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Uitgave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Jrankering bij abonnement, postkantoor Vorden

BADMEESTER VERSTOEP LEIDDE
RECORDAANTAL ZWEMMERS EN

ZWEMSTERS OP

Het is voor de heer J. Verstoep, badmeester van
het Vordense zwembad ,,In de Dennen" een suc-
cesvol jaar geweest. Dankzij zijn vakkundige op-
leiding wisten liefst 329 zwemmers en zwemsters
een diploma te bemachtigen, hetgeen een respec-
tabel aantal is.
Vorig jaar werden er 247 diploma's uigereikt.
Jl. zaterdagmorgen werd voor de laatste maal
diplomazwemmen gehouden. Dit gebeurde onder
het toeziend oog van de KNZB-official, de heer
Aalbers uit Zutphen. Van de A-kandidaten slaag-
den er 53 en moest er één worden afgewezen. Van
de 49 B-kandidaten slaagden er 48 en behoefde
er ook hier slechts één afgewezen te worden.

Bijlessen in: Boekhouden, economie, han-
delsrecht

H. A. ALBERS
Ec. drs. - Zutphenseweg 75 - telefoon 1228

DEELNAME AAN ACHTKASTELENTOCHT

Uit de balans welke door de VVV is opgemaakt,
blijkt dat gedurende de afgelopen 2 maanden,
waarin de achtkastelentocht is gehouden, het aan-
tal deelnemers(sters) nog steeds toeneemt.
In totaal werd deze tocht door 1132 personen per
fiets gereden t.w. 725 oudere en 407 jongere.

PASTOOR A. BODEWES O.F.M. HERDACHT
40-JARIG KLOOSTERFEEST

Pastoor A. Bodewes ofm van de St. Antonius van
Paduaparochie op de Kranenburg herdacht zon-
dag 28 augustus de dag dat hij voor 40 jaar zijn
intrede deed in het noviciaat der Nederlandse Min-
derbroeders te Bleyerheide.
Hij maakte vooraf zijn gymnasiale studies te Me-
gen, en deed na zijn intrede het eerste jaar filo-
sofie te Bleyerheide. In augustus 1928 ging hij
naar het klooster te Venray en in 1929 naar dat
te Alverna. Hij werd op 26 maart 1933 te Weert
tot priester gewijd en werd na de cursus van het
vijfde jaar theologie te Maastricht in aug. '34 be-
noemd tot assistent te Megen. Hij was reeds eer-
der in Vorden werkzaam als assistent in het kloos-
ter alhier van 1936 tot maart 1939 en daarna te
Woerden waar hij grote bekendheid genoot als
predikant en retraiteleider en het gehele land af-
reisde. In mei 1947 werd hij kapelaan te Gouda
aan de H. Sacramentsparochie; in maart 1954
kapelaan te Zaltbomonel en in augustus 1956 te
Den Haag. Na vanaf januari 195;8 kapelaan ge-
weest te zijn te Leiden '(H. Leonardus a Portu
Mauritio) kwam hij in augustus 1958 als pastoor
naar Vorden-Kranenburg.
Pastoor Bodewes heeft zich in de acht jaar dat hij
hier werkzaam is, leren kennen als een markante
persoonlijkheid. Met durf en doorzettingsvermogen
heeft hij getracht om diverse ingrijpende ver-
nieuwingen in te voeren, waarbij we denken aan
de bouw van een geheel nieuwe centrale verwar-
ming in de kerk, nieuw altaar en communiebank,
geluidsinstallatie en nog kort geleden verrees een
nieuwe doopvont. Ook de restauratie van het orgel
en het nieuwe torenuurwerk getuigen van zijn 'on-
vermoeibare ijver voor de parochie. Niet altijd
echter ging het even gemakkelijk om bij de pa-
rochianen die nogal gehecht zijn aan het tradi-
tionele, begrip te krijgen voor de ver- en her-
nieuwingen, die in de parochie broodnodig waren.
Achteraf zullen toch velen hem dankbaar zijn
voor het vele goede wat hij gebracht heeft.
Aan dit jubileum is weinig ruchtbaarheid gege-
ven omdat dit gebruikelijk bij de Franciscanen
en op verzoek van de jubilaris in intieme kring
werd herdacht. Moge pastoor Bodewes nog vele
vruchtbare priesterjaren gegeven zijn.

KIND DOOR AUTO GEGREPEN

Zaterdagmiddag tegen kwart over vier is het
zevenjarig zoontje van de familie H. uit 't Medler
te Vorden dodelijk verongelukt.
De jongen, die per fiets, na de zaterdagmiddag-
bijeenkomst van de welpen, huiswaarts reed, week
op de Kranenburg ter hoogte van' de ijsbaan plot-
seling naar links uit. Midden op de drukke auto-
weg werd hij door een bestelauto uit Winterswijk
gegrepen. Dokter Lulofs verleende de eerste hulp
waarna het slachtoffer ijlings naar het R. K. zie-
kenhuis te Zutphen werd overgebracht. In de loop
van zaterdagavond is hij aan de bekomen verwon-
dingen overleden. Het medeleven met de zwaar
getroffen familie is groot.

Zojuist ontvangen:
NIEUWE MODELLEN

Demestassen
Wullink's Schoenhandel

ZONDAG 11 SEPTEMBER

Ne d. Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. W. Albers van Midsland
(Terschelling)

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
's Morgens half tien en 's avonds 7 uur
ds. Th. P. van Belzen

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDD3NST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 16.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
ar. i^ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DEENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIENST DEERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

RLDIBRAND HIELDEN : no. 1841.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

•1GERLIJKI;
TAND

van 31 augustus t/m 6 september 1966
(icboron: Derk Jan, zoon van D. J. Hoekman en
H. H. v. Veldhuizen; Erik, zoon van H. G. Harm-
sen en J. W. Norde.
Ondertrouwd: J. Otten en H. A. Buunk; G. J. Len-
selink en H. J. Boesveld.
Gehuwd: G. W. Scholten en J. J. Klieft; Jhr. H.
F. van Panhuys en N. H. de Vries; A. C. H. Lou-
wers en T. H. M. Wolbert.
Overleden: Te Zutphen J. B. W. Huitink, 7 jaar.

SPAREN

Bij het postkantoor en de daaronder behorende
bijkantoren werd in de afgelopen maand augustus
ten dienste van de rijkspostspaarbank ingelegd
ƒ 93863,81 en terugbetaald ƒ 88382,44.

JEUGDWERK

Nu zo langzamerhand de avonden weer beginnen
te komen dient ook het jeugdwerk weer nieuw
leven ingeblazen te worden.
Teneinde dit zo groots mogelijk te doen hebben
de Geref. en Hervormde Jeugdraad besloten een
jeugdrally te organiseren.
Zij hebben zich hiertoe verzekerd van de mede-
werking van „The Shepherds" voor het vocale ge-
deelte terwijl drs. Broek uit Enschede een pas-
send woord van bezinning tot de jeugd zal spre-
ken.

Zonder twijfel medewerkers die het aanhoren
waard zijn. (Voor verdere bijzonderheden zie de
advertentie in dit nummer.)

JONG GELRE KREEG BEZOEK VAN
HELLENDOORN

Jong Gelre afdeling Vorden hield 26, 27 en 28
augustus een zeer geslaagde weekend-uitwisseling
met de P.J.G.O. afdeling Hellendoorn. Eerder de-
ze zomer hebben een dertigtal Vordense jongeren
een bezoek aan Hellendoorn gebracht. Nu waren
er twintig jongeren uit Overijssel voor een tegen-
bezoek.
De gasten werden in hotel „'t Wapen van Vorden"
verwelkomd door de presidente, mej. T. Pardijs,
de kennismaking had een heel prettig verloop.
De avond werd gevuld met verschillende spelen.
Zaterdagmorgen kwam het gezelschap bijeen op
het Gemeentelijk Sportpark van waaruit de deel-
nemers een prachtige speurtocht hebben gelopen
waarbij onderweg diverse opdrachten vervuld
moesten worden.
Zaterdagmiddag werd er 'n toertocht gehouden,
waarbij, hoe kan het anders, ook één van Vordens
kastelen nl. de Wildenborch werd bekeken.
Do tocht liep verder over Barchem naar De Leb-
benbrugge. Dit museum van de Meester H. W.
Heuvelstichting werd goed bekeken. Via een deel
van de Slingeroute ging het hierna naar het mu-
seum Erve Kots te Lievelde. Tegen 6 uur 's avonds
waren de jongelui weer terug in Vorden, waar zij
's avonds met medewerking van het „Twente Com-
bo" een gezellige dansavond hebben gehouden.
Zondagmiddag werd afscheid genomen van de
gasten uit Twente. Dit afscheid werd gevierd met
een ontwikkelingsspel en een songfestival.

Oranjefeest Wildenborch
Onder grote belangstelling van de buurtbewoners
werd in de buurtschap Wildenborch vrijdagavond
en zaterdagmiddag en -avond het jaarlijks Oran-
jefeest gevierd.
Zaterdagmiddag trokken de leerlingen van de
Prinses Julianaschool begeleid door de Chr. mu-
ziekvereniging „Sursum Corda" met versierde
karretjes en fietsen naar het feestterrein nabij
het kasteel „De Wildenborch" voor dit doel wel-
willend afgestaan door de fam. Mr. Staring.
Nadat de heer Mr. Staring een kort openings-
woord had gesproken waarbij hij wees op de
hechte band van de buurtbewoners volgden ver-
schillende kinderspelen, gepaard gaande met een
rijkelijke traktatie. Aan het slot ontving elk kind
een aardig prijsje waarna de jeugd hoogst vol-
daan huiswaarts keerde.
De uitslagen van de hierna gehouden volksspelen
zijn als volgt:

Vogelschieten heren:
1. Haverkamp; 2. H. J. Pardijs; 3. H. Meulenbrug-
ge; 4. H. Dijkman; 5. F. Klein Brinke jr.

Ringsteken per rywiel dames en heren:
1. mej. R. Groot Nuelend; 2. mej. H. Bannink; 3.
Henk Bunnink; 4. Henk Pardijs; 5. mevr. G. Ko-
renblik-Wonnink; 6. J. van Ark.

Vogelgooien heren:
1. F. Klein Brinke; 2. J. Reerink; 3. H. Klein
Brinke; 4. J. Lenderink; 5. H. Groot Nuelend.

Vogelgooien dames:
1. mej. A. Mennink; 2. mevr. Horstman-Lenderink;

3. mej. G. Leusink; 4. mej. H. Meulenbrugge; 5.
mevr. Dinkelman-Stegeman.

Dogcarryden:
1. mej. G. Leunk; 2. inej. H. Meulenbrugge; 3.
Jansen-Nijhuis; 4. mej. B. Klumpenhouwer; 5.
mevr. Pardijs-Pardijs; 6. mevr. T. A. Haverkamp.

Schjjf schieten heren:
1. M. Platerink; 2. J. Wentink; 3. A. Schouten;
4. Luiten; 5. H. Klein Brinke; 6. J. van Aanstel.

Briefposten dames:
1. A. Klein Ikkink; 2. mevr. H. Wiltink; 3. Ida
Kaemingk; 4. mevr. Dijkman; 5. J. Braakhekke.
Het geheel werd muzikaal omlijst door „Sursum
Corda". De voorzitter bracht alle medewerkenden
dank voor het welslagen van dit feest en in het
bijzonder werd de fam Staring bedankt voor het
afstaan van het prachtige terrein.
Beide avonden werd voor een tjokvol verenigings-
gebouw door de toneelvereniging T.A.O. het uit
drie bedrijven bestaande luimige toneelstuk „De
Bungalow" voor het voetlicht gebracht welk stuk
een keurige vertolking verkreeg. De medespelen-
den mochten dan ook een daverend applaus in
ontvangst nemen.
De eerste avond stond onder leiding van de heer
H. Kaemingk bij de tweede was de leiding bij de
heer W. de Leeuw, hoofd van de Prinses Juliana-
school, in goede handen.
Het geheel werd besloten met de „Avondzang".
Ook dit jaar kunnen de Wildenborchse buurtbe-
woners weer op een goed geslaagd Oranjefeest
terugzien.

POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"

Leden van de postduivenvereniging „De Luchtbo-
de" namen met hun duiven deel aan een wed-
vlucht vanaf Maastricht over een afstand van
149 km. In concours waren 73 duiven. De prijzen
werden als volgt behaald:
B. J. Hendriksen l, 3, 8; B. H. Breuker 2, 5, 11
en 17; H. Doornink 4, 7, 10, 12, 14, 15, 16 en 18;
A. Lauckhart 6 en 9; F. Hummelink 13.
Bij de attraktievlucht vanaf Roermond over een
afstand van 130 km werden de prijzen gewonnen
door: ^^
B. J. Hendriksen 1; ^B[. Breuker 2; H. Doornink
3; H. W. Lichtenberg 4 en A. Lauckhart 5.
De wedvlucht vanaf Maastricht over een afstand
van 149 km on et in concours 55 duiven gaf de
volgende uitslag:
B. H. Breuker l, 2, 13 en 14; H. Doornink 3, 4, 6,
7 en 9; B. J. Hendriksen 5, 8 en 12; A. Lauckhart
10 en 11.

iksgn

VORDENSE BRANDWEER VERLOOR VAN
DIDAM

Woensdagavond werd op het Gemeentelijk Sport-
park een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de
brandweer van Vorden en Didam. Het was voor
de organisatoren van deze wedstrijd jammer dat
Vorden met 10 man moest uitkomen omdat enige
brandweerlieden, na aanvankelijk hun medewer-
king te hebben toegezegd, niet op kwamen dagen.
Overigens werd de ontmoeting, die een sportief
verloop had, met 4—3 door Didam gewonnen. Bij
de rust hadden de Vordenaren nog een 3—2 voor-
sprong. Na afloop volgde er bij café Eskes een
gezellig samenzijn. Binnenkort zal Vorden een te-
genbezoek aan Didam brengen.

WIJ BESTEDEN STEEDS DE

INTENSE ZORG AAN UW

HAARD
of

KACHEL
hetzij kolen, of oliestook.

Mogen wij u ook eens inlichten
over het volautomatisch stoken

HET WORDT DE HOOGSTE
TIJD

HENK VAN ARK
Burg. Galléestraat — Telefoon 1554

Touwtrekkers van „Warken" oppermachtig
Op het vorige week door de touwtrekvereniging
„Sturka" te Zutphen georganiseerde touwtrek-
toernooi hebben de sterke mannen van „Warken"
de touwtjes stevig in handen gehouden, in diverse
klassen veroverden zij het kampioenschap.

Overigens ging hun pad niet over rozen, want er
waren verschillende kapers op de kust o.m. de
ploegen van Heure, Nettelhorst e.a. De wedstrij-
den vonden plaats nabij café-rest. „de Uitrusting"
te Eefde. Er waren deze middag bijzonder span-
nende wedstrijden te zien, in de A-klasse gelukte
het Warken l om alle tegenstanders overtuigend
te verslaan, zodat aanvoerder J. Steege volop te-
vreden kon zijn. Nummer twee Heure l verloor
alleen van Warken en kon zich ruimschoots klas-
seren met 6 punten, overigens waren de mannen
van Heure reeds in feeststemming omdat zij nu
definitief bondskampioen in de A-klasse waren
geworden met een eindtotaal van 42 punten. Med-
ler zat het deze middag bepaald niet mee, zij
moesten met een derde plaats genoegen nemen.
In de C-klasse werd een bijzonder spannende strijd
geleverd tussen de reserve-teams van Warken en
Heure, die elkaar geen duimbreed toegaven. In de
eerste ronde kwamen beiden tot 4 winstpunten,
doch in de beslissende ontmoeting na de pauze
sneuvelden de Borculoërs eervol. Warken 2 werd
kampioen met 6 punten, terwijl Heure als tweede
vier punten meekreeg. In de achterhoede werd
de strijd tussen Warken 3 en Heure 3 in het voor-
deel der Warnsveldse zes beslist.
In de jeugdklasse was het wederom Warken A
dat triomfeerde over Heure A en B en met 4
winstpunten het kampioenschap veroverde. Voor
de winnaars in de diverse klassen waren prachtige
standaards en bokalen beschikbaar gesteld. Om-
dat er een extra prijs beschikbaar was voor de
verliezers werd hierna een verliezersronde getrok-
ken, waaraan deelnamen de teams van Medler 2;
HSC 1; SHE l en Heure 3. De HSC kombinatie
uit Winterswijk werd met 6 punten winnaar.
Bondsarbiter, de heer Th. Eckhardt uit Vorden
leidde de wedstrijden op kundige wijze.

De uitslag van het toernooi werd als volgt:
Klasse A
1. Warken l, 8 pnt.; 2. Heure l, 6 pnt.;. 3. Medler
l, 4 pnt.; 4. Medler 2, 2 pnt.
Klasse B:
1. Jonge Kracht l, 6 pnt.; 2. Nettelhorst l, 4 pnt.;
3. HSC, 2 pnt.
Klasse C:
1. Warken 2, 6 pnt.; 2. Heure 2, 4 pnt.; 3. Warken
3, 2 pnt.; 4. Heure 3, O pnt.
Klasse D:
1. Jonge Kracht 2, 4 pnt.; 2. Sturka l, 2 pnt.; 3.
SHE, O pnt.
Jeugd:
1. Warken A, 4 pnt.; 2. Heure A, 2 pnt.; 3. Heure
B, O pnt.
De eindstand der bondskompetitie werd:
A-klasse:
1. Heure l, 42 pnt.; 2. Warken l, 34 pnt.; 3. Med-
ler l, 32 pnt.; 4. Medler 2, 8 pnt.; 5. Bruil l,
O pnt.
B-klasse:
1. Jonge Kracht l, 34 pnt.; 2. Nettelhorst l, 24
pnt.; 3. HSC l, 12 pnt.; 4. Broek l, O pnt.
C-klasse:
1. Warken 2, 30 pnt.; 2. Heure 2, 26 pnt.; 3. War-
ken 3, 4 pnt.; 4. Heure 3, 4 pnt.; tussen beide laat-
ste ploegen werd nog een beslissingswedstrijd ge-
trokken i.v.m. degradatie naar de D-klasse, daar
beiden 4 punten hadden, Warken 3 won, zodat
Heure 3 degradeert.
D-klasse:
1. Jonge Kracht 2, 22 pnt.; 2. Sturka, 8 pnt.; 3.
Warken 4, O pnt.
Jeugd:
1. Warken A, 25 pnt.; 2. Heure A, 23 pnt.; 3.
Heure B, 4 pnt.; 4. Medler A, 2 pnt.
De heer J. Steege, aanvoerder van Warken l,
welke ploeg in 1965 de wisselbeker der N.T.B, in
bezit kreeg, reikte na afloop deze trofee uit aan
de heer Langeler, de leider van Heure l, de nieuwe
bondskampioen in de A-klasse uit Borculo.
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2, 3, 4 of 5 kg
droog wasgoed gaat in deze volautomaat. Dat is ingebouwde zuinigheid
voor u.

en verder
— 10 automatische wasprogramma's met

automatische zeep toevoer.

— Thermische besturing, wast dus wer-
kelijk met de ingeschakelde tempera-
tuur.

— Fijnwasthermostaat voor de fijne was.

— Grote patryspoort maakt vullen gemak-
kelijk.

— Niet aan vaste plaats gebonden.

— Centrifuge met groot droogvermogen.

— Robuust, fraai en degelijk.

DEZE MARIJNEN WASVOLAUTOMAAT
INRUIL VOOR UW OUD WASAPPARAAT

EEN WERKELIJKE VOLAUTOMAAT VOOR

ƒ 1198,-
ƒ 350,-

f 848,—
Maak gebruik van deze tijdelijke
aanbieding.

Alle dagen demonstratie in onze winkel.
Neem gerust een was je mee.

G. Emsnroek £ Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Grote Jeugdmlly
in het Nutsgebouw te Vorden op donderdag 15 september a.s.
met medewerking van

THE SHEPHERDS
(bekend van radio en T.V.)

Voor u spreekt:

DRS. BROEK TE ENSCHEDE MET ALS ONDERWERP

„Voorzichtig, één ding tegelijk"
Verder samenzang met begeleiding elektrisch orgel.

Aanvang 8 uur precies.

Organisatie: Herv. en Geref. Jeugdraad.

Toegang vrij. Kollekte bij de uitgang.

Een programma met inhoud
Een programma voor U

De 200O reeds gepasseerd!

Het aantal abonnees groeit nog steeds.

adverteer daarom regelmatig
vestigd de aandacht op uw zaak, speciaal
voor de nieuwe bewoners (plan Boonk)

Maakt contact door middel van „Contact"

1 pak couques ardennes van 72 et nu 65 et — 10%

3 rollen pepminta van 75 et nu 69 et — 10%

2 pakjes zo klaar pudding van 78 et nu 69 et — 10';,',

l grote flacon pronto van 98 et nu 89 et — 10%

l fles koffiemelk van 173 et nu 155 et — 10%

100 gram ham van 82 et nu 64 et — 10%

Zegelkorting

l pakje Spar margarine 44 et - 9 et „

1 pot Spar pindakaas 122 et - 24 et „

500 gram gezouten mager spek 159 et - 16 et „

250 gram speciale melange (snoepje) 75 et - 7 et „

2 blikken tuinerwten M II 118 et

4 flesjes pilsner bier 98 et

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS .«SPARE N BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

DE WINTER WORDT LANG
ZONDER

een
/ Erres deken

HAAL DE ZOMER IN HUIS
MET EEN

WACHT NIET TOT HET WERKELIJK
WINTER IS, HAAL NU REEDS

een Erres elektrische deken
Voorseizoen! Korting 10 pCt.

PONGERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Restanten
winterstoffen

O.a.

WEVENIT

SSCHOTSE RUITEN

COMPOSÉE'S

ROKSTOFFEN

25 pCt KORTING
ZIE ETALAGE

L Schoolderman

E.H. B.O.-cursus
bij voldoende deelname.

Opgave bij:

MEVR. TE SLAA-v. d. KOOI
Schoolstraat 11, telefoon 1297

Openstelling PTT-kantoor
Ingaande 12 september a.s. is de
openstelling van het PTT-kantoor te
Vorden als volgt gewijzigd:

MA A ND A G/DONDERDAG
08.30 - 12.30 — 14.00 - 18.00 uur
geldzaken tot 15.00 uur

VRIJDAG

ZATERDAG

08.30 - 12.30 — 14.00 - 18.00 uur
alle handelingen

l

08.30 - 11.30 uur
alleen voor spoedbehandelingen en
verkoop postzegels

LAATSTE BUSLICHTING:

maandag/vrijdag
dorp 17.30 uur;
bus bij het postkantoor 18.45 uur.

Zaterdag
dorp 08.45 uur;
bus bij het postkantoor 09.45 inr.

OOK UW ADRES VOOR AL UW

Plaat- en Spuitwerk
Garage
Kurz
Telefoon 1649 — b.g.<g. 1326

Tevens hebben wij in onze shop
BURG. GALLÉESTRAAT 48
een grote sortering

Auto-accesoires
zoals:

Gevarendriehoeken
I'echtassen
Sleutels
IVch lampen
Autoradio's
Autoplaids

Hoezen
Imperials
Alles voor het onderhoud
van uw auto
Banden
Accu's enz.

Schrijf-, tel-, reken- en
stencilmachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 1 1 SEI'TEMBER, 8 UUR:

Genghis Khan
met: Omar Sharif, James Mason, Stephen Boyd.

i TOEGANG 14 JAAR

GEDURENDE DE HELE MAAND
SEPTEMBER

een langspeelplaat
naar keuze ter waarde
van f 10,-gratis!

Bij aankoop van een
ERRES GRAMMOFOON
OF ERRES PICK-UP
DUAL GRAMMOFOON
OF DUAL PICK-UP

ƒ 192,
ƒ 96,
ƒ 249,
ƒ 125,

Muziekhuis „Vorden"
Stationsweg l Telefoon 1289 -- Vorden

Krijt

500 gram

500 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

Dorpsstraat

fijne rookworst

vet spek

gekruide ham

kalfspatee

boterhamworst

hoofdkaas

200

75

100

100

60

60

H.H. LANDBOUWERS
Door aanschaf van een nieuwe

g r o n d f r e e s
houdt ondergetekende zich beleefd
aanbevolen

H. J. BOSMAN
bij het zwembad — Telefoon 1284

WIJ STAAN ONS MANNETJE
MET

SUPER SHELL BENZINE
Super Shell met I.C.A. Is moderne benzine met
meer energie. Om wat krachtiger op te trekken,
om betrouwbaar en zuinig te rijden. U zult het
merken. Super Shell is meer. Laat ons zorgen
voor zorgeloos rijden. Kom bij ons tanken.

Auto- A/l o tor- en Bro/nf/efsbedri/Ven

Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden



Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

ALBÈRT
W. Bielderman
G. Bielderman-Weenk

Vorden, 2 september 1966
Wilhelminalaan 5

Voor uw belangstelling, ge-
lukwensen, bloemen en ca-
deaus, ontvangen op de dag
van ons huwelijk, zeggen wij
u allen heel hartelijk dank.

M. Klein Bramel
F. Klein Bramel-

Schiphof
Vorden, september 1966
't Elshof 10

Te koop: Vuilnisvaten 50 1.
a ƒ 2,— per stuk.
N.V. Chroomlederfabriek
v/h H. A. Albers

Te koop: Eetaardappelen en
een jong fokshondje.
G. Dijkman, Wildenborch

Te koop: Een trap- en gang-
loper Velveto met roeien
ƒ 85,— en een spiraal 90
breed ƒ 15,—, alles als
nieuw. Te bevr. bur. Contact

Te koop: 50 1. elektr. warm-
water boiler en kompl.
elektr. waterpompinstal.
70 1. P. Baron v. d. Borch,
Horsterkamphoeve

Te koop: Solexfiets met Be-
rini-motor (eitje) klein de-
fekt ƒ 25,—. Arie Ribbers,
Medler

Te koop: Eetaardappelen.
G. J. Schutte, B 24, Vorden

Te koop: Eetaardappelen,
Eigenheimer, Bintje, Supri-
se, IJselster. H. Hietveld,
C 43, Hackfort, tel. 1383

Te koop: Een prima huis-
houdkachel, Thebo 5.
H. Weenk, E 97, Vorden

Te koop: Eetaardappelen,
Surprise, Noordeling en
Pimpernel. G. H. Wassink,
B 29, Delden, tel. 1307

Te koop: Errcs wasmachine
in goede staat. A. de Jonge
Ruurloseweg 37

Te koop: Konijnen, Nieuw
Zeelanders, half jaar oud.
J. Groot Wassink, Ruurlo-
seweg D 17, Vorden

Te koop: Drachtige M.R.Y.-
vaars, 9 sept. a. d. telling.
W. A. J. Lichtenberg,
D 165, Vorden

Te koop: 6 zware biggen en
vlot neurende MRY-vaars.
Joh. Wesselink, Kranenburg

De bal teruggekaatst;
petroleum 15 et p. liter
jerrycans ƒ 2,75 p. stuk

KEUNE
Nijverheddsweg 4, tel. 1736

Te koop: 6 biggen bij
A. Wolsheimer, C 121 a,
Vorden

Te koop: 2 drag. varkens
14 sept. a. d. telling.
B. Groot Jebbink, C 110
Galgengoor, Vorden

Te koop: Enkele overjarige
bromfietsen voor werkelijk
spotprijzen.
Bromfietsbedr. TRAGTER

Te koop:
trapnaaimuchine; huishoud-
naaimachine; huishoud-
kachel, wit en een windbuUs
met kijker 4% mm.
G. J. Lubbers, Burg. Gal-
léestraat 55, Vorden

Bupro-ges
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. MJftogt,
B. van Hackfort weg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

n
X

H
W

hebben de eer u, mede namens wederzijdse t
ouders, kennis te 'geven van hun voorgenomen ft
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats «
vinden op vrijdag 9 september a.s. om 10.30 W
uur ten gemeentehuize te Vorden.

X DIRK REKERS

X «
W ANNIE STOKKINK

X
X
X
X
X
X
X
K
\ Barchem, Mr. A. C. van Darnstraat o 62

X Vorden, Julianalaan 10
X september 1966

X
X
X
X
X

Meilink te Barchem.

n"
ft Zaterdag 10 september a.s. hopen onze
V geliefde ouders

ft P. DE RIJK

n en

V H. G. C. DE RIJK-VAN REBARGEN

y
Q hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is
ft de wens van hun dankbare kinderen.

Xu Vorden, september 1966
) „Kiefskamp" B 16

W Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-17.00 uur
in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Op maandag 12 september a.s. hopen onze
geliefde ouders

H. RIETMAN
en
A. RIETMAN-HARMSEN

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen
opa en opoe

Vierakker, september 1966
„'t Boshuis"

Receptie van 8-4.30 uur in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit)

Maandag 12 september hope
resp. schoonouders

n«Knze ouders

/ A. G. MENNINK

MENNINK-JANSEN

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Gerry en Adri
Reint
Alie en Peter

I.vjm. familieomstandigheden zijn de feeste-
lijkheden tot nadere datum uitgesteld.

VOOR DE SCHOOLGAANDE JEUGD

Lee Cooper
spijkerbroeken
ook in de zware winterkwaliteit

Marathon
nylon en terlenkajacks
met het ideale stiksel in moderne
kleuren

VERKRIJGBAAR BIJ

i h i im:M
RAADHUISSTR-. VORDEN

Ned. Chr. Vrouwenbond
AFDELING VORDEN

De vergaderingen in dit seizoen be-
ginnen weer. Hebt u belangstelling?
Maak eens een avond mee.

Dinsdag 13 september half acht hoopt ds. Wassink
uit Zwolle in zaal Eskes te spreken over

„MOGEN ONZE KINDEREN ZELF HUN
GELOOF KIEZEN"

Het bestuur

X
Kerkelijke bevestiging door de Weieerwaarde X
heer ds. J. H. Jansen om 11 uur in de Ned. X
Herv. kerk te Vorden. X

X
X
Xu

Toekomstig adres: Mr. A. C. van Darnstraat H
76, Barchem. A

X
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel W

X

Hier is uw winst in dure dagen.
Ga zelfbedienen bij Albers
Kwaliteitsaanbïedingen tegen lage prijzen!

BIJ 3 GULDEN AAN BOODSCHAPPEN
l GROTE POT ABRIKOZEN OP SAP
(zolang de voorraad strekt)

voor 99

SIAM RIJST DE BESTE DIE ER IS, OVERAL 65 CENT PER PAK
BIJ ONS 2 PAK l KILO slechts

HIJ ELKE KILO SUIKER
250 GRAM BANKETBAKKERSKOEKJES

98

59
VITELLA INSTANTPIIDD1NG 3 pakjes voor Q9

ZUIVER IMPORT ENGELSE DROP 250 gram 98

REKLAME LUCIFERS 5 pakken voor 98

PRACHT PRUIMEN 250 gram 59

VERFIJNDE KWALITEIT APPELSAP 2 flessen voor 109

ZWARTE BESSENSAP JOHANNESBEER nu per fles 139

RODE OF WITTE DRUIVENSAP per fles 119

ITALIAANSE TOMATENPUREE 3 blikjes 49

8 KNAKWORSTEN IN JAMPOT 98

LEVERPASTEI VAN LINTHORST 2 blik a 200 gram 109

VOOR ELKE KLANT EEN ECHTE GRONINGER KOEK voor 98

LITERSBLIKKEN DOPERWTEN MIDDEL II 2 blik 129

LITERSBLIKKEN DUBBELE SPERZIEBONEN nu voor 79

LITERSBLIKKEN CALIFORNISCHE PERZIKEN 139

PRACHT AUGURKEN per literpot 119

BIJ 2 PAK CLIMAX KOFFIE
GRATIS l PRACHT KOP EN SCHOTEL

CHOCOLADEHAGEL

KLAROP DROP

200 gram 59

deze week 3 rollen voor 39

200 GRAM BOERENMETWORST

200 GRAM SNIJWORST EXTRA
99
99

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. A L B E R S
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Siemerink
Vorden

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è, ƒ 1000,—

7 o rente
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Benzine 42,9 cl - Super 44 et
GASKACHELS GEHEEL KOMPLEET MET

FLES GAS EN REGELAAR SLECHTS ƒ 65,—

G. WEULEN KRANEN8ARG
Telefoon 1217

G. W. Eijerkamp
Vorden

EMPO
RIJWIELFABRIEK

H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

Op enkele afdelingen van ons
kantoor kunnen wij binnenkort
enkele

accurate krachten
(mannelijk of vrouwelijk) plaatsen

Voor bepaalde werkzaamheden
komen ook gehuwde dames en/
of gepensioneerde heren in
aanmerking.

Ook voor enkele

jongere personen
hebben wij een interessante
baan.

Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk
aan ons adres: Enkweg 17, Vorden.

A.s. zondag 11 september voormiddag
10 uur in de koffiekamer van het Nut
begint de

ZONDAGSSCHOOL VAN DE
VER VRIJZINNIG HERV. TE VORDEN

nu onder leiding van mej. M. Bran-
denbarg, Kerkstraat en mej. L. Oost,
de Boonk 17. De laatste als opvolg-
ster van mej. J. Menger die ontslag
heeft gevraagd.

Ouders stuurt uw kinderen dus a.s. zondag naar
het Nut. Bij eventuele verhindering op a.s. zondag
kunnen de kinderen zich ook opgeven bij de dames
leidsters.

Het bestuur

EMPO

Oamclub Vorden
AAN DE LEDEN EN JEUGDLEDEN,

In verband met vakantie van de fam.
Eskes deelt het bestuur mede, dat
er a.s. vrijdag 9 september

GEEN

CLUBAVOND IS!

Alle leden en jeugdleden worden vrijdag 16 sept.
weer verwacht voor het spelen van de tweede
wedstrijd volgens het rooster voor de onderlinge
kompetitie.

Het bestuur.
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Onaniefeestaan de
•̂1̂ 1 H H l ^̂ ^̂  H ^H^ ^V^F •̂̂ ^ WP Ere-voorzitter de Edelachtba

Medlertol
Edelachtbare Heer burgemeester A. E. van Arkel.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september a.s.
VRIJDAG
's Avonds 7.15 uur speelt de bekende toneelvereniging
„Steeds beter" van de Bruil teBuurlo het bekende toneelstuk

„Rumoer in de kleine wereld"
klucht in 3 bedrijven geschreven door J. Blazer.

ZATERDAG
's MORGENS 9 UUR: VOGELSCHIETEN, SCHIJFSCHIETEN, BELSCHIETEN
opgaaf bij de kommissieleden.

's MIDDAGS OM l UUR: OPENING DOOR DE VOORZITTER.

1.15 UUR: AANVANG DER SPELEN.

DOGKARRIJDEN VOOR DAMES

DOELTRAPPEN VOOR HEREN

KORFBALLEN VOOR DAMES EN HEREN

BRIEFPOSTEN VOOR DAMES EN HEREN

FIETSRIJDEN MET HINDERNISSEN

VOOR DAMES EN HEREN

KEGELBAAN DE GEHELE DAG GEOPEND

Opgaaf bij de kommissieleden.

OM 2 UUR KINDERSPELEN VOOR ALLE KINDE-
REN DER LAGERE SCHOOL GRATIS DEELNAME
PLUS TRAKTATIE.

GRATIS 5 MAAL IN DE DRAAIMOLEN VOOR ALLE

KINDEREN VAN l TOT 4 UUR.

5.30 UUR: UITREIKING DER PRIJZEN DOOR DE EREVOORZITTER.

GROTE DANS- EN KONSUMPTIETENT
EN VERDERE VERMAKELIJKHEDEN
MUZIEK „THE KYTHME STARS".

De muziekvereniging „Concordia" verleent haar
medewerking.

RIJWIELBEWAARPLAATS ONDER KONTROLE.
MILITAIREN IN UNIFORM HALF GELD.

Zegt het voort De

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

Oriënteringsavondwandeling doer
de mooiste omgeving van Vorden
met verrassingen

Aanmelden om 7.30 uur by café Eykelkamp, zaklantaarn meenemen.

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 12 september 1966
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, offioiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12,—. Dekens voor ƒ 12,50. Originele
dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, slechts
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine jongensschoenen, ma-
ten 32—38. Hoge bruine jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf
ƒ 15,75. Hoge bruine schoenen, maat 38—50, ƒ 19,50

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,50.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

Middenstandscursus
De eerste les is vastgesteld op dins-
dag 13 september om half acht.

DEELNAME IS NOG MOGELIJK

A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17, telefoon 1317

Hylkema's
pluimveebedrijf 10.

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Zoekt uw voordeel!
VERSE HAANTJES
20 et per kg in pnjs
verlaagd.
Dagelijks verkrijgbaar
aan ons adres en tevens
vrijdagmorgens op de
markt

Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Voor kyker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vorden
Telefoon 1460

Ned. Ver. Sex. Herv.
INLICHTINGEN
elke 2e en 4e woensdag
van de maand tussen 7
en 8 uur in het

Groene Kruisgebouw
Vorden

vraagt voor zo spoedig mogelijk voor
haar eiersorteer derij

Aanmelden da gelijks van 8 tot 6 uur aan ons
adres: Boggeti var 7, Warnsveld, tel. 05752-1559

2 flinke meisjes
of jongens

Het zuinigste flessengas:

„SHELL BUTAGAS"

BUTAGAS)

Hooffddepot

Voor de beste service:

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Tevens verkooppunten voor Vorden

Th. Nijenhuis, de Haar 1
(plan Boonk)

A. A. SCHUURMAN, Julianalaan 6
H. BREUKER, „Bet Enzerinck"
A. J. EYKELKAMP, Medler E 109
A. F. WIGGERS, Linde E 27 a
J. OLDENHAVE, Delden

KOOPT U EEN

nieuwe haard?

OLIE OF KOLEN?

U SLAAGT HET BESTE BIJ DE VAKMAN

Het Haarden en Kacheihuis

Gebr. BARENDSEN Telefoon 1261
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Marcel Siemerink.
(Wordt vervolgd)

Zondagavond draait in het Nutsgebouw de film:
„Genghis Khan" met o.a. Omar Sharif, Stephen
Boyd en James Mason.
Een film waarin Tej^^n (Omar Sharif) het plan
vat alle Mongolen ü^BRi bond te verenigen.
Veldslagen, oorlogen enz. zijn hiermee gemoeid.
Toegang 14 jaar.

Op vrijdag 3O september en zaterdag 1 oktober viert de
volksfeest-vereniging „Linde" haar lOO-jarig bestaan.

REISVERSLAG
van de Vordenaar M. Siemerink
ontvingen wij een brief over zijn
belevenissen tijdens zijn fietstocht
naar Rome.

PER FIETS NAAR DE EEUWIGE STAD
Via een advertentie in een blad kwam ik in con-
tact met Chrispijn Oomes uit Hengelo (O.), die
plannen koesterde om een fietstocht te onderne-
men naar Italië, met als einddoel Rome.
Zelf had ik al lang voornemens in die richting dus
was het wel zeer toevallig dat wij elkaar op deze
wijze leerden kennen.
Een ontmoeting werd gearrangeerd en na diverse
contacten bleek wel dat we het best met elkaar
zouden kunnen vinden, wat voor zo'n reis wel van
het grootste belang is.
24 april kwamen we bij elkaar en bespraken wat
meegenomen moest worden aan hoofdzakelijke
bagage. Het moest minimaal zijn. Eten kopen en
koken onderweg, kleding wassen eveneens. De
tent met alles wat er bij hoort zou natuurlijk het
grootste gewicht innemen, maar er moest stevig
bezuinigd worden op het gewicht.
Belangrijke punten waren ook de kosten, verzeke-
ring e.d. Dit hebben we wijselijk aan onze ouders
overgelaten die, ook even enthousiast als wij, voor
deze dingen wilden zorgen.
Een goede fiets was een eerste vereiste en dan
de training. Zelf fiets ik dagelijks ruim 20 km
naar school, maar toen onze plannen vaste vorm
gingen aannemen heb ik regelmatig 40-60 km per
dag gereden. Ik wilde nl. niet onvoorbereid aan
de start verschijnen.
26 april brengt Chrispijn de eerste bagage naar
Vorden, want van hieruit wilden we vertrekken.
19 mei Hemelvaartsdag komen we bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen en tevens kennis te
maken met Maarten öffener uit Bilthoven. Die
had nl. 'gevraagd mee te fietsen tot Bazel om van-
daar door te gaan naar Insbrück.
31 mei hadden we weer een ontmoeting in Vorden
we stelden de definitieve bagagelijst op en bespra-
ken de route en andere zaken uitvoerig, waaruit
wel bleek dat er nog heel wat werk verzet moest
worden voordat we konden starten.
Voor levensonderhoud tijdens de tocht wilden we
proberen met 5 gulden per man per dag uit te
komen. De route werd uitvoerig besproken en
adviezen van A.N.W.B. onder de loupe genomen.
Het was onze bedoeling om 4 juli te vertrekken
en dan de Rijn te volgen tot Bazel, vervolgens
langs Zurichermeer naar Chur. Over de Julierpas,
afdalen langs Comomeer naar Milaan.
Bologne en Florence zijn het volgende doel en van.
daar, na inmiddels de Apenijnen genomen te heb-
ben naar Rome, ons einddoel.
Hier wilden we plm. een week onze tenten op-
slaan en dan langs de kustweg terug naar Pisa-
Genua. De Gothardpas (waarschijnlijk per trein)
om dan langs de andere kant van de Rijn onze
weg naar Holland te volbrengen.
De totaalafstand is ongeveer 3500 km.
In verband met de school waren we niet in staat
vaker bij elkaar te komen en onze reis moest 20
augustus geëindigd zijn want in deze week waren
onze vakanties afgelopen.
Zondag 3 juli komen Chrispijn Oomes en Maarten
öffener naar Vorden. We hebben een gezellige
middag, alles wordt nog eens besproken, de fiet-
sen worden gepakt, nadat de bagage eerlijk ver-
deeld is, in verband met het gewicht,
's Avonds gaan we vroeg onder de wol want we
wilden maandag vroeg vertrekken.
Ik sliep die nacht prima en was de andere mor-
gen heerlijk fris.
Na nog enkele raadgevingen van mijn ouders,
afscheid nemen, handen schudden, stappen we pre-
cies 5 uur op de fiets voor het begin van een
prachtige, maar moeilijke tocht.

VORDEN l — ZELHEM l l—2
In een door Zelhem bij vlagen veel te hard ge-
speelde wedstrijd heeft Vorden met l—2 het on-
derspit moeten delven. De oorzaak van dit te
harde spel was het feit dat de Zelhemse ploeg
verschillende spelers met een gebrekkige techniek
telde, zodat deze handicap op een andere wijze
gecompenseerd diende te worden. Dit is de thuis-
club duur komen te staan. Reeds na tien minuten
moest doelman Golstein het strijdperk verlaten,
toen één der Zelhem-spelers onbesuisd tegen zijn
schouder trapte waardoor Golstein geblesseerd
werd en Velthorst kon scoren. Golstein werd ver-
vangen door Tonnie Meyer die het doel verder op
bekwame wijze heeft verdedigd.
Een minuut na het uitvallen van Golstein ver-
dween rechtsbuiten Hengeveld naar de kleedka-
mer. Hij werd vervangen door Jan Besselink. En
of dit nog niet voldoende was waren de geel-
zwarten gehandicapt doordat de beide kanthalves
Nijenhuis en Holsbeke een groot gedeelte van de
tweede helft op halve kracht moesten opereren
omdat ook zij op unfaire wijze tegen de grasmat
werden gewerkt. De oorzaak van dit alles ligt
o.i. aan het slappe optreden van scheidsrechter
Becks die bepaald zijn dag niet had. Dat door de-
ze gang van zaken de wedstrijd over het algemeen
een rommelig karakter droeg zal eenieder zich
in kunnen denken.
Kansen waren er in de eerste helft voor beide
ploegen te over. Bij de thuisclub misten Mombarg
en Dostal voor open doel. Aan de andere kant
had Zelhem pech toen een vrije schop tegen de
paal belandde. De tweede helft begon sensationeel,
want reeds na l minuut produceerde midvoor Eg-
gink, uit een pass van Arfman, de gelijkmaker.
Ondanks de handicap van geblesseerde spelers,
had Vorden na de rust toch een groot veldover-
wicht. Het was vooral aan de Zelhemse doelman
Mollenvanger te danken dat er geen doelpunten
vielen. Zo stopte hij o.m. twee harde schoten van
Mombarg op prachtige wijze. Eenmaal had hij ge-
luk toen Mombarg tegen de lat schoot. Een kop-
bal van Bertus Nijennuis, met een prachtige
zweefsprong rakelings langs de verkeerde kant
van de paal, had een beter lot verdiend.
Toen zogezegd een „Vorden-doelpunt" in de lucht
hing werd er plotseling aan de andere kant ge-
scoord toen stopper Beselink, misschien een beet-
je te overmoedig, een Zelhem-speler wilde pas-
seren, de bal kwijtraakte waarna linksbuiten Dim.
mendaal van dichtbij op gemakkelijke wijze kon
scoren l—2. Vlak hierop floot scheidsrechter
Becks het einde van een wedstrijd die we maar
zo gauw mogelijk moeten vergeten.

OPSTELLING VORDEN l

Vorden l dat a.s. zondag op bezoek gaat bij de
Witkampers l is als volgt samengesteld:
Doel T. Meyer; achter R. Eggink, D. Besselink,
J. Maalderink; midden J. Besselink en B. Nijen-
huis; voor G. Holsbeke, J. Dostal, E. Eggink, H.
Mombarg, J. Arfman.

RAADSVERGADERING
ZITTENDE WETHOUDERS DE HEREN A. J. LENSELINK EN
G. J. WUESTENENK HERKOZEN
AANGAAN VAN EEN KASGELDLENING GROOT ƒ 700.000,—
AANKOOP BOERDERIJ ENZ. VAN DE HEER J. WASSINK AAN DE NIEUWSTAD

Onder voorzitterschap van burgemeester A. E. v.
Arkel vergaderde de raad dezer gemeente dins-
dagavond voltallig.
Voordat de voorzitter tot beëdiging van de nieuw
gekozen raad overging memoreerde spreker de
verjaardag van Z.K.H. Prins Claus en wenste
spreker H.K.H. Prinses Beatrix alsmede de overi-
ge leden van het Koninklijk Huis Prins Claus ge-
luk met deze dag.
Verder stelde de voorzitter voor één punt aan de
agenda toe te voegen t.w. „Aangaan van een kas-
geldlening". De raad ging hiermee akkoord.
Hierna legden vervolgens alle nieuw gekozen
raadsleden in handen van de voorzitter de voorge-
schreven eden af waardoor zij als lid van de raad
zijn geïnstalleerd.
De voorzitter sprak een welkomstwoord tot de
leden inzonderheid tot de nieuwe „gezichten" t.w.
de heren Lichtenberg en Gerritsen. Spreker hoop-
te in deze nieuwe zittingsperiode weer op een
goede samenwerking tussen hem en B. & W. tot
heil en welzijn van de gemeente Vorden.

Benoeming wethouders
De heer Wesselink zei bij dit punt dat hij reeds
in 1958 er op had aangedrongen om een wethou-
der buiten het dorp te kiezen, waarop de raad
toentertijd niet is ingegaan. Spreker wenste dan
ook zijn stem aan zich te houden.
Na gehouden stemming in de vacature Lenselink
bleek de heer Lenselink 10 stemmen te hebben
ontvangen waardoor deze als zodanig werd her-
kozen. (2 stemmen werden op de heer G. J. Ban-
nink uitgebracht en l blanco.)
De voorzitter vroeg de heer Lenselink of deze
zijn herbenoeming liet welgevallen. Deze ant-
woordde hierop bevestigend. Spreker dankte de
raadsleden voor het in hem gestelde vertrouwen
en hoopte dat God hem de kracht en wijsheid
mocht geven om deze soms moeilijke taak weer
naar behoren te mogen vervullen in het belang
van de gemeente Vorden.
De voorzitter wenste de heer Lenselink geluk met
zijn herbenoeming als wethouder welke funktie hij
nu reeds sedert 20 november 1945 mocht bekle-
den. Spreker hoopte op een vruchtbare samenwer-
king in het college van B. & W. en raad.
In de vacature Wuestenenk kreeg de heer Wues-
tenenk ook 10 stemmen op zich uitgebracht, zodat
ook deze als wethouder is herkozen. (2 stemmen
verkreeg de heer H. Wesselink en l blanco.)
Ook de heer Wuestenenk dankte voor het in hem
gestelde vertrouwen en nam zijn herbenoeming als
zodanig aan.
De voorzitter feliciteerde de heer Wuestenenk met
diens herbenoeming en z^^at hij reeds 24 jaar lid
van de raad is geweesf^^karvan 8 jaar als wet-
houder. Ook met de heei^miestenenk hoopte spre-
ker op een prettige samenwerking.
De heer Wesselink zei dat hij niets op de beide
personen tegen had en daarom ook gaarne zijn
gelukwensen aan deze beide heren wilde aanbie-
den.
Bij de vaststelling van jj^notulen van de vorige
vergadering deelde de v^^itter mede een bespre-
king te hebben gehad met enige leden van het
hoofdbestuur van de PTT de desbetreffende ar-
chitecten en de Gelderse Schoonheidskommissie
omtrent de plaats van het nieuw te bouwen post-
kantoor. Het gebouw zal nu niet op de oude
plaats verrijzen doch op de plaats van het oude
pand van de heer Helmink aan de Zutphenseweg.
Spreker noemde dit een zeer mooie oplossing ook
voor wat de parkeerruimte betrof.
Wethouder Lenselink zei niet eerder gerust te
zijn voor dat hij wist wat met het oude postkan-
toor zou gaan gebeuren.
De heer Norde betreurde het dat de bouw van
een nieuw postkantoor zo lang op zich laat wach-
ten.
De heer Bannink maakte de opmerking dat de
PTT het oude gebouw toch verkopen kan aan wie
deze wil.
Vervolgens werden een vijftal ingekomen stukken
voor kennisgeving aangenomen.
Verder werd voor kennisgeving aangenomen een
schrijven van het Verbond voor Veilig Verkeer
waarin de verwachting wordt uitgesproken, dat
in verband met de invoering van het nieuwe Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens per l
januari 1967 of daaromtrent, vele scholen en
schoolbesturen een beroep op gemeentelijke finan-
ciële medewerking zullen doen bij de aanschaffing
van leer- en hulpmiddelen voor het verkeerson-
derwijs. B. & W. waren van mening dat voor der-
gelijke verzoeken artikel 72 van de Lager Onder-
wijswet 1920 zal moeten worden toegepast.
Op voorstel van B. & W. werden de jaarstukken
per 31 december 1965 (balans en exploitatiere-
kening) van de Stichting tot huisvesting van Be-
jaarden te Vorden eveneens voor kennisgeving
aangenomen.
In verband met de precaire financiële positie van
de gemeente stellen B. & W. voor niet in te gaan
op het verzoek van de N.V. Bouwfonds Ned. Ge-
meenten om in te schrijven op aandelen B groot
ƒ 250,— van de emissie groot ƒ 6.000.000,—, aan-
gezien de gemeente reeds 3 obligaties ad. ƒ 1000,-
en 9 aandelen B ad. ƒ 250,— van genoemd Bouw-
fonds in haar bezit heeft waarop gestort 30%.
Aldus besloten.
Benoemingen in raadskommissies
Op voorstel van B. & W. werden de navolgende
raadsleden benoemd in de diverse raadskommis-
sies t.w.
1. Tot leden van de raadskommissie van advies

voor gemeentewerken de heren M. H. Gotink,
G. Koerselman en H. Wesselink.

2. Van de raadskommissie voor het bestem-
mingsplan de heren G. J. Bannink, H. Klein
Brinke en H. Wesselink.

3. Van de agrarische raadskommissie de heren
G. J. Wuestenenk, W. Norde en Z. Regelink.

4. Van de raadskommissie van advies inzake
aankoop gronden de heren G. J. Bannink, A.
J. A. Hartelman en Z. Regelink.

5. Van de raadskommissie van advies inzake de
bouwverordening de heren M. H. Gotink, A.
J. A. Hartelman, G. Koerselman en H. Wes-
selink.

6. Van de raadskommissie van advies inzake de
Algemene Politieverordening (de oude Alg.
Politieverordening dateert van 1926) de he-
ren G. J. Bannink, J. W. M. Gerritsen en H.
Wesselink.

7. Tot leden van de raad van bestuur van de
H.E.K.-weg voor de gemeente Vorden werden

benoemd de heren A. E. van Arkel en A. J.
Lenselink.

8. Tot afgevaardigde van de gemeente Vorden
in de vergadering van aandeelhouders van de
N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland werd
benoemd de heer A. E. van Arkel met als
diens plaatsvervanger de heer G. J. Wueste-
nenk.

9. Voor het tijdvak september 1966 tot septem-
ber 1970 werden herbenoemd als vertegen-
woordigers van de gemeente Vorden in het
algemeen bestuur van de Stichting tot Huis-
vesting van Bejaarden de heren G. J. Ban-
nink en H. Klein Brinke.

10. Tot leden van de raadskommissie belast met
het nazien van de gemeenterekening 1964 en
de jaarrekening 1964/1965 van het gemeen-
telijk woningbedrijf werden benoemd de he-
ren H. Klein Brinke, Z. Regelink en H. Wes-
selink.

11. Tot leden van de raadskommissie belast met
het onderzoek van de gemeentebegroting 1967
en de begroting 1966/1967 van het gemeen-
telijk Woningbedrijf de heren H. S. J. Albers,
M. H. Gotink en G. J. Bannink.

Alle benoemde leden namen hun benoeming aan.

Gemeentelijke garantie van hyp. geldleningen
Op voorstel van B. & W. ging de raad ermee ak-
koord tot het garanderen van hyp. geldleningen
aan een negental personen die van de N.V. Bouw-
fonds Ned. Gemeenten hebben aangekocht wo-
ningen in plan Boonk aan de Boonk en de Stroet
en op het industrieterrein aan de Industrieweg.
De heer Regelink vroeg of er in het verleden
reeds moeilijkheden hiermede waren ondervonden.
De voorzitter antwoordde hierop ontkennend.
Wethouder Lenselink merkte op dat de gemeente
hierbij gebaat is aangezien de gemeente de wo-
ningwetbouwwoningen geheel voor haar rekening
moet bouwen.
De heer Bannink prees de mensen die geheel zelf
het initiatief nemen om in het bezit van een wo-
ning te komen.
Vervolgens werden de gemeentebegroting 1967 en
de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf
1966/1967 de raad aangeboden.

Aankoop boerderij „Het Pardijs"
De door de raadskommissie van advies inzake
aankoop gronden gevoerde onderhandelingen met
de familie Wassink, Nieuwstad 19, alhier, over
de verkoop van de boerderij „Het Pardijs" heb-
ben gunstige resultaten gehad. De familie Was-
sink is bereid aan de gemeente te verkopen de
boerderij met bedrijfsgebouwen, waaronder een
oud veeschuur, twee kippenhokken, een kuiken-
hok, een openkapschuur, de gierkelders, afraste-
ring, fruitbomen en 66.00 m2 grond voor een koop-
som van totaal ƒ 270.537,50. Deze koopsom stemt
overeen met het uitgebrachte taxatierapport door
het Contactorgaan voor Grond- en Pachtzaken te
Arnhem.
De in het taxatierapport genoemde houten gara-
ge getaxeerd op ƒ 1500,— is niet in de koop be-
grepen en zal van het terrein worden verwijderd.
Voorwaarde is echter dat de heer Wassink een
geheel nieuwe boerderij mag bouwen op het hem
in eigendom overblijvende gedeelte aan de oost-
zijde van de aldaar geprojekteerde rondweg. B. &
W. stellen voor tot aankoop te besluiten.
De heer Norde is van mening dat het nog wel
jaren zal duren voor de bouwgrond aldaar voor
verkoop geschikt is.
Wethouders Lenselink en Wuestenenk waren blij
dat het zo gelopen is met de aankoop van deze
grond, waarbij zich de heer Bannink aansloot.
Z.h.s. besloot de raad tot aankoop over te gaan.

Aangaan kasgeldlening
Door de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten is een
kasgeldlening -groot ƒ 700.000,— aangeboden. Nu
te voorzien valt, dat in de eerstvolgende maanden
nog geen vaste geldlening kan worden aangegaan
is het noodzakelijk van dit aanbod gebruik te ma-
ken. B. & W. stelden daarom voor tot het aangaan
van deze kasgeldlening te besluiten. Aldus beslo-
ten.
Een aantal begrotingswijzigingen werden z.h.s.
vastgesteld.

Rondvraag
De heer Albers wees op de slechte toestand van
de weg bij „Trouvee".
De heer Wuestenenk (wethouder) hoopte dat er
bij de verbetering van de Veengoot nog wel grond
ter beschikking zal komen.
De heer Gotink zou gaarne zien dat er wat meer
parkeerruimte bij het PTT-kantoor kwam.
De voorzitter zei dit te zullen bezien.
De heer Koerselman vroeg naar de waarheid van
de geruchten die de ronde doen als zou de ge-
meente 72 woningwetwoningen welke thans in
aanbouw zijn niet aan voldoende gegadigden zijn
te verhuren in verband met de huur die deze wo-
ningen moeten doen.
Spreker kreeg ten antwoord dat zulks niet het
geval is. Wethouder Lenselink was blij dat er
zoveel woningen bijkomen waardoor misschien het
woningprobleem te Vorden kan worden opgelost.
De heer Koerselman verheugde zich hierover dat
de woningen tegen een geschikte huurprijs kun-
nen worden verhuurd. Verder vroeg spreker of
er niet iets voor de „opschietende" jeugd kon wor-
den gedaan aangezien de jongelui veelal op zon-
dagavonden naar omliggende gemeenten gaan b.v.
door het verlenen van een vergunning voor een
dansavond.
De heer Albers vond dat er zo spoedig mogelijk
een dorpshuis diende te komen dat voldoet aan
de moderne eisen van deze tijd en waarin dan b.v.
een instuif onder goede leiding kan worden ge-
organiseerd.
De heer Klein Brinke wees op de klachten die wor.
den ontvangen over de inrichting van het gym-
nastieklokaal.
Hij kreeg ten antwoord dat sommige gymnastiek-
benodigdheden aan herstel toe waren zodat deze
tijdelijk voor herstel niet aanwezig konden zijn.
De heer Bannink vroeg of Vorden spoedig van
gas zal worden voorzien.
De voorzitter zei dat dit nog wel een paar jaartjes
kan duren.
De heer Bannink zou gaarne weten of de riool-
waterzuiveringsinstallatie nog deze herfst in ge-
bruik kan worden genomen.
De voorzitter antwoordde dat zulks niet het geval
zal zijn.



ZELHEM 2 — VORDEN 2 4—1

De thuisclub heeft deze wedstrijd verdiend gewon-
nen. Hoewel de Vordenaren, speciaal in de eerste
helft, dikwijls veel sterker waren, zette dit veld-
overwicht toch geen zoden aan de dijk omdat
de Vordense binnenspelers de bal veel te lang bij
zich hielden, zodat alle vaart uit de aanval ver-
dween.
Zelhem nam na 20 minuten de leiding toen de
rechtsbuiten met een strak schot de roos trof.
Een kwartier voor de rust werd Vorden een pe-
nalty toegewezen wegens hands. Midvoor Buunk
scoorde hieruit de gelijkmaker l—1. Met deze
stand brak ook de rust aan.
In de tweede helft kreeg Vorden opnieuw een pe-
nalty toegewezen. Ditmaal werd het schot van
Buunk echter door de Zelhemse keeper gestopt.
De Vordense achterhoede kon het hierna niet
meer klaren en binnen de zes minuten keken de
geelzwarten tegen een 4—l achterstand aan. In
deze stand kwam geen verandering meer.

VORDEN 3 — WARNSVELDSE BOYS 2 2—1
Vorden 3 heeft tegen het sterker geachte Warns-
veld een onverwachte overwinning weten te be-
halen.
In de eerste helft was de thuisclub het meest in
de aanval doch van de vele kansen die de Vor-
dense voorhoede kreeg werd er slechts één benut.
Dit doelpunt werd gescoord door De Greef.
Na de rust was de balans spoedig in evenwicht.
Het zag er in deze periode naar uit dat de be-
zoekers aan het langste eind zouden trekken. De
Vordense achterhoede met een prima spelende
doelman Meyer aan het hoofd wist echter van
geen wijken. Vijf minuten voor tijd scoorde rechts-
binnen Jansen de winnende goal voor Vorden.

VOETBALPROGRAMMA VORDEN
Witkampers l—Vorden 1; Vorden 2—Rietmolen
2; Zutphania 2—Vorden 3; Ratti 2—Vorden 4.

Junioren:
Hercules—Vorden; Vorden 2—Sp. Eefde; Vorden
2—Steenderen 2; Sociï—Vorden.

NOORDIJK 2 — RATTI l 1—5
Het eerste elftal van Ratti, dat het afgelopen
seizoen degradeerde naar de derde klas GVB
schijnt niet van plan te zijn om langer dan een sei-
zoen in deze klasse te blijven.
Zondag werd het bezoek aan de Noordijkse reser-
ves met een klinkende 5—l overwinning bezegeld,
waarmee de nieuwe kompetitie dus goed werd in-
gezet.
In het ver jongde Ratti-team deed vooral de mid-
denvoor deze middag uitstekend werk en nam niet
minder dan drie doelpunten voor zijn rekening.
In de eerste helft was het een gelijkopgaande
strijd. Na enkele verkenningsaanvallen van de
Ratti-ploeg kon de rechtsbuiten uit een scherpe
voorzet vanuit het midden, met een strak schot de
Kranenburgers de leiding geven O—1. Aan beide
kanten werden hierna de defensies op zware proef
gesteld, maar de resp. doelverdedigers waren in
uitstekende konditie. Tien minuten voor de rust
bracht Noordijks rechtsbuiten met een voltreffer
de stand gelijk l—l, waarmee ook de rust aan-
brak.
Na de thee begon Ratti de smaak te pakken te
krijgen. De wisselende aanvallen van het eerste
kwartier werden in de 27e minuut onderbroken
door een tweede doelpunt der Vordenaren, nu via
een verre trap van de midhalf l—2. De groenwit-
ten kregen nu een meerderheid die zij uitstekend
wisten te benutten. De jeugdige middenvoor was
deze middag zeer aktief en bracht liefst drie doel-
punten op zijn naam, waarmee de eerste kompeti-
tiewedstrijd een overwinning voor de Ratti-ploeg
opleverde.

JONG GELRE VERLOOR
Op het Gemeentelijk Sportpark werd maandag-
avond een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Jong
Gelre afdeling Vorden en een elftal van de N.V.
Hylkema.
Deze ontmoeting werd met l—2 door N.V. Hyl-
kema gewonnen. De ruststand was l—1.

MOTORSPORT
A.s. zaterdagmiddag organiseert de V.A.M.C. „De
Graafschaprijders" een modderrit voor motoren
en bromfietsen. ,
Dit belooft een spektakulaire gebeurtenis te wor-
den want zo zullen de' rijders onder meer hun
kunnen moeten tonen bij de zandafgraving nabij
de zomerhuisjes van de heer Slotemaker.
De lengte van het parcours is plm. 18 kilometer.
De start is om 2 uur bij café Bloemendaal. De in-
schrijving is geopend vanaf l uur.

FRAAIE DERDE PLAATS VOOR
DAMCLUB DCV

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de
damvereniging WSDV uit Wageningen heeft de
Vordense damclub DCV met een vijftal deelge-
nomen aan het door genoemde vereniging geor-
ganiseerde toernooi.
DCV kwam met nog 14 clubs uit in de eerste klas,
waarbij elke speler één wedstrijd speelde die gold
voor het gehele team.
De eerste prijs in deze afdeling werd behaald door
SDV uit Scherpenzeel met 8 punten. Het Oosten 2
uit Rotterdam werd met 7 punten tweede. Er ein-
digden vijf ploegen met elk 6 punten op een ge-
deelde derde plaats waaronder DCV. Na toepas-
sing van een speciaal systeem bleven er drie clubs
over die in aanmerking kwamen voor de derde
prijs. Deze clubs waren DCA 2 uit Apeldoorn;
Noad 2 uit Nijmegen en DCV l uit Vorden. Na
loting won Vorden tenslotte de derde prijs.
De door de Vordense spelers behaalde resultaten
waren als volgt:
B. Nijenhuis—van Doorn (Rhenen) 2—0; A. D.
Smeenk—Jager (Zutphen) 2—0; J. F. Geerken—
van Rossum '(Wamel) l—1; S. Wiersma jr.—
Kleyer (Rotterdam) O—2; H. Klein Kranenbarg
—Janssen (Arnhem) l—1.

UTD-BOEKJE OVER LEGBATTERIJEN
„Legbatterijen en wat er bij komt kijken" is een
nieuw, rijk geïllustreerd voorlichtingsboekje in de
serie voorlichtingsbrochures „Winstgevende Ad-
viezen" uitgegeven door de N.V. Mengvoeder U.T-
Delfia te Maarssen. Het is bedoeld voor pluimvee-
houders met uitbreidingsplannen, die toepassing
van het batterij-systeem overwegen.
Bij het samenstellen van dit boekje is door de
deskundigen van UTD met de nieuwste inzich-
ten en de laatste ontwikkelingen van het batterij-
systeem rekening gehouden. Het boekje is geheel
bij. Het gaat eerst even in op de ontwikkeling,
die de batterij achter de rug heeft. Dan worden
de voordelen van het batterij-systeem, zoals het
nu geworden is, opgesomd.
Dit systeem blijkt zeker goede kansen voor de
toekomst te hebben, want er zitten kostprijsver-
lagende elementen in.
Dit uitgangspunt wordt in het boekje volledig uit-
gewerkt. De investering per kip is aantrekkelijk.
Door het grote aantal kippen, dat men moet hou-
den om zo ekonomisch mogelijk te werken, is de

totale investering evenwel vrij aanzienlijk. Men
kan voor de kleinere eenheden de oplossing zoe-
ken in de minder gemechaniseerde batterij.
Vervolgens worden vergeleken de exploitatiekos-
ten van de batterij en die van het houden van kip-
pen op de grond. Ook daaruit blijkt, dat de bat-
terij voor pluimveehouden in het groot inderdaad
goede perspektieven biedt.
Hierna volgt een bespreking van de verschillen
typen kooien en de aan de uitvoering te stellen
kwaliteitseisen. Ook het hoofdstuk over het hok
zelf biedt uitvoerige voorlichting.
Het boekje geeft verder tal van praktische wen-
ken, die de voeding en verzorging van de dieren
betreffen.
Het besluit met de opfok van jonge hennen, in
verband met het feit, dat het laten opfokken bij
derden hoe langer hoe meer zal worden toegepast.
Het interessante boekje „Legbatterijen en wat er-
bij komt kijken" is voor belangstellende pluimvee-
houders kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij
N.V. Mengvoeder U.T-DELFIA te Maarssen.

Amerikaanse rage overgewaaid naar Nederland
DE „TWISTER" IS HIER

Een doldwaas spel is gearriveerd uit Amerika!
De Twister. De nieuwste rage. U weet nog van
de hula-hoop? De jojo? De Twister is de opvol-
ger. Iedereen doet er aan, in de States.
Op alle stranden, in alle tuinen wordt het ge-
speeld. In de huiskamers ook - door mensen van
8 tot 80.
Hoe zit het spel in elkaar? Het is een vinyl reu-
zen speelveld met rode, gele, groene en blauwe
stippen. De spelers nemen tegenover elkaar de
starthouding aan, met de voeten op een blauwe
en een gele stip - de scheidsrechter draait aan
een draaischijf en kommandeert wat het lot aan-
wijst. Bijvoorbeeld: „Linkerhand op groen" of
„rechtervoet op rood". De spelers moeten de aan-
wijzingen volgen en raken a la minute in de
meest wonderlijke bochten verwrongen.
Het eerste spel dat aanwezig was in Europa werd
's avonds laat bij 't Lieverdje in Amsterdam ge-
demonstreerd.
Er ontstond een ware oploop en het gelach was
niet van de lucht. De politie deed niets - behalve
mcelachen.
De Twister schijnt, naar verluidt, thans in Ne-
derland verkrijgbaar, welaan dus: Twisteren ! !
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GEEF ZE GEEN LEVENSLANG

Medemenselijkheid, naastenliefde, intermenselijke
relatie, dat zijn prachtige woorden, die ons da-
gelijks als bijen omzoemen.
De praktijk is echter even glashard als voordat
deze woorden onze conversatie verrijkten. Onze
samenleving wordt nog beheerst door angst, die
ons dringt naar de veilige positie bij het kamp-
vuur. Wie enigszins die veiligheid schijnt te be-
dreigen, wordt uitgestoten in het donker, waar de
wolven huilen.
Er lopen in onze samenleving honderden rond,
die gewoon Jansen of Meier heten, kort geleden
nog net zulke fatsoenlijke lieden als u en ik, maar
die, in een onbewaakt ogenblik op een dwaalspoor
geraakt, met de strafrechter in aanraking zijn
gekomen en „gezeten" hebben. Terecht, natuurlijk.
Maar als de schuld geboet is, wat dan ? Staat
men dan weer op schoon papier ? Was het maar
waar.
Nog steeds immers is de publieke opinie geneigd
om elke straf te prolongeren.
Alan Paton heeft in zijn schokkende boek over
de Zuidafrikaanse immoraliteitswet dit motto
meegegeven: „Er staat twee jaar op, maar in fei-
te is het levenslang". En daarvoor hoeven we
niet eens naar Zuid-Afrika te gaan, want het is
hier niet anders.
Wie gezeten heeft is een boef. En als hij weer vrij
komt, blijft hij niettemin in het oog der oordelen-
de schare een boef. Dat betekent dat hij uitgesto-
ten wordt, uit de ren gepikt als een zieke kip.
Theoretisch neemt niemand deze houding voor zijn
rekening, maar iedereen redeneert zo: „Natuur-
lijk moeten die lui weer op een of andere wijze
worden ingeschakeld. Maar ik zou zo iets niet in
mijn zaak willen hebben. Daar moeten ze dan
maar wat anders op vinden". En daar loopt alles
op stuk. De eigen omgeving neemt zo iemand niet.
En als hij verhuist, om elders, zoals dat heet, een
nieuw leven te beginnen, dan hoeft het maar even
te duren of een toevallig bezoeker trekt z'n wenk-
brauwen op en zegt: „Hé, zit die hier bij jullie?
Weet je wel, dat . . . " En dan is het weer stuk.
Je hoort er niet bij, je bent een brutale indringer,
die het weer probeert.
Het schone papier is niet schoon. De straf wordt
levenslang. Dit zijn geen beroepsmisdadigers,
maar mensen als u en ik, die zijn uitgegleden. In
plaats van ze op de been te helpen, geven we ze
telkens weer een duw tegen de grond. Dat is niet
alleen maar gewoon onbarmhartig; het is fout.
En het is ook dom. Mensen die heel goed maat-
schappelijk bruikbaar zijn, misschien beter dan
anderen, omdat ze een harde les hebben gehad,
worden op die manier in de onmaatschappelijk-
heid gejaagd.
En daar hebben we nu de reclassering voor, om
deze misstanden uit de wereld te helpen. In feite
werkt die reclassering naar twee kanten. Ze wil
allereerst de uitgestotenen helpen, maar ander-
zijds ook de uitstoters hun tekort aan menselijk-

heid en sociaal besef duidelijk maken. Als het
daarmee namelijk in orde was, zou er geen re-
classering nodig zijn; dan liep alles vanzelf. Dan
werd degene die zijn straf heeft uitgezeten de
normale kans geboden om het in het vervolg be-
ter te doen. Het gaat er niet om boeven op de
samenleving los te laten, maar om te zorgen dat
die samenleving in te grote zelfvoldaanheid geen
boeven gaat kweken.
Als u daarom op de nationale reclasseringsdag uw
bijdrage in de kollekte werpt, dan is dat niet om
van het gezeur af te komen, maar een teken dat
u mee wilt werken aan een nieuwe mentaliteit ten
opzichte van medemensen die dreigen te veronge-
lukken, maar die helemaal niet hoeven te veron-
gelukken als wij het niet willen.
Wanneer we daar eens aan dachten als ze met
lijst of bus bij ons komen. Laten we dan de deur
van onze samenleving wijd openzetten en een ro-
yale hand uitsteken. Zij horen er ook bij. Geef ze
geen levenslang.

Fedde Schurer.

Vakantieregeling
Horecabedrijven

Lunchroom De Rotonde

12 tot en met 19 sept.

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

dansen
met:

Les Baroques
Eén van Nederlands bekendste beat-
orkesten en bekend door verschillen-
de tophits.

Tevens demonstratie van de nieuwe !Seven-l~p
dans door een Amerikaans danspaar.

Kaartverkoop vanaf woensdag 7 september a
ƒ 3,— aan de zaal.

A.S. ZONDAG

RATTlt- E.G.V.V. l
AANVANG 2 UUR

Volop keus
IN VLOTTE SPORTIEVE

ALLEMAAL IN NIEUWE
HERFSTKLEUREN

Wullink's Scnoennandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

fa. Marlens
Wapen- en Sporthandel

HEBT U IETS TE STOMEN ?

Breng het dan naar

STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44

OF BELT U EVEN 1670

Het wordt dan 's maandagsavonds bij u gehaald.
Het wordt u vrijdagsavonds terug bezorgd.

B. VISSER

VOOR/U. UW

FA MARÏENS
Wapen- en Sporthandel

Wegens verhuizing te koop:
Kolenhaard; eiken kastje;
2-pers. spiraal; kort leren
jasje z.g.a.n. maat 40.
H. J. Berenpas,
J. P. Heyestraat 30, Zut-
phen, tel. 05750-2395 na 7 u.

Te koop: Biggen
J. W. Wesselink, 't Elshof

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel en Suprise.
R. Rouwenhorst, C 120,
Vorden

Te koop: Lange kunstieren
jas en korte leren jacks.
Johan Engberts, D 41,
Vorden*

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736


