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KERKDIENSTEN zondag 18 oktober
Herv. Kerk

Zaterdag werd onder auspiciën van de K.N.M.V. de 8.30 uur Ds. J. H. Jansen, Jongerendienst.
jaarlijkse hetrouwbaarhcidsrit van Oost-Gelderland 10.15 uur Ds. J. H. Jansen, Bed. Hl. Doop
verreden, waarvan de start en finish ditmaal plaatsMedlerscfwol
vonden bij café Schoenaker op de Kranenburg. De 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
organisatie was in handen van de motor- en autoGeref. Kerk
clubs uit Harfsen, Hengelo (G.), Lochem en Vorden
en zowel deelnemers als officials spraken hun grote 9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
waardering uit voor de perfecte organisatie van deze
R.K. Kerk Kranenburg
rit.
8
uur
H.
Mis;
uur Hoogmis.
Het aantal deelnemers was ongekend groot; 162 cou- In de week elke10.15
dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
reurs uit alle delen van ons land hadden ingeschreven
en onder hen troffen we de namen aan van promiR.K. Kerk dorp
nente rijders uit de motorsportwereld o.a. v. Heugten, 8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.
Dammers, Selling, de bekende zesdaagse rijder Jan Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
van Dobben e.a.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
Van de deelnemers aan deze middelzware rit werd
(alleen spoedgevallen)
op deze dag bijzonder veel gevergd, daar de route
door de enorme regenval der laatste dagen op vele Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
plaatsen een „modderrit" werd.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.
Om 10 uur startten de eerste deelnemers en tegen
3 uur waren de eersten weer binnen. De totale lengte S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
der rit was 150 km, met daarin opgenomen 21 tijd- half tien en tien uur 's morgens.
en routecontroles.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
De Oost-Gelderlandrit telt mee voor het punten-klasVanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
sement van het Landskampioenschap.
Bij de senioren tot 100 c.c. was het de bekende Stef 8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.
v. d. Sluis uit Arnhem die met O strafp. de eerste
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
plaats voor zich opeiste, terwijl bij de senioren tot Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
125 c.c. de zesdaagse rijder Jan van Dobben uit
(Bureau Rijkspolitie)
Zwammerdam zijn superieure kwaliteit toonde en hier
WEEKMARKT.
met Jan Schenk uit Westzaan zich met O strafpunten
Op de vrijdag gehouden verlotingsmarkt waren 91
als eersten klasseerden. Bij de zijspanklasse had lands- biggen
aangevoerd. De prijzen waren van f 55.— tot
kampioen Rob Selling pech, en moest hij direct na de f 65.— r . Verder 50 stuks rundvee. Drachtige koeien
start de strijd staken wegens een onwillige machine. prijzen f 1300 — f 1500. Pinken f 600 — f 900 en
In deze klasse werd Cor. van Heugten uit Amersfoort, l pony. Er was kalme handel.
die ook sterk favoriet was, nummer l, met slechts
BURGELIJKE STAND van 7 t.m. 14 okt.
l strafpunt, op de voet gevolgd door Henk Dammers
Geboren: d. v. R Ottens en A. C. Schreuders; z. v.
uit den Haag met 2 strp.
J. D. te Winkel en K. Fokkens; z. v. H. J. KerkhoVoor één coureur, D. J. Wolsink uit Hengelo (G.) ven en C. J. Rhijnsburger.
eindigde de rit vroegtijdig; tot aan de rust had hij het Ondertrouwd: J. Wesselink en W. J. Warfman.
parcours foutloos gereden, maar direct na de start Gehuwd: G. J. M. Goossens en H. W. J. Lichtenberg;
in 't Joppe kreeg hij een acute blindedarmontsteking G. Eskes en H. G. Lenselink.
en moest direct na aankomst in het Ziekenhuis te Overleden: Geen.
Zutphen worden geopereerd.
De uitslagen werden 's avonds om 6 uur in zaal
Schoenaker bekend gemaakt door de heer J. van Dongen uit Zutphen, hoofdbestuurslid van de KNMV en Donkere wolken pakken zich samen boven het eerste
voorzitter van de afd. Gelderland. Spr. zwaaide hier elftal van Vorden dat het degradatiespook angstvallig
lof toe aan de organiserende clubs maar betrok in zijn naderbij ziet komen. Natuurlijk is het nog lang niet
dankwoord speciaal de heer J. Rouwenhorst, uit Hen- zover en moeten er nog veel wedstrijden gespeeld
gelo (G.) die wel het meeste werk voor het welslagen worden, maar zij die Vorden zondag tegen Steenderen
van deze rit had verzet.
aan het werk hebben gea^ zullen niet verbaasd zijn
Ook de heren medewerkers aan start en finish, de dat de geelzwarten op de^Phpetitieladder op de voorcontroleurs e.d. werd dank gebracht.
laatste plaats staan. De Vordenaren hebben l punt
meer dan Keyenb. Boys, maar de Boys hebben 2 wedDe uitslagen waren:
Nieuwelingen 50 c.c.: 1. Paul van Heugten, Amers- strijden minder gespeeld.
Op papier leek het Vorden I van j.l. zondag behoorfoort 4 strp.
lijk sterk maar in het veld pakte het toch wel heel
Nieuwelingen boven 175 c.c.: 1. B. Veldhuizen, Eefde anders uit. Zonder fantasie en bij vlagen geen greintje
53 strp.
vechtlust, dat kenmerkte het spel van Vorden. BovenJunioren 50 c.c. (29 deeln.): R. Beekhof, Westzaan; dien werd er zeer slecht geplaatst en begingen somM. J. Vos, Wierden; H. Jager, Oudeschoot; H. Dree- mige spelers steeds maar weer de fout de bal te lang
zen, Maastricht; H. J. Wormgoor, Hengelo (G.); J. J. bij zich te houden. En dat was nou juist een kolfje
Ruineman, Steenwijk, allen O strp.
naar de hand van de resoluut trappende SteenderenJunioren 100 c.c.: 1. W. Witvoet, Appelsga, 14 strp. spelers. Nog een belangrijk winstpunt voor Steenderen
Junioren 175 c.c.: 1. G. A. Kreynen, Hoogland, 2 was het feit dat zij gedurende de gehele wedstrijd het
strp.; 2. W. J. Verzijl, Nieuw Lekkerland, 6 strp.; middenveld in bezit hadden.
3. M. Strikwerda, Marum, 6 strp.; 4. D. J. Pardijs, Vergeleken bij het vorig seizoen is Steenderen niet
Vorden, 13 strp.; 5. H. J. Pardijs, Vorden, 14 strp.; veel aan kracht ingeboet en met de gevaarlijke Hulshof op de middenvoorplaats heeft de voorhoede be6. H. W. E. Reilink, Harfsen, 21 strp.
slist aan stootkracht gewonnen. Deze Hulshof bezorgJunioren boven 175 c.c.: M. H. Kellerhuis, Losser; de de Vordense defensie nogal nachtmerries, want hij
P. Hoogland, Blija (Fr.); P. G. J. Bergsma, Almen; bracht maar liefst 4 doelpunten op zijn naam.
A. Poppema, De Blesse (Fr.); G. H. Groot Tjooitink,
Warnsveld; G. H. Lindboom, Dalfsen, allen O strp.; Het eerste scoorde hij een kwartier voor de rust. Nog
V. J. Jansen, Zutphen en G. J. Lenselink, Vorden geen vijf minuten later strafte hij opnieuw een aarze2 strp.; W. G. Kok, Laren (G.) en B. H. Braakhekke, ling in de Vordense verdediging af. Aanvoerder Rothman voorkwam even later een doelpunt door de bal
Barchem, 4 strp.; G. J. Langenkamp, Laren (G.) en met de hand uit het doel te slaan. Dit was echter
G. H. Jansen, Vorden, 9 strp.; A. Fokking, Hengelo uitstel van executie want de strafschop werd onbe(G.), 11 strp.; B. Pothoven, Eefde en H. Woessink, rispelijk door Hulshof ingeschoten 3—0. Dit was de
Eefde, 14 strp.; B. Rouwenhorst, Warnsveld, 41 strp.; ruststand. In de tweede helft verkleinde Besselink de
H. J. ten Have, Harfsen, 52 strp.
achterstand tot 3—l maar vlak daarna scoorde HulsSenioren 50 c.c.: G. W. Elberts, Hengelo (Ov.); C. de hof z'n vierde doelpunt door een cornerbal van HarmJong, Zwammerdam; G. Odendaal, Arnhem; Arend sen fraai in te koppen. Nadat Eef Eggink de stand op
v. d. Top, Bennekom; Han Bonk, Haarlem; W. van 4—2 had gebracht was het tenslotte Harmsen die voor
Ommeren, Amby (L.); H. Zijdemans, den Haag, allen 5—2 zorgde.
met O strp.
Vorden III verloor zondag thuis met l—6 van AZC
Senioren tot 100 c.c.: 1. St. v. d. Sluis, Arnhem, O strp. V. Bij de junioren waren de uitslagen: Vorden A—
Senioren tot 125 c.c.: 1. Jan van Dobben, Zwammer- Sp. Lochem A 3—3; Zutphania B—Vorden C 8—2
dam en Jan Schenk, Westzaan, beiden O strp.
en Vorden D—Zutphen B l—1.
Senioren boven 125 c.c.: H. Wendelgelst, Amsterdam; In Vorden is men onlangs zeer onder de indruk geD. de Vos, Hellendoorn; J. D. Naeye, Zaltbommel; komen van het spel van S.H.E. Afgelopen zondag
Simon Schram, Wolvega; Wiebe Plötz, Nw. Dordrecht; heeft S.H.E. op eigen terrein met 7—l verloren van
Hein van Olst, Heino; O. S. Hiemstra, Marum, allen Oeken. Wat dat geeft? Alleen dat datzelfde Oeken
zondag bij Vorden op bezoek komt, hetgeen wil zegmet O strp.
Zijspanklasse: 1. Cor van Heugten, Amersfoort l strp.; gen dat elke speler van Vorden voor twee moet werken wil men een goed resultaat behalen. En op dat
2, Henk Dammers, den Haag, 2 strp.
laatste houden we het dan maar.
De prijs voor het beste clubteam was voor het team Zonder zelf te spelen was het voor Vorden II een
„Noordwolde" (Fr.) met 23 strp.; 2. „de Graafschap- uitermate gunstige zondag, want de naaste concurrent
rijders", Vorden, 27 strp. Er namen 7 teams deel.
voor de bovenste plaats, Dierense Boys, was zo vriendelijk van AZC IV te verliezen. Zondag a.s. gaat
MARKTVERLOTING
Vorden II op bezoek bij De Hoven III. Het vierde
De jaarlijkse Vordense marktverloting vond vrijdag elftal gaat op bezoek bij Zutphania IV. Het juniorenweer plaats. De 3 hoofdprijzen vielen resp. op nr. programma ziet er als volgt uit: Harfsen A—Vorden
4777 (een rund), nr. 3099 (een bromfiets) en nr. 2023 A; Vorden B—De Hoven A; Sp. Brummen E—Vor(een big).
den D.

AFSCHEID EN INSTALLATIE

In het gymnastieklokaal van de Chr. Huishoudschool
aan „Het Hoge" vond vorige week het afscheid plaats
van mevr. Klapmuts—v. d. Vecht, directrice der
school, terwijl tevens de installatie plaats vond van
de nieuwbenoemde directrice mej. G. Disbergen.
De voorzitter de heer A. J. Lenselink, heette allen
hartelijk welkom. Vervolgens wees hij er op, dat mevr.
Klapmuts op l september j.l. haar functie als directrice der school wegens huwelijk had neergelegd. Op
uw huwelijksdag hebben wij u beiden, aldus de voorzitter met veel goede wensen omringd, doch thans is
dan het speciale afscheid gekomen. In die 7 jaar hebt
u onze verwachting niet beschaamd gemaakt. U hebt
u volledig met al uw krachten aan de school gegeven.
Er was steeds een uitstekende samenwerking tussen
u. de commissie en schoolpersoneel. Ook bij de verbouwing der school was u steeds actief. Spr. dankte
de scheidende directrice voor alles wat zij in het belang der school had gedaan en sprak de wens uit dat
op het onderwijs dat zij de meisjes had gegeven Gods
Zegen mocht rusten. Ook in haar gezinsleven in Rotterdam werd alle goeds toegewenst waarna spr. haar
een aandenken aanbood.
Vervolgens richtte de heer Lenselink zich tot de
nieuwbenoemde directrice, mej. G. Disbergen. U bent
sinds 1950 als lerares aan de school verbonden geweest en wij als commissie hebben vaak uw werk en
energie voor de school bewonderd, en waren blij dat
wij u de functie van directrice konden aanbieden.
God geve u sterkte en kracht om deze moeilijke taak
te verrichten. Moge onder uw leiding onze school tot
een zegen zijn voor Vorden en omstreken. Bij het
aanvaarden van uw taak als directrice willen wij ook
uw 12V2 jarig jubileum als lerares der school gedenken. Spr. bood haar hierna een blijk van waardering aan.
Na de pauze voerden diverse sprekers het woord.
Namens het Provinciaal bestuur van de G.M. v. Landbouw bood de heer de Bruin uit Arnhem zijn gelukwensen aan. Ook deze spreker wees op het zeer goede
werk door mevr. Klapmuts—v. d. Vecht tendienste
van de school verricht. De heer Berkhout uit Arnhem
sprak namens het Provinciaal bestuur van de C.B.T.B.
Ds. J. J. van Zorge sprak namens de Herv. kerk te
Vorden; Ds. Kwint uit Hengelo (G.) vertegenwoordigde de Herv. gemeente aldjflk Deze spr. wees er op
dat het leven van Mej. D^^rgen vergeleken kon
worden met een bergbeklimmer en wenste haar gezegende jaren toe. De directeur van de bijz. lagere
landbouwschool, de heer G. J. Bannink, dankte mevr.
Klapmuts voor de steeds prettige samenwerking en
hoopte dat dit met mej. DiAj^en bestendigd mocht
blijven. De heer A. J. Zee^Pnk sprak namens de
diverse schoolhoofden uit Vorden.
Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de
heer Bargeman namens de G.M.v.L. en C.B.T.B. Mej.
Vruggink namens de B.O.L.H. en mej. Meinen namens de Bond van Plattelandsvrouwen afd. Vorden.
Tenslotte sprak als oud- en eerste directrice der school
mevr. Berenpas—v. d. Kamp woorden van dank en
felicitatie, terwijl de heer H. J. Schut, leraar der
school, namens het schoolpersoneel, mevr. Klapmuts
dankte voor de steeds collegiale samenwerking en
sprak de wens uit dat ook dit met mej. Disbergen
het geval zou mogen zijn. Vele sprekers en spreeksters lieten hun wensen vergezeld gaan van een blijk
van waardering. De dames Klapmuts en Disbergen
dankten elk voor de tot haar gerichte woorden en
voor de ontvangen caudeaus.
Wegens ziekte van burgemeester Van Arkel was namens de gemeente aanwezig de gemeente-secretaris de
heer J. V. Plas.
REISJE PLATTELANDSVROUWEN

Het reisje van de Afd. Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen ging dit jaar per bus naar
den Haag, waar allereerst een bezoek werd gebracht
aan „Ons Huis", het hoofdkantoor van de Ned. Bond
van PI. Vrouwen.
Mevr. Hoek, een lid van de Haagse afdeling ontving
het gezelschap. Na de inwendige mens te hebben
verkwikt volgde een rondgang door het Tehuis, waarbij vooral de wandversieringen de aandacht trokken.
Ook werd een kijkje genomen in de administratieve
afdelingen en de logeergelegenheid. Des middags werd
een bezoek gebracht aan de Damesbeurs in de Houtrusthallen, waar veel te bewonderen viel. De dag werd
besloten met een gezellig diner.
SUCCESSEN OP PONYKEURING

Op de in Doetinchem gehouden Ponykeuring van de
Shetland Ponyfokvereniging „Doetinchem & Omstreken" wisten ook enkele plaatsgenoten mooie successen
met hun dieren te behalen.
2-jarige merriën Volbloed: la. G. Groot-Jebbink, Linde, met „Uivertje" van Jimmink.
1-jarige merriën Volbloed: 2d. „Katherine of Kirbister" H. J. Breukink, Linde en 4d. „Rose" van
idem.
4-, 5-, 6- en 7-jarige merriën Volbloed: 4b. „Odilea
van Hengelo" van P. G. van Asselt.
Merriën, 8 jaar en ouder, Volbloed: 2a. „Nannie van
de Wijkamp" van G. Groot-Jebbink, Vorden.
Wilde, l- en 2-jarige merriën: 2a. „Wilma" P. van
Asselt; 3b. „Cobie" H. W. Gal.

VRIJE-TIJDSKLEDING
VAN
KLASSE!

Practisch! Óók in de wintermaanden.
Wat denkt u van een echt suède-vest?
Sportief en gedistingeerd. Trouwens,
dat geldt ook voor onze grote kollektie
herentruien en pullovers. Met sportieve
V-hals en raglan mouw.

Kijken is kopen

bij modehuis

LEDENVERGADERING VER. „IRENE"

Woensdagavond werd in het gebouw Irene een ledenvergadering gehouden van de Vereniging „Irene", om
te spreken over de toekomst van „Irene".
De vergadering stond onder leiding van Ds. J. H.
Jansen.
Na een kort openingswoord, waarin de aanwezige
leden een hartelijk welkom was toegeroepen, gaf de
voorzitter een overzicht van de stand van zaken inzake de vereniging en het gebouw.
Spr. deelde mede dat het gebouw Irene niet meer een
verenigingsgebouw is dat aan de te stellen eisen voor
deze tijd voldoet. De suggestie werd dan ook opgeworpen om te komen tot een geheel nieuw verenigingsgebouw, te bouwen door de gezamenlijke kerken
t.w. de N.H. Kerk en de Geref. Kerk.
Uit de langdurige bespreking bleek tenslotte dat een
dergelijk gebouw de instemming der vergadering had.
Het bestuur werd dan ook gemachtigd zo spoedig
mogelijk stappen te doen om te komen tot een bescheiden nieuw verenigingsgebouw, waarin de jeugd
van de kerken hun gewone bijeenkomsten en hun
jaarvergaderingen zouden kunnen houden en waarin
niet al te grote vergaderingen kunnen plaats vinden.
De voorzitter dankte alle aanwezigen voor hun medewerking aan deze ledenvergadering.

""Nutsgebouw™^ „School met den Bijbel"
Telefoon 1500
't Hoge
YORDEN

iter l
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Algemene
Ledenvergadering

Zondag 18 oktober, 8 uur

op donderdag 22 oktober
te 8 uur in de School
Verslagen secr. en penn.m.
Bestuursverkiezing
Bespreking Schoolzaken
Wat verder ter tafel komt.

Kogels rond Billy the Kid

OE> mode!
Op het eerste gezicht herkent men in onze nieuwe
kollektie het representatieve en smaakvolle

met: Scott Brady, Betta St. John. Het
verhaal van de jonge cowboy die het
recht wilde laten zegevieren, doch hierin steeds alleen kwam te staan . . . .

C

Trouwe opkomst wordt zeer op prijs

gesteld!
Het Bestuur.

Toegang 14 jaar

Reklame vrijdagavond en zaterdag
Entree:

1.25, 1.50, 1.75

Wegens gedeeltelijke opheffing van het bedrijf

TE KOOP

200 gram plokworst
90 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram ontbijtspek
80 et
500 gram vet spek
100 et
500 gram zuurkool l c
250 gram rookworst ƒ Samen 106 ct

M. Krijt, Dorpsstraat

Wij hebben een uitgebreide kollektie
vesten, truien, shirts,
handschoenen,
sokken, sjaals
noem maar op! Alles
wat moderne
mannen dragen.

2 melkkoeien, 2 pinken en l vaarskalf 5
weken oud, A.B. en T.B. vrij, melklijsten ter
inzage. Verder bietensnijder, fornuispot met
koperen binnenketel, ijzeren meikrek, biggenkooi, kalverkooi, gierpomp, i 1000 holle
blauwe en rode dakpannen en enig afbraak,
deuren enz.
191
266
A. J. KLEIN IKKINK
353
C 143 Almenseweg Vorden
425
428
458
562
Gevraagd
662
voor klein gezin waarvan vrouw hulp852
behoevend is

Verloting
Marktbezoek
Gratis verloting
Broodmes
Schaar
Krentebrood
Wasbak
Plant
Broodtrommel
Vergiet

Crysant
El. koffiemolen

873
912
1024
1155
1480
1486
1493
1504
1510

Pak speculaas
Doos Sigaren
Vergiet
Portemonnaie
Fietspomp
Vaas
Kistje Sigaren
Plant
Plant

f7.65 per fles

KEUNE
Het adres voor

VEESCHEREN
H. G. OLTVOORT
Almenseweg 13.
Bel even bij de buurman; Tel. 1619

huishoudelijke hulp
die genegen is lichte verpleging te geven. Hulp voor ruw werk aanwezig.
In- of extern.

RAADHUISSTR.. VORDEN

UW WAS EEN

WISSEWASJE

P. F. H. VAN HILLE

met een

Boslaan 12, Warnsveld
Telefoon 05750-2884
Aanmelden 's avonds na 7 uur.

A.E.6. wasautomaat

Zegelkorting
l p. Spar margarine
l p. Spar poederkoffie
l grote pot Spar poederkoffie
l p. Spar custard
l bl. lunchworst
l p, choco-frou
l z. toffeemelange
100 gram leverkaas
l kleine pot zure haring
l grote pot zure haring
l kleine pot rolmopsen
1 grote pot rolmopsen
100 gram baeon
250 gram cocosrotsj'es

43 et
208 et
760 et
69 et
138 et
65 et
49 et
47 et
78 et
146 et
78 et
146 et
68 et
62 et

-

9 et
42 et
152 et
H et
28 et
13 et
10 et
9 et
16 et
29 et
16 et
29 et
7 et
6 et

BIC ballpoints van
BIC antislip baillpoints
BIC verschillende kleuren
zwarte BIC ballpoints
BIC ballpoints -f vulling

I)
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

300 nu voor
nu
van 180 et voor
van 180 et voor
van 270 et nu

150 et
135 et
120 et
120 et
175 et

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

Nutsgebouw
Vorden

- Telefoon 1379

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813 - Zutphen

A.s. zaterdag 17 okt.

dansen
Aanvang 7.30 uur.

SPORTMODE
VRIJETIJDSKLEDING

Orkest ,,The Rhythm Stars'

Denk je aan de

tweede contactavond

Ballpoint-reclame, alle met gratis speldje.

2
3
4
4
l

een merk van wereldklasse

van de jonge ongehuwde
lidmaten van de Herv. Kerk
op donderdag 15 oktober
om 8 uur in ons nieuwe catechisatielokaal. Het onderwerp zal zijn:
„De Islam en het werk van onze
zendingspredikant dr. Bijleveld in
Nigeria".

Wij krijgen ook een prachtige kleurenfilm te zien
over de Islam.

VOLLEDIGE BABY-UITZETTEN OF
AANVULLENDE BABY-UITZETTEN

Nylonjacks, gestikte ruiten, aan beide kanten te dragen,
met heerlijk warme isothemyl gevoerd, moderne kleuren,
En daarbij passen de vlotte pantalon van soepel Helanca, in vele nieuwe kleuren.
Echte Noorse wollen sokken en kousen, van het
Noorse fabrikaat JANUS.
Zeer mooie sjaals in wol en zijde.
Truien, vesten, pullovers, twinsets in wol of draion,
schitterende kleuren en dessins.
Suède lederen ski-wanten, sterk en warm.

Martens
Wapen- en Sporthandel Zutphenseweg 15a

H. LUTH

NIEUWSTAD

VORDEN

God schonk ons tot
onze blijdschap een
dochter en zusje

Jan Wesselink

Christine Paula

Mineke War f ma n

R. Ottens
A. C. OttensSchreuders
Petra Anne
Jeannette Harmke
Jan
Vorden, 8 okt. '64
't Enzerinck, C 127

geven kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 23 oktober
nam. 1400 uur ten Gemeentehuize te
Vorden.

De Here gaf ons een
zoon:
Gerhard Zeno

K. te WinkelFokkens
J. D. te Winkel

Doe als duizenden huisvrouwen

en

ZEG

Kerkelijke inzegening van het huwelijk
om 14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden door de Weleerw. Heer
Ds. J. }. van Zorge.

Frambozen- bessen- of zwarte bessenwljn
per literskruik 295 et
Hierbij l potje advokaat (6 borrelglaasjes) voor 10 et

Vorden, D 162 a
oktober 1964
Borculo, D 32

Profiteert hiervan!

500 gram huishoudrijst met l grote fles bessensap
samen voor . . schrik niet 89 et

Toekomstig adres:
„'t Elshoff", D 162a, Vorden.

Hier volgen een reeks extra koopjes!

Receptie van 15.30—17.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

10 oktober 1964

Met dank aan God en
grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte van onze zoon
en broertje

Ondertrouwd:
A. G. Bijenhof

en
K. Drijfhout

X
W

X

X

Huwelijksvoltrekking op 27 oktober r
te Gorinchem.
X

Herman Joost

Gorinchem, 12 oktober 1964
Woonark „IJsselwerf

H, J. Kerkhoven
C. J. KerkhovenRhijnsburger
Rob
Joke
Xu Op dinsdag 20 oktober hopen onze Xu
Marian
Vorden, 12 okt. '64 Q lieve ou
A. Wesselink
't Hoge 24
Tijdelijk adres:
St. Geertruidenziekenhuis, Deventer.

en
H. Wesselink-Tjoonk

hun 25-jarige huwelijksdag te herdenken. Hun dankbare kinderen:

Onze hartelijke dank
HETTY
voor de vele blijken
JENNIE
van belangstelling voor
Hengelo-G., oktober 1964
ons 25-jarig huwelijksNoordink E 58
feest en de verloving
van onze dochter.
Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot
Hierdoor is het voor
5 uur in zaal Bakker te Vorden.
ons een mooie feestdag geworden,
S. H. Aartsen
Concordia Hengelo-G.
H. AartsenBijenhof A.s. zaterdag 17 oktober
Gerke en Wim

dansen

Vorden, oktober '64
Aan buren, vrienden
en familie, die ons de
26e september tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt, zeggen
we onze oprechte dank
H. Korenblik
D. KorenblikSchouten

Orkest: „The Moodchers"

Hiermede betuigen wij
allen die ons 60-jarig
huwelijk, op 23 sept.
'64, tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt, onze hartelijke
dank.
P. Ooms
M. E. Ooms-But
Vorden,
Huize „de Wehme"
Woningruil Vorden

Aangeb.: woonkamer,
grote keuken, slaapk.,
hall met w.c. tegen 'n
grotere woning.
Inlicht. Bur. Contact
Wie kan verloofd paar
dat wenst te trouwen,
aan kamers helpen?
Vorden of omgeving.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding - kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.
ENSCHEDE (LONNEKER)

A. J. A. HELMINK
Vorden - Telefoon 1514

SLAPEN als een
ROOS
U huivert wanneer u in een
koud, vochtig bed stapt.
U hebt last van koude voeten
en slaapt moeilijk in.

Waarom deze narigheid
als het anders kan
U kunt uw bed voorwarmen
en de hele nacht warm slapen bij gebruik van een

elekrisch verwarmde
deken
U kunt zo'n deken nemen
in één of tweepersoons
uitvoering. In verschillende
maten, kleuren en prijzen.
Laat u hierover inlichten.

STOFFEN

Chocolade korrels, l kilo voor
Kennedy's, melk of puur nu voor
4 grote gevulde repen voor
Grote pot reine Victoria's pruimen voor
Reuzenpakken speculaas fijn gekruid,
Diverse smaken jams, per pot
Sperziebonen, litersblik
Speksnijbonen, litersblik
Kreijenbroeks speculaas, per zak
2 pak zelf rijzend bak meel, geen 118 et maar
Zuiver amandel speculaas, 250 gram
3 jampotten appelmoes
Chocolaadjes, 200 gram
Ananas litersblik
Soepballen, 2 blik voor
250 gram heerlijke koekjes
Eierbeschuit, 2 rol voor
van Nelle theebuilen, 20 voor
Choco-korrels, 3 zakjes (600 gram) voor

De stunt van de week!

Kunnen stoffen
„persoonlijkheid" hebben?

Voor de laatste maal

25 et reductie op onze zeer bekende Hotel koffie.

ZEKER WEL
Kom kijken in onze nieuwe kollektie
U zjet de nieuwste weefeffecten
en dessins.
Zelf gemaakt en eigen stoffenkeuze
zo gaat u dubbel persoonlijk gekleed!
KIJK, KEUR EN KIES

Modehuis

250 gram
150 gram

Boterham worst,
Schouderham,

59 et
95 et

Ze zijn er weer!

Banketstaven bereid met roomboter,
deze week 2 stuks 98 et
KWALITEITS-GARANTIE . . . wanneer U een bij
ons gekocht artikel niet elke cent waard acht die U
er voor betaalde, dan wordt U door ons het volle bedrag vergoed.

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5

De Chr. Jongens- en Meisjesclubs houden op zaterdag
17 oktober om 8 uur in gebouw Irene te Vorden een

44 et

Bij elke zak zuurkool, l rookworst ±250 gram 109 et

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Ouders en belangstellenden

Vorden

Contact is altijd interessant
Olympische
Spelen 1964
in Tokio

FILMAVOND
over de afgelopen kampeerweek, alles in kleuren.
Gratis toegang.

Verschaf uzelf een ereplaats met

TELEFUNKEN TELEVISIE
Zaterdag 24 oktober

klaverjastournooi
in café ,,De Zon"

aanvang 7.30 uur, wisselende maat

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

55 et

Deze week bij elke kilo suiker,
l extra dikke brok amandelspeculaas voor

STOFFEN
te kust en te keur.

259
89
89
79
89
65
69
89
59
98
79
99
98
139
109
69
49
78
99

Bij de kassa, l pak rumsnackjes voor

G. Emsbroek en Zn. cv

STOFFEN

Vorden, oktober '64
„Huize Dina"

Ik betaal voortaan
ook die lage
ALBERS-prijzenü!

van

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Tel. 3813 - Zutphen

K A S T E E L „HET O N S T E I N "
LINDE 85 - GEM. VORDEN GELDERLAND

HOOGST BELANGRIJKE KUNST-,
ANTIEK- EN
MEUBILAIRVEILING
Qp woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag
23 oktober a.s. zullen in opdracht van
JONKVR. O. J. M. E. en A. J. M. VAN
DER HEYDEN VAN DOORNEBURGH,
t.o. van de Notarissen mr. J. Rombach te
Vorden en H. Niks te Doesburg, in bovengenoemd kasteel publiek a contant worden
verkocht:
ANTIEKE EIKEN KOLOMMENKAST, kabinetten, commodes, mahonie en iepen stoelen, ronde tafels, tinbuffetten,
klepbuffet, ingelegde vitrine, wortelnoten glazenkast, damesbureaus.
WORTELNOTEN STAAND HORLOGE MET VOLLEDIGE
KALENDER en 24 ARIA'S.
Staande horloges met marquetterie, stoel en staartklokken.
Mah. gewerenkast, lederen bankstel, id. fauteuils en eetkamerstoelen. SCHIEDMAYER VLEUGEL, hallkisten, broodkast, ant. theetafel, eiken tafels, KRISTALLEN KRONEN,
ant. spiegels, ant. pendules, ca. 100 geweien, ant. wapens,
enz., enz.
Perzische en Deventer tapijten, waarbrj zeer grote maten en
diverse fraaie soorten als: Bochara, Kazak, Shirvan, Meshed,
Tebriz, trap- en ganglopers.
ANTIEK PORSELEIN, w.b. fam. rose borden en vazen,
Imari kaststellen en borden, MING schotels en kastpotten,
a n l i c k Chinees servies, eet- en theeserviezen, w.b. tot 220
delip, 85 stuks ruitjes kristal drinkservies, antieke glazen,
karaffen, jachtservies onz. enz.
Schilderijen van en t toeschreven aan: F.
Claesz, M. v. Cleve, E. Delacroix, J. B.
Molenaar, Ch. Leickert, W. Knljff, J. v.
SchUndel, J. Spohler, Henr. Ronner, P. G.
senbruch en anderen.

Boucher,
Jongkind,
Ruijsdael,
Vertin, J.

Pieter
J. M.
P. v.
Weis-

Gouden en zilveren voorwerpen, o.m. broodmanden en schalen, zilv. serviezen en kandelaars, bestekken, ca. 100 STUKS
ZII.V. SPEELGOED, kristal met zilver, enz. Antiek koper
en tin.
BOEKEN w.o. complete uitgave PAARDENRASSEN met afb.
v. O. Eerelman. Beschrijving van de Geld. kastelen, Lexicon,
romans enz.
Voorts huishoudelijke goederen, ledikanten, garderobekasten,
kolenfornuis, keukengerief, Philips koelkast, TUINBEELDEN
en VAZEN.
Bezichtiging tegen betaling ad. f 0,50, op
okt., zondag 18 okt. en maandag 19 okt., van
Dinsdag 20 oktober GEEN kykdag.
Het kasteel is telefonisch aangesloten onder
Catalogus is uitsluitend tUdens de kijkdagen

vrijdag 16 okt., zaterdag 17
10.00-5.00 uur.
no. 05752-6744.
verkrijgbaar ad. f 1,50.

C. J. G. BONNEMA, makelaar - veilinghouder
Wiltinkhof 7, Gorssel. Telefoon 05759-1656.

typograaf
OÉ

Bij ons is een plaats open voor

LU

EEN PIENTERE JONGEN

LU

die opgeleid wenst te worden als
leerling-drukker.

Leeftijd 15 a 16 jaar.
5 daagse werkweek.
1 dag per week naar school met
behoud van loon.
Goede sociale voorzieningen.
Voor een jongeman met gevoel voor
kleuren en machines 'n pracht vak !

D
cc

O

Nieuwstad 12 - Vorden

BILJARTEN

H.H. Veehouders

Deze week is de competitie van de Biljartbond „De
IJsselkring" weer gaan draaien. Het eerste viertal van
Kranenburg zal evenals verleden jaar haar krachten
beproeven in de A afdeling, waar thans ook enkele
nieuwelingen in meespelen o.a. de Zwaan l Steenderen;
verdere tegenstanders van de Kranenburgers zijn Ons
Genoegen l Baak, KOT l Wichmond, Drempt l, Java
l Vier akker, de Zon l Vorden, de Kets l Vorden,
Excelsior l en 2 Baak, de Engel l Steenderen.
Kranenburg 2 speelt weer in de B afdeling o.m. tegen
Beuseker l Steenderen, KOT 2 Wichmond, de Zon 2
Vorden, de l-ngcl 2 Steenderen, Java 2 Vierakker, de
Klter l Baronsbei gen, de Groene Jager l, Drempt 2.
Op het programma staat nu: A klasse: Java l Vierakker
—Kranenburg 1; B klasse: Kranenburg 2—de Groene
Jager 1.

De koeien op stal
betekentook vastzetten

MODE- EN BREISHOW

Vermist: kleine langh.
bruine TEKKEL (teef)
Tegen hoge beloning
terug te bezorgen bij
J. A. Hamann.C !03a
b.g.g. fam. Schotsman,
Heidendaal C 103.

In zaal Bakker werd woensdagavond een mode- en
breishow gegeven door de fa. Luth. Voor de pauze
werd confectie geshowd van allerlei aard. Japonnen
zowel voor teenagers als voor oudere dames, deuxpièces en japonnen in een zeer uitgebreide collectie.
Vanwege de buitengewoon mooie pasvorm, kwaliteiten en kleuren viel de „Dotter" collectie zeer in de
smaak. Alles wat de dames lieten zien werd gecomVorden ~ Tel. 1421 pleteerd door bv. een bijpassende parapluie, sieraad
of handschoenen. Verder werden er nog dusters,
Te koop drachtige pyama's en nachthemden getoond zowel in flanel,
VAARS, M.R.IJ. bij- nylon en tricot kwaliteiten. De schorten en dusters
die geshowd werden toonden aan dat de dames er
na a.d. teil. G. A. Re- ook
tijdens het huishoudelijk werk leuk uit kunnen
gelink, Hengeloseweg zien.
B 11 Tijdens de pauze was er een verloting met mooie
prijzen. Hierna werden de modellen getoond die van
Te koop beste 2 % ja- de Spoeltjeswol van de Gebr. van Wijk zijn gebreid.
rige roodb. neurende Niet alleen gebreide, ook gehaakte pakjes, kinderkleVAARS, keuze uit 2. ding en prachtige herenpullovers in mooie patronen
D. Norde, Wenneker kunnen er van gemaakt worden. De mannequins werden steeds met veel applaus ontvangen, waaruit bleek
D 31, Vorden,
Tel. 1622 dat de aanwezigen popelden om aan zo'n kledingstuk
te beginnen. Deze avond, die zeer geslaagd mag worTe koop eerlijke zw.b. den genoemd werd met een kort dankwoord door de
drag. KOE. D. Beek. heer Luth gesloten.

Fa. G. W. Luimes

't Hoge 61.

LEDENVERGADERING CHR. BESTURENBOND
AFD. VORDEN—HENGELO (Gld.)
Onder leiding van de heer B. Bekman hield de afdeling Vorden—Hengelo (Gld.) van de Chr. Besturenbond in zaal Eskes een algemene ledenvergadering.
De opkomst was matig.
Na een kort welkomstwoord tot de aanwezigen te hebben gesproken werd het a.s. winterprogramma besproken.
Uiteindelijk ging de vergadering ermee akkoord in
november a.s. een gezamenlijke vergadering te houden
met alle afdelingen waarin een bondsbestuurder het
woord zal voeren. In februari a.s. zal worden getracht een toneelavond te organiseren waarvoor een
bekend toneelgezelschap zal worden uitgenodigd.
Tevens zal een ledenwerfactie op touw worden gezet.
FRAAI RESULTAAT VAN D.C.V. II

Wij hebben:
koeriemen, koetouwen, staartentouw
leertjes, wartels enz.

BIOSCOOP

Het tweede tiental van de Vordense damclub D.C.V.
leverde vrijdagavond een uitstekende prestatie door
het bezoekende W.D.V. I uit Winterswijk met een
12—8 nederlaag huiswaarts te sturen.
De individuele uitslagen waren: H. W. Esselink—H.
Rijks O—2; J. Norde—Tieleman 2—0; C. Hesselink—
Hoebink 2—0; J. Wiersma—Kolstee O—2; J. van
Dijk—Tragter 2—0; G. Hulshof—Schreurs O—2; P.
Roozendaal—W. Kruisselbrink 2—0; J. de Boer—H.
Kruisselbrink 2—0. Wedstrijd nummer 9 en 10 eindigden reglementair in remise.
Voor de onderlinge competitie van D.C.V. werden de
volgende wedstrijden gespeeld: G. ter Beest—H. Wansink afgebroken; B. Nijenhuis—J. Oukes l—1; C.
Jansen—E. Z. Stegeman l—1; Wiersma Jr.—Mennink
2—0; Viering—Klein Bramel 2—0; P. van Ooyen—
Lammers 2—0; Breuker—Geerken l—1; Van Dijk—
Wentink O—2; Lammers—C. van Ooyen l—1.
Vrijdagavond speelt het eerste tiental van D.C.V.
thuis tegen D.C.L. I uit Lochem.

öronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

GECOMBINEERDE BIJEENKOMST JBTB/MBA

In zaal Schoenaker werd een goed bezochte gecombineerde bijeenkomst gehouden van de JBTB en de
MBA afd. Vorden—Kranenburg ter bespreking van
het a.s. winterseizoen. Voorzitter de heer W. Lichtenberg verwelkomde speciaal de Geest. adv. pastoor
Bodewes ofm. Uit het korte overzicht van de voorzitter melden we dat de jaarlijkse Sportdag der Kring
welke op de Kranenburg werd gehouden een succes
was geweest. Aangaande het nieuwe seizoen werd besloten om aan de wens van de MBA tegemoet te
komen door enkele bijeenkomsten gezamenlijk met de
Wij hebben voor U :
JBTB te houden terwijl voorts getracht zal worden
deze avonden zoveel mogelijk des vrijdags te houden.
leren- en kunstieren
VOLLEYBAL
Op 12 december zal men gezamenlijk in Kringvervesten, leren wanten, KRAANVOGELS I—BRUVOC I (Brummen): 2—0
band „de Graafschap" het St. Nicokiasfeest houden,
leren jassen, glacé's, Gesterkt en geïnspireerd door vakantie-rust en zon terwijl het Carnavalsbal ook met de gehele Kring zal
zijn de dames van .^^Kraanvogels" het Vordense worden georganiseerd op 20 febr. 1965 in zaal Beusehandschoenen, enz.
volleybalteam weer al^ple competitie der NEVOBO ker te Steenderen. Naast deze festiviteiten zullen er
afd. Zutphen begonnen. Maandagavond speelden zij diverse ontwikkelingsavonden worden gegeven.
in de zaal aan de Kattenhaven hun eerste ontmoeting De Geest. adv. zal op vrijdag 16 oktober de 2e les
en het was al direct goed raak; het dameszestal van van het winterprogram behandelen t.w. „Geweten,
VORDEN
BRUVOC uit Brummen werd in 2 sets verslagen. De verantwoordelijkheid, eerlijkheid". Hiervoor zullen
Vordense zes gingen in de eerste set vlot van stapel en alle jongeren uit de parochie worden uitgenodigd.
konden binnen enige minuten, dank zij goede opslagen Pastoor Bodewes hield een korte toespraak tot de
een 6—O voorsprong krijgen; de tegenpartij vroeg leden over de naastenliefde. De voorzitter deed nog
Groot en klein
time out aan, maar dit bracht hen niet verder dan belangrijke mededelingen over het uit te voeren culgrijpt donderdags
6—2, waarna de Kraanvogels er een schepje bovenop turele programma. De culturele wedstrijd heeft dit
het eerst naar
deden en de 15 vol scoorden, toen Bruvoc op 8 bleef jaar als titel „Mens durf te leven".
staan (15—8).
In de tweede set ging het aanvankelijk juist andersom:
RATTI-NIEUWS
hét blad voor Vorden Brummen gaf nu de toon aan en wist zowaar met
8—2 voor te komen; de geel-witten gaven zich niet Ratti II speelde zondag een goede partij tegen de
gewonnen en met enkele goed gerichte smashes werd reserves van Baakse Boys, die hier te gast waren; het
NET MEISJE ge- de tegenpartij in paniek gebracht. Spoedig had men werd 3—l voor de Rattianen.
vraagd v.h. verrichten ingehaald tot 8—8; doordat de Brummense dames Na enige mislukte aanvallen op de Baakse veste kon
v. eenvoudige kantoor- hierna een inzinking kregen mede door zeer slecht ser- B. Jansen uit een fraaie voorzet van Mombarg laag
werkzaam heden.
veren, konden de Kraanvogels hier handig gebruik inknallen (l—0). 20 Minuten voor rust deed zich
een uitstekende kans voor, waarbij 1.buiten TakB. de Bruijn, School- van maken en ook nu eindigde deze set met 15—8 weer
kenkamp met een goed gericht schot de Baakse doelin
hun
voordeel,
eindstand
2—0.
straat 13 Vorden.
Op maandagavond 2 november wordt de eerstvolgen- man voor de tweede maal het nakijken gaf. De aanvallen der gasten konden telkens door de Ratti-verTe koop een g.o.h. de wedstrijd gespeeld in Zutphen tegen Set Up III. dediging worden onderschept, zodat de ruststand met
kinderledikant m. ma2—O in Ratti's voordeel inging.
JAARVERGADERING „DE KRAANVOGELS"
tras en g.o.h. kamerNa de thee een wisselend spelbeeld, waaruit na 25
kachel R. Brouwer
De R.K. Damesvolleybalvereniging „De Kraanvogels" minuten Ratti haar voorsprong kon verhogen door
Het Hoye 80.
hield in zaal Schoenaker haar jaarvergadering onder Mombarg, die uit een hoekschop van links fraai
voorzitterschap van mej. R. Hartman, die voor het scoorde (3—0).
Te koop huish.kachel laatst de hamer hanteerde en in haar openingswoord De Boys kregen hierna een verdiend tegenpunt, toen
enkele nieuwe leden kon verwelkomen. Uit het jaar- l.buiten T. Koops, bij een scrimmagc voor het doel
bij B. Schepers
B. v. Hackfortweg 41 verslag van de secretaresse bleek, dat het ledental geen fout maakte (3—1). Na nog diverse aanvallen
weer was gestegen en nu 20 bedraagt. Mej. H. Sessink aan weerszijden, waarbij Ratti o.a. een vrije trap van
Kolenhaard te koop v. gaf als penningmeesteresse een financiële verantwoor- de 16 m. lijn niet benutte, eindigde deze in goede verstandhouding gespeelde ontmoeting.
nootjes IV (met vul- ding, waaruit bleek dat er een batig saldo was.
De derde Ratti-uitgave kreeg het thuis zeer moeilijk
Bij
de
bestuursverkiezing
werd
inplaats
van
mej.
R.
trechter). G. Dijkman Hartman, die zich niet meer herkiesbaar stelde als tegen Zutphen VII en verloor met de korf balcijfers
Zutph.weg C 67 c
nieuwe voorzitster gekozen mej. G. Vreman. Inplaats O—9. De Zutphense voorhoede was veel schotvaardivan mej. T. Kosse, die als secretaresse aftrad en niet ger, terwijl bij Ratti de defensie het zwakste deel van
Kinderfiets te koop herkiesbaar was, werd gekozen mej. A. Lichtenberg het elftal was. Met rust was het al O—3 voor de
(v. verloting) D. Par- „'t Waarle". In verband met het feit, dat de vereni- gasten, die in de tweede helft nog 6 X scoorden.
dijs, Julianalaan 36
ging dit jaar haar 5-jarig bestaan herdenkt werd een Ratti A verloor in Zutphen met liefst 16—O van de
feestcommissie benoemd, die de plannen voor een Hoven A, het B.team was vrij.
A.s. zondag treedt het eerste e l f t a l binnen de krijtfeestavond zal uitwerken.
Vooi al uw
De voorzitster richtte een dankwoord tot de heer M. lijnen in de uitwedstrijd tegen WWNA I te Apeldoorn,
Boekhout, die iedere week de trainingsavonden ver- een nieuweling in deze afdeling. Of men hier succes
zorgd en ook het nieuwe seizoen de dames zal trainen zal weten te behalen valt nog te be/ien, daar de Apelop dinsdagavonden in het gymnastieklokaal. Het eerste doornse gastheren over een actieve, jonge ploeg be6-tal zal weer deelnemen aan de bondscompetitie van schikken.
Ratti II is vrij, Ratti III krijgt bezoek van Baakse
de afd. Zutphen der NEVOBO.
Zij komen uit in de 1ste klas dames, waarin o.m. Boys III.
is het adres:
meespelen Set Up 2 en 3 Zutphen, Bruvoc l uit Brum- Zaterdagmiddag speelt het A.elftal tegen de jeugd van
men, Hercules l Zutphen, Wilhelmina 2 en 3 Zutphen Steenderen A, in eigen home, terwijl Ratti B naar
Steenderen C gaat.
en DVC Dieren.

Te koop l ha. stoppelknollen. Briefjesinl.
t/m. zaterdag 17 okt.
bij H. J. Pardijs,
Mossel D 113.

H.H. Brom!ietsrijders

Fa. G. W. Luimes

CONTACT

LEER EEN
GOED VAK
WORD

O

Mevr. Bakker vraagt
net MEISJE v. enkele
dagen. Tijd nader o vereen te komen.
Zutphenseweg 44a.

Familie-en
Handelsdrukwerk

Drukkerij WOLTERS

Zondagavond gaat er een Wildwestfilm, waarin veel
geschoten wordt. Met de waarheid wordt dikwijls
zonderling omgesprongen en corruptie viert hoogtij.
Er is ditmaal zelfs geen happy-end, maar aan spanning is er geen gebrek.

'uro!

dient
ieel de huid
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Tweede blad Contact
dat is pas diepvries

Modellen
waar u van
droomde

een punt van groot belang
bij de aansrhaf van uw diepvriezer is ... hoeveel tegelijk en hoe snel kan ik invriezen . . .

Nu is de tijd om te kie
zen uit de nieuwe
Setterlaineicollectie
Droommodellen
in Wol, Draion,
Astralon en
Terlenka.

35° C onder nul
DE MOLENS
VAN VORDEN
DOOR H. VAN DORSTEN

Wij kunnen u een sortering
diepvriezers laten zien,
waaruit u uw keus beslist
maakt.
Sigma - Philips ~ Linde
Marijnen - Esta

Vraag folders en inlichtingen
bij:

G. Einsbroek en Zn. cf
De Vordense molen „De Hoop"
Foto H. van Dorsten

Zutphenseweg Ó
Telefoon 1546
Vorden

L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

METAALWARENFABRIEK

Wie wol wil . . . .
verandering van onze eeuw, blazen onze molenbouwers
Een grote zomer.
Naast z'n veelgeroemde acht kastelen is Vorden een niet in de wieken. Slechts de bouw van machinale inrichdrietal korenmolens rijk, die mede het aanzicht van tingen en het herstel van bestaande molens is momenteel
dorp en streek markeren. Op de Zutphenseweg ziet men in hoofdzaak hun arbeid. De bejaarde heer G. ten Have
de fraaie, rietgedekte achtkanter van de firma Kluvers. is van zijn uitstervend gilde ongetwijfeld een roemrijke
De wielrijder of wandelaar, die bewonderend omblikt, vertegenwoordiger. In alle molenboeken wordt zijn
ontwaart tot zijn verrassing een tweede molen, name- naam met ere genoemd als de uitvinder van het
lijk de forse, stenen bovenkruier, die eigendom is van „systeem Ten Have": de zelfzwichtende wiek, die zich
de Gemeente Vorden. En wie van Baak komt ziet beide door middel van remkleppen en gewichten als het ware
molens al van ver boven de bebouwing uit. Gedurende automatisch aan de windkr^tf aanpast. Vroeger was
de zeldzaam mooie zomer van dit jaar stond menig de molenaar iemand die vaa^Bige, lange dagen maakdag het fraaie wiekenraamwerk als een fijn spinsel te- te en die 's winters met het oog op stormbuien nauwegen een strakblauwe hemel getekend. En als deze grote lijks meer dan af en toe een hazeslaapje kon doen. Tezomer, dit ideale seizoen, als om droogte te voorkomen genwoordig zouden zulke werktijden, in verband met
even een bui-tje ging halen, stonden er zware wolken de 45-urige werkweek bijvoorbeeld, met name voor
achter de wieken gestapeld, echte hollandse wolken, het personeel vermoedelijk wel enkele moeilijkheden
luchten, die aan een foto dramatisch effect kunnen ver- met zich meebrengen. Med^krom is de vinding van
de heer Ten Have van zo gro^W>etekenis, omdat er met
lenen.
zijn systeem veel rustiger en gelijkmatiger gemalen kan
worden. Bij windkracht acht of bij plotselinge windStellinginolens.
Beide molens, maar ook de molen in Linde, waarover stoten maalt de mulder rustig voort: tegelijk met een
we naderhand nog zullen schrijven, zijn bovenkruiers. windstoot zal zich de klep in de wieken openen, zodat
De molen in Linde is echter een beltmolen, de twee de wind er doorheen blaast, terwijl deze wiek tevens
molens in Vorden zijn stellingmolens. Stellingmolens als rem gaat werken. In de hele Achterhoek, maar ook
zijn hoge bouwsels, die in staat zijn, boven de bomen ver er buiten, heeft Ten Have's vinding veelvuldig toeuit, de nodige wind te vangen. Ze zijn voorzien van een passing gevonden. Bovendien heeft dit systeem(en soortstelling, ook wel balie, gaanderij of omloop genaamd. gelijke als die van Bilau en v. Bussel) er toe bijgedraOp de stelling bedient de molenaar onder anderen het gen dat molens, die al op de nomatie stonden om gekruirad bij de staart, die, door middel van schoren en sloopt te worden, wederom werden hersteld. Ook de
spruiten, met de kap is verbonden. De molenaar kruit twee Vordense molens heeft Ten Have in betere tijden
de kap met het knieenkruis recht op de wind, zodat deze van remkleppen voorzien, terwijl hij tevens, om meer
vat op de wieken kan krijgen. Zou de wind aanwakke- „vaart" uit de molens te halen, alle wieken heeft geren tot hevige storm of tot orkaankracht, zal hij de stroomlijnd.
snelle wenteling van wieken - kruis, molenas en bovenwiel afremmen door aan de vang te trekken, die met Trekpleisters.
een houten „trommelrem" in verbinding staat; — Desalniettemin zijn er tal van mooie molens, ook in
desnoods zal hij de kap wegkruien van de windrichting de Achterhoek, gesloopt. Zij zijn gevallen als slachten alsdan gaan remmen. Daarna zal hij de stilgezette offers van onbegrip en achteloosheid ten aanzien van
molen op de stelling verankeren. Op de stelling worden gemeenschappelijke landschapsschoonheid, maar ook
ook de zeilen gespannen of gezwicht. Soms loopt de door de niet te miskennen noodzaak van rentabiliteit
molen met volle zeilen, 'n andere keer, als het stormt, bij hoge kosten van onderhoud. Soms zijn deze hoge
met „blote benen". Op de molen van de Gemeente kosten veroorzaakt door verwaarlozing, waarvoor men
Vorden, verhuurd aan de firma Gerritsen alhier, kan dan de rekening krijgt gepresenteerd met interest. Er
men de jonge molenaar deze handelingen zien verrich- is gelukkig een toenemend aantal vrienden van De
ten, — en van deze mulder is bekend dat hij voor een Hollandse Molen, verbonden in een invloedrijke Vereniging van die naam. Ook Monumentenzorg waakt
stevige bries niet beducht is.
tegenwoordig voor het welzijn van onze molens, die,
„De Hoop".
wijd en zijn beroemd, evenals onze tulpen, touristen
De molen van de firma Kluvers heeft een naam, die, aantrekken uit veler heren landen. Bovenal — en dat
naar we vaststelden, slechts aan weinigen bekend is, is van 't grootste belang — neemt de belangstelling van
namelijk „De Hoop". In de jaren dat deze molens wer- het publiek toe en gaan steeds meer mensen inzien
den gebouwd, (de „Hackfortmolen" dateert van 1851 hoe mooi de molens-in-ons-landschap zijn. Het één zoe» de Kluverse van 1850), in deze tijd was de benaming wel als het ander zal, naar wij van harte hopen, ook
De Hoop een eigentijdse en ook zinvolle naam. Thans ten goede komen aan de toestand van de derde molen
lijkt deze naam nog slechts van historische betekenis in onze gemeente, te weten De Lindense Molen, waarte zijn. Vandaag de dag zou men, als men een nieuw- over wij het in een volgend artikel zullen hebben.
bouwmolen zou doen verrijzen, deze eerder Het Weten (Nadruk verboden)
of De Conclusie noemen, maar de Conclusie zou dan
zijn dat wij Weten dat er voor nieuwbouw van windmolens eigenlijk nauwelijks Hoop is. (Hierbij willen
wij de nieuwbouwmolen van de familie Gunnewick te
Vragender uitdrukkelijk uitzonderen! Wij hopen hierover aan het slot van deze reeks artikeltjes nog een
paar opmerkingen te maken).
Het druist in het algemeen gesproken vierkant tegen
toch ook uw zaak?
de geest van onze tijd in een maalbedrijf te bouwen,
dat enkel van de winden afhankelijk is.

De Speciaalzaak

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Systeem Ten Have.
„De wind van de tijd is tegen mij" zo zei ons onlangs
de molenbouwer Ten Have te Vorden. En dat is volkomen juist. De „winds of change"; de winden det

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

welke de meeste voldoening
schenkt aan het te breien
werkstuk.

„Nieuwveld" n.v.
Industrieterrein

Gevraagd voor direkt:

Zoekt ze geheel naar eigen
smaak uit onze grote
kollektie
Breiwol 100%
Orlon garen
A
Wol met draion
Wol met nylon
Noors^wol

- Vorden

JONGENS EN
MEISJES
voor onze afdeling aluminium
baarkammen.
Aanvangssalaris f 40.- netto per week
en hoger naar leeftijd. Gratis werkkleding 5 daagse werkweek.

Groot assortiment kleuren
Gratis patronen
Gratis advies
Breipennen alle maten

Aanmelding iedere dag aan
de fabriek, Industrieweg
Telefoon 1733

DEZE WEEK
Breiwol norm. prijs 160 et

nu 98 et per bol

Zolang de voorraad strekt!

H. Luth

VOOR

NIEUWSTAD

GEEN WASDAG MEER
volautomatische
wasmachines
doen de gehele was; weken,
wassen, spoelen en centrifugeren.
Komt vrijblijvend inlichtingen vragen
en bekijk deze machines rustig.
Bekende merken, o.a.:
Hoover Zanussi A E.G.
reeds vanaf f 795,-

P. Dekker
Telefoon 1253 - Vorden
Elektro Technisch Installatie Bureau
Radio en T.V.

en service

ZONDER
GRENZEN
is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

VAN HAMOND'S
OLIEHANDEL

Tel. 1755

VORDEN

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Geldig van 15 t/m 21 okt.

voor al uw
verzekeringen
hypotheken
en financieringen

1964

Doe GRATIS mee
aan het

Huur Philips-televisie
voor f 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan
08300-50087 (ook's avonds)

V IVO-antwoord sp e l
dat t/m 4 november 1964 nog
3 weken lang in de kleurrijke folder
met VIVO-aanbiedingen voorkomt.
Géén kosten. Géén koopverplichting.
Wél

ELKE WEEK
kans op:

8 p r i j z e n van f 500.en 800 v o l g e p l a k t e
yi VO-wapenboekjes
.^ elk ter waarde van ƒ5.-

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

ledereen kan meedoen

APPELMOES
Daarbij

het 2e blik

OOK DE T R O U W E
SPAARDERS VAN
VIVO-PLUSPUNTEN

Bestel vroegtijdig
uw

profiteren extra van deze
Najaarsactie, want VIVOLA
geeft aan allen, die vóór
30 oktober 1964 nevenstaand
pakket nr. 103 bij de VI VOkruidenier bestellen

Hanen f 1.60 per % kg
Kippen f 1.25 per Yz kg

G R A T I S 100
VIVO-WAPENTJES

SLOPEN

met practische
hotelsluiting.
Prima kwaliteit.

VIVOLA-pakket nr. 103
8 stuks slopen, 58x68 cm.
Vergelijkbare winkelwaarde
PLUSPUNTENPRIJS

RAIFFEISEN-SPAARWEEK
12 - 17 OKTOBER 1964
Ter herdenking van de oprichting van de eerste boerenleenbank (Raiffeisenbank) ontvangt ieder die deze
week een inlage in de spaarbank doet

een aardige verrassing
Vandaag en morgen kunt u dus nog van dit buitenkansje gebruik maken. Verzuim het niet!

Coöperatieve Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21

Vogellief hebbers, opgelet!!

Poeliersbedrijf „R O V O"

flUTO-VERHÜUR

Trop. Vogelzaad
Parkietenzaad
Volierezaad
Zangzaad
Miletzaad

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres. Tel. 1306

Ie soort Duivenzaad per kilo 50 et.

Rossel
tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

voor slechts

p.
p.
p.
p.
p.

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

58
48
65
70
40

et.
et.
et.
et.
et.

bij 2%
bij 2 V2
bij2 J / 2
bij 2%
bij 2Y2

kg of
kg of
kg of
kg of
kg of

meer 53 et
meer 43 et
meer 60 et
meer 65 et
meer 38 et

Alles extra geschoond.
Ie soort Konijnenvoer per kilo 50 et.

Zoekt u voor uw geld
een

VIVO kruideniers:
^
,: KISTEMAKER-OPLAAT, WMcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

veilige belegginff

Fa. J. W. ALBERS

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

5 V rentc^

GOEDKOOP HARDBOARD

100 «"U ORLON

Zolang de voorraad strekt.
Aangeboden extra harde

Pullovers met V-hals
Pullovers met col

witte hardboardplaten
± 50 X 136 cm

nu maar f 14.75

Beltman

VELE KLEUREN

Boslaan 13, Warnsveld
Wollen pullovers met col.
f 10.95

Accuraaf zorgt dat een
kraag ook kraag blijft
Accuraat gaat er prat op persoonlijke zorg
te besteden aan alle te reinigen kledingstukken. U kunt er van op aan dat Uw kleding
In de beste conditie thuiskomt. Smetteloos
schoon, lentefris. De vouwen zitten op de
juiste plaats. Geen kraag zit scheef. Kleding
reinigen dus? Geen betere garantie voor
persoonlijke zorg dan Accuraat.

ACCURAAT

Vorden

FA. LUTH
kledingmagazijn
Retexturin8sbedr.*Accuraat"N.V.
T»l. 05410-2091 Old.nzaal

Planologie
der gemeente Vorden wordt
besproken door de heer
J. v. d. Broek, gemeentearchitect, op vrijdag 16 okt.
a.s. 's avonds 7.30 uur in
de zaal van hotel ,,'t Wapen van Vorden", hiertoe
uitgenodigd door de
G. M. v. L.

VORDEN:
Belangstellenden zijn welkom.
Maak gebruik van de gelegenheid om u op de hoogte
te stellen.

MODINETTES
gevraagd voor
Uniform- en kledingateliers

Hoog loon
Goede sociale
voorzieningen
Gezellige werkkring

Bupro-gas

Th. F. Seesing & Zonen
KEYENBURG

Buskosten worden vergoed. Eventueel ook
rij wiel vergoeding.

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

Ook hebben we nog plaats voor nette
meisjes, die opgeleid wensen te worden tot modinette

Bel even 05753-1641
of 1642 en we komen u
vrijblijvend bezoeken.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217

Komt ze zien bij

H.Luth

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

CONTACTAVOND

en

H. Lijftogt 't Hoge 57
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Zutphen

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

VRIJDAG 23 OKTOBER
geven wij voor onze cliënten een
contactavond.
Toespraak door de heer G. H. M.
CLAESSEN, directeur van de
V,V.M. over het onderwerp:

„BOER OP HET GEMENGDE BEDRIJF
IN 1964"
Opgave tot en met
vrijdag 16 oktober

Dus vrijdag 23 okt. 7 uur in
de grote zaal van
hotel Bakker
Hartelijk welkom en vriendelijke
groeten,

Fa. H. Kluvers

Granen en Veevoeders
Vorden, telefoon 1318

