het erf
reeds aanwezige hokken en schuren is me.
het goedkoopst. Maar het vele extra werk dat dan
moet worden verricht met voeren, melken en uit-
mesten, /onder dat d i t e envoud ig te m e c h a n i s e r e n
is, maakt de v e r b o u w i n g u i t e i n d e l i j k toch weer
duur. Er kan dan ook nie t genoeg de n a d r u k op
worden gelegd, vooraf goed te rekenen en te
overwegen welke r i c h t i n g men met /ijn bedri j f
wil ins laan . Daarop gebaseerd zal de n u
sende verbouwing tot s tand moeten worden
bracht. Meestal wordt getracht b i n n e n de
staande boerderi j t e b l i j v e n v e r b o u w . Als
dit kan vanwege de r u i m t e , en toe laa tbaar is wat
de onderhoudstoestand en de g a a f h e i d van hel
bouw betreft, kan dit een goede oplossing op-
leveren. Wanneer dat n ie t het geval is, /.;;! bouwen
bui ten de bestaande gebouwen de voorkeur v e r -
dienen.
Dat zal op langer t e r m i j n ook goedkoper b l i j k e n
te zijn. Duur onderhoud of v e r n i e u w i n g van een
oud gebouw te rwi l l e van een n i e u w i n t e r i e u r va l t
meestal tegen. Door de K i j k s l a n d b o u w v o o r l i c h -
tingsdienst zijn voor verschil lende t r a d i t i o n e l e
boerderijtypen verbouwingsmogeli jkheden in een
publikatie samengevat.
Het is waard d a a r v a n k e n n i s te nemen en advies
te vragen we lke v e r b o u w i n g h- ' t meest in aan-
merking komt . Kr b l i j k e n n l . soms keu / . em>
lijkheden te zi jn , die v e r s c h i l l e n in i n v c s t e r i n
doelmatigheid, zodat, ook h i e r b i j rekenen tot een
juiste keuze moet leiden. Met name bij de bouw
van een nieuwe dubbel r i j ïge zgn. l aagbouv .
doet zich een i n t e r e s s a n t k e u z e m o g e l i j k h e i d \ ooi
Heeft men b o v e n deze s t a l voor boo ibe rg ing
beslist een zolder nodig, dan m o e i e n aan de/.e
zolder eisen van draagkracht en brandwerend-
heid worden gesteld, U o v e m l i e n /.al een hoge d a k
constructie nodig zijn. De i n v e s t e r i n g bedraagt,
dan al gauw ƒ1500.— per koe. H e e l t men de zol-
der n i e t nodig, dan kan er een eenvoudige en lage
dakconstructie worden gemaakt waarbij geen zol-
der wordt aangebracht. In dit g e v a l bedraagt de
investering ongeveer de helft van de voorgaande .
Zo is het mogelijk een belangr i jk bedrag in zijn
zak te houden of te bestemmen voor andere effi-
ciënte zaken in het bedrijf. Daartoe mogen mecha-
nische mestafvoer, m e l k l e i d i n g , d o o r l o o p m e l k s l a l ,
enz., wel worden gerekend. Dat kan, als er m a a r
wordt berekend!

Een abonnement op CONTACT
brengt u wekelijks voordeel!

De Vordense zakenman gaat met zijn
tijd mee en telkens peeft hij u door
middel van advertenties in dit blad
kennis van zijn extra aanbiedingen.
Door gebruik te maken van deze aan-
biedingen haalt u het abonnements-
geld van slechts 6 et. per week er
dubbel en dvvars weer uit.

Heeft u buren, welke niet op
CONTACT zijn geabonneerd?

Wek hen dan op dit alsnog te doen.
Zij zullen u dankbaar zijn voor de tip!

nel h la il i f a n l'o r dl


