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KERKDIENSTEN ZONDAG 14 AUGUSTUS

Diplomazwemmen
Onder het toeziend oog van de KNZB-official, de
heer Wilgenhof, werden in het zwembad „In de
Dennen" diplomazwemmen gehouden.

N e d . H e r v. K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.15 uur ds. J. J. van Zorge
Kapel Wildenborch
10.09 uur ds. J. H. Jansen
Geref. Kerk
Voorm. 9.30 uur : ds. Th. P. van Belzen.
's Avonds 7 uur ds. H. J. Huyser van Barchem
R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

JEUGD
keek naar goochelaar

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
De door badmeester Verstoep voorbereide kandi- 1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
daten slaagden allen, nl. 19 voor diploma A en 11 In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
Het was een goede gedachte van het VVV-bestuur voor diploma B.
ZONDAGSDD3NST DOKTOREN
om zaterdagmiddag in het Nutsgebouw een kin(alleen spoedgevallen)
dermiddag te organiseren.
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
Ruim 100 kinderen waren daar aanwezig om te
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
kijken naar de goocheltoeren van prof. Herbe
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
Maison uit Eefde.
tussen half tien en tien uur 's morgens.
De jeugd amuseerde zich kostelijk waarbij vooral A.s. donderdag zal er weer een excursie naar de
WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
de trucs met de duiven en de ranja met buiten- zuivel- en kaasfabriek worden gehouden.
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
gewone interesse werd gadegeslagen.
Tevens zal er dan een bezoek worden gebracht aan 18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)
een varkensfokbedrijf en een pluimveebedrijf.
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
De lunchpauze wordt gehouden in Huize 't Velde
te Warnsveld, waarbij dan tevens dit gerestau- Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
reerde kasteel bezichtigd zal worden.
v.m. 8.30—-9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.
Liefhebbers voor deze excursie kunnen zich 's morBelanghebbenden maken wij er op attent dat de
gens om 9 uur melden aan de zuivelfabriek.
ZONDAGSDD3NST DD3RENARTSEN
bloemschikcursus van Nutsfloralia op woensdag
van
zaterdagmiddag
12 uur tot maandagmorgen
17 augustus begint.
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
De cursus wordt gegeven door de heer Dijkman
uit Borculo. (Zie advertentie in dit nummer.)
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

Excursie

Bloemschikcursus

Geslaagd!
Onze plaatsgenoot, de heer R. Eggink, slaagde
te Zutphen voor het praktijkdiploma Nederlandse
Handelskorrespondentie.

Uitstapje
Medler touwtrekvereniging
De leden van de Medler touwtrekvereniging maakten met hun dames hun jaarlijkse uitstapje,
's Morgens om 7 uur vertrok het gezelschap met
de GTW-bus vanaf café „Het Wapen van Medler".
De reis ging via Zutphen, Amersfoort naar Schiphol. In Hoevelaken werd even gepauzeerd voor 'n
kopje koffie. Vervolgens werd het gezelschap op
Schiphol onder deskundige leiding rondgeleid. Er
werd een uiteenzetting van het werk op de luchthaven gegeven. De in het programma opgenomen

rondrit ging wegens het slechte weer niet door.
Vanaf Schiphol ging de reis naar Volendam waar
een prachtige boottocht naar Marken en Monnikendam werd gemaakt.
Op de terugweg werd in Klarenbeek gedineerd
en een dansje gemaakt. Zeer voldaan keerde het
gezelschap in Vorden terug.

Gekozen
Bij gehouden stemming is als diaken in de Geref.
Kerk in de vacature J. W. Veldkamp de heer G
Bijenhof gekozen.

CONCERT
op komst
Op een plantsoen dicht in de buurt van de Enkweg en de Julianalaan heeft de gemeente Vorden
de beschikking over een prachtige muziektent.
Niets bijzonders zult u zeggen want vrijwel elke
stad of dorp heeft een dergelijk gebouwtje.
Wat voor Vorden wel iets bijzonders is, is het feit
dat de muziektent bijna nooit wordt gebruikt.
Maar hierin schijnt verandering te komen want
a.s. donderdagavond 11 augustus zal de harmonie
van de GTW er een concert geven.
De aanvang is bepaald om half acht. Het programma vermeldt o.m. „The Washington Grays
Mars", „Die Czardis Fürstin" een selektie uit
Oklahoma van Hammerstein.
En nu maar hopen dat het weer geen roet in het
eten gooit.

Ned. rundvee
stamboek

BURGERLIJKE STAND
van 4 t/ni 9 augustus 1966
Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van de volgen- Geboren: Carolus Theodorus Arnoldus, zoon van
C. M. Span en A. C. Dostal; Romy Elisabeth,
de eigenaren dieren in het NRS ingeschreven:
dochter van C. Roodnat en A. Heus; Henrikus
M. Regelink, Doortje b 78; A. J. Vruggink, Ger- Jacobus, zoon van J. J. van der Zande en A. Bolda b 76; G. H. Jjfcsen, Line b-73 en Petertje b len; Robby, zoon v^^H. W. Bulten en W. H.
^P
76; J. W. AbbinIflRintje 41 b-74; E. J. ter Ma- Beeftink.
ten, Rozanna b 79; H. Wesselink, Mientje b 76; Ondertrouwd: Geen.
G. A. Gotink, Jetty b-74 en Neeltje b 77; D. Be- Gehuwd: B. G. te Lindert en K. G. Gerritsen; G.
renpas, Ria b-73; B. H. Koning, iNc-cilje 2 ,
Lina 33 b+ 82; Hentje 16 b 78; Dika I b 78; Luus- H. Boers en J. Gerritsen; G. Blok en A. H. ten
je b+83; P. Win^man, Hilgje b-74; Hannie b Pas.
76; W. A. J. Wisl^P? Ineke b + 81 KS; G. J. Rui- Overleden: Geertje I^^Kate, 63 jaar, echtgenote
terkamp, Dirkje b 76; C. D. Jansen, Dina 25 b 75; van H. Vossebelt; C^^. Klein Lebbink, 93 jaar,
J. van Amstel, Sofia b 79 en Mar ja b 77; G. weduwnaar van W. H. Hoftijzer.
Smeenk, Lekta b 78; J. Amtink, Wanda b-73; Joh.
Wentink, Gerrie b 76; A. J. Oltvoort, Mathilde
b 76 en Reina b-74; G. J. Zweverink, Lotje b 75;
G. Dijkman, Geesje b + 81; L. Groot Bramel, Miherdacht 20-jarig bestaan
na 31 b-73 en Lientje b 77; Joh. Rietman, Dorien
b 78; H. J. Eggink, Fanny b 76; E. J. Knoef, Kla- Tijdens een intiem feestje voor leden en oudleden
zien b-73; G. J. Vliem, Ida b 78; Erven Groot Jeb- heeft de v.v. „Ratti" in zaal Schoenaker haar 20bink, Gonda 16 b 77; B. Toonk, Sitna b 76; G. jarig bestaan herdacht.
Harmsen, Christina b-74 en Coba b 75; J. Arf- Tijdens zijn openingswoord sprak voorzitter J.
mcn, Grada 62 b-73; H. W. Mullink, Riek 16 b-73; Lucassen woorden van dank tot hen die zich geJ. F. A. Zents, Marie 12 b 76 x en Lieze 5 b 74; A durende de afgelopen 20 jaar op één of andere
G. Wunderink, Toos b-74; J. R. Maalderink, Ma- manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de
rina b 76; H. Klein Gotink, Grietje b 78; Th. W. vereniging.
Duenk, Emme 4 b 78; Cate 7 b 76 en Roosje b-72;
J. J. Reymer, Greetje b-73 en Alie b-74; G. H.
Kets, Cato 2 b-73; H. Boenink, Gonda b 76; R. J.
Vanaf zaterdag a.s.
Kornegoor, Paultje b-74; Dora b 76 en Truus b +
81; G. J. Wuestenenk, Barbara b+ 80 KS; Pauzijn de bekende marktloten
lientje 4 b+ 82 KS en Paulientje 8 b 77; B. J.
weer verkrijgbaar!
Schoenaker, Robbie b 75 en Frieda 6 b 78; J. R.
Borgman, Riek 9 AB 85i KOL; Geertrui 5 b+ 82
KOL; Greta 9 b+ 80 KS en Giena 5 b-73; D. J. De geestelijk adviseur, pastoor Bodewes,sprak de
Tjoonk, E 72, Margriet b 76 en Tiny AB 85 KOL; hoop uit dat er in de toekomst betere resultaten
W. Roelof s, Dina 8 v. d. Wuus b-73; G. J. Garsen, behaald zullen worden.
Gretha b 77; Gerda b 76 en Meta b 76.
Na dit min of meer officiële gedeelte was het
dansen geblazen. Tussen de bedrijven door werd
er een verloting gehouden waarvoor prachtige
prijzen beschikbaar waren gesteld. Tweede voorzitter Simmelink sprak aan het slot van het gezellige feestje een kort dankwoord.

Maar uit de overlevering staat wel vast dat het
Lindense feest ouder is dan een eeuw. Want in
1837 is de oude Lindense kapel gesloopt. Sinds
mensenheugenis was die het middelpunt van het
feest geweest. Men begon met een godsdienstoefening in de kapel en zette dan daar dicht in de
buurt het feest op, dat toen Lindense kermis heette. In.het begin van de vorige eeuw was de Lindese kapel al zo bouwvallig geworden dat het publiek niet meer naar binnen durfde te komen uit
vrees, een balk of een dakpan op het hoofd te
krijgen. De dominee van Vorden waagde er elk
jaar zijn hachje. Hij hield het decorum hoog door
een preek te houden in de kapel, met zijn gezicht
voor een kapot raam. Zo kon de samengestroomde gemeente hem buiten goed horen en ook zien,
voorzover hij de spinnewebben opzij had geschoven. Uit dat verhaal blijkt duidelijk dat men verder moet rekenen dan een eeuw; zeker wel anderhalve eeuw. Maar bovendien is het zo dat men
vroeger in elke Achterhoekse gemeenschap l
placht te vieren als de oogst binnen was. Dat zal
men zeker in Linde ook hebben gedaan en daarom mag men veronderstellen dat het Lindese
feest bar en bar oud is, al is de vlag dan maar
honderd jaar. Een kniesoor die op zo'n kleinigheid let.
Reden
Voor die van Linde is er in elk geval reden het
feest nu grootser op te zetten dan ooit tevoren.
Zij maken er dit jaar geen onderonsje van, maar
een groots opgezette „Lindese happening", waar
iedereen welkom is. Misschien niet zozeer vanwege de onbeperkte Lindese gastvrijheid als wel
omdat het feestprogramma niet allerlei radio- en
televisieartiesten nogal duur uitvalt. Daar mogen
de niet-Lindenaren van meegenieten als ze ook
meebetalen.
Bovendien zal het feest dit jaar een soort van
familiereünie worden. Alle oud-Lindenaren worden op het feest verwacht en nu al staat vast dat
ze van heinde en ver zullen komen om elkaar
eens terug te zien.
Traditie
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„Ratti"

Vorden
organiseert polotournooi
Voor het eerst sinds «haar oprichting in 1964 zal
de zwem- en poloclub „Vorden '64" een polotoernooi organiseren.
Dit toernooi zal a.s. zaterdagavond in het zwembad „In de Dennen" worden gehouden.
Badmeester Verstoep die de leiding heeft, heeft
de volgende herenteams uitgenodigd:
OKK l (Eerbeek); Ysselmeeuwen 3 (Zutphen);
Berkel l (Lochem) terwijl Vorden l eveneens van
de partij zal zijn. De zojuist genoemde ploegen
hebben inmiddels definitief hun deelname toegezegd.
Tevens zal er een wedstrijd gespeeld worden tussen de damesteams van Vorden en OKK (Eerb.).
Als scheidsrechter zal de heer Koopman uit Naarden fungeren.
Vorden l dat ongetwijfeld voor eigen publiek een
zo goed mogelijk figuur wil slaan, is als volgt samengesteld:
doel H. Oudsen; r.achter R. Eggink; midachter
R. Parmentier; 1.achter A. Velhorst; r.voor G.
Holsbeke; midvoor G. Verstoep; l.voor K. Oudsen.

Volksfeest Linde
gaat eeuwfeest vieren
Vlag enig tastbaar bewijs

Omdat het feest op 30 september en l oktober
wordt gehouden, zal het dit jaar voor het eerst op
vrijdag en zaterdag plaats hebben. Dat is helemaal in strijd met de traditie. Maar daar staat tegenover dat het weer wordt gevierd in de wei
voor de Weerdt (Havekes), vlak bij de Kapellebult, en dat is toch wel de historische plaats voor
deze gebeurtenis. Samen met het Lindese feest
wordt een kinderfeest georganiseerd. Daar komen
zo'n tweehonderd kinderen bijeen voor de kindermi •/.<.> üui lu-t eigenlijke feest op touw wordt gezet door de jongeren - voor de oorlog moest men zelfs vrijgezel zijn
om in de feestkommissie te kunnen zitten - terwijl het kinderfeest wordt georganiseerd door de
grootvaders van Linde. Er is een hele organisatie
nodig om dat allemaal op touw te zetten, en daarom is het grootste deel van de Lindese bevolking
lid van een of andere kommissie. De eigenlijke
feestkommissie kan dan wel bestaan uit voorzitter, sekretaris, penningmeester en twee leden,
maar met de kommissieleden en de kinderkommissieleden mee kom je al gauw boven de dertig.
Gesproken
Omdat iedereen erbij betrokken is wordt er in
Linde veel meer gesproken over het volksfeest
dan over de natte zomer, en dat wil wat zeggen.
Zet wat Lindenaren om de tafel en zij beginnen
over het feest te praten. Iedereen doet mee. Zoals
de oudste inwoner van Linde, de 91-jarige Diekemeuje Derksen zegt: „As ik t'er neet bunne,
bunt ze d'r neet allemaol". Zij is dan wel de oudste
feestganger, maar in haar jonge dagen di'ud ze
nog niet mee. Diekemeuje is op 't Zelle geboren
en in die tijd legde men nog niet zulke grote afstanden af. Vroeger maakte men wel wat meer
trammalant van zo'n feest dan tegenwoordig. B.
H. Koning (van de hengsten) die z'n grootvader
indertijd het jarige vaandel moet hebben geschonken, herinnert zich hoe men het vendel ging
zwaaien ter ere van „burgemeester, boeren, burgers en buitenlui". Toen was er eigenlijk drie keer
feest. Want veertien dagen tevoren gingen de
trommelaars rond om iedereen uit te nodigen, net
als nu nog de brölfteneugers wel door de Achterhoek trekken; een vermoeiende bezigheid, die
nog zelden zonder struikelingen is volbracht. In
die dagen werd er niet alleen getapt bij de bakker
maar ook bij de Goldwever, de Weerdt en Baank,
als u die weet. Veertien dagen na het feest volgde
dan nog het Lindese maoltjen. Dan werd er een in
dahlia's gewikkelde paal bij de schutterskoning
geplaatst. De koning zette een fles op de paal en
de bielemans wetten hun bijlen met koek, om vervolgens de paal om te hakken en de fles leeg te
maken.
Mooie feesten
Bielemans komen er tegenwoordig in Linde ook
niet meer aan te pas. Joh. Norde heeft nog twee
witte broeken thuis, zegt hij, maar ze passen hem
niet meer. Overigens was het feest ook daarmee
niet afgelopen. Norde zegt dat het prijzen kopen
eigenlijk het mooiste deel van het feest was. Dat
deed de komplete kommissie van elf man. Na afloop kwam men bij Jan Derksen achter de Vordense kerk weer bij elkaar, en daar was dan soms
nog groter feest dan in Linde zelf.
Ach, hoe ging dat vroeger. De mooiste feesten
zijn de feesten van onze herinnering. Vroeger kwamen er geen radio- of televisieartiesten aan te
pas. Toen had je een degenslikker, die Joh. Norde
met zijn sabel achterna ging, omdat hij hem om
het staangeld maande. Toen kwam van Woerkom
uit Zutphen muziek maken met de viool en de harmonica, en later ene Verhey met zijn hoorn. En
de oude Ringelenberg, die de geweren bij het vogelschieten verzorgde. Maar ja, toen kostte het
aanwateren van de paal voor het vogelschieten
wel eens zoveel inspanning, dat deze of gene aan
het eigenlijke feest haast niet meer toekwam.

Tegenwoordig worden de meest zonderlinge jubilea gevierd, maar het honderdjarig bestaan van
een vlag zal nog wel niet eerder zijn aangegrepen
als een reden om een groots feest op touw te zetten. Dat gaat nu gebeuren in Linde bij Vorden.
Op 30 september en l oktober is daar groot feest
omdat de vlag van het Volksfeest honderd jaar is.
Die vlag is het enige tastbare bewijs waarmee de
Lindenaren kunnen aantonen dat hun volksfeest
een eeuw bestaat. Daarom zijn ze er zo gek mee.
In werkelijkheid is het feest natuurlijk veel ouder.
Misschien werd daar in heidense tijden al wol
feest gevierd. In de buurt van de Wiersse moet
een linde hebben gestaan waaronder heidense offerfeesten werden gevierd. En het zou best kunnen gebeuren dat men later een kapelletje heeft
neergezet en dat daar de buurtschap Linde is ontstaan, 't Is best mogelijk. Maar niemand kan het
bewijzen.
Voor verder nieuws zie pagina vier.

RACEFOTO's

van raceauto's

Deventerkoek
door de eeuwen heen
Het „geheim" van de bakker

In een ordonnantie van 1417 werden van overheidswege bepalingen in het leven geroepen om
de belangen van de koekebakkers en van de konsument te dienen. Als „zeemer", „menger" en
„backer" moest men van toen af beëdigd worden.
Dat gebeurde alleen als men zijn vak voldoende
verstond. Dat kwaliteitsprodukt van „toen" is tot
„nu" bewaard gebleven.

De Deventer koek wordt nog steeds met de hand
en volgens recept van 1593 gebakken. De samenstelling van het mengsel van de gebruikte kruiden
11 goed bewaard geheim gebleven, evenals de
melange van de honing, want zoveel soorten bloem
er zijn, zoveel soorten honing zijn er ook. Er wordt
dan ook geen zoetmiddel gebruikt, doch uitsluitend honing. Tenslotte worden van Italiaanse en
Spaanse sinaasappelen de snippers geconfijt, die
aan de Deventer koek weer extra geurigheid verlenen.

Wie aan Deventer koek denkt, zal zich echter
zelden realiseren, dat al in 1593 de grondslag is
gelegd voor een bedrijf dat nu niet alleen nog bestaat, maar een grote bloei beleeft en het begrip
„Deventer koek" alle eer aandoet.

mm
ju ^•••'V^üsi
Het fotograferen van snelle objekten als raceauto's neemt gelijkelijk toe, met de belangstelling
voor de rensport zelf.
In dit artikel willen we eens op beide aspecten ingaan.
We gaan u iets vertellen over racefoto's en over
race-auto's.
Nationaal element
Tot voor kort kenden we in ons land geen nationale raceauto, hoewel we een werkelijk bloeiende
autoindustrie bezaten.
Daarin kwam in 1965 verandering. Uitgaande van
de coureurs zelve ontstond het verlangen een werkelijk nationale renwagen te bezitten. Een renwagen ook die zich karakteristiek onderscheidde
van de gangbare typen. Het was dan ook geen
toeval dat de gedachten zich spitsten op de DAF.
Zou het, zo vroeg men zich in deze kringen af
niet mogelijk zijn een wagen uit te rusten met de
beproefde Variomatic de traploze versnelling ?
Men polste de fabriek in Eindhoven en deze was
bereid het experiment te wagen.
In samenwerking met de Engelse Brabham, een
racewagen-fabrikant werd een speciale formule
3 wagen gekonstrueerd met als versnelling een
Variomatic, aangepast aan de eisen welke een
zware motor stelt.
Het experiment slaagde tot ieders vreugde voor
100%. De Variomatic bleek opgewassen tegen de
eisen die, een groot motorvermogen stelde. De gebruikelijke kinderziekten welke elk nieuwe ontwerp moet doormaken gingen ook aan de Brabham D AP niet voorbij.
Kinderziekten die echter volledig buiten de Variomatic bleven.
De verwachtingen welke men koesterde omtrent
de prestaties waren hoog. Bij verschillende races
in Zandvoort en Monte Carlo, bleef de DAF renwagen steeds binnen de eerste tien, hetgeen voor
insiders een prettige verrassing betekende.
De leek echter is geneigd zich af te vragen waarom de Nederlandse Raceauto niet meteen won.
Een tikje optimistisch want de typische rijmethode vraagt een andere benadering van de coureur,
terwijl elke raceauto van een geheel nieuw ontwerp pas in een lange periode zijn vervolmaking
kan bereiken.
Nieuwe Variomatic
Rijders in de normale personenauto van DAF kennen het begrip Kick Down. Wordt het gaspedaal
bijvoorbeeld bij een stopstreep ineens ingetrapt
tot op de plank, dan schakelt de Variomatic zichzelf terug in een lagere versnelling. Het motortoerental past zich bliksemsnel aan en de Variomatic schakelt meteen op. De DAF schiet dan
als een vlo van de stopstreep weg en laat de schakelwagens achter zich.
Het geheim van dit grapje schuilt in het zgn. vacuümsysteem, waarbij de ruimte in de primaire
trommel aangesloten is op het motorvacuum.
De Racedaf nu kende dit systeem niet. Bezat dus
een „kale" Variomatic.

trommel zit voor en de secundaire trommel achter. Het v.acuumprincipe heeft men vervangen
door een mechanisch systeem, een soort draaibare
klauw, welke overeenkomst vertoont met de verstelbare schroef van een vliegtuigpropeller. In
feite het ei van Columbus.
Hierdoor verkreeg men twee verbeteringen nl. een
betere gewichtsverdeling van motor en Variomatic over de wagen, en ook een vrijwel tijdloze
versnelling voor de coureur, die nu haarzuiver kan
bepalen waar en wanneer hij weg wil scheuren
uit de bochten.
Het spreekt vanzelf dat de wagen hiervoor geheel verbouwd moest worden, hetgeen deze korter maakte dan de oude race DAF.
De verwachtingen omtrent dit verbeterde type
zijn ook nu hoog gespannen. Het is een kwestie
van wachten en duimen.
En nu raceauto's
Als er in Zandvoort wordt geraced wordt er
meestal druk gefotografeerd en gefilmd. Nu hebben de filmers het vrij eenva^fcg. Voor hen geen
probleem, hoe de wagens sc^^P in beeld te krijgen.
Voor de amateurfotografen kan het wel degelijk
een kwestie zijn. Er zijn verschillende methoden
om tot het doel, een scherpe en boeiende foto te
komen.
^^
Korte sluitertijd
De simpelste manier is om met een zo kort mogelijke sluitertijd te werken als uw camera toelaat. Is dat bijvoorbeeld 1/300? Dan komt u al
aardig in de richting.
Is het 1/500 sekonde dan kunt u bijna alles aan.
Hebt u 1/1000 sekonde op uw toestel, dan is er
helemaal geen zorg meer.
Wel een andere kwestie en dat is de hoeveelheid
licht. Want hoe korter sluitertijd u toepast, hoe
geringer de hoeveelheid licht die op uw negatief
valt. Dat houdt in dat u een gevoeliger film dient
te gebruiken. Wanneer we uitgaan van een film
van bijvoorbeeld 24 of 25 DIN kunnen we echter
met een gerust hart aan het werk gaan.

Dat heeft Jacob Bussink beslist niet durven dromen toen hij in 1593 zijn kleine bakkerij opende,
die de naam droeg „De van Oudsher Gekroonde
Allemansgading". Dit oorspronkelijke huis is helaas al in het begin van de 18e eeuw door brand
verwoest. Maar de sfeer van die dagen van weleer kan men nog ondergaan in de koffie- en theeschenkerij op de Brink, die geheel in oude stijl
is ingericht en waar men kan proeven van de
verschillende soorten Kruidkoek, Ellekoek en zoal
meer.
Al export in 1694
Blijkens officiële opgaven uit het gemeente-archief kende Deventer al in 1694 een uitvoer van
714.500 koeken. Iedereen in dc^kul deed er aan
mee de koeken populair te hou^i. Als koningen
in deze veste van paarden verwisselden bood de
burgemeester een „Drieguldenskoek" aan. Zelfs
Lodewijk Napoleon kreeg er een toen hij voorbij
reed.

Nu modern
Het recept mag dan oud zijn, de bereiding geschiedt in een moderne fabriek, die gebruik maakt
van moderne middelen. Door bijvoorbeeld een aluminium verpakking blijft de koek maandenlang
mals en geurig. Op dit moderne verpakkingsmateriaal staat nog altijd de naam „De van Oudsher
Gekroonde Allemansgading", met het daarbij behorende handelsmerk, dat een boer en een edelman toont die onderhandelen over een zak graan.
Links en rechts twee grote Deventer Koeken; erboven zweeft de kroon van de gekroonde Allemansgading. In de fabriek vindt een voortdurende kontrole van de grondstoffen op hun zuiverheid
plaats en op het juiste afbakken bij de ovens.
De koek heeft zich in Deventer op prachtige wijze gehandhaafd. Het oudste van de produktiebedrijven in deze stad kan optimistische geluiden
laten horen. Zijn omzet is in de afgelopen vier
jaar meer dan verdrievoudigd. Specialisatie
spreekt hier een woordje mee, vakmanschap en
kwaliteit, die ook buiten onze grenzen, met name
in West-Duitsland, hogelijk worden gewaardeerd.
Het doet goed te ervaren dat er in het Deventer
bedrijfsleven, dat de laatste maanden wat somber
werd afgetekend, ook lichtpunten zijn.

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Bezoekt a.s. y.alerdag het

polotournooi
in het zwembad „In de Dennen".
Aanvang 5 uur — Entree 40 cent
Met een beetje zon op de baan, zult u met 1/500
sekonde kunnen fotograferen met lensopening f:
5.6 of zelfs f: 8. Het voordeel is dat u voldoende
scherptediepte hebt, bij gebruik van die f: 5.6 of
f: 8.
Draait een wagen dus van u af, en is uw afstandsinstelling niet te kritisch geweest, dan hebt u
toch een scherpe opname.

Met 1/25 sekonde ?
Ja u kunt het desnoods met een kindercamera
ook. Maar dan zult u de wagens niet in de langspositie moeten fotograferen, maar als ze recht op
u toekomen. Kies uw positie dus zodanig, dat u
In de bochten
Naderde de coureur bij oefenritten een bocht, dan in een flauwe bocht de wagens vrijwel recht op u
manoevreerde hij zodanig, dat hij een bepaalde af ziet stormen. U kunt dan met 1/25 sekonde
kleine schakelpauze van de Variomatic tevoren fotograferen en hebt alles scherp. Dit geldt naopving. Deze schakelpauze ontstond door het ont- tuurlijk ook als de wagens weer van u wegrijden.
breken van het vacuümsysteem. Het moment U neemt ze dan in de rug.
waarop de Variomatic op of terugschakelde, kende hij uit ondervinding en hij trok dan snel uit de Bewust een beetje onscherp
bocht weg. De grote voordelen van de automa- Nu is de scherpte bij onderwerpen als dit niet zo
benauwd belangrijk als bijvoorbeeld bij architectische versnelling komen altijd het best tot hun
recht in de bochten en bij het wegtrekken uit de tuurfoto's. Vaak is het juist wel goed als de objekten een klein beetje „beweging" tonen. Ze moenulstand.
ten dus herkenbaar zijn als raceauto's, maar moBij races echter met een volle baan, waarbij links
gen een geringe onscherpte hebben. Men noemt
en rechts, voor en achter andere wagens op de
dit bewust toegepaste onscherpte. De foto die we
baan zijn, was het moeilijk om geheel rekening te
u hierbij tonen toont dit effekt.
houden met de kleine schakelpauzes van de oudere Variomatic.
Vergeet uw geelfilter niet
Het raceteam bezon zich om hierin verbetering Wanneer u zwart-wit foto's maakt op de circuits,
te brengen en dit lukte. Men heeft nu een Vario- is het voor de algemene sfeer wel fijn als u het
matic, welke weer in positie gelijk is aan die van geelfilter gebruikt. Mits er natuurlijk zon is, zonde normale Daffodil personenwagen. De primaire der zon heeft het geelfilter geen zin.

Aardappelen schillen ?
niet
meer
nodig!

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.
DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

Dit tijdrovende karwei, waar u zulke lelijke handen van krijgt, is voorgoed voorbij

met de tornado
elektrische schrapmachine
voor l-, 2- of 3 kg aardappelen doet u dit vuile
werk in enkele minuten.
Dit handige en eenvoudig te bedienen apparaat
kunt u gedemonstreerd krijgen, thuis of in onze
winkel.

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Te koop: ± 90 are haver.
Briefjes inleveren voor of op
16 aug. 's avonds 8 uur bij
G. J. Snellink, E 46
H. JANSSEN

Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen
Ruurloseweg D 18, Vorden
Telefoon 1460
Voor uw
RIJBEWIJS naar
Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329
Gevraagd: Meisje in herstellingsoord De Decanije,
telefoon 1481

Gaat uw zoon
naar de technische school?
vergeet dan niet om voor hem zo'n

sterke overall

Middelbare Handelsavondschool
Zutphen
Opleiding voor:

Onze wekelijkse
aanbieding!

Kijksiliploma 3- en 5 jaar H.A.S.;

te kopen die tegen een stootje kan.
DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDING

autoverfspuitbussen
in allerlei kleuren.
Autoplamurcn.

3 blikjes

Er kunnen nog enkele personen aan
deelnemen. Kosten ƒ 6,— p.p. voor de
hele cursus.

A.S. ZONDAG 14 AUGUSTUS
NEDERLAAGWEDSTRIJD

Voor de eerste avond bloemen, vaasjes en vooral een mes meenemen.

HOTEL KOFFIE
HET TWEEDE PAK HALF GELD

Garage
Kurz

250 gram

DROP

2 zakjes

LIMONADEGAZEUSE

3 flessen

APPELSAP

2 flessen

DIXAP

l fles
l groot blik

ANANAS
REKLAMEWIJN

per fles
per jampot nu

ZILVERUITJES
APPELMOES

liters

BIJ ELKE KILO SUIKER
10 GROTE CHOCOLADEREPEN

Hotel „De Konijnenbult"

59
69
100
119

179
98
160
49
79

98

Fa. J.W.ALBERS
WINKELCENTRUM

NIEUWSTAD

Huiseigenaars opgelet!
de onzichtbare „tweede huid", beschermt gevels tegen
slagregens (A 6 is een chemisch produkt, dat alleen in
het warme jaargetijde verwerkt kan worden).

die in augustus en september een woning betrekken in plan Boonk bieden
wij een

gratis fles gas aan

198

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Opgeven bij:

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wagen boven ƒ 2.500,— wordt een half jaar gegarandeerd.

100

325

l SPUITBUS VLIEGENDOOD

De gelukkigen

OFF. GLAS DEALER

per pak

PEPERMUNT

Mevrouw Albers, Zutphenseweg 75
Mevrouw Emsbroek, Insulindelaan 2
Mevrouw Haverkamp, Molenweg 4
Mevrouw Hesselink, Molenweg 15
Mevrouw Groot Bramel, Ruurloseweg D 11
Mevrouw van Mourik, Zutphenseweg
Mevrouw v. d. Wey, Zutphenseweg 67
De heer M. Spiegelenberg, Nieuwstad.

goede occasion

2 pakjes

HOTEL THEE

Inlichtingen:
G. Mombarg, Vordensebinnenweg 21, Warnsveld
telefoon 2797.
A. Schut, Bonendaal 46, Warnsveld, tel. 3422.

Vorden — Telefoon 1377

UW ADRES VOOR EEN

nu
middelfijn

49
99
98
149
89
69

REKLAME KOFFIE EN THEE ! ! !
Aanmelding alsnog op donderdag 18 en vrijdag 19
augustus 's avonds tussen 7 en 9 uur, in de school
(Sted. Lyceum), Isendoornstraat 3.

Deze wordt gegeven door de heer
Dijkman uit Borculo af en toe geassisteerd door zijn zoon en begint
woensdag 17 augustus, 's avonds om
8 uur in het Nutsgebouw.

VORDEN - VOORST

LEVERPASTEI

LITERSBLIKKEN CAPUCIJNERS

Bloemschikcursus Nutsfloralia

Weustenenk

3 pakjes

LITERSBLIKKEN DOPPERS

Spert nu'tal voor schuren-egaliseren.
De speciale verf winkel op het Hoge

VITELLA PUDDING
LITERSBLIKKEN AARDBEIEN

M.B.A.-diploma.
Met u.l.o-diploma toelating tot klas 4;
in klas 4 en 5 is het in bepaalde gevallen toegestaan de lessen te volgen
of in de handelsvakken of in de talen.
WIJ HEBBEN VOOR U DIE
MOOIE

200 gram

ZACHT ZOMERFRUIT

Praktijkdiploma's Boekh., Ne<l., Duits
Engels (voor bez. v. diploma 5 jaar
H.A.S. of van andere middelbare
school);

m

1O JAAR GARANTIE

tenverkoop voor Vorden:

SCH
SCHILDERSBEDRIJF
WESTERHOF v/h v. d. WAL
Het Hoge la — Telefoon 1208

HET POLYGASDEPOT KOMT
HANEKAMP 30

een meisje

— GASCOMFOREN
— GASFORNUIZEN
— GASGEYSERS MET 10% KORTING

boven 18 jaar, voor alle werkzaamheden.
Vraagt inlichtingen
Pol ygashoof ddepot:

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

Keune

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaatsvoor geschoolde en ongeschoolde

Nijverheidsweg 2-4 — Telefoon 1736

DANSSCHOOL

fl. Houtman
Deelnemer AVRO's Danstest 1967
Lid Stichting beter dansonderwijs

"SHELLINA" Is Ideaal afgestemd op de motor
van brommer en scooter. Daarom kunt ü het
hoogste lied zingen wanneer dat harmonische
olle/benzinemengsel in uw tank zit. En..... bij
ons krijgt u "SHELLINA" gemengd-en-al direct
uit de pomp!
Aufo- Motor- en Bromf/efsbedri/Ven
Shell Tankstations

Kuypers
Vorden

Tragter

Inschrijving
Nieuwe danslessen vanaf heden dagelijks aan
onderstaande zalen
De heer J. Winkelman, Keyenborg
De heer H. Rutgers, Vierakker
De heer B. Schoenaker, Kranenburg
De heer J. Ras, Ruurlo
In de moderne Ballroom, Latin American en Old Time-dansen wordt u
het allernieuwste onderwezen.
Aangesloten bij de Federatie van Erkende Dansleraren Organisaties.

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

D6 B6 <11 16 L.P» IS Uit (f 1 0, 5 U ^ ! Tevens nieuwe single Yellow Sub-Marine
MUZIEKHANDEL VORDEN Stationsweg l, Tel.1281

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
voor de belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijk ondervonden.
J. F. W. Mokkink
G. H. MokkinkHendriks

Zoekt u voor uw geld een

veiliye belegging?
Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

v

Vorden

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Te koop: G.o.h. Koelstra
kinderwagen, billijke prijs.
(zonder chauffeur)
Tevens onderdelen voor
Volkswagenmotor, 30 PK. GROOT JEBBINK
Berend van Hackfortweg 69 Staringstraat 9
Vorden
HET ADRES:
Telefoon 1306
Te koop: Meisjesfiets, 6-10
jaar. Het Hoge 44, Vorden Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
Gevraagd: Een meisje voor vakkundig klaar.
vrijdagsmorgens. Inlicht,
FA BREDEVELD
bureau Contact
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813
Te koop: 3-plaats huishoudkachel, merk Etna, prijs
ƒ 25,—. Beatrixlaan 2,
Vorden

BUTO-VERHUUR

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

Zoekt uw voordeel! Supro-yas

Het gas voor iedereen
VERSE HAANTJES
zonder statiegeld
20 et per kg in prijs
verlaagd.
Dagelijks verkrijgbaar Ruurloseweg 45
aan ons adres en tevens
Vraagt inlichtingen
vrijdagmorgens op de
telefoon 1217
markt
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

Te koop: Een Philips elektrogramofoon met versterker en luidspreker.
L. Eykelkamp, café Medler

Weulen Kranenbarg

Poeliersbedrijf ROVO

Hengeloseweg l
Geh. jonge vrouw heeft
enkele middagen vrij voor Telefoon 1283 b.g.g. 1214
winkel of huishouding
Assurantiekantoor
ƒ 2,50 per uur. Inlichtingen
bureau Contact
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
Te koop: Suikerperen ƒ 0,25
telefoon 1531
per kg. Hissink, Verendaal (Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
C 52
Verzekeringen, hypotheken,
iiiianeieriiigen
Te koop: Lg.st.z. 3-tons
kiepwagen, geschikt voor
paard of tractor, lengte 3,30 Te koop gevraagd:
NUCHTERE
m, breedte 1,75 m, banden
STIERKALVEREN
700-16. Briefjes inleveren
voor het mesthok.
voor zaterdag 13 aug. 8 uur
's avonds. H. Kreunen, D 84 BOERS'
Vorden, telefoon 6896
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Te koop: 5 roodbonte nieuw- Telefoon 1408

Te koop: Een goede drachtige MRY vaars, volbloed en
goede lijsten. Veehandel Joh.
Boers, Zutphenseweg, Vorden, telefoon 1408
Te koop: Volbl. r.b. weidestiertje, 14 maand, v. Neeltjes Sjaak, v.m. Libertas;
3 vaarskalveren, geb. nov.
1965 met zwarte schets v.
Libertas. G. Vliem, „Weideman", Linde,
Te koop: Toom biggen.
A. J. Wentink, „Bergkappe"
Linde, Vorden

melkte koeien, 20 tot 26 liter melk per dag; 5 roodb. Te koop: Etna huishoudneurende koeien. Veehandel kaehel en herenspor.fiets.
Vlogman
Julianalaan 36

2 tabletten chocolade (melk of puur) ...
2 pakjes zo-klaar-pudding
150 gram boereiimetworst
2 blikken tuinerwten M II

Te koop: B.B. zeugjes, moeder B + en sterzeug.
J. L. Klein Brinke, C 45,
Hackfort, Vorden

v.m 118 et voor
van 78 et vqor
van 102 et voor
van 166 et vor

l pak Spar koffie
l potje Spar poederkof f ie
l pakje petit beurre
l edelkandykoek
l Spar Europ tonijn
l pot Spar pindakaas
l Spar zomerrookworst
150 gram ontbijtspck
150 gram snijworst
l zakje bierworstjes
l zak Arnhemse meisjes

98
69
86
118

198 et
208 et
65 et
98 et
108 et
122 et
130 et
100 et
97 et
115 et
85 et

Bij 6 pullen of 8 flesjes Spar bier
een zak gezouten pinda's van 94 et voor

et
et
et
et

—
—
—
—

10%
10%
10%
10%

Zegelkorting
- 40 et „
- 41 et „
- 13 et „
- 20 et „
- 22 et „
- 24 et „
- 26 et „
- 10 et „
- 10 et „
- 11 et „
- 8 et „

49 et — 10%

f 1

Voor de maanden juli en augustus 1966
ELKE MAANDAGAVOND
Avondwandeling onder leiding, langs
Vordens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein. In juli vertrek 7.30 uur in augustus 7 uur. 50 cent per persoon.
ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder
deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur
vanaf Kerkplein, ƒ l,— per persoon
beneden 16 jaar 50 cent.
DONDERDAG 11 AUGUSTUS
Excursie naar Zuivel- en kaasfabriek
en een boerderij (speciaal varkensfokbedrijf) en een pluimveebedrijf.
's Middags lunchpauze op Huize
't Velde in Warnsveld met bezichtiging van dit gerestaureerde kasteel.
Verzamelen 's morgens 9 uur aan de
zuivelfabriek.

Dienstregeling APOTHEEK
DE APOTHEEK IS ELKE DAG GEOPEND VAN 8.00 TOT 18.30 UUR.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds
18.30 tot 8.00 uur 's morgens vervoege men
zich, uitsluitend voor spoedrecepten, aan
Molenweg 19 - telefoon 1898.

Nutsgebouw

DE SPAR
V

Zutphenseweg 41

KOPEH BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 2 8 1

De verknipte melkboer
Norman Wisdom op zijn best in deze dohh
dgjdwaze
komedie.
TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

x

f 1

X
X
X

X
X
xX
X
ri

RIEK SCHIPHOF
hebben het genoegen u mede namens hun ouders kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk dat gesloten zal worden op vrijdag
19 augustus a. s. om 3 uur in het gemeentehuis
van Vorden.
Ds. J. H. Jansen zal dit huwelijk inzegenen
om 3.30 uur in de Hervormde Kerk van Vorden.
Vorden, augustus 1966
C 112 — C 24 b
Toekomstig adres: 't Elshof 10, Vorden.
Receptie van 5.00 - 6.30 uur in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

BEZOEKT ALLEN HET GROTE

zomercarnaval

Heden overleed onze lieve vader, behuwd- grooten overgrootvader
GERUIT JAN KLEIN LEBBINK
in de ouderdom van 93 jaar.
J. W. Klein Lebbink
T. Klein Lebbink-Klein Lebbink
B. H. Smeenk-Klein Lebbink
H. Smeenk
Klein- en achterkleinkinderen
Vorden, 6 augustus 1966
Dorpsstraat 40
De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag
10 augustus op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

UW JUISTE ADRES VOOR EEN
VAKKUNDIGE REPARATIE
EN GOEDE SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 15 T/M 20 AUGUSTUS
(dus a.s. week)

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

OP ZATERDAG 13 AUGUSTUS IN
ZAAL SCHOENAKER, Kranenburg.
WIJ ZIJN MAANDAG 15 AUGUSTUS
Muziek: PRINSENKAPEL
Ter opluistering aanwezig Prins Cornelis de
Eerste en Raad van Elf en Dansmariekes.

„Neet neulen
moar deurdrajen"

HENGELO (GLD.)
A.S. ZATERDAG 13 AUGUSTUS

Beat- en dansorkest: „THE WHITE WAVES".
Toegang voorbehouden

Nu met frisse moed naar de huishoudschool.
Zorg dat uw dochter niet verlegen zit
wij hebben voor haar:

GESLOTEN
daarna gaarne weer tot uw dienst.

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 — Vorden

„J. LAMMERS NEDERLAAGTOERNOOI"
De v.v. „Vorden" zal voor de derde achtereenvolgende maal een nederlaagtoernooi organiseren met
als inzet de „J. Lammers-wisselbeker".
A.s. zondag 14 augustus wordt de eerste wedstrijd
gespeeld. Vorden l krijgt dan bezoek van Voorst 2.
Op 21 augustus wordt gespeeld Vorden l—Sp.
Silvolde 1. Op 28 augustus komt Ruurlo l op bezoek. Bij een eventuele overwinning krijgt Ruurlo
de wisselbeker definitief in haar bezit want zowel
in 1964 als in 1965 werd Ruurlo winnaar van het
nederlaagtoernooi. De wedstrijden die op het Gemeentelijk Sportpark worden gespeeld beginnen
om half drie.
BIOSCOOP
Zondag draait in het Nutsgebouw de dolkomische
film „De verknipte melkboer" met Norman Wisdom in de hoofdrol.
Norman Wisdom de kleine man met de hartveroverende lach zorgt weer voor heerlijk amusement. Een film vol plezierige humor.
ACHTKASTELENDAMTOERNOOI
Naar wij vernemen is de Vordense damvereniging
DCV van plan om volgende maand voor het 2e
achtereenvolgende jaar het zgn. „Achtkastelendamtoernooi" te organiseren.

NAALDEN, SPELDEN, SCHAREN
CENTIMETERS, SCHORTEN ENZ.
DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDING

Drukkerij Weevers

v/h Wolters

Nieuwstad 12 — Vorden — Telefoon 05752-1404
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TEVENS ZIJN WIJ A.S. VRIJDAG
12 AUGUSTUS GESLOTEN.

Vakanties afgelopen!
alle voorkomende
drukwerken

X

en

ZONDAG 14 AUGUSTUS, 8 UUR:

Telefoon 1 3 7 9

WIJ VERZORGEN VOOR U:

fc
n

MARINUS KLEIN BRAMEL

VORDEN — TELEFOON 1500

REMMERS
Zelfbediening

X
K
X
X
X

X

6 l / 2 %rente

Vorden, augustus 1966
D 90

Te koop: Een prima tandem bij Arie Ribbers, Medler, Vorden

W

Dit toernooi (met o.m. de deelname van de Nederlandse kampioen drs. Piet Rozenburg) was
vorig jaar een doorslaand succes.
Welke ploegen er ditmaal zullen deelnemen is op
dit ogenblik nog niet bekend.

