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OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
De ouders van de kleuters worden donderdag 5 nov.
uitgenodigd door het bestuur en leidsters voor het
bijwonen van de ouderavond die gehouden wordt in
de school.
Na het bespreken van de schoolaangelegenheden enz.
volgt de verkiezing van een nieuwe oudercommissie.
De aftredende leden van de oudercommissie zijn
mevr. v. d. Broek, mevr. Meerbeek en mevr. Slotemaker. Zeer interessant voor de ouders zal zijn de
lezing van de weledele heer b'. J. Jansen logopaedistAkoupaedist en waarnemend hoofd van de Dr. Bosschool te Arnhem. De heer Jansen zal spreken over
de opleiding aan zijn school voor slechthorende kinderen. Aan de ouders wordt ook gelegenheid gegeven
om werkstukken te bezichtigen.
ROMANS, EN HOE ZE ONTSTAAN
In een zeer goed bezochte ledenvergadering van de
Ncd. Chr. Vrouwenbond, Afd. Vorden, sprak de heer
J. W. Ooms uit Woudenberg over bovengenoemd
onderwerp.
De schrijver, die 33 boeken op zijn naam heeft staan
vertelde op onderhoudende wijze over de totstandkoming van een roman.
Een romanschrijver bezit een ruim voorstellingsvermorgen. Hij heeft het gehele boek in zijn verbeelding
beleefd. Een roman vindt lezers, omdat de schrijver
vertelt over twee dingen, die ons allen bezighouden
n.l. de goede en de kwade dingen in het leven in
allerlei variaties. Als de lezer ziet en hoort en nadenkt, over wat de schrijver brengt, en als de Christenschrijver de weg probeert te wijzen naar het ware
geluk is de roman geslaagd.
Verder werd aan de vergadering voorgesteld als kandidate voor een nieuwe presidente mevr. van Zorge.
Op 27 oktober a.s. zal een excursie worden gehouden
naar de P.G.E.M. te Doetinchem.
BIOSCOOP
Zondagavond komt de film Mondo Cane in Vorden.
Mondo Cane betekent: hondse wereld, schaamteloze
wereld, afschuwelijke wereld. De wereld is tragisch,
aangrijpend, komisch, huichelachtig, alles tegelijkertijd.
Deze film is bekroond met de hoogste Italiaanse
filmprijs. Het Nederlandse commentaar is van Wim
Pevel.

KERKDIENSTEN zondag l november
H er u. Kerk
10 uur Ds. J. J. van Zorge. Hl. Avondmaal.
7.15 uur nam. Ds. J. H. Jansen. Hl. Avondmaal.
Geri'f. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
R.K. Kerk Kranenburg
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
R.K. Kerk dorp
8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
Woensdag 4 november (Dankdag voor het gewas)
Herv. Kerk: 7.30 uur Ds J. H. Jansen
Geref. Kerk: 7.30 uur Ds. J. D. te Winkel
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.
BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
WEEKMARKT.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 50 biggen
aangevoerd. De prijzen varieerden van f 55— - f 65.—
Er was kalme handel.
BURGELIJKE STAND van 21 t.m. 27 oktober
Geboren: d v. B. H. Jolink en H. C. Poorterman;
d. v. B. H. Bulten en H. H. Kettelerij.
Ondertrouwd: A. Vruggink en C. Th. F. Hasselaar.
Gehuwd: J. Wesselink en W. J. Warfman.
Overleden : A. Pliester, vr. 72 jaar, wed. v. G. Robbink.

puistjes
UROL-POEDER

In ons steeds groeiend Groothandelsbedrijf. met een interessant leveringsprogamma van meer dan ^^ 000 artikelen,
hebben wij plaats voor enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
Ook

van 15 jaar of ouder, die lager of voortgezet lager onderwijs genoten, kunnen hier een goede toekomst opbouwen.
Aan hun praktische en theoretische opleiding wordt de
nodige zorg besteed.
(tot ca. 55 jaar) kunnen geplaatst worden. Zij worden opgeleid tot inpakker of worden op één van de magazijnafdelingen geplaatst.

De magazijnen zijn in het algemeen grote ruimten, waar men niet het gevoel heeft
„opgesloten" te zitten.
Ze zijn voorzien van een uitstekende technische uitrusting; voor het zware werk zijn b.v.
takels en elektr. loopkatten, alsmede handige magazijnwagens aanwezig.
Er wordt uitsluitend in DAGDIENST gewerkt; dus geen ploegendienst!
Het is prettig, afwisselend en VAST WERK in 'n goede, georganiseerde, solide gemeenschap
Goede sociale voorzieningen.
Reiskostentegemoetkoming.
Elke dag tijdens de kantooruren willen wij gaarne GEHEEL VRIJBLIJVEND alle inlichtingen verstrekken over de mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden in ons bedrijf, doch
speciaal te

Hengelo (Gld.) op VRIJDAGAVOND 30 oktober van 6.45—7.45 uur in
Café Leemreis, Spalstraat 40
Keijenburg

op VRIJDAGAVOND 30 oktober van 8.00 — 9.00 uur in
Café Winkelman, St. Janstraat 3.

Wichmond

op VRIJDAGAVOND 30 oktober van 6 . 4 5 — 7 4 5 uur in
Café Krijt, Dorpsstraat 25.

Steenderen

op VRIJDAGAVOND 30 oktober van 8 0 0 — 9 0 0 uur in
Café Heezen, J. F. Oltmanstraat 5.

Zutphen

ELKE MAANDAGAVOND van 6.00-700 uur op ons
kantoor Havenstraat 7.
Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact
met ons opnemen (Telef. 05750-5551 toestel 353 of 358).

H. J. R E E S I N K & Co. N.V.
Havenstraat 7

-

ZUTPHEN

FEESTELIJKE OPENING VAN DE
JULIANALAAN
De bewoners van de Julianalaan hebben het feit da
deze straat van een nieuw wegdek is voorzien nie
onopgemerkt voorbij laten gaan. Een viertal personen
t.w. de heren Burger, Stijl, Wentink en Wolsink hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten aan
deze opening een feestelijk tintje te geven. Er werden
giften verzameld om de kinderen uit de laan een prettige middag te kunnen bezorgen.
Namens het gemeentebestuur was wethouder Wuestenenk zaterdagmiddag aanwezig om officieel het lint
door te knippen. Namens de bewoners van de Julianalaan werd hij toegesproken door de heer Wolsink.
Deze bracht het gemeentebestuur hartelijk dank voor
hetgeen zij voor de Julianalaan heeft gedaan zoals
aanleg riolering, waterleiding en in het bijzonder het
asfalteren van de weg. Burg. A. E. van Arkel, die
momenteel in het ziekenhuis ligt, werd hierna het
volgende telegram gezonden: „Bewoners Julianalaan,
in feeststemming bijeen, wensen u spoedig herstel en
weerziens in onze laan".
Het verheugde wethouder Wuestenenk dat er nog
mensen zijn die het weten te waarderen wanneer de
gemeente een weg vernieuwd en zorg draagt voor de
aanleg van waterleiding etc. In de meeste gevallen
ontvangt het gemeentebestuur alleen maar kritiek.
Theodora Wentink overhandigde de wethouder hierna
op een versierd kussentje de schaar waarmee het lint
moest worden doorgeknipt. Nadat de heer Wuestenenk
zich van zijn officiële daad had gekweten was het tijd
voor de kinderen om in actie te komen.
Allereerst vond een driewielerrace plaats waarbij
Fransje Burger de snelste bleek. De organisatoren
hadden verschillende wedstrijden en spelletjes georganiseerd zoals koekhappen, blokjesrapen, zaklopen,
snelwandelen, zeepkistenrace etc. De estafetteloop
tussen de jongens en de meisjes van de Julianalaan
werd door de jongens gewonnen. Tevens werden er
op straat tekenwedstrijden gehouden waarbij de heren
Dirkse en Wijchman als juryleden fungeerden. Voor
jong en oud was er tenslotte nog de stoelendans waarbij als winnaars te voorschijn kwamen de heer D. Parel ijs en Gerrit Wentink.
De prijsuitreiking van de wedstrijden geschiedde precies zoals bij de Olymp^^p spelen in Tokio. Vol
trots mochten de prijswinHirs het ..schavot" beklimmen waarna de heer Burger resp. de gouden, zilveren
en bronzen ,,plakken" uitdeelde. Alle kinderen werden
deze middag ruimschoots getrakteerd en na afloop
kregen allen nog een za^jsnoep en een cadeautje
naar keuze. Gertie Koer^»an die deze week van
het dak is gevallen en z^foende in het ziekenhuis
.recht is gekomen werd verrast met een fruitmanc
Tegen zes uur was het feest in de Julianalaan, waal
overal de vlaggen vrolijk wapperden ten einde. De
heer Wolsink bracht allen dank voor de medewerking
en in het bijzonder de winkeliersvereniging. De bewoners van de Julianalaan hebben nu nog één wens
nl. een speelplaats voor de kinderen.
CONTACTAVOND FIRMA KLUVERS
In de volledig bezette zaal van Hotel Bakker bood
de fa. Kluvers aan haar clientèle wederom een
zeer geslaagde contactavond aan. De sfeer was
bijzonder gezellig, mede door het goede stukje
muziek van „de Zwervers".
Aan het einde van de avond moesten de heer
en mevr. Van Ark vele handen drukken van zeer
dankbare en tevreden gasten: het was dan ook
voor de familie Van Ark en hun klanten een bijzonder geslaagd samenzijn.
Volgende week hopen we hier nader op terug
te komen.
HOUDGREPEN EN HEUPWORPEN IN VORDEN
Zaterdagavond 31 oktober zullen de liefhebbers van
de judosport kunnen genieten want in het Nutsgebouw zullen dan demonstraties en wedstrijden worden
gehouden.
Het judo heeft in Vorden de laatste tijd een enorme
vlucht genomen. Toen de heer H. W. Wentink Ie dan
uit Zutphen enkele maanden geleden in Vorden het
judo-instituut „Judokwai-Vorden" oprichtte kon hij
niet bevroeden dat dit zo'n groot succes zou worden.
Momenteel heeft dit instituut reeds plm. 60 leden,
voor het overgrote deel senioren. De meeste judoka's
komen uit Vorden doch ook personen uit Vierakker
en Warken komen naar Vorden toe om de judosport
te beoefenen. Vrijdagsavonds komen de judoka's van
15 jaar en ouder in zaal Lettink op de mat, terwijl
de junioren zaterdagsmiddags les krijgen.
A.s. zaterdag kunnen de Vordense judoka's laten zien
of zij de lessen van de heer Wentink ter harte hebben
genomen. In teamverband van 6 personen komt
„Judokwai-Vorden" dan uit tegen ploegen uit Lochem,
Zelhem, Lichtenvooi de en 's-Heerenberg. Gestimuleerd door het succes van Anton Geesink verwachten
we dat de jongelui zich vol élan in de strijd zullen
werpen en hun uiterste best zullen doen hun tegenstander in de houdgreep te krijgen.
Alvorens de wedstrijden beginnen zal de heer Wentink
enkele demonstraties geven. Ook staat er een jiu-jitsu
demonstratie op het programma. Na afloop van de
wedstrijden bestaat er gelegenheid tot het maken van
een dansje.
Voor bijzonderheden zie advertentie.

Ook nachtkleding
is een onderdeel
van uw garderobe

Kijk en keur eens
Flanel
Satin Feutre
Nylon
Interlock

Dusters wattiné
een keurkollektie

DAMCLUB D.C.V.
Deze week werd een begin gemaakt met de onderlinge damcompetitie afd. jeugdspelers. Tot nu toe
hebben zich hiervoor 7 personen opgegeven. De uitslagen van de Ie ronde waren: H. J. Klein Ikkink—
J. Dijkman 0—2; F. J. Bargeman—W. Wassink 2—0;
G. Geerken—J. Leunk 2—0.
LEDENVERGADERING KRING VORDEN
C.B.T.B.
De Geld. C.B.T.B. Kring Vorden hield in hotel „Het
Wapen van Vorden" een goed bezochte ledenvergadering.
De voorzitter de heer D. J. Luimes uit Hummelo
sprak een kort welkomstwoord waarin spr. in het bijzonder welkom heette de nieuw benoemde secretaris
de heer Drs. E. Broekhuis uit Arnhem en de vicevoorzitter van de Geld. C.B.T.B. de heer H. J.
Kaemingh uit Barchem (Laren Gld.).
Na het zingen van Ps. 84: 3 en 6 en lezing van Ps. 8,
wees spr. er verder op dat de organisatie in het maatschappelijk leven een grote en verantwoordelijke taak
heeft te vervullen.
Hierna werd het woord verleend aan de heer
Kaemingh die er op wees dat de C.B.T.B. thans grote
veranderingen doormaakt.
De heer G. Heij, voorzitter van de organisatie, had
een operatie ondergaan en hem werd een spoedig
algeheel herstel toegewenst.
Doordat de heer J. Heij was benoemd tot wethouder
der gemeente Arnhem was in diens plaats tot secrearis-penningmeester benoemd de heer Drs. E. Broekluis. De landbouw, aldus spr., heeft een goede zomer
gehad terwijl de varkenshouderij weer wat beter rendeerde dan was verwacht. Ook de melkprijs heeft
geen prijsval ondergaan. Het landbouwbeleid is bij
de C.B.T.B. nog steeds het zorgenkind. Wij hebben,
zo vervolgde spr., nog steeds grote verlangens en
blijven er op aandringen dat de land- en tuinbouw
in de betere welvaart zal delen.
Het bestuur zal de huishoudelijke vergadering voorstellen de contributie te verhogen en vast te stellen
op ƒ 17,50 vast plus ƒ 6,— per hectare cultuurgrond.
De contributie is enige jaren onveranderd gebleven
doch thans kan het niet anders, aldus spr.
Vervolgens sprak de heer Drs. Broekhuis over organisatorische en landbouwbeleid vraagstukken. Spr. wees
op het landbouw-onderwijs en de landbouwvoorlichtingsdienst. Met de woorden „Wij moeten werkzaam
zijn en blijven" besloot spr. zijn leerzaam betoog.
ALG. LEDENVERGADERING SCHOOL MET DE
BIJBEL
Donderdagavond werd in het schoolgebouw aan Het
Hoge een algemene ledenvergadering van de „School
met de Bijbel" gehouden onder leiding van Ds. J. H.
Jansen. Na een kort openingswoord werd het woord
verleend aan de secretaris, de heer H. J. Berenpas,
tot het uitbrengen van zijn jaarverslag. Hieruit delen
wij mede dat het ledental 220 bedraagt. Het aantal
leerlingen bedroeg op 31 dec. 1963 257. Er werden
6 bestuursvergaderingen gehouden. In het personeel
kwam in het verslagjaar geen wijzigingen. De Uniecollecte bracht ƒ 1168,— op, waarvoor dank aan de
gevers(geefsters) werd gebracht.
Tot leden van de commissie tot het nazien van de
boeken van de penningmeester werden aangewezen
de heren Bogchelman en G. Polman.
De penningmeester, de heer D. J. ten Broeke, bracht
verslag uit over het wel en wee van de schoolvereniging. Hieruit bleek dat de financiën bij hem in
goede handen waren. De aftredende bestuursleden
t.w. Ds. J. H. Jansen, H. J. Berenpas en L. H. Visschers werden herkozen, welke allen hun herbenoeming aannamen. Het ledengeld werd wederom vastgesteld op ƒ 2,50 per lid per jaar. Op verzoek van de
voorzitter ging de heer A. J. Zeevalkink voor in dank'
gebed. De opkomst was matig.

Wat moet 't worden
Een
Een
Die
lage

kist of een kast
grote of een kleine
met een hoge of een
prijs

""Nutsgebouw" 1
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l november, 8 uur

MONDO CANE
Op het eerste gezicht herkent men in onze nieuwe
kollektie het representatieve en smaakvolle

LESTI

Een film die U laat zien een wereld,
tragisch, komisch, huichelachtig,
oprecht, alles tegelijkertijd.

Siemerink
Vorden

Toegang 18 jaar
Entree f 1.25, f 1.50, f l 75
U kunt al uw diepvriesvragen beantwoord krijgen en dan duidelijk uw
keus bepalen.
Vraag inlichtingen en folders. Sigma,
Philips, Linde, Marijnen, Esta

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg ó
Telefoon 1546
Vorden

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

en demonstraties van „Judokwai"
Vorden in het Nutsgebouw
Aanvang 7.30 uur. Entree f 2,—

Opgave van nieuwe leerlingen bij de
heer H. W. Wentink (Ie dan) t.m. 14
nov. a.s.

automonteur

Garage Tragter
Zutpheaseweg 95, telefoon 1256

Senioren v. 14 jaar en ouder vrijdagsavonds v. 7.30—10 uur in zaal Lettink
Junioren v. 6 tot 14 jaar zaterd.middags
van 3 tot 5 uur of schriftelijk:
J. P. Heyestraat 22, Zutphen
COSMEA
een opvallend leuke onderjurk in de unieke Hollandia satijn-nylon. Kleuren wit, rose, saffier en
rood. Maten 38-48 7.10.

UW WAS EEN

WISSEWASJE

L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

met een

A.E.G. wasautomaat

een merk van wereldklasse

TWEN!

Weg naar Laren 56
Telefoon 3813 - Zutphen

Zegelkorting
l pak Spar koffie (roodmerk)
l pot Spar jam
l blik Spar soep
1 rol Spar beschuit
2 pakken Siam rijst
2 zakken droogkokende rijst
l rol Marie
l zakje chocokantjes
100 gram Pariser lunchworst
500 gram gezouten vet spek
500 gram gerookt vet spek
200 gram St Nicolaasschuim
l banketstaaf
l zakje fondant
250 gram ceylonschijfjes
200 gram koffietaai

194
108
100
34
120
100
58
69
52
92
98
58
59
56
78
55

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

Te koop gevraagd:
nuchterestierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Yes, sir 'l'
lts

FA. BREDEVELD

-

39
22
20
7
24
20
12
14
10
9
10
6
6
6
8
6

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

Dit is het strakgesneden
kostuum metdemarkante
eigen stijl, die past bij de
persoonlijke flair van de
eigentijdse jongeren. Het
is de stijl, die luistert naar
de felle naam Twen - en
wie twen verstaat heeft
aan dit ene woord genoeg. Materiaal? Ook
eigentijds: pepita! Kwaliteit? Fortex!

Te koop draj. M.R.IJ.
VAARS, goede melkl.
H. Tjoonk, 't Garmel
tel. 1268.
Drag. MAAL te koop,
a. d. teil. B. Wullink
Almenseweg 6.
Drag. MAAL te koop.
melkl t. inz.
J A Eulink, B 60
2 tomen BIGGEN te
koop. Poterman, bij
Buitenzorg, Vorden
Te koop 3 tomen
zware BIGGEN. Joh.
Wesselink Kranenburg

KOSTUUMS VAN
10 TOT 17 JAAR

BIGGEN te koop.
B. Berenpas, Prinsenhoeve, Mossel Vorden
Toom beste BIGGEN
te koop. A. J. Oltvoort
D 83, Wildenborch.

KIJKEN IS

REMMERS

BIGGEN te koop.
H. W. Wesselink, E59
Noordink Hengelo-G.

KOPEN BIJ

Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
MS SPAREN BIJ DE KOOP

de judowedstrijden

BAL NA

Gevraagd een

L Schoolderman - Vorden

Bezoekt a.s. zaterdagavond

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

MODEHUIS

5 tomen zware BIGGEN te koop en een
r.b. STIERKALF.
J. W. Wesselink
't Elshoff

^fc ^^^ ^A^ ^^^^ ~^y^ ^^^^ **^y^ "*^y** ^•^y^'—^~^^^^*^^^***^^<^^^*^jh'^^^^^^fc

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijksfeest zeggen wij har- w
telijk dank.
X
Th. B. Woltering V
w
H. WolteringTakkenkatnp Q
Q
Vorden. oktober '64 r>
Onstein E 86
X
Hiermede betuigen wij Q
allen die ons 25-jarig n
huwelijk op 10 oktober K
tot een onvergetelijke O
dag hebben gemaakt, w
onze hartelijke dank. X
U
M. J Kroneman u
}. C Kroneman- Q
Jörissen U

Henk Weustenenk

cn

X

Henny Kranenbarg

Ongekend lage prijzen

Xw

hebben de eer, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
vrijdag 6 november v.m. 10,30 uur ten
Gemeentehuize te Ruurlo.

X
^
W
v
Q

Kerkelijke inzegening om 11 uur in de
Ned Herv. Kerk te Ruurlo door mej
Da Th Barnard.

X
u
Q
A

Vorden, 't Hoge 31
Ruurlo, Groenloseweg H 61
Oktober 1964

X
X

IN ALBERS' ZELFBEDIENINGSZAAKÜ
Anton Hunink rookworst i 250 gram
105 et
bij elke zak zuurkool
l zakje erwtensoepgroenten voor
19 et
bij elke 500 gram peulvruchten

Op verzoek nog één keer I
Chocoladetoffee's, 500 gram
Zelfrijzendbakmeel. 2 pakken voor
1 kilo chocoladehagel
Bij elk pak Hotel koffie
2 grote stukken gevuld speculaas voor

Receptie
rcecepue van 1600—17.30
iuuu.— i/.ov uur in ae
de y
„Keizerskroon" te Ruurlo.

Vorden, oktober '64
Burg Gallêestraat 9

Aan allen die ons zowel persoonlijk als
schriftelijk gelukwensten met ons huwelijk,
zeggen wij heel hartelijk dank
G. Eskes
H. G. EskesLenselink
Vorden, oktober 1964

X

VERKOOPSTER

Te koop moderne
Deense EETHOEK
i.z.gst. Te bevr. bur.
Contact.

In onze winkel hebben wij
direkt plaats voor een aktief
en zelfstandig meisje van
16 jaar of ouder.

APPELS te koop.
Goudreinetten, Jonathans. Glorie van Holland, (eetrijpe handappels). H. J. Hermsen,
Vierakkerstraat 6,
Vierakker.

Zij die hiervoor voelen kunnen inlichtingen krijgen tijdens de winkeluren of
's avonds na 7 uur
Wilhelminalaan 8

Te koop een paar
kunstschaatsen
met

G. Emsbroek en Zn. cv

Nieuwstad 8.
VOEDERBIETEN te
koop bij L. H. Visschers, Galgengoor,
Telef. 1767
Te koop prima consumptiewortelen bij

B.Timtner.Kranenburg

CONFECTIEFABRIEK G. H. KAYSER N.V.
ENSCHEDE (LONNEKER)

fX
Q
t
X
X

Ouderavond Hutskleuteischool
Alle ouders van de leerlingen worden uitgenodigd

X
X
X
w
X

op donderdag

gram fijne rookworst 90 et
gram boterhamworst 60 et
gram ontbijtspek
80 et
gram plokworst
100 et
gram vet spek
110 et
i
i
gram zuurkool
26 et

Denkt u er aan
u op te geven
voor de Nuts Tennisbaan?
(Zie vorig Contact)

et
et
et
et
et

Zuivere Italiaanse Vermouth 350 et,
hierbij l klein flesje advocaat van 150 et voor 25 et

Alles voor de bowl.
Litersblikken ananas
„
perziken
„
mooie peren
Grote potten meikersen op sap

119 et

119 et
98 et
119 et
95 et
95 et

Mooie ham, 150 gram
Pracht rookvlees 150 gram

Bij elke kilo suiker, 2 grote banketstaven (met roomboter bereid) voor
89 et

Zojuist ontvangen.
Maggie Groentesoep per zakje

S nov.

59 et
elk 2e zakje 49 et
elk 3e zakje 39 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Verkiezing nieuwe oudercommissie.
Lezing van de heer E J. Jansen uit
Arnhem over slechthorenden

Fa. J.W.HLOERS

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 - St. Joris 1 (Braamt)

Nieuwstad 5

Vorden

Landbouwers kleinbedrijf
Wij hebben in ons gestadig groeiend
bedrijf plaats voor enkele

ONGESCHOOLDEN
jaar.
• voor prima krachten HOOG LOON
• bij goede sociale voorzieningen
• omscholing is mogelijk.

de haardolie
van

L.T.S.'ers
er is nu plaats voor een

Nederland N.V.

Fina

Leerlingonderhoudsmonteur
i

17 jaar.

Aanmeldingen:

M. Krijt, Dorpsstraat
Nuts Tennisbaan

59
69
89
99
59

Rode bieten, literspot
Sperciebonen, litersblik
Speksnijbonen, litersblik
3 pak Vitella pudding
200 gram oud Hollandse wafels

's avonds 8 uur in de school

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250
200
200
200
500
f r\/\
500

159 et
100 et

De stunt van de week.

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

witte schoenen, m. 39
H. v. Bramerenstr. 14.

Te koop winterwortels. W. Leunk,

DEGELIJK EN BETROUWBAAR

Vorden - Telefoon 1514

X

Mevr. v. Woudenberg
Hamstra, Zutph. w. 200
Eefde, vraagt tegen
half november of later
een MEISJE v. de dag
H. J. GOTINK
of d. e. n. Meer hulp X
G. H. J GOTINKaanwezig. Zaterdags X
X
HARMSEN
vrij.
w
Inspecteur
Verzeke- Q Vorden, Wilhelminalaan 16
n
ringsmaatschappij
zoekt ruime zitslaapkamer met gedeeltelijk pension in Vorden
of omgeving. Telefoon
noodzakelijk. Inlichtingen Bureau Contact.

Te koop Vz ha. knollen. Briefjes inl. t.m.
zaterdag 31 oktober.
D. Regelink, Hengeloseweg, B 24 Vorden

Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding-kinderoveralls

A. J. A. HELMINK
Ter gelegenheid van onze 55-jarige
huwelijksdag op dinsdag 3 november
' geven wij gaarne gelegenheid tot feliX citeren nam. van 4 — 5 uur in de zaal
X van café Eskes, alhier.

Te koop STOPPELKNOLLEN. B. Bargeman, C 93.

X
X

v o r d e n , november 1964
.. Prins Bernhardweg 2
X
X
X Gelegenheid tot feliciteren cp vrijdag X
W 6 november van 3.30—5 uur in hotel W
y „'t Wapen van Vorden" (Brandenbarg) y

X
^

25 are KNOLLEN te
koop. Briefjes inl. tot
zaterdagm. 3 uur a.s.
bij J. Gr. Wassink,
Ruurloseweg D 17,
Vorden

V

Q
r
X

98 et

6 stuk toiletzeep met auto, samen
5 pak lucifers, samen

Toekomst, adres : Garvelinkkampweg 31, Ruurlo U

Op zondag 4-10-1964 y
werd op de Ruurlose- Q Gode dankbaar hopen wij met onze
weg te Vorden een
\ kinderen en kleinkinderen D.V. 6 nov.
portemonnaie gevon- X ons 50-jarig huwelijk te herdenken.
den, inh. r lim f 30, —.
M. KAMPHUIS
Inl. te bekomen op het
A
M KAMPHUISgroepsbur der RijksDIKKERS
politie te Vorden.

119 et
98 et
239 et

op werkdagen aan de fabriek
Zutphenseweg 7
's Zaterdags bij de personeelschef,
Zutphenseweg 69
verkoopadressen:

Brandstoflenhandel G. Weulen Kranenbarg
Vorden - Ruurloseweg 47 - Telefoon 05752-1217
f^

[FINA]

Gems Metaalwerken n.v.
VORDEN

TELEFOON 05752-1546

MODINETTES

Hoog loon
Goede sociale
voorzieningen
Gezellige werkkring

gevraagd voor
Uniform- en kledingateliers

Th. F. Seesing & Zonen
KEYENBURG
Ook hebben we nog plaats voor nette
meisjes, die opgeleid wensen te worden tot modinette

Buskosten worden vergoed. Eventueel ook
rij wiel vergoeding.
Bel even 05753-1641
of 1642 en we komen u
vrijblijvend bezoeken.

Komt u onze

f Z.65 per fles

KEUNE

noem A kwaliteit bij zijn naam:

imitatie bontmutsen
eens passen. Ruim gesorteerd
ook in de betere kwaliteiten

K.P.O. OPENDE WINTERPROGRAM
De plaatselijke afdeling van de K.P.O. (Katholieke
Plattelandsvrouwen Organisatie) de vroegere R.K.
Boerinnenbond, welke ruim 70 leden telt, begon het
nieuwe verenigingsjaar met een openingslof in de
parochiekerk op de Kranenburg, gecelebreerd door de
geestelijk adviseur pastoor Bodewes ofm.
Hierna startte men in zaal Schoenaker met het winterprogram, waar vele dames aanwezig waren. Mevr. Tr.
Schoenaker—Smit, de presidente, gaf na een korte
openingstoespraak het woord aan de geestelijk adviseur die een inleiding hield over „Godsdienst en gezin". De discussies die naar aanleiding hiervan volgden, toonden aan, hoezeer dit onderwerp de aandacht
had van de dames. Na een geanimeerde gedachtenwisseling volgde een korte pauze met consumptie.
In het tweede gedeelte van de avond gaf de heer H.
van Kesteren, bloemist, alhier, richtlijnen en deskundige adviezen voor het trekken van bloembollen,
het planten of het laten voortrekken in water. Tevens
werd een aanvang gemaakt met de bloembollenwedstrijd, waarvoor zich 30 dames opgaven. Deze wedstrijd omvat het kweken van diverse soorten bollen
als tulpen, crocussen, hyacinthen, narcissen etc.; het
materiaal hiervoor werd tegelijkertijd beschikbaar gesteld. De wedstrijd duurt tot eind januari 1965. Voor
de beste exemplaren zullen aardige prijzen beschikbaar worden gesteld.
Meegedeeld werd dat met Kerstmis, een Kerstmiddag
zal worden georganiseerd. Voorts werd het winterprogram, dat ook nu w^^bijzonder actueel is, door
de voorzitster bekend ^maakt. Er volgden hierna
mededelingen over deelname aan diverse cursussen
o.a. Beter bewegen, Spreken in het openbaar, fijne
keuken, knip- of naaicursus en een demonstratie van
de PGEM in Doetinchem. Verschillende dames gaven
zich reeds op. Bij vold^fcde deelname zullen deze
cursussen kunnen startl^^^oorts werd het loffelijk
initiatief genomen om in onderling verband misgaramenten te vervaardigen ten behoeve van fr. B. Mullink ofm., die 't volgend jaar naar de missie hoopt te
vertrekken. Na nog enkele huishoudelijke punten te
hebben besproken, dankte de presidente pastoor
Bodewes en de heer van Kesteren voor hun leerzame
inleidingen en de dames voor hun goede opkomst; er
waren ruim 50 dames aanwezig.

Kroneman-Jörissen
Burg. Galléestraat 9

Bezoekt onze

voorlichtingsavond
in zaal Eskes te Vorden op
zaterdag 31 oktober a.s. om half acht.
Wij exposeren o.a.

UT IN A melk machines
weidepompen, veescheermachines
en M-F tractoren en vele andere
landbouwbenodigdheden.
Gratis kop koffie. Vertoning van
enkele films. ledere bezoeker
wacht een verrassing.
Beleefd aanbevelend
Landbouw - Service - Bureau

JOH. DONDERWINKEL
VIERAKKER

Waar gaan we zaterdag
7 november naar t o e ? ? ?
Natuurlijk ! ! ! naar 't Nutsgebouw, want daar speelt

Vordens Toneel
Zet u alvast een kruisje op
uw kalender.
Juist ja
Nou tot
7 november dan maar

St. Nicolaas-aktie
Winkeliersvereniging
De advertenties voor de extra
St. Nicolaaskrant moeten
uiterlijk woensdag 4 november
bij drukkerij Wolters binnen zijn
Het bestuur
LEDENVERGADERING B.O.L.H.
Onder leiding van mej. G. Rossel hield de afd. Vorden
van de B.O.L.H. in hotel „Het Wapen van Vorden"
een druk bezochte ledenvergadering (de presidente
mej. T. Pardijs kon wegens ziekte niet aanwezig zijn).
In het bijzonder werd een welkomstwoord gesproken
tot mevr. Visser—v. d. Lind uit Zutphen, die een
inleiding zou houden over „Schoonheidsverzorging".
Zij behandelde verschillende meisjes o.a. een masker
opbrengen, opmaken enz. De bedoeling was in de
maand november a.s. bij mevr. Visser—v. d. Lind een
2 avondencursus te volgen in Zutphen.
Medegedeeld werd dat op 3 november a.s. te Almen
in hotel Ovink de ringvergadering zal worden gehouden en op 17 nov. a.s. te Arnhem de provinciale
najaarsvergadering. De gezamenlijke propagandafeestavonden worden alhier georganiseerd op 27 en
28 nov. a.s.
SUCCESSEN P.K.V.
Op de jubileumtentoonstelling hoenders en konijnen
behaalde de heer H. Doornink lid van P.K.V. te Vorden met Langhans Kriel 2 x ZZG en l x ZG. Tevens
kreeg hij het mooiste nummer dwerghoenders en met
Leghorn Patrijs D. St. Kriel l x ZG.

LEDENVERGADERING C.B.T.B.
De C.B.T.B. afd. Warnsveld vergaderde in Triangel
Na gebed en openingswoord door de voorzitter M. v
Zeijts werd gelegenheid gegeven tot het stellen van
vragen. Enkele vragen betreffende de ruilverkaveling
en de gasunie werden door de heer H. Pardijs en de
heer H. J. Heuvelink beantwoord.
Na de koffiepauze hield de heer Pardijs een inleiding
over „Bedrijfsorganisatie". Aan de hand van de L.E.I
rapporten bewees inleider met cijfers dat de bedrijfsuitkomsten over het boekjaar 1963—64 beduidenc
beter waren dan over 1962—63; alleen bij de legkippen was de uitkomst minder gunstig geworden.
De uitkomsten van de vijf beste en de vijf slechtste
bedrijven vergelijkend toonden de grote verschillen
in uitkomsten aan, wat voor een groot deel een gevolg
is van de bedrijfsvoering. Zo kwam inleider tot zijn
onderwerp „Bedrijfsorganisatie", wat betekent dat de
boer moet denken en rekenen. Dat wat voor de ene
som voordelig kan zijn is voor de andere soms minder voordelig of schadelijk.
Een geanimeerde bespreking volgde naar aanleiding
van vragen over inkuilen o.a. voordroogmethode,
maaikneuzen; maisbouw voor groenvoer werd door de
heer Pardijs aanbevolen.

GESLAAGD
Aan het St. Josefziekenhuis te Doetinchem behaalde
onze plaatsgenote mej. D. Mokkink het diploma
Ziekenverpleging A.

Damesondergoed uit licht-zacht-warm 'Draion'.
Panty: sterk, elastisch ribweefsel.
Maten 40 t/m 46,
vanaf 4".25
Camisole. De bustevorm is afgezet met fraai wit
kant.Exclusief jacquardpatroon. Maten 40 t/m 46,
vanaf 5.25
Ook verkrijgbaar met bijpassende slip.

KLAVERJASWEDSTRIJDEN
In café De Zon werden zaterdagavond klaverjaswedstrijden gehouden die werden georganiseerd door de
heer B. Schoenaker. Er werd met wisselende maat
gespeeld.
De eerste prijs werd gewonnen door de heer H. Zieverink met 8430 punten. De verdere uitslagen waren:
2. A. Hartman, 8418 punten; 3. H. Wonnink, 8032;
4. J. Doornink, 7922; 5. J. Oosterink, 7395;

FA. LOOMAN

LEDENVERGADERING DAMCLUB
Onder voorzitterschap van de heer C. Hesselink hield
de damvereniging D.C.V. in zaal Eskes haar algemene jaarvergadering. De ere-voorzitter de heer J.
Lammers werd speciaal welkom geheten.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J. F.
eerken, bleek dat de vereniging thans 26 senioren
en 7 juniorleden telt. De jeugdgroep staat onder leiding van de heer H. Wansink. De penningmeester de
heer B. Breuker deelde mede dat de financiële toestand van de vereniging redelijk goed is. De contributie zal evenwel verhoogd moeten worden.
Tot leden van de kascommissie werden benoemd de
leren P. van Ooyen, G. Hulshof en B. Nijenhuis.
Voorzitter C. Hesselink en penningmeester B. Breuker
werden bij acclamatie herkozen. De kampioen van
de onderlinge competitie mocht hierna uit handen
van de erevoorzitter de „J. Lammers-wisselbeker" in
ontvangst nemen. Het verheugde de heer Lammers dat
deze beker aan een jonge speler te beurt was gevallen.
Medegedeeld werd voorts dat de leden thans zijn verzekerd van huis naar clublokaal en eventuele wedstrijden in andere plaatsen. In verband met het 25jarig jubileum dat a.s. voorjaar zal worden herdacht
werd een jubileum-commissie benoemd. Mede voor de
jeugdafdeling en ter vervanging van wedstrijdmateriaal zal toestemming voor een verloting worden aangevraagd. Voor de leden staat er wederom een gongwedstrijd op het programma. Het traditionele bedrij f sdamtoernooi zal volgende maand een aanvang
nemen.

Raadhuisstr. l - Vorden - Telefoon 05752-1231
BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
In de A-klasse van de Onderlinge Biljartcompetitie
„de IJsselkring" moest het eerste viertal van „de Zon"
het hoofd buigen voor het bezoekende „Excelsior" II
(café Sesink, Baak). Het Baakse team stootte 7 punten
bij elkaar, de Vordenaren 2.
Kranenburg I deed het nu beter dan in de eerste
competitiewedstrijd; thuis wonnen Schoenaker c.s. van
„de Engel" I (café Rutten, Steenderen) dank zij winstpartijen van Th. Schoenaker en J. Schoenaker, terwijl
voor 't hoogste gemiddelde een punt extra werd toegekend, uitslag 5—4 voor Kranenburg I. Café Bloemendaal (de Kets) had vrij.
In afdeling B leed Kranenburg II een flinke nederlaag tegen den Elter I (café Jansen, Baronsbergen).
De thuisclub won met 8—1.
Op het programma staat thans: A-klasse: Ons Genoegen I, Baak—Kranenburg I en de Kets I—De
Zwaan I, Steenderen. De Zon I vrij.
B-klasse: Kranenburg II—Beuseker I, Steenderen en
K.O.T. H, Wichmond—de Zon II.
BENOEMD
Onze plaatsgenoot de heer J. W. G. Derksen, opzichter bij gemeentewerken alhier mocht een benoeming ontvangen als technisch opzichter B bij de dienst
van gemeentewerken te Woudenberg.

VOETBAL
Op het Vorden-terrein werd j.l. zondag de derde wedstrijd van het nederlaagtoernooi om de „J. Lammerswisselbeker" gespeeld. Vorden dat in de beide voorgaande wedstrijden ongeslagen bleef moest thans met
5—2 het hoofd buigen voor Ruurlo. Het was een verdiende nederlaag maar waarbij de Vordenaren gehandicapt waren door het niet meespelen van de
beide binnenspelers Buunk en Holsbeke. Zij werden
vervangen door R. Eggink en H. Hartelman.
In de eerste helft bood de thuisclub behoorlijk partij
en door een doelpunt van Mombarg nam Vorden na
15 minuten spelen met l—O de leiding. Nadat Ruurlo
de balans in evenwicht had gebracht was het R. Eggink die Vorden met een fraaie kopbal aan een 2—l
voorsprong hielp. Met de rust was de stand 2—2,
waarbij niet onvermeld mag blijven dat de bezoekers
een paar maal tegen paal en lat hebben geschoten.
In de tweede helft was Ruurlo ontegenzeggelijk beter
doch het duurde tot ruim tien minuten voor tijd alvorens dit overwicht in doelpunten tot uitdrukking
werd gebracht. Toen scoorden de gasten vlak achter
elkaar drie doelpunten waardoor de eindstand 2—5
werd.
Vorden II leed zondag tegen een technisch beter spelend AZC IV een volkomen verdiende 3—l nederlaag. Met de rust keken de Vordenaren reeds tegen
een 3—O achterstand aan. Na vijf minuten was het de
1.binnen die raak schoot, terwijl Velhorst even later
de bal in eigen doel knalde 2—0. Tien minuten voor
de rust moest Golstein opnieuw „vissen" bij een laag
schot van de r.half.
In de tweede helft was Vorden overwegend sterker
doch verder dan een doelpunt van Velhorst kwamen
de geelzwarten toch niet. Overigens voorkwam de
AZC-defensie tot tweemaal toe een doelpunt door de
bal binnen het strafschopgebied met de hand weg te
slaan, hetgeen de scheidsrechter niet zag of niet wilde
zien. De overwinning kwam echter terecht bij de ploeg
die het beste voetbal speelde en dat was AZC. Voor
Vorden II betekende dit de eerste nederlaag in dit
seizoen.
Voor a.s. zondag luidt het programma: Vorden I—
St. Joris I; Oeken II—Vorden II; Voorst IV—Vorden
III; Vorden IV—Zutphen VI; Vorden A—AZC B;
Steenderen A—Vorden B; AZC C—Vorden C; Be
Quick F—Vorden E; Soci B—Vorden F.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
RATTI-NIEUWS
De seniorenteams hadden j.l. zondag vrijaf.
Ratti A kreeg zaterdagmiddag op eigen terrein een
O—10 nederlaag te slikken van Voorst A, dat technisch de betere ploeg was. De rust ging in met een
O—4 voorsprong voor de gasten, waarna in de tweede
helft de achterstand nog groter werd en de bezoekers
uiteindelijk met O—10 de puntjes mee huiswaarts
namen.
Ratti B deed het beter en scoorde in de plaatselijke
ontmoeting tegen Vorden F liefst 11 doelpunten, eindstand 11—0.
A.s. zondag spelen alle senioren-ploegen. Het eerste
elftal gaat naar KJarenbeek, waar men in Pacelli I
een geduchte tegenstander gaat ontmoeten; Ratti II
blijft thuis en moet in staat worden geacht om het
bezoekende AZC VI uit Zutphen de puntjes afhandig
te maken. Het derde zal in de uitwedstrijd tegen
Hercules III zwaar geschut in stelling moeten brengen
om een gunstig resultaat te behalen. Deze laatste wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van Sportclub
Eefde.
ST. NICOLAASAKTIE VORD. WINKELIKRS
In café „De Zon" werd maandagavond een druk bezochte vergadering gehouden onder leiding van heer
G. Remmers ter bespreking van de komende St. Nicolaasaktie, van de Vordense Winkeliersvereniging.
Na gehouden bespreking bleek dat de winkeliers grootse plannen hadden opgezet voor deze aktie, waarvoor
enkele duizenden guldens aan prijzen waren uitgetrokken. De vlaggen gaan dan ook bij de aanvang
hoog in top. Zo kunnen plm. 100 personen in 1965
van een prachtige reis gaan genieten, met als hoofdprijs een „Droomreis" voor 2 personen van 9 dagen
volledig verzorgd compleet met zakgeld van ƒ 100.—
per persoon. Maar dit was nog niet alles. Ook diverse
Vordense verenigingen kunnen via deze aktie hun
precaire kaspositie verbeteren met een aangename
aanvulling van hun kasmiddelen. De aktie wordt van
16 november tot en met 5 december a.s. gehouden.
Zo kunnen diegenen die te Vorden hun inkopen gaan
doen medewerken aan een cultureel doel met bovendien de kans op een gratis reisje. Een van de hoogtepunten wordt natuurlijk weer de intocht van de goede
Sint op 21 november a.s.
D.C.V. II SPEELDE GELIJK
Het tweede tiental van de damclub D.C.V. heelt
:egen D.C.R. uit Ruurlo een 10—10 gelijkspel weten
:e behalen. De uitslagen waren: H. Zonneberg—
H. W. Esselink 0—2; Th. Westendorp—J. Norde
2—Q; G. B. Norde—C. W. Hesselink O—2; G. van
Laan—J. Wiersma 2—0; A. J. G. van Oorsprong—
I. van Dijk 2—0; P. B. Leusink—G. Hulshof O—2;
[i. Walgemoet—P. Roozendaal 2—0; B. J. Ankerim it—j. de Boer O—2; H. Eykelkamp—J. KI. Brinke
2—0; B. Smeenk—I. Romville 0—2.
BILJARTEN
K.O.T. startte in district Zutphen met gelijkspel
De Vordense biljartvereniging K.O.T. dat thans weer
uitkomt in het district Zutphen heeft in de eerste ontmoeting tegen Berkelbrug een 3—3 gelijkspel behaald.
In Klasse C II had K.O.T. II vrijaf,
n klasse C III behaalde K.O.T. III tegen Poorte IV
een royale 7—l zege.
K.O.T. IV verloor in klasse C IV met 5—3 van De
Hoven II.
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DE LINDESE
MOLEN
DOOR H. VAN DORSTEN

Foto:
H. J. Meulenbrugge
Spreekwoorden
Vele gezegden, spreekwoorden en verhalen hebben
betrekking op de bedrijvigheid van molen en molenaar. Ze bewijzen hoezeer het bedrijf en het beroep
steeds hebben gesproken tot de verbeelding, waaruit
de volksmond put. Ze stonden vroeger trouwens in
het middelpunt van het dorpsleven. De molenaar was,
evenals de burgemeester, de notaris én de schoolmeester, een centrale figuur. Hij werd onder anderen
snel op de hoogte gebracht van dorpsnieuws en bepaalde gebeurtenissen beeldde hij voor ieders oog uit:
door middel van de stand der molenwieken. Het
dagelijks nieuws was, om een molengezegde te gebruiken, „koren op zijn molen". Dat hij naast het
handhaven van molentradities in eerste en laatste instantie moest zorgen dat er gemalen werd, was zo
duidelijk als het spreekwoord: „Al gaande wint de
molen". En nu we toch aan de gang zijn nog deze:
„Aan een draaiende molen wast geen spinrag" en:
„Dit is 'n ander koorn, zee de mulder, en hij beet
op een muizekeutel", — maar dit werd ook van de
bakker wel gezegd.
Een krachtig werk
Sterke verhalen? De Lindese Molen staat op een hoge
bult, begroeid met morellen- en seringenstruiken. Die
hoge zandbult is door de boeren bijeengebracht, kruiwagen na kruiwagen, van het omliggende land. Ene
Wasseveld onder anderen was er bij, — mensen, wat
een zand! en wat een sterk werk! Zand en zweet van
de boeren: daar is de Lindese Molen om zo te zeggen op gebouwd. Hij verrees in het jaar dat in de
geschiedenis bekend zou blijven als het jaar van de
barre winter. Het jaartal staat trouwens op het rieten
dak uitgedekt: 1890. Toen stond de molen daar, hoog
en kantig in het land van Linde, als een teken van
kracht en volharding dat door geen stormen weersproken mocht worden: een centraal punt in het leven
van de woonstreek. En hij volbracht zijn aandeel in
de kalme, langdurige ijver-en-nijver dier dagen. Hij
zeilde door de jaren heen, bij tochtje of „labberkoelte"
topbespannen, bij stijve bries of „dikke oostenwind"
gezwicht tot „twee halven", bij storm met „blote
benen".
Wiekentaal
Als er geen zuchtje wind viel te bespeuren of, als er
aan de molen moest worden gewerkt, stond De Lindese Molen in de rechtstand: dat is met één wiek
recht voor de borst, en het betekende: korte rust of
(in noordbrabant) „wij kunnen werk gebruiken". Was
er een bruiloft of was in de familie van eigenaar of
mulder een kind geboren, stond de molen in de
Vreugdestand: dat is de buitenroê in de stand van de
Komende kortgezet. En als, om met het boek Prediker
te spreken, „de maalsters stilstaan" en „de rouwklagers gaan rond in de straten, — en de geest is
wedergekeerd tot God, Die hem gegeven heeft" —
dan werd de molen in de Rouwstand gesteld. En hij
stond stil in de Gaande, ten bewijze dat er een mens
was gegaan naar „zijn eeuwig huis", ten teken van
de vergankelijkheid des levens,
's Zaterdagsavonds, als de lange werkweek ten einde
was, zette de mulder ten leste de molenwieken overkruis of overhoeks, dat is in de stand van de Zondagsrust. Dan had ook de molenaar één dag pauze, hij
kon een keer uitslapen, hem was een kleine tijd gegeven voor bezinning, voor mijmering, herinnering en
vrede.

Tweede blad Contact
Herinneringen! — De bejaarde molenaar Antoon
Dieks van de Kranenburg, die vier-en-dertig jaren op
de Lindese Molen mulder was, heeft ze behouden,
én hij weet ervan te vertellen.
'k Zal 't zo doon, Dieks
Als Dieks zonder knechtje werkte, betekende dat, dat
hij zelf beneden de zakken moest aanbinden én boven
het luiwerk moest bedienen, dus: trappen lopen honderd uit. Daarom was 't wel eens makkelijk als er een
bezoeker beneden stond, die bereid was een hand uit
te steken. Eens, toen molenaar Dieks alleen boven
was, verzocht hij een boer een zak aan de lus te bevestigen:
— Hallo, Dorus, wi'j d'r mie effen een zak andoon?
Jawwè, jawwè Dieks, 'k zal 't zo doon.
Direkt of daalijk, Doors?
Direkt, 'k zal 't zo doon, Dieks!
Even later:
Hij'j de zak d'r al an, Dorus?
Nee, — mar noe zak 't doon!
De boer was aan de praat geraakt met een collega;
hij begon zeker al pratend gebaren te maken en wat
aan de lus te trekken. In elk geval, Dieks dacht „dat
de zak d'r noe wel anzat" en hij trok aan het luiwerk
dat door de molenas wordt bediend.
Het luizeel begon te lopen en daar kwam van beneden een schreeuw! nee, dat was geen schreeuw
meer, dat was een galm! Die boer gaf een galm af
van zo'n geweld, — alsof hij gestropt zou worden.
En hij werd ook gestropt, maar gelukkig niet aan de
hals, maar aan de duim. Terwijl hij gebaren maakte
met de duim in de lus, ging hij aan de duim de
hoogte in, galmend:
„Dieks! Doot mie los!" Los! Dieks los!"
Dieks zag de hand, hij zag het mouwboordje van de
blauwgestreepte boezeroen, de wat weggezakte mouw
van het kieltje, hij zag een zwarte pet op zich toekomen, daar zaten wat meelspatjes op, zeker van het
luizeel of van het zolderluik, — maar, wat moest hij
doen?
„Dorus!" riep hij tot de naderende pet, „Dorus! Ie
bunt noe zowat boven, ak oo noe naor beneden laot
zakken, zit oew doem d'r nog langer an. Maar ik
zal oe 't loek los doon, daj oe de kop in elk geval
neet stoot, Dorus!"
Toen Dorus boven was en het touw er af, toen begon
de duim wat blauwachtig te verkleuren en ook ietskes
op te zwellen, maar hij zat er toch nog aan, die duim.
„Kerel, kerel," riep Dieks vol bewondering, „wat
hij'j toch een aaklig sta^fei doom!"
Sylvesterstorm
't Gebeurde op een Oudejaarsdag. Het weer deugde
helemaal niet, de laatste tijd. Alle avonden was er
aan de einder, waar de karteling van de bosrand ophoudt, een melkkleurige schemer te zien geweest.
November en maart zij^fe uitstek de maanden van
de stormen, maar in decwRer kan het er ook spoken!
In de vroege ochtend, in het schemerdonker (van
december) trok de wind klagerig door de hekkens
van de Lindese Molen. De toppen van de bomen bewogen: daar geeft een mulder acht op. Dieks dacht
al aan „twee halven" op de wieken. Tegen de zonsopgang pleegt elke wind wat af te zwakken, evenals
bij zonsondergang. Ook nu. Daarna brieste hij weer
tamelijk fel op uit het westen, een dunne uitschietende
wind, met flardige, grijze wolken in het zuidwesten,
— daar konden wel eens buien opkomen, tegen de
middag, tegen de avond misschien . . .
Toon Dieks maalde die Oudejaarsdag vlijtig door.
Nu en dan ging hij naar buiten, liep over de belt
naar het kruirad, voelde de scherpe tocht langs zijn
wang scheren. Tegen de avond draaide de wind naar
het zuidwesten. Dieks kruide de molen ietskes om en
keek nog eens bezorgd om naar het zuiden. Daar
donkerde een zware bui; niettemin, — hij ging de
vang vieren: er moesten nog vier zakken vol gemalen
worden, dan was dit jaar volbracht. De molen kreeg
weer gang, weldra kantelden de wieken weer wenteling
na wenteling van het kruis. Tot twee halven gezwicht
trok hij krachtig en regelmatig. Vlug ging de molenaar de trappen op. Op d'Oudejaarsdag willen wij
liever bij de onzen thuis zijn dan alleen op een molen.
Het ging nu stilaan donkeren. Nog drie zakken. Dieks
dacht: het kon nog net voor die bui. Hij had buiten
kouwe handen gekregen en hield ze in het wolkige,
zachte meel dat warm van tussen ligger-en-loper in
de zak loopt. Een onbekend geluid deed hem opzien.
Werkte de molen, net als laatst, met een schuddende
steen? Onmogelijk! Dat had Ten Have grondig verholpen. De volgende ogenblikken gaven meer antwoord dan hem lief was. Het was de bui! De wind
gierde met toenemend geweld door de spruiten, geselde de flanken van de molen, deed de wieken zwoegen, 't Ging al langer hoe harder. Stof van jaren her
wolkte van de gebinten, van het spoorwiel, van de
doonsbalk. Rap als de gedachte was Dieks de trappen
af en buiten op de belt. Daar zag hij geen roe meer:
zo snel vluchtten de wieken voor de stormbui. Hij
greep naar de vang, trok, trok voorzichtig en af en
toe vierend. Maar rook begon uit de windluiken te
trekken. Rook en vonken! Hout op hout, zo snel gewreven, dat geeft vuur, wisten de wilden vroeger al.
De molen liet zich niet meer vangen. De mulder
liet de rem meteen los, rende naar het kruirad. Omkruien? Bij zulk vliegend weer? Gevaarlijk, onmogelijk nu. Komt de wind nu achter de wieken, zal hij
de op helling liggende molenas, die hij normaal pleegt
vast te drukken, van de peluw en uit de pensteen
lichten, zal hij de meer dan vier ton wegende molenas
met het wiekenstel en de hele kap met geweld doen
neerstorten, een ramp zou het zijn! Dieks raakte niet
in paniek, hij kon zich concentreren. Hij deed het

beste wat hij onder deze omstandigheden kon doen:
de steen volstorten. Zak na zak met haver werd geleegd en de aanvoer op de steen werd zoveel mogelijk
vergroot. Tijd om het veel te grove meel op te vangen
was er niet, het liep zo maar op de zolder. En terwijl
de molen zwoegde onder 't zwaarste werk dat hij
ooit te verstouwen kreeg, trok de mulder telkens
voorzichtig aan de vang. En zo van lieverlede lukte
het de op hol geslagen molen weer in de hand te
krijgen, hem te vangen en op de belt te verankeren.
Terwijl de bui uitraasde en een donkere Sylvesteravond aan de kleine ruiten stond, ging de molenaar
huiswaarts. Hij had er voor dit jaar schoon genoeg
van.
's Hemels gunst
Vraagt ge de Heer Ten Have naar De Lindese Molen,
geeft hij U zijn stereotiepe antwoord: „Ik ben maar
een oude molenbouwer, de Lindese Molen is niets bijzonders, maar 't zou natuurlijk heel mooi zijn als hij
weer opgeknapt kon worden". En de heer Klein Bleumink, directeur van de Coöperatieve Landb. Vereniging: Ons Belang, eigenares van de molen, praat z'n
mond niet voorbij als ge hem vraagt: „Wordt de
molen 't volgend voorjaar hersteld?" Het wiekenstel
is namelijk onlangs, wegens gevaar voor derden in
ons aller belang, van de kap genomen en de Lindese
Molen staat daar nu in het land als een deerlijk gekortwiekte vogel. Een molen zonder wieken is geen
molen meer, maar een misbaksel, minder dan een
mislukte silo. Indien ooit, is het bijzondere er aan nu,
dat een onbekende dichter er een molenpsalm op
schreef, een gedicht dat geurt naar kamfer en kerkboek-met-vergeelde blaren. Het rijm stond vroeger
boven de wagendeuren van de molen. Het is later op
het nevengebouw bevestigd:

onder de nylons.
Chic, flatteus
en elegant.
Duurzaam
door Resin
Anti-Ophaal-

DE WIND, EEN WONDER DOOR GODS MACHT,
drijft dezen molen door zijn kracht,
DOE GIJ UW GUNST, O HEMELHEER,
Op dezen molen dalen, Heer.
EN WILT HEM MET UW ZORG VERBINDEN,
Bewaar hem voor te felle winden,
VOOR ONWEER EN VOOR BLIKSEMSTRALEN,
die bergen treft en lage dalen,
MAAR DAT UW ZEGEN HEM BEWAAR,
tot voordeel van den eigenaar.

finish.
Verkrijgbaar
in de nieuwste
modekleuren
reeds vanaf 1.95
Vaxana's van

(Nadruk verboden)
TOP-KWALITEIT
mef poes

Wij brengen dit seizoen een keurkollektie
excMueve

Damessloffen
in

VASANA de kous met de 9 levens
Verkrijgbaar bij:
VORDEN
FA LOOMAN
Raadhuisstraat l
H. LUTH
Nieuwstad 4

Schotse ruiten
Fantasie
wevenit
assortiment
Composee's

L Schoolde»
VORDEN

KRIJGT U EEN
ANDERE WONING??
voor de inrichting daarvan naar

Fa. B. Lainmers
Woninginrichting
Vorden, telefoon 1421

Zo juist ontvangen
een grote partij

Fa. Luimes-Lammers - Tel. 1421

ZONDER
GRENZEN
is er een Lijzonder goed
adres: het onze! 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

rel. 755

VORDEN

Woningruil Vorden

Warm slapen
onder die heerlijke wollen
dekens

Geldig 29 okt. i/m 4 nov. 1964

Inlicht, bur. Contact

KOMT ZE BIJ ONS ZIEN
Doe GRATIS mee
aan het

Verloren

GERUWD, GESCHOREN
EN . . . ZUIVER WOL

VIVO-antwoord s p el
dat t/m 4 november 1964 dus nofl
1 week in de kleurrijke folder met
VIVO-aanbiedingen voorkomt.
Géén kosten. Géén koopverplichting.

een groene slip-over
zonder mouwen. Vermoedelijk bij het voetbalveld Vorden.
T. Eskes, Zutphenseweg C 71

10O% WOLLEN DEKENS

LAATSTE WEEK

150 x 230 f 46,50
180 x 230 f 67,50
in lichte en donkere kleuren.

met 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
VI V O - w a p e n b o e k j e s
elk ter waarde van ƒ5.-

LITS-JUMEAUX DEKENS
in de maten 200 x 250
Gewatteerde dekens
Terlenka- en Leacrildekens
Terlenka bedspreien

ledereen kan meedoen

RHEUMANELLA LAKENS
heerlijk warm en optisch wit, in l- en 2 persoons

OOK DE T R O U W E
SPAARDERS VAN
VIVO-PLUSPUNTEN
profiteren extra van deze
Najaarsactie, want VIVOLA
geeft aan allen, die vóór 13
november 1964 nevenstaand
pakket nr. 111 OF nr. 112 bij
de VIVO-kruidenier bestellen

GRATIS 100
VIVO-WAPENTJES

RHEUMANELLA SLOPEN
• Kapokmatrassen
• Polyestermatrassen
VIVOLA-pakket nr. 111
3 stuks 1 pers., 150x120 cm.
Vergelijkbare winkelwaarde ƒ21.50
f 18.PLUSPUNTENPRIJS
VIVOLA-pakket nr. 112
3 stuks 2 pers., 170 x 230 cm.
Vergelijkbare winkelwaarde ƒ
f 21.PLUSPUNTENPRIJS

GEKLEURDE
FLANELLEN
LAKENS
mooie pasteltinten
n.l. rose, geel of
blauw, naar keuze

Deze week: FLANELLEN LAKENS
150 x 230 f 5,95

180 x 230 f 6,95

ZIE ETALAGE

H.LUTH
Nieuwstad

Wie ruilt mijn kleine,
zonnige woning in de
Burg. Galléestr. voor
een grotere woning in
Vorden. Lief huisje
voor bejaard echtpaar.

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

Vorden

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen

hypotheken
en financieringen
Gevestigd

VIVO kruideniers:
A
< KISTEMAKER-OPLAAT, WilWnborch
SCHOENAKER, Kranenburg ~ FR» KRUIP, 't Hoge

Zo slaapt u goed
Een half uurtje van te voren
even inschakelen. Dan komt
u in een warm en droog
bed. 's Nachts regelt u de
warmte zelf of dit gaat
automatisch.

Wie in de

Kinderboekenweek
van 31 okt. - 7 nov. 1964
boeken koopt voor f 4.50 of meer
krijgt het boekje

De Blauwe Boekanier cadeau

1830

Kom eens praten, wij hebben plaats voor:

% Leerling- en aankomende
draaiers
• Idem bankwerkers
• Prima ongeschoolde krachten
Voor prima krachten hoog loon bij goede
sociale voorzieningen.

Kom kijken bij
Uw elektrisch
verwarmde deken

Boekhandel HIEIBRINK

kan worden een l- of
2 persoons bovendeken,
een 2 persoons deken met
persoonlijke warmteregeling,
een l- of 2 persoons onderdeken.

G. Emsbroek en Zn. cv

SPORTMODE
VRIJETIJDSKLEDING
OOOOOOOOOOOOOOOOQ

Nylonjacks, gestikte ruiten, aan beide kanten te dragen,
met heerlijk warme isothermyl gevoerd, moderne kleuren.

Hoogst
modieus

En daarbij passen de vlotte pantalons van soepel Helanca, in vele nieuwe kleuren.

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel
tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
Zoekt u voor uw geld
een

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Zeer mooie sjaals in wol en zijde.

Weulen Kranenbarg

leet aparte combinatie.
Zwart suède met zwart leer Sierlijk hoge hak.

A. Jansen - 't Schoenenhuis

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

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Suède lederen ski-wanten, sterk en warm.

22.90

5'/ 2 % rente

Echte Noorse wollen sokken en kousen, van het
Noorse fabrikaat JANUS.
Truien, vesten, pullovers, twinsets in wol of draion,
schitterende kleuren en dessins.

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Hanen f 1.60 per % kg
Kippen f l .25 per l/2 kg

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

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

De Speciaalzaak

Bestel vroegtijdig
uw

inn?

Daarnaast zijn er verschillende maten,
kleuren en prijzen.
U kunt ze zien en inlichtingen
vragen bij

GEMS M E T A A L W E R K E N N.V.
Vorden, telefoon 05752- 1546

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willcms, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Martens
Wapen- en Sporthandel — Zutphenseweg 15a

Vraagt inlichtingen.
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57
PASFOTO S voor
balf één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

