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A.B.T.B.

Het onderwerp voor de ontwikkelingsavond van de
plaatselijke A.B.T.B., J.B.B, en Boerinnenbond „St
Martha" was ook ditmaal zeer actueel nml. „Planolo-
gie en uitbreidingsplannen van Vorden", met als spre-
ker de heer G. J. Wuestenenk, wethouder van Vorden.
Deze avond werd gehouden in zaal Schoenaker en
voorzitter dhr. A. Zents, van de A.B.T.B., was ver-
heugd velen te kunnen verwelkomen. Namens de or
ganisatie wenste spr. op deze eerste bijeenkomst van
het nieuwe jaar allen een Zalig Nieuwjaar toe en sprak
de hoop uit, dat 1964 voor de gezinnen en de bedrij
ven ook een voorspoedig jaar mocht zijn.
Wethouder Wuestenenk hield hierna een interessante
inleiding over de „Planologie" en uitbreidingsplannen
van Vorden". Er bestaan 3 soorten plannen: gemeente
plannen, streekplannen en het Nationale Plan (van de
Rijksdienst).
De gemeente mag geen plannen maken of ze heeft re
kening te houden met de beide andere plannen. Meestal
komt de landbouw er niet al te best af en is het ook
niet te verwonderen dat er grote tegenstellingen heer
sen tussen de landbouw en de rest. Steeds opnieuw zal
er grond beschikbaar moeten komen voor de uitbrei-
ding. In 1960 werden er in de provincie Gelderland
665 ha grond gebruikt voor allerlei doeleinden, terwijl
dit in 1961 reeds 840 ha bedroeg.
Ook de recreatie wordt steeds belangrijker, wat is ge-
bleken toen voor enige jaren de Gemeente Arnhem
uitbreidde in de richting Zuid en hier vele ha kostbare
cultuurgrond (tuinbouw) ten offer vielen aan de wo-
ningbouw; de Veluwezoom aan de Noordzijde der stad
werd gespaard ten behoeve van de recreatie.
T.a.v. het Nationale Plan zeide spr. dat dit veelal gro-
tere gebieden omvat o.m. het Delta-plan, de Europoort,
de Randstad Holland e.a. Evenwel moeten de lagere
organen, die planologie willen plegen altijd met dit
Nationaal Plan rekening houden.
Vervolgens besprak de heer Wuestenenk de uitbrei-
dingsplannen der gemeente. Hier kennen we 2 plannen
t.w. het plan in hoofdzaak en het plan in onderdelen.
Het eerste betreft de gehele gemeente en het laatste
het dorp. Een uitbreidingsplan wordt voor vele jaren
vastgelegd en men moet overal terdege rekening mee
houden. Partiële wijzigingen komen wel eens voor, o.m.
thans met het kampeercentrum te Vorden.
Spr. besprak vervolgens de totstandkoming van het
uitbreidingsplan, waarbij diverse instanties zijn betrok-
ken.
Met betrekking tot de drie woonkernen in de gemeente
Vorden t.w. Kranenburg, Medler en Linde, deelde spr.
mede, dat hier nog wel een kleine uitbreiding zal kun-
nen worden toegestaan. Van hogerhand wordt er even-
wel steeds meer naar gestreefd om de bebouwing in de
kleinere woonkernen te weren. Ook op de landgoede-
ren mogen geen nieuwe boerderijen meer worden ge-
bouwd, maar mogen de bestaande wel worden gemo-
derniseerd of uitgebreid. Voor villabouw moet er min-
stens 2 ha grond aanwezig zijn, terwijl men eisen stelt
aan de kubieke meters inhoud.
Met betrekking tot de mannelijke beroepsbevolking in
de agrarische sector in de prov. Gelderland deelde spr.
mede, dat deze in 1960 t.o.v. 1947 met 1/3 deel was
afgenomen. Per jaar neemt het aantal bedrijfshoofden
in onze provincie met 400 af; dit heeft o.m. tot gevolg
dat men zegt, dat het" niet nodig is dat er op 't platte-
land wordt gebouwd. Er wordt ook doelbewust naar
gestreefd om de agrarische gebieden vrij te houden
voor de landbouwende bevolking.
Spr. behandelde hierna aan de hand van kaarten het
plan in onderdelen en het plan in hoofdzaak van de
gemeente Vorden en deed hierover interessante mede-
delingen. Spr. benadrukte aan het slot van zijn inlei-
ding nog, dat het voor een goede exploitatie nodig is,
dat de gemeente de beschikking heeft over de gronden
in het uitbreidingsplan o.m. met betrekking tot het
bouwrijp maken, e.a.
Na de pauze volgde er een geanimeerde gedachtenwis-
seling en werden er verschillende vragen gesteld o.m.
over de verlichting, het uitbreidingsplan voor de Kra-
nenburg, de verharding der Eikenlaan.
De voorzitter dankte de heer Wuestenenk voor zijn dui-
delijke en interessante uiteenzettingen, die met veel be-
langstelling werden gevolgd. Hij bood als blijk van
waardering een rokertje aan.

Bronch i letten
Hoestdrank in tab l et vorm. 95ct

DAMMEN

Het eerste tiental van de damclub DCV kreeg vrijdag-
avond in een spannende wedstrijd onverwacht een
11—9 nederlaag te slikken van Denk & Zet uit Dinx-
perlo. De ontmoeting werd in zaal Eskes te Vorden
gespeeld.
De gedetailleerde uitslagen waren: P. van Oyen—H.
Luimes l—1; B. Nijenhuis—G. Leuser 2—0; J. Oukes
—K. Walter O—2; A. van Ooyen—J. Heezen O—2;
J. F. Geerken—J. Lammers O—2; D. Klein Bramel—
Th. de Jonge 1—1; B. H. Breuker—G. Heezen 2—0;
H. Esselink—B. Heersink O—2; H. Wansink—J. Reu-
sink l—1; G. ter Beest—A. Plucker 2—0.
De Vordenaren hebben uit de 9 gespeelde wedstrijden
11 punten behaald. De strijd om de bovenste plaats gaat
hier tussen DVD I uit Doetinchem, ADC II uit Aalten
en Vadac I uit Varsseveld.

KERKDIENSTEN zondag 2 februari.
Herv. Kerk

9.50 uur Dr. A. v. d. Hoeven, Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen, Hl. Avondmaal.

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

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

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

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Vrijdag waren 79 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was kalme handel; prijzen van
f90.- tot f 105.—.

Burgelijke stand van 22 t. m. 28 januari
Geboren: z.v. H. J. Pardijs en A. Sok; d. v.
J. Schotsman en B. Koopman; z. v. F. H.
M. Kruip en J. I. Hofsté op Bruinink.
Ondertrouwd: Geen.
Getrouwd: Geen.
Overleden: H. J. Ifeijtstege, m. 67 jaar.
echtg. v. W. Dommerholt; W. C. Camper-
man, vr. 76 jaar, echtg. v. G. J. Assink;
G.'M. E. Weenink, m. 83 jr. echtg. v. G.
E. Bensink.

VOETBAL

Voor a.s. zondag staat voor de vierde keer de voetbal-
wedstrijd Vorden I—Steenderen I op het programma.
Het is te hopen dat er eindelijk weer gespeeld zal kun-
nen worden.
Voor de thuisclub wordt het een zware opgaaf om winst
uit de ontmoeting tegen Steenderen te behalen en een
gelijkspel /ouden wij al een prachtig resultaat vinden.
Vorden III gaat zondagmorgen in Zutphen op bezoek
bij Zutphania III. Het vierde elftal speelt eveneens
zondagmorgen een uitwedstrijd en wel tegen Sp. Brum-
men VI. Het tweede elftal heeft vrijaf.

A.s. zondag 2 februari

JEUGDDIENST
Voorganger:
Dr. A. van der Hoeven
Aanvang samenzang om 9.50 nor.

„CHINA: EEN REUS ONTWAAKT"

Over bovengenoemd onderwerp sprak op uitnodiging
van de Afdeling Vorden van de Bond van Plattelands-
vrouwen, de G. Mij. van Landbouw, de B.O.L.H. en
de B.O.G. Majoor v. d. Veer uit Brummen.
De opkomst was goed.
Nadat de heer A. G. Mennnink de spreker had welkom
geheten vertelde de heer v. d. Veer op zijn eigen wijze
over de verhouding tussen Rusland en China. Vooral
het ontwaken van dat zeer grote land werd op de voor-
grond geplaatst.
Na de pauze werd een aantal vragen op duidelijke wijze
door spreker beantwoord.
De heer J. Pardijs dankte aan het slot de heer v. d.
Veer voor zijn leerzame en boeiende uiteenzetting.

BIOSCOOP

Zondagavond wordt er een^fcveedse film gedraaid, die
hel sexuele leven van de jo^c mensen op openhartige
wij/e behandelt. Het is een waarschuwing voor de jeugd
om niet roekeloos met de liefde om te springen en de
slotsom is dat alleen in het huwelijk plaats is voor ge-
slachtelijke omgang.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman - Dorpsstraat - VORDEN

uui huis
t/u/ leven

i/y hebben ideën
om van uu huis
'n thuis -te maken

,HET BINNENHUIS", hét a d r e s v o o r b e t e r e w o n i n o i n r i c h t i n g

VOLLEYBAL (dames)
Ook bij het begin van de tweede competitiehelft schijnt
het damesteam van de Kraanvogels uit Vorden hoge
ogen te willen gooien.
Maandagavond waren zij te gast bij Wilhelmina 3 te
Zutphen, welke ontmoeting werd gespeeld in de zaal
aan de Kattenhaven. Het werd een pittige en spannende
strijd, welke door de Vordense dames uiteindelijk met
2—l werd gewonnen.
Op 14 februari spelen „De Kraanvogels" hun volgende
ontmoeting in de Steeg tegen het sterke RAS I (dames).

KOLLEKTE MEMISA

Naar we vernemen heeft de onlangs gehouden kollekte
voor de Memisa (de Medische Missie-Actie) alhier ruim
ƒ 180,— opgebracht.

GESLAAGD

In Deventer slaagde onze plaatsgenoot, de heer H.
Bosch voor het praktijkdiploma Ned. Handelscorres-
pondentie.

CARNAVAL • Nog 11 dagen

Een kamer met cachet..

een bankstel
Kijkt u eens in onze etalage's;
een greep uit onze kollektie
BANKSTELLEN
hebben wij g e ë t a l e e r d in

• Modern

• Semi-modern

• Klassiek

Ieder bankstel met volledige
garantie en de prijs valt NU
nog mee.

KIES UIT
VELE

KIES BIJ

JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND

In de strijd om het jeugdkampioenschap van Gelder-
land was zaterdagmiddag te Arnhem voor de vertegen-
woordigers van district Oost geen succes weggelegd.
H. J. Klein Kranenbarg uit Wichmond kan het nl. niet
bolwerken tegen G. van Ark uit Kierden, terwijl Eek-
huis het onderspit moest delven tegen P. Schrijver uit
Velp.
De stand luidt momenteel: 1. Th. Braam (Haalderen)
5 gespeeld - 9 punten; 2. T. van Beek (Bennekom) 4—8;
3. en 4. J. van Loon (Velp) en P. Schrijver (Velp) 5—7;
5. en 6. G. van Ark (Hierden) en E. Braam (Haalde-
ren) 4—6; 7. H. J. Klein Kranenbarg (Wichmond)
5—6; 8. A. J. van Lavieren (Ochten) 5—3; 9. B. J.
Eekhuis 5—2; 10. en 11. H. Aalderink (Huissen) en
W. Mechels (Huissen) 5 gespeeld - l punt; 12. H.
Kamphuis (Hattem) 4 gespeeld - O punten.
Zaterdag a.s. speelt Klein Kranenbarg tegen koploper
Th. Braam. Eekhuis heeft A. J. van Lavieren als tegen-
stander.

RATTI-NIEUWS

De verwachtingen van het voetbalminnende publiek
zijn voor a.s. zondag weer hoopvol gespannen. Zal het
vriezen of zal het dooien? Momenteel lijkt het er op,
dat het komende weekeinde de voetbal eindelijk weer
zal gaan rollen en het volledige programma kan wor-
den afgewerkt. Door de Bond is het aanvankelijk voor
zondag 26 januari j.l. vastgestelde programma zowel
voor de amateurs als de semi-profs opgeschoven naar
zondag 2 februari.
In de 2e klas is Ratti I nog vrij en kan deze vrije zon-
dag mooi benutten om in conditie te blijven door het
spelen van een vriendschappelijke ontmoeting.
Het tweede elftal gaat de lange reis naar Giesbeek
ondernemen tegen RKGVV 3. Ratti 2 staat op de rang-
lijst niet erg rooskleurig en kan de puntjes best gebrui-
ken. Tegen het derde team van Giesbeek, dat eveneens
in de onderste regionen vertoeft moet dit toch moge-
lijk zijn?
Ratti 3 speelt na een lange rustperiode weer thuis te-
gen Zutphen 5 en kan ook hier succes behalen. Van de
junioren speelt alleen het A team in Zutphen tegen
Zutphania B. Beide teams hebben 8 wedstrijden ge-
speeld, doch de Zutphenaren staan l punt boven Rat-
ti A. Een gelijkspel zit er wel in, jongelui! Het B team
is vrij.

Voor meisjes

JUCHTMOLIERE
• buigzaam

-•lange levensduur

maten 30 t.e.m. 35

Natuurlijk bij:

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist De Schoenenspecialist



7 Is goed en . . .
niet duur bij de VIVO!

NYLONS
CD. NUR-DIE

per paar

met 60 wapentjes

PEREN OP SAP
literblik

KERSEN OP SAP
pot 3/4 liter

SINAASAPPELEN
8 stuks

RODE BIETEN
pot 3/4 liter

GEBRADEN
GEHAKT Bij 150 gram 10 wapentjes

Deze aanbiedingen zijn geldig van 30 jan. t/m 5 febr.

VERKRIJGBAAR BIJ

2.95

O.99
1.39
1.OO
O.52

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS
VIVO kruideniers:
óteed» „afte,: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborcl
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/t Hoge

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

DEZE week Spar thee en theebuiltjes
DUBBEL zegels =-• 20% korting

zegelvoordeel
l blik Capucijners samen met

l jampot augurken slechts 139 et 14 et
100 gram Verse snijworst

en 100 gr gek. Geld. worst NU 109 et 11 et
100 gram Tongkaas

en 100 gram leverkaas samen 109 et 11 et

Voor de kinderen:
3 oranje knotsen

en 3 oranje zuurstokken samen 28 et 3 et

l pak Sprits 80 et 16 et
1 zak Hazelnootkrokant 49 et 10 et
2 pak Siam rijst extra 120 et 24 et
l pot Chocoladepasta 98 et 20 et
l pak Cacao 52 et 10 et

6 Repen 98 et 20 et
200 gram Boterhamworst 72 et 14 et

l Gelderse rookworst 124 et 25 et
250 gram Veluwse ruitjes (koekje) 59 et 6 et
l zak Biesjes (koekje) 75 et 7 et
200 gram Bonbons 98 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Winterexcurs ie
G.M.v.L. - B.O.G.
afdeling Vorden

Leden, die'wensen deel te nemen aan
de bezichtiging van het 70 ha grote
hypermoderne, nieuwgebouwde

LANDBOUWBEDRIJF van de heer

Heemskerk te Herwijnen
(Tielerwaard)

op dinsdag 3 maart a.s., gelieven zich
op te geven vóór 7 februari bij één
der bestuursleden.

Vertrek v.m. 8 uur, terug n.m. 5 uur.

De besturen.

Herziening Uitbreidingsplan
in onderdelen der gem. Vorden 1962

Het hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat
Gedeputeerde Staten van de provincie Gel-
derland bij hun besluit van 6 januari 1964,
nr. 168/142-3306, goedkeuring hebben ver-
leend aan de bij besluit van de Raad dezer
gemeente dd. 24 oktober 1962, nr. 14,
vastgestelde

„Herziening van het uitbrei-
dingsplan in onderdelen met de
bebouwingsvoorschriften der
gemeente Vorden 1962'%

'zulks met uitzondering van het met rode
omlijning aangegeven gedeelte van het plan,
aan welk gedeelte de goedkeuring is ont-
houden.
Deze herziening van het uitbreidingsplan in
'onderdelen ligt in uitvoerige kaart uitge-
werkt met bijbehorende toelichting en be-
bouwingsvoorschriften, ter secretarie dezer
gemeente voor een ieder ter inzage.
Belanghebbenden, die bezwaren tegen de
herziening van het uitbreidingsplan in onder-
delen bij de gemeenteraad hebben ingediend,
kunnen tegen het verlenen van de goed-
keuring binnen één maand na heden bij de
Kroon beroep instellen.

Vorden, 30 januari 1964.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
van Vorden,

VAN ARKEL

RESTANT

jongens- en meisjesjassen

anoraks, monty-coats

deze week nog voor SPOTPRIJZEN!

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Nulsgebouw - Vorden
GROOT

carnavalsbal
op zaterdag 1 februari a.s.
Ook gecostumeerd.

Aanvang 7 uur.
Muziek: ,,The Nutcrackers''

Zondag 2 februari

D A N S E N
Zaal WINKELMAN - Keijenburg

Aanvang 7 uur.

Ook bij nat koud weer doet uw
elektrische verwarmingsdeken goede
diensten. Uw bed is dan:

Voorverwarmd
Dus droog
U slaapt warm
Volkomen veilig
U regelt de warmte zelf

Een ELEKTRISCH VERWARMDE
DEKEN kunt u in één- of tweepersoons
nemen, in verschillende uitvoeringen,
kleur en prijs.

Al voor f 57.— slaapt u warm.

G. Emsbroek
Zutphenseweg 5

telefoon 1546

GEVRAAGD op Boekhoudbureau

vrouwl. kantoorbediende
Mulo-diploma niet vereist

Eigenhandig geschreven sollicitaties
te richten aan

. W. KLEIN LEBBINK
astingconsulent - Dorpsstraat 40, Vorden

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 2 februari» 8 uur

MOGEN WIJ ZWIJGEN
(Gefahren der Liebe)

met: Doris Svendlund - Per Oscarson

Een Zweedse voorlichtingsfilm, die in
alle openhartigheid de problemen der

sexuele liefde behandelt.

Toegang 18 jaar

Pijp

roken

gezonder roken!!
Bent u al rijp voor de pijp? Probeer 't eens,
het zal u best bevallen. Wat u slechts nodig
heeft, is EEN GOEDE PIJP. rookgenot voor
lange tijd en een pakje fijne rooktabak.

Bij ons zowel in

pijpen en tabak
een ruime keuze

SIG.MAG. D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

Siemerink
Vorden

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Eet nu KIP
f 1.30 per H kg

Poeliersbedrijf „ROVO"
tel. 1283 - tel. 1241

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal

Gedurende deze maand
geven wij

20% korting op
Chem. reinigen, en Verven.
Profiteert van deze unieke

aanbieding.

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weiilen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

f7.65 per fles

KEUNE



Met grote vreugde
geven wij kennis van
de geboorte van onze
zoon

Derk
(Dik)

H. J. Pardijs
A. Pardijs-Sok

Vorden, 22 jan. '64.
Julianalaan 27.

Geboren:

Koen

op maandag 27 jan. '64.

Zijn doopnamen zijn:

Koenraad Paulus
Maria

F. Kruip
J. Kruip-
Hofsté op Bruinink
Stef

Vorden, 't Hoge 58,

Wegens sterfgeval
a.s. Vrijdag

de gehele dag
gesloten

fa G. M. E. Weenink
6 Zoon

Gevraagd flink dag-
meisje. Verheul, Kor-
te Beukerstraat 6.
Telef. 2521, Zutphen

Mevr. Nienhuis, Wil-
helminalaan 24, Vor-
den, vraagt wegens
huwelijk tegenw., flink
meisje voor d. en n.
weekend vrij. Aanm.
zaterdag l febr. nè 2
uur en zond. 2 febr.

Thuiswerkers(sters)
gevraagd, schriftelijk
inlichtingen bij
TRICOLEUR E.S.,

Noorderstr. 59, Am-
sterdam. Een geldige
postzegel van 50 et
voor toezending ge-
gevens insluiten.

TE KOOP: 4 clubjes,
l rond tafeltje, met
kleedje, dressoir, alles
g.o h., ook afzonderlijk.
L. G. Bekker.
Almensew. 24, Vorden

TE KOOP: huishoud-
kachel, wringer met
bok en een elektrische
motor, 2 PK.
E, Pardijs, Lange End

Te koop: prima haard
en oliehaardkachel met
carburator, 15 Itr tank

4 mtr asbestpijp.en
Tevens een gierpomp.
Mevr. Gies, Almense-
weg 2, Warnsveld (bij
kruispunt Lochemsew.)
tel. 0675 1 -247.

OLIEKACHELTJE
enWRINGERtekoop
Na 5 uur
Prins Bernhardweg 10

TE KOOP:
Gebruikte bromfietsen
l Solex '63, l Batavus
Whippet 1963. l Rap
imperial 1962, l idem
1961, l idem 1960, l
Berini M 21, l Puch.

A. G. TRAGTER
telefoon 1256, Vorden

r\' - 'n
^ Zaterdag l febr. hopen onze lieve ^
W ouders, grootouders en kinderen

X L. G. Lenselink
en

B. Lenselink-te Brake

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen, kleinkind
en ouders.

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

Vorden, jan. 1964.
Mossel, D 109.

Na een langdurig, doch moedig gedra-
gen lijden, ging heden van ons heen.
mijn lieve vronw, onze lieve moeder
en oma

Jantje Goldenbelt
echtgenote van C. van Floresteijn

C. van Floresteijn
Vorden: J. A. Kerkziek-Buunk

C. H. Kerkziek
Hansje

AALTEN. 23 januari 1964.
Damstraat 8.

De teraardebestelling heeft maandag
27 januari op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.

Heden overleed, zacht en kalm, na
een geduldig gedragen lijden, onze
geliefde man, vader en grootvader

Hendrik Jan Muijtstege

echtgenoot van W. Dommerholt

in de ouderdom van 67 jaar.

Uit aller naam:
W. Muijtstege-Dommerholt
Kinderen en Kleinkinderen

Vorden, 26 januari 1964.
A 342.

De begrafenis zal plaats hebben op
donderdag 30 januari om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, zacht en kalm, mijn
geliefde echtgenote

Wilhelmina Christina Camperman
echtgenote van G. J. Assink

in de ouderdom van 76 jaar.
G. J. ASSINK

Vorden, 27 januari 1964.
D 105
De teraardebestelling zal plaats hebben
op donderdag 30 januari om 12.45 u.
op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, na een kortstondige
ziekte, mijn lieve man, onze lieve
vader, behuwd- en grootvader

Gerrit Marinus^Engelbertus Weenink
echtgenoot van G. E. Bensink

in de ouderdom van 83 jaar.

G. E. Weenink-Bensink
H. A. Weenink
J. Weenink-de Vries
A. J. Jeulink-Weenink
A. J. Jeulink
en kleinkinderen

Vorden, 28 januari 1964.
Zutphenseweg 11.

De teraardebestelling zal plaats vinden
vrijdag 31 januari om 14 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed onze lieve grootvader

Gerrit Marinus Engelbertus Weenink
in de ouderdom van 83 jaar.

Gerrit en Ab.

Vorden, 28 januari 1964,

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week

donderdag 6 februari 1964

om 2.15 uur in de koffiekamer
van het NUTSGEBOUW

Ds. Jansen zal vertellen.

A.s. zondag 2.30 uur

~" Vorden l -
Steenderen 1

Telefonisch aangesloten

*Q* onder .r. 1755

VAN HAMOND's Oliehandel

DE FLES MET
13 kg BUTAGAS

Inlichtingen en gasverkoop Hoofddepot:

G.EMSBROEK «Zn. c.v. • Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546

SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker. C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109. tel. 6718
A. J. Oldenhave. Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink.
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram boterhamworst 80 et
200 gram zure zult 80 et
200 gram ontbijtspek 80 et
200 gram fijne snijworst 80 et
500 gram fijne rookworst 250 et
Erwtensoep per liter 120 et

Door vergroting van onze

DIEPVRIES
zijn we weer in staat nieuwe klanten
aan te nemen. Geef u spoedig op.

M. Krijt, Dorpsstraat

Duurder...
Neen, goedkoper
GROTE
AFSLAG

Meikersen op sap

Appelmoes van Goudreinetten

Doperwten

Margarine

voorheen 139 NU 98 etGrote pot meikersen op sap
Appelmoes van goudreinetten

per pot van 600 gram NU 42 et
Litersblikken doperwten middel voorheen 79 NU 59 et
Litersblikken doperwten fijn voorheen 112 NU 89 et
Margarine, volledig gevitamineerd NU 4 pakjes 98 et

Verleden week moesten wij velen teleurstellen.

Daarom op verzoek nog één week:
De beste koffie, van een bekende branderij

250 gram 148 et

Bovendien bij 2 pak pracht kop en schotel voor 25 et

Vitella instantpudding 3 pakjes 99 et
Chocolade-margarine 2 pakjes 98 et
2 doos wrijf was van 140 voor 109 et
Closetpapier NU 4 dikke rollen voor 49 et
Brunetta-wafels 200 gram 55 et

Chocolade-boterhamkorrels
Vruchtenhagel
Honigs aroma
A.J.P. pudding
Grote rollen eierbeschuit

200 gram 29 et
200 gram 35 et

NU per flacon 39 et
5 pakjes 89 et

2 rollen voor 69 et
Appelsap NU 2 grote flessen voor 129 et
Diverse soorten jams per pot 65 et

DE STUNT van de week. Bij elke kilo suiker:

250 gr koekjes (keuze uit 4 soorten) slechts 49 et

De mooiste schouderham
Boerenmetworst
Snijworst

150 gram 98 et
200 gram 98 et
200 gram 98 etönijworst . zuu gram yo et

250 gram Ant. Hunink's rookworst
en 500 gram zuurkool NU voor 129 et
Nog één week: 500 gram mooie rozijnen 69 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

HLH* Adverteerders*
Mogen we nog eens dringend ver-
zoeken uw advertenties voor Contact

reeds op maandag te bezorgen?

Te koop i.g.st. zijnde
DROOGVOEDER-
BAK voor varkens en
"n nog nieuw RAAM-
KOZIJN. G. J. Maal-
derink, Almensew. 46,
Vorden, tel. 1535.

Te koop een partij
BRANDHOUT, bij
het Herstellingsoord,

Te koop zware eiken
GRAAF- en KLOP-
POSTEN. H.Rietman
Boshuis, Vierakker

Blaupunkt
Philips TELEVISIE

De Olympische winterspelen zijn gestart.

ZIE DEZE SPORTEVENEMENTEN via de T.V.

Laat u adviseren door:

* P. Dekker
VORDEN Telefoon 1253



PERSOONLIJKE DAMKAMPIOENSCHAPPEN
DISTRICT OOST

De Vordense deelnemers aan de pers. damkampioen-
• schappen district Oost, die momenteel in café-restau-
rant Koek te Doetinchem worden gehouden, doen het
tot dusver vrij aardig.
Nijenhuis slaagde er zaterdag tijdens de derde ronde
in om zijn gedeelde eerste plaats in Groep I van de
Hoofdklasse te behouden door remise te spelen tegen
H. Penterman uit Doetinchem. Hetzelfde resultaat be-
haalde P. van Ooyen tegen J. Steenhuis uit Varsseveld.
De uitgestelde partij uit de tweede ronde tussen P. van
Ooyen en H. Penterman werd eveneens deze week ge-
speeld, doch hier moest de Vordenaar zijn meerdere
erkennen.
In Groep II van de Hoofdklasse kwam A. van Ooyen
zaterdag zeer verrassend voor de dag door de Doetin-
chemer H. van Til te kloppen.
In Groep 111 van de eerste klas bewees B. Breuker op-
nieuw dat hij de laatste tijd in een goede vorm ver-
keert (hetgeen bij de clubcompetitiewedstrijden met
DCV dit seizoen zeer duidelijk is bewezen). De Vor-
denaar versloeg nu H. Kraay uit Zutphen.
In de tweede klas, Groep I, moest Wesselink het onder-
spit delven tegen H. v. d. Plaats uit Winterswijk. In
Groep II zal de partij tussen onze plaatsgenoot Dim-
mendaal en H. J. de Lange deze week toch nog ge-
speeld worden. In eerste instantie was deze parij regle-
mentair door Dimmendaal gewonnen, omdat de Lange
niet was opgekomen. Dimmendaal heeft zich echter
bereid verklaard deze partij alsnog te spelen.
Bekijken we in de diverse groepen de stand dan zien
we dat in de Hoofdklasse Groep I B. Nijenhuis uit
Vorden, J. Steenhuis, Varsseveld en A. Holterman,
Doetinchem met 4 punten uit 3 partijen de leiding heb-
ben; 4. H. Penterman, Doetinchem 3 uit 3; 5. Th.
Westendorp, Ruurlo 2 uit 3; 6. P. van Ooyen, Vorden
l punt uit 3 partijen.
In Groep II staan J. Heyink, Hengelo en J. Lammers,
Zutphen met 4 punten uit 3 partijen bovenaan; 3. en 4.
H. van Til en J. Lansink uit Doetinchem 3 uit 3; 5. en
6. A. van Ooyen, Vorden en J. Haytink, Laren 2 uit 3.
In de eerste klas, Groep III, luidt de stand: 1. B. Breu-
ker, Vorden 4 punten uit 2 partijen; 2. J. Wevers, Aal-
ten 3 uit 2; 3. K. Jetten, Winterswijk 2 uit 2; 4. H.
Kraay, Zutphen 2 uit 3; 5. H. Bruggink, Varsseveld
1 uit 3.
Tweede klas, Groep I: 1. J. B. de Vries, Zutphen 4
punten uit 3 partijen; 2. H. Walgemoet, Ruurlo 3 uit 2;
3. H. v. d. Plaats, Winterswijk 3 uit 3; 4. J. Wesselink,
Vorden 2 uit 2; 5. C. Ladesteyn, Hengelo O punten uit
2 partijen.
Groep II: 1. B. Smeenk, Ruurlo 4 punten uit 2 partijen;
2. G. Lebbink, Winterswijk 4 punten uit 3 partijen;
3. G. Dimmendaal, Vorden 2 punten uit l partij; 4. en
5. H. J. de Lange, Zutphen en J. Busser, Doetinchem
O punten uit 2 partijen.

WASSENAARS AUTOMOBIELBEDRIJF
KOCHT 10 MINUTEN ZENDTIJD v. f 60.000,-.
Het eerste definitieve reklame-contract met de
zee-televisieonderneming is gesloten.
Wij inviteren elke dag kijkers (kijken kost niets)
en wij nemen er graag zendtijd voor om het
door U gekochte toe te zenden. Ga maar liever
in zee met Tragter voor rijwielen. (adv.)

MOTORCLUB KREEG VAANDEL
Het hoogtepunt van de zaterdagavond gehouden feest-
avond van de Vordense auto- en motorclub „de Graaf-
schapsrijders" was wel de aanbieding van een club-
vaandel door de dames A. Pardijs-Wuestenenk en T.
Pardijs-Nijhof aan de voorzitter van de club de heer
B. Pardijs. Op originele wijze, n.l. per motor, werd
het vaandel de zaal ingereden en voor een verbaasde
voorzitter onthuld. Iri zijn dankwoord tot de beide da-
mes sprak de voorzitter o.m. de wens uit, dat alle leden
zich getrouw achter het vaandel zouden scharen en,
zodoende de club nog hechter en sterker zouden maken.
Aan de aanbieding van het vaandel ging de huldiging
van de diverse kampioenen 1963 vooraf, o.a. de club-
kampioenen auto's, motoren en bromfietsen, n.l. de
heren Bats, Bakker en Joh. Pardijs, de provinciale en
landskampioen brommers, de heer D. Pardijs, de team-
leden die het provinciaal clubkampioenschap behaal-
den, de leden van het club-team, dat deelnam aan de
Oost-Gelderland rit, etc. De heren ontvingen alle een
beker of een medaille, terwijl de dames bloemen wer-
den aangeboden. Namens de leden van het clubteam
bood de heer Joh. Pardijs de voorzitter de gewonnen
beker en de plaquette aan ter verrijking van de me-
daille-kast. De heer Joh. J. van Dijk, die tien jaar lang
penningmeester van de club is geweest en op de laatst-
gehouden ledenvergadering zich niet herkiesbaar stel-
de werd door voorzitter Pardijs in de bloemetjes gezet
evenals het echtpaar Jansen, dat ontzettend veel werk
verricht bij de verzorging van de toto.
Al deze festiviteiten vonden plaats in de feestelijke en
op originele wijze versierde zaal van hotel Bakker, on-
der de tonen van het orkest „de Zwervers" afgewisseld
door zang van een tweetal jeugdige zangeresjes. Zelfs
een confetti-kanon ontbrak niet.
Toen voorzitter Pardijs om acht uur met een welkomst-
woord de avond opende was de stemming er al volop
in. In zijn welkomstwoord memoreerde de heer Pardijs
de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar,
die voor de motorclub prachtige resultaten hebben op-
geleverd. Spr. bracht dank aan allen en in het bijzon-
der aan het gemeentebestuur en de politie, voor de ver-
leende medewerking.

PURO^POEDER

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer J. Teerink, slaagde te De-
venter voor het praktijkdiploma Moderne Bedrijfs-
administratie.

VERKEERSSLEUTELCURSUS

We willen gaarne nog even herinneren aan deze cursus
van Veilig Verkeer, welke maandag 3 februari begint.

BILJARTEN
Het eerste drietal van de Biljartver. KOT heeft zich
op keurige wijze hersteld van de vorige week tegen
Martin l geleden nederlaag.
In de thuiswedstrijd tegen Velswijk bleven de Vorde-
naren met 5—2 in de meerderheid. Hierdoor heeft KOT
zich op de tweede plaats gehandhaafd. Lijstaanvoerder
is nog steeds Harry I uit 's-Heerenberg.
KOT II dat onlangs van koploper Ons Genoegen I won
slaagde er nu in Velswijk III met 9—O te kloppen,
waardoor de KOT-ers zich tot de middenmoot van de
ranglijst hebben opgewerkt. Her derde team van KOT
was vrij.
Deze week hebben zowel KOT I als KOT II vrijaf, ter-
wijl de benjamins op bezoek gaan bij Ons Genoegen III.
In Klasse A van het Biljartdistrict „De IJsselkring"
behaalde De Zon I deze week in eigen home een 4—4
gelijkspel tegen KOT I uit Wichmond. De situatie op
de ranglijst blijft door dit resultaat onveranderd.
Ondanks heftige tegenstand kon het tweede team van
De Zon niet voorkomen dat met 6—2 van koploper
Den Elter werd verloren. Een partij werd met l ca-
rambole verschil in het voordeel van Den Elter be-
slist zodat een 4—4 gelijkspel binnen het bereik van de
Vordenaren heeft gelegen.
Deze week gaat De Zon I op bezoek bij Den Engel,
terwijl De Zon II thuis tegen Excelsior III speelt.

VOORRONDEN SPELREGELWEDSTRIJD
Maandag a.s. zullen in café Eskes de voorronden ge-
speeld worden om de Gelderse Scheidsrechterstrofee.
Deze wedstrijden, welke door de scheidsrechtersver.
Zutphen & Omstreken worden georganiseerd, hebben
ten doel de voetballers meer kennis van de spelregels
bij te brengen.
Vorig jaar, toen dit toernooi voor de eerste maal werd
gehouden, was de winnaar kampioen van „Zutphen &
Omstreken". Nu zal dit evenement een provinciaal ka-
rakter dragen, want de gezamenlijke scheidsrechtersver,
in Gelderland hebben besloten tot het instellen van de
Gelderse Scheidsrechterstrofee.
Wat het rayon Zutphen betreft worden de voorronden
gehouden in Vorden, Dieren en Voorst. Hieruit zullen
7 clubs op 24 februari in café Wonnink te Zutphen in
de f inale komen, waarna de winnaar afgevaardigd zal
worden naar de provinciale finale die op 21 maart in de
„Hollandse Tuin" te Zutphen zal worden gehouden.
Aan de voorronden te Vorden zullen o.m. de volgende
ploegen deelnemen: Almen (2 x); Gorssel; Pax; Baakse
Boys; Socii (2 x) en Vorden.

GOEDE TONEELUITVOERING
Werd Truuske vermoord?

Dit vroegen de aanwezijj^fcin het Nutsgebouw zich
zatcidagavond af toen her^roek viel na het vierde be-
drijf van het toneelspel „Truuske", dat met succes door
het gezelschap „Vordens Toneel" voor een niet geheel
bezette zaal voor het voetlicht werd gebracht.
Zonder haperingen en vlot^^peeld bezorgde „Vordens
Toneel" de aanwezigen e^Menotvolle avond. Dit to-
neelspel speelde zich af in de woonkamer van Klaas
de Miers, ergens op een klein boerendorp.
Deze Klaas de Miers, op imponerende wijze uitgebeeld
door de heer H. Holsbeke, woonde op een boerderij
tesamen met zijn zuster Mie, gespeeld door mevr. Len-
selink-ten Have. Zowel Klaas als Mie kenden maar
één doel in het leven en dat was geld bij elkaar schra-
pen. Hun honger naar geld ging zover dat zij besloten
voor Teun, de zoon van Klaas (S. Hoebink) d.m.v. een
advertentie een vrouw te zoeken, opdat dan een dienst-
meisje „uitgespaard" zou kunnen worden.
Aldus gebeurde. Maar wat de beide geldwolven niet
voorzien hadden was het feit dat Teun echt van Truus
(gespeeld door mej. T. Kosse) zou gaan houden. Truus
probeerde de twee geldduivels te bekeren doch dit had
een negatieve uitwerking en het uiteindelijk resultaat
was dat Truus zeldmoord pleegde... naar het scheen
althans.
Voddenkoopman Nol Tod (H. Averink) en bakker
Leendert de Miers, neef van Klaas (J. Lubbers) kregen
argwaan e'n ook Teun kwam er tijdens één van zijn vele
botsingen met z'n vader achter dat Truus geen zelf-
moord had gepleegd maar dat Klaas de Miers haar had
gewurgd. Maar hoe dit te bewijzen? Hierop wist de als
boerenknecht vermomde rechercheur Govert Zwanen-
berg (R. Mouthaan) wel raad. Hij zette een scène in
elkaar waarbij Nel, zuster van Truus (mej. J. Velhorst)
in het holst van de nacht Klaas de Miers moest zien te
bewegen een bekentenis af te dwingen. Zij deed zich
hierbij voor als de geest van Truus. Hevig geschrok-
ken legde de Miers uiteindelijk een bekentenis af.
Zonder iemand van het gezelschap tekort te doen moe-
ten we de heer Holsbeke naar voren halen voor de
wijze waarop hij zijn moeilijke rol van Klaas de Miers
vertolkte. Mevr. Lenselink-ten Have gaf eveneens een
goede vertolking van haar rol als Mie, hoewel ze in
deze creatie een tikkeltje venijniger had kunnen zijn.
Ook de andere speelsters en spelers bleken de hun toe-
bedeelde rollen goed ingestudeerd te hebben. De regie
was in handen van de heer W. Martinus. Het decor
werd verzorgd door de heer A. Besselink uit Ruurlo,
terwijl de heer Bessels uit Deventer de grimering voor
zijn rekening nam. Voor de muzikale omlijsting zorgde
de heer D. Wolters.

FEESTAVOND MEDLER TOUWTREKKERS
De mannen van de Medler Touwtrekvereniging gaan
ieder jaar, na afloop van het zware zomerseizoen, „pot-
verteren". Dit gebeurde op de traditionele feestavond,
welke ook nu weer in café Eykelkamp werd gehouden
en waar behalve alle leden ook de echtgenotes/verloof-
den van de Herculessen aanwezig waren.
Het werd met recht een „knalavond", waarbij „The
Moodchers" hun muzikale medewerking verleenden.
Inmiddels bruisen de Touwtrekkers ook in het „stille"
seizoen van activiteiten. Elke maand houden zij een

contact-avond, waarop allerlei spelen worden beoefend,
zoals kaarten, dammen, schieten, balgooien. Hiervoor
worden punten toegekend, terwijl op de laatste contact-
avond de prijzen zullen worden uitgereikt aan degene
met het hoogste aantal punten.
Voorts zullen de touwtrekkers op 18 februari a.s. een
verkeersavond organiseren in zaal Eykelkamp, welke
voor iedereen vrij toegankelijk zal zijn. Deze avond zal
onder leiding staan van Wachtmeester Verheul, die met
behulp van enkele deskundigen een interessante avond
zal verzprgen, waarbij een en ander wordt toegelicht
met lichtbeelden.

HUISVROUW: GEVAARLIJK BEROEP

Dodelijke ongevallen in huis
tweede op ranglijst.

In West-Duitsland is men na een onderzoek tot de op-
merkelijke conclusie gekomen, dat na het wegverkeer
de meeste slachtoffers in en om het huis vallen. Het
beroep van huisvrouw blijkt dus niet zonder gevaar te
zijn. Dat is ook bijna niet mogelijk als we zien naar
alle elektrische apparaten, waarmee we dagelijks om-
gaan, en de gevaarlijke toeren, welke we in ons huis
uithalen. Hoe vaak staat U niet op een wiebelend trapje
om de kast van boven af te stoffen? En dan de slechte
gewoonte van veel mensen om 's avonds voor het sla-
pengaan, in bed, nog even een sigaretje te roken. Heel
vaak loopt dat uit op brand. Per dag komen er in de
Bondsrepubliek 84 mensen door ongevallen om het le-
ven; het wegverkeer eist gemiddeld de helft, de huis-
houding een derde deel. Deze tweede plaats werd eerst
ingenomen door de bedrijfsongevallen. Maar door de
meer beschermende maatregelen in fabrieken en werk-
plaatsen en een goede voorlichting aan de werknemers
over de gevaren, welke hun bedreigen als zij noncha-
lant met de machines omspringen, is dit aantal sterk
afgenomen. Deze categorie ongevallen is naar de derde
plaats verwezen. Er blijkt wel uit, dat de huisvrouw
rationeler en veiliger moet werken. Dan zullen er waar-
schijnlijk veel minder ongelukken in huis kunnen ge-
beuren.
In West-Duitsland is verder geconstateerd, dat de keu-
ken en de bakkamer de gevaarlijkste vertrekken
in huis zijn. Dit komt vooral door de geisers in
deze vertrekken, welke men vaak moet laten nazien
op vervuiling e.d., wil men geen enkel risico lopen.
En daaraan ontbreekt het maar al te vaak.
In Groot-Brittannië eist de huishouding ieder jaar 8.000
doden. Daarnaast wordt jaarlijks 8% van de bevolking
voor verwondingen, opgelopen in huis, in een zieken-
huis behandeld.
In Frankrijk is de slaapkamer de plaats, waar de meeste
dodelijke ongelukken gebeuren; roken in bed en ver-
stikking zijn de voornaamste oorzaken. Het innemen
van verkeerde of teveel medicijnen (slaaptabletten) eiste
van 3% het leven.
In Nederland is het hetzelfde^k in de andere landen.
De verkeersongevallen staan ̂ ^renaan, direct gevolgd
door ongevallen in de huishouding. Ongevallen in be-
roep of bedrijf staan op de derde plaats, terwijl de
vierde plaats wordt ingenomen door verdrinkingsge-
vallen met dodelijke afloop. Dit laatste is alleen zo in
Nederland en zal te wijten zij^^n het vele water, dat
ons land rijk is.
Als de belangrijkste doodsoorzaak is de val geconsta-
teerd. Het merendeel der valpartijen heeft plaats in
of in de nabijheid van het huis. In 1962 kwamen in
totaal 1647 mensen door een val van de trap om het
leven. Het aantal spoorwegongevallen met dodelijke
afloop is in 1962 vrij groot geweest, hetgeen echter te
wijten was aan het grote spoorwegongeluk in januari
van dat jaar bij Harmelen. De kolendampvergiftiging
gaat ieder jaar meer slachtoffers eisen; in 1962 127
mensen. Deze categorie ongevallen zou gemakkelijk
kunnen worden voorkomen, als iedereen voor het be-
gin van de winter zijn schoorsteen zou laten vegen door
een vakman. Het gevaarlijke van kolendamp is juist,
dat men deze vaak niet kan ruiken en langzaam be-
dwelmd geraakt. Veel mensen vergeten, vooral bij de
ouderwetse kolenhaarden, hun kachel open te zetten
als deze is bijgevuld. Gebeurt dit niet, dan onttrekt de
kachel alle zuurstof aan het vertrek.
De meeste ongevallen in huis overkomen huisvrouwen,
bejaarden en kinderen. Aangezien de vrouw haar
meeste tijd in huis doorbrengt, loopt zij ook het groot-
ste ongevallenrisico. Voorzichtigheid is dus wel ge-
boden.
(Nadruk verboden)

KEN UW KARATEN:
! > < • laatste tijd dragen meer en meer vrouwen
„echte" sieraden. Onder echt verstaan we, maar
dat hebt u natuurlijk allang begrepen, sieraden
vervaardigd van edel metaal (goud of zilver), met
echte edelstenen. De Nederlandse vrouw is gaan
inzien, dat een gouden armband of een ring met
een siersteen werkelijk geen kapitalen behoeft te
kosten en dat tegen schappelijke prijzen al heel
aardige „juwelen" te verkrijgen zyn.
Zou dit misschien komen door de buitenlandse
reizen? In het buitenland, ook in het armere Ita-
lië en Spanje, droeg de vrouw altijd al veel meer
gouden en zilveren colliers, armbanden en ringen
dan haar sexegenoten in Nederland. Maar wie
om zich heen kijkt, ziet, dat de Nederlandse vrouw
haar achterstand op dit gebied snel aan het in-
lopen is.
Het is misschien daarom wel aardig hier iets te
vertellen over een paar begrippen uit de grote
wereld van goud, zilver en edelstenen. Woorden,
welke we hier heel veel tegenkomen, maar waar-
van wy als leken (we komen tenslotte niet iedere
dag by de juwelier) toch niet altijd het fyne
weten.
Neemt u nu het woord karaat eens. Iedereen weet
wel, dat een armband van 18 karaat, meer goud
bevat dan een van 14 karaat, die hetzelfde weegt.
Maar bij edelstenen, bijvoorbeeld by diamanten,
wordt dan plotseling weer gesproken over een
steentje van % karaat of ook wel over een heel

grote steen van 50 karaat. Dat geeft echt wel
verwarring. Dit komt doordat het woord karaat
bij goud iets heel anders betekent dan datzelfde
woord als het wordt gebi'uikt in verband met
edelstenen.
Zuiver goud is altijd 24 karaat. Maar zuiver goud
is te zacht om te worden gebruikt als materiaal
voor sieraden. Daarom wordt het gemengd met
andei'e metalen. Als men spreekt van een 18 ka-
raats gouden ring betekent dit, dat 18/24 deel
van deze ring uit goud bestaat, bij 14 karaat is
dit 14/24 deel. Het woord karaat geeft hier dus
een verhouding aan. Even tussen twee haakjes:
van de soort metalen, waarmee het goud wordt
vermengd, hangt het af of u rood, wit of geel
goud krijgt.
By edelstenen is karaat geen verhoudingsgetal,
maar een gewichtseenheid. Eén karaat staat hier-
bij gely'k met een gewicht van 1/5 gram. Een
diamant van tien karaat weegt dus twee gram.
U ziet het, het ene woord karaat is beslist iets
heel anders dan het andere woord karaat.
Nog zo'n naam, welke veel verwarring brengt, is
het woord briljant. Velen onder u denken waar-
schijnlijk, dat briljant gewoon een ander woord
is voor diamant. Helemaal ongelijk hebt u dan
niet, maar toch is het ook weer niet 100% juist.
De edelsteen, zoals hij in "ruwe vorm wordt ge-
vonden, heet diamant. (Wist u, dat diamant het
hardste materiaal is, dat op onze aarde voor-
komt?)
Zo'n diamant in ruwe vorm is echt geen prachtig flon-
kerende edelsteen. Hij doet eerder denken aan troebel
glas. Neen, pas als hij geslepen is krijgt hij die prach-
tige flonkering en spatten vurige kleuren aan alle zijden
uit de steen omhoog. De diamant kan in verschillende
vormen worden geslepen. De meest voorkomende
vorm is tegenwoordig het briljantslijpsel. Hierbij wordt
zelfs de kleinste diamant geslepen in 58 facetten, na-
melijk 33 boven en 25 onder. Een aldus geslepen dia-
mant heet briljant. Zodat elke briljant wel een diamant
is, (want dit is de naam van de edelsteen), maar niet
iedere diamant een briljant (dat is de vorm, waarin hij
wordt geslepen).
Komt U er uit? Ach, anders vraagt u het maar aan
de juwelier. Hij kan het U allemaal precies en uitvoerig
uitleggen.
(Nadruk verboden)

Te koop vers gedorst haver- en roggestro
G. Berendsen, C 125

Staat ter dekking: zuiver, witte Vlaamse
reus. Harrie Nijenhuis D 119, Kranenburg

Marklvereniging Vorden
LEDENVERGADERING

op donderdag 13 februari aanst.
n.m. 8 uur in Hotel

„'t Wapen van Vorden"

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslagen
4. Bestuursverkiezing
5. SUBSIDIE-TOEWIJZING

uit de verloting van 1963
6. Rondvraag
7. Sluiting

Na afloop der vergadering verkoop
van enkele niet afgehaalde prijzen,
waarna de subsidies zullen worden uit-
gekeerd.

De Marktcommissie

N.B. De commissie-leden worden ver-
zocht om 7 uur aanwezig te
willen zijn.

TELEFUNKEN

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . . .

RADIO
TELEVISIE

Televisie-narigheid
met „Bredeveld" afdoende kwijt!

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

Fa. Bredeveld
ook het adres voor
AEG volautomatische

WASMACHINES

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en
demonstratie.
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