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MOGEN ONZE KINDEKEN ZELF HUN
GELOOF KIEZEN ?

Over bovengenoemd onderwerp sprak ds. Was-
sink uit Zwolle voor de afdeling Vorden van de
Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal Eskes.
De presidente, mevr. van Zorge, verwelkomde al-
le aanwezige leden op hartelijke wijze inzonder-
heid spreker.
Ds. Wassink welke hierna het woord verkreeg,
schetste de gang van het kind vanaf het prille
begin tot de volwassenheid alsmede de algehele
zorg van de ouders voor de baby tot het terugtre-
den, wat zeer veel moeders vooral niet gemakke-
lijk vinden.
Zoals elk kind een stempel krijgt opgedrukt door
het gezin waaruit het komt, zo zal ook een le-
vend geloof en de liefdevolle begeleiding van de
ouders een diepe indruk geven aan het kind. Meer
kan men niet doen, men geeft het over.
Na de pauze volgde over genoemd onderwerp een
levendige bespreking.
Voor deze leerzame avond werd de spreker door
mevrouw van Zorge hartelijk dank gebracht. De
opkomst voor deze eerste avond in het nieuwe sei-
zoen was zeer goed.

SAMENGESTELDE WEDSTRIJD
BIJVERENIGING „DE GRAAFSCHAP"

De landelijke rijvereniging „De Graafschap" or-
ganiseerde zaterdag jl. een samengestelde onder-
linge wedstrijd. Aan deze wedstrijd die op het
landgoed ,,De Kiefskamp" werd gehouden, namen
20 ruiters en amazones deel. De jury bestond uit
de heer en mevrouw Eennink uit Halle 's Avonds
kwam men in café Eskes bijeen waar de voorzitt-
ter, de heer D. Norde, na iedereen bedankt te heb-
ben die aan het welslagen van deze middag had-
den meegewerkt, de prijzen uitreikte.

De verschillende uitslagen waren als volgt:
Verzorging paard en harnechement
1. mej. Wesselink, de heren B. Wunderink, G.
Woltsrink en H. Bouwman.
Dressuurklasse:
1. B. Wunderink met Zirona; 2. H. Wuestenenk
met Wusa.
Dressuurklasse B:
1. B. Wagenvoort met Eliza; 2. D. Eggink met
Rose Marie.
Dressuurklasse N:
1. mej. I. Wesselink met Erix;2. H. Bouwman met
Aperla; 3. G. Wolterink met Sjeky; 4. en 5. G.
Bijenhof en H. Janssen met Saartje.
Springen klasse L:
1. mej. D. Eggink met Puck; 2. H. Wuestenenk
met Wusa; 3. B. Wunderink met Zirona.
Springen klasse B:
1. G. Gosselink; 2. D. Eggink met Rose Marie.
Springen klasse N:
1. J. Knoef met Buitenisje 2. H. Bouwman met
Aperla; 3. mej. I. Wesselink met Erix; 4. H. Groot
Nuelend.
Cross Country:
1. T. Bleumink met Corrie; 2. H. Wuestenenk met
Wusa; 3. G. Wolterink met Sjeky; 4. B. Wunde-
rink met Zirona; 4. mej. D. Eggink met Puck; 5.
H. Bouwman met Aperla.
Samengestelde wedstrijd:
1. B. Wunderink met Zirona (tevens wissclbeker
voor de beste samengestelde ruiter); 2. H. Wues-
tenenk met Wusa.
Klasse B:
1. B. Wagenvoort met Eliza; 2. D. Eggink met
Rosa Marie.
Klasse N:
1. H. Bouwman met Aperla; 2. mej. I. Wesselink
met Erix; 3. G. Wolterink met Sjeky; 4. J. Knoef
met Buitenisje.
Zaterdag 24 september organiseert „De Graaf-
schap" een samengestelde wedstrijd met deelne-
ming van de beste ruiters uit de omliggende
plaatsen. Hiervoor hebben zich 60 ruiters en ama-
zones opgegeven. In de morgenuren worden de
dressuur- en springwedstrijden gehouden nabij ca-
fé „Het Zwaantje" terwijl de cross 's middags
wordt verreden in de mooie omgeving van het
landgoed „De Kiefskamp".

ONTSPANNINGSAVOND K.P.J.

De nieuwe afdeling van de K.P.J. (Kath. Platte-
lands Jeugd) alhier, welke onlangs werd opge-
richt, als resultaat van een fusie tussen de J.B.
T.B. en M.B.A. heeft in zaal Schoenaker een eer-
ste gezellige ontspanningsavond georganiseerd.
Er was hier o.m. gelegenheid tot sjoelen, schieten
balgooien etc. Voor de prijswinnaars (essen) wa-
ren mooie prijzen beschikbaar. Tussen de bedrij-
ven door werd er gezellig gedanst.

kinderschoenen
met steun

Steeds voorradig bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Kerkdiensten

ZONDAG 25 SEPTEMBER

N e d . H e r v. K e r k
8.30 uur ds. F. van der Heijden van Lochem
10.15 uur ds. J. H. Jansen

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

G e r e f . K e r k
's Morgens half 11 ds. A. J. Bosman van Halle
'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.

van

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
ar. i^ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST 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 D^RENARTSfiN

van zaterdagmiddag 12 u!̂ «ot 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 verv^Ée men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898 ^IF

BRAND MELDEN : no. 1541.

Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

•&
BURGERLIJKF

STAND

van 15 t/m 20 september 1966
Geboren: Hendrik Gerrit Jan, zoon van A. A.
Walgemoet en G. H. Eijerkamp.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. Groot Jebbink en E. W. Groot Jeb-
bink.
Overleden: Hendrik Jan Grotenhuys, 89 jaar, we-
duwnaar van G. Reugebrink.

SCHOOLREISJE R. K. SCHOOL
KRANENBURG

De schooljeugd van de St. Antoniusschool op de
Kranenburg heeft de mooiste dag van het jaar
weer achter de rug, het jaarlijkse uitstapje dat
o.l.v. het hoofd der school de heer Bekker en het
onderwijzend personeel zeer geslaagd mag worden
genoemd.
Dit jaar werd het uitstapje in twee gedeelten ge-
houden t.w. voor de Ie en 2e klas en voor de 3e,
4e, 5e en 6e gekombineerd.
De kinderen der Ie en 2e klas gingen 's morgens
in alle vroegte met een luxe touringcar van de
fa Vlaswinkel via Lochem, Markelo en Wierden
naar Slagharen in noordoost Overijssel.
Hier bracht men vele uren door in het unieke
Shetland Ponypark, met zijn meer dan 200 po-
ny's in grote en kleine maten. Na een wandeling
en bezichtiging van het gehele park, dat uniek
is in de gehele wereld, vermaakte de jeugd zich
in de speeltuin, met diverse attrakties, lachspie-
gels, zwembad. Interessant en leerzaam was ook
het natuur-historisch diorama met zeldzame vo-
gels en dieren, ruim 100.
's Middags werd er in het bos geluncht en werd
een speelpauze gehouden. Op de terugweg ging
men over de „Nieuwe Brug" bij Ommen, 'n kolos-
sale speeltuin, waar men zich naar hartelust amu-
seerde. De laatste halte was op de Holterberg,
waar de kinderen op lekkere limonade werden
getrakteerd en ook enkele spelletjes werden ge-
daan. Tegen de schemering kwam het jeugdige
gezelschap voldaan weer thuis.
De grotere klassen, 3 t/m 6 gingen met 2 bussen.
Ook hier was het prachtig weer. Vanaf Vorden
ging het via Zutphen, Deventer en Zwolle naar
Drente, waar in Westerbork een bezoek werd ge-
bracht aan het Knipselmuseum, met een demon-
stratie van drie kwartier, die zeer in de smaak
viel. Vervolgens stond er een bezoek aan het Open.
luchtmusum te Schoonoord op het programma,
wat wel een der hoogtepunten werd. Dit open-
luchtmuseum van de stichting „de Zeven Marken"
toonde een deel van zuid-oost Drente zoals het
een halve eeuw geleden inog werkelijkheid was,
maar nu door de fantastische ontwikkeling van
het gebied tot historie is geworden. Men zag hier
o.m. het oudste lichtbaken van de gemeente, ver-
der de z.g. veenhutten, veestallen, woonholen en
een geologische verzameling met een uitgebreid
assortiment van gesteenten uit de laatste ijstijd,
verder dieren, en plantenfossielen, gebruiksvoor-

werpen uit het stenen tijdperk en een waardevolle
penning- en muntenkollektie. Een zeer leerzaam
objekt voor ieder die interesse heeft voor de vor-
ming van onze aarde en het leven dat zich hierop
in vroeger tijden heeft ontwikkeld.
In Emmen werd vervolgens een hunnebed in de
nabijheid bezocht, waarna het Noorder Dieren-
park en het daarbij behorende speelpark met een
bezoek werden vereerd.
Ook deze dag werd op de terugweg de Holterberg
aangedaan, waar de jeugd zich kostelijk amu-
seerde in de vrije natuur. Gebleken is dat de
schoolreis in deze tijd van het jaar een zeer gun-
stig verloop had, vooral omdat de speeltuinen nu
rustig zijn. Juist daarom zijn er al plannen om
ook het volgende jaar met de schooljeugd in de-
ze tijd op stap te gaan. Al met al een paar ge-
slaagde dagen.

JEUGDRALLY

Onder auspiciën van de Hervormde en Gerefor-
meerde Jeugdraad werd voor een bijna geheel ge-
vuld Nutsgebouw een jeugdrally gehouden, waar-
aan medewerkten drs. Broek uit Enschede en het
muziekensemble „The Shepherds" zeer bekend
voor radio en T.V.
Het welkomstwoord werd gesproken door de heer
Oortgiesen in het bijzonder tot de spreker en de
„Band".
Voor de pauze brachten „The Shepherds" popu-
laire liedjes ten gehore waarin zij de gehele zaal
betrokken en daardoor reeds dadelijk een goede
„entree" maakten.
Drs. Broek sprak vervolgens over het onderwerp
„Voorzichtig, één ding tegelijk". In zijn toespraak
deed spreker duidelijk naar voren komen dat de
mens geen twee dingen tegelijk kan doen waarin
deze zijn volle persoonlijkheid moet geven. Slechts
één ding is nodig volgens Gods woord t.w. de
Christus der Schriften als zijn Heer en Heiland
erkennen. Deze toespraak werd in alle stilte aan-
gehoord.
Aansluitend aan dit ernstige woord vervolgden
„The Shepherds" met passende muziek en zang.
Mej. Kok dankte aan het slot alle medewerkenden
aan deze in alle opzichten geslaagde avond. De
geestelijke liederen welke door alle aanwezigen

werden gezongen werden begeleid door het elek-
tronisch orgel van en bespeeld door mej. Eskes.

AUTO UIT BOCHT BIJ WIENTJESVOORT

In de levensgevaarlijke S-bocht bij huize „de
Wientjesvoort" in de rijksweg Vorden-Ruurlo is
vrijdagavond opnieuw een auto uit de bocht ge-
vlogen. De wagen reed tegen de leuning van de
brug over de Vordense Beek ter plaatse en schoot
vervolgens naar de linkerzijde van de weg, waar
het voertuig tenslotte in de berm belandde.
De drie inzittenden liepen geen verwondingen op,
de auto was totaal loss.
Het drietal - musici - was op weg van Ruurlo,
waar het op een bruiloft had gespeeld, naar Den
Haag. De wagen werd bestuurd door W. uit Den
Haag, die evenals de andere twee inzittenden lich-
telijk beneveld was. Het voertuig was in Den
Haag gehuurd. De drie mannen hebben later op
de avond de reis naar de residentie per trein ver-
volgd.

Televisie
Hord Mende - Telefunken
NU SUPERONTVANGER f 799,-

Fa. BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren — Tel. 3813

40 jaar Oranjefeest Medlertol
Vrijdag en zaterdag jl. hebbenjte ingezetenen van
het Medler gemeente Vorden B^r de 40e maal in
successie hun Oranjefeest gevierd. Het is ook nu
weer een bijzonder geslaagd feest geworden, waar-
toe verschillende faktoren meewerkten, het weer
was prima, de belangstelling was groot evenals
de deelname aan de kinder- ejkolksspelen.
Vrijdags begon het feest vooJ^f kinderen van de
O.L. school Linde. Onder leiding van het onder-
wijzend personeel in samenwerking met de ouder-
kommissie werden er leuke spelletjes gedaan, ter-
wijl de traktaties niet werden vergeten. Tussen
de bedrijven door mochten zij ritjes maken in de
zweefmolen. Voor de winnaars van de kinderspe-
len waren mooie prijsjes beschikbaar. De uitslag
hiervan was:
Klas O (toekomstige leerlingen) en klas l meisjes
(3 ballen in emmer leggen):
1. Liesbeth Weenk; 2. Toosje Bouwmeester.
Meisjes klas 2 en 3 garen op klosje winden:
1. Leida Haneveld; 2. Dinie Fokkink; 3. Wilma
van Bruggen.
Klas 4 en 5 over bank kruipen, koekje met mond
pakken en mond leegeten:
1. Janny Fokkink; 2. Annie Neerlaar.
Klas 6 Touwtje of rietje springen met grote laar-
zen aan of laars en schoen (klomp):
1. Annie Lenderink; 2. Corrie Bats.
Jongens klas O (toek. leerlingen) en klas 1:
1. Gerrit Bouwmeester; 2. Henk Fokkink.
Klas 2 en 3 bal pakken, over balk lopen en bal
in emmer leggen:
1. Herbert Bouwmeester; 2. Gertie Lenderink; 3.
Han Bannink.
Klas 4 en 5 muurtje metselen (2 x 10 stenen):
1. Henkie Meyerink; 2. Appie Hendriksen.
Kuis 6 hindernisbaan:
1. Henk Nijland; 2. Gert Wunderink.
's Avonds begon het feest voor de ouderen. In de
grote feesttent achter café Eykelkamp waren
ruim 300 belangstellenden om het drie-bedrijvige
toneelstuk „Rumoer in de kleine wereld" van Jan
Blaaser te zien, dat op kostelijke wijze voor het
voetlicht werd gebracht door de toneelvereniging
„Steeds Beter" van de Bruil te Ruurlo. Namens de
Oranje-kommissie sprak de heer A. Ribbers een
kort openingswoord, speciaal tot burgemeester
A. E. van Arkel en echtgenote en de heer G. Ban-
nink en echtgenote, direkteur der C.L.V. „Ons Be-
lang" voor de door hem verleende diensten.
„Steeds Beter" bracht hierna met groot succes
bovengenoemde klucht ten tonele, waarvan de
aanwezigen enkele uren naar hartelust hebben
kunnen genieten. Het werd vlot en met veel verve
gespeeld, zodat de rollen goed tot hun recht kwa-
men. Het dankwoord van de heer Ribbers en het
applaus van de zaal vertolkten de gevoelens op
spontane wijze.
Gezellig en druk was het ook zaterdag, toen het
eigenlijke traditionele volksfeest werd gehouden.
In de morgenuren startte men reeds voor het vo-
gel-, schijf- en belschieten. De belangstelling was
groot, bij het vogelschieten igaven zich 58 deel-
nemers op. Nadat de koning van verleden jaar, de
heer H. te Velthuis, het eerste schot had afge-
vuurd, knalde locoburgemeester, de heer A. J.
Lenselink het 2e schot af, waarna men nog ruim
150 maal moest schieten vooraleer de vogel be-
zweek. Tegen half twaalf loste de heer J. Ooste-
rink uit Zelhem het koningsschot. Bij het belschie-
ten waren ruim 80 deelnemers, bij het schijfschie-
ten 70.
's Middags tegen 2 uur sprak de heer van Brug-
gen als voorzitter het officiële openingswoord voor
de ingang van café-restaurant Eykelkamp, waar-
bij hij het 40-jarig jubileum van het Medlerfeest
memoreerde, en in het bijzonder de muziekvereni-
ging Concordia ook gelukwenste, die tevens voor
de 40e maal dit jubileum muzikaal opluisterde.
De huidige voorzitter, de heer J. Smit, heeft ook

al die jaren als lid van Concordia het feest mee-
gemaakt. Onder de pittige marsmuziek van Con-
cordia ging het hierna met de feestkommissie in
optocht naar het feestterrein, waar voor de volks-
en kinderspelen een grote belangstelling bestond.
Voor de jeugd waren allerlei leuke spelletjes be-
dacht, waarbij de leiding in handen was van het
onderwijzend personeel van de Medlerschool en
de R. K. school Kranenburg. Er waren mooie prijs-
jes die werden gewonnen door:

Meisjes klassen O (toek. leerlingen) en l
bloemen in vaas doen:
1. Toosje Bouwmeester; 2. Diny Enzerink; 3. Lies-
beth Weenk.
Klassen 2 en 3 breien:
1. Hennie Bouwmeester; 2. Maria Lebbink; 3. Ber-
dio Weekhout.
Klassen 4 en 5 touwtje springen-laarzen:
1. Bea Gotink; 2. Annie Neerlaar; 3. Joke Wig-
gers.
Klas 6 en ouder over balk lopen, om emmer heen,
fles iuet water vullen, over balk terug:
1. Annie Lenderink; 2. Anja Mokkink; 3. Ellie
Fokkink.
Jongens klassen O (toek. leerlingen) en l
blokjes wegbrengen:
1. Gerrit Bouwmeester; 2.Martin Overbeek; 3. Stef
Zents.
Klassen 2 en 3 pop maken, kop-armen-benen:
1. Henk Ruiterkamp; 2. Harry Meuleveld; 3. Ger-
tie Lenderink.
Klassen 4 en 5 klosje wol opwinden:
1. Wim Bekken; 2. Harry Wiggers; 3. Dikkie Go-
tink.
Klas 6 en ouder hindernisbaan:
1. Gerrit Kamperman; 2. Henk Nijland; 3. Freddy
Heuvelink.
Om 6 uur werden de prijzen uitgereikt van de
volksspelen. Wegens vakantie van ere-voorzitter,
burgemeester van Arkel, geschiedde dit door lo-
coburgemeester de heer A. J. Lenselink. Hij feli-
citeerde allereerst de jubilerende feestkommissie
die 40 jaren lang dit feest voortreffelijk wist te
organiseren, wat vooral in deze tijd niet altijd mee-
valt. Ook Concordia dat al die jaren het feest op-
luisterde, wenste hij nog vele jaren toe.
Hierna werd de heer J.Oosterink uit Zelhem,
die de eerste prijs bij het vogelschieten behaalde,
gehuldigd, terwijl zijn verloofde, mej. G. Dimmen-
daal, uit Hengelo i(Gld.) werd gekroond tot ko-
ningin. Verdere prijzen werden behaald door: 2.
Bertus Eykelkamp, Vorden (kop); 3. H. Weenk
Vorden (rechtervleugel); 4. Paul Eykelkamp,
Warnsveld (linkervleugel); 5. G. Kamperman
Wiersse (staart).
Schijf schieten :
1. J. Kapers; 2. A. Vorentjes; 3. H. Knoef.
Belschieten:
1. G. Kornegoor; 2. A. Horstman; 3. E. Gotink.
Dogcarryden voor dames:
1. mevr. A. Span-Dostal; 2. mevr. A. te Velthuis-
Verbeek; 3. mevr. H. van Ingen-Bats.
Doeltrappen heren:
1. Paul Eykelkamp; 2. R. Scholten; 3. Joh. Eykel-
kamp.
Korfballen voor dames en heren:
1. Gerrie Bloemendaal; 2. A. Helmink; 3. H. Kas-
teel.
Briefposten dames en heren:
1. Gerrie Bats; 2. Bertha Weenk; 3. mej. G. Evers.
Fietsrjjden dames en heren:
1. D. Nijenhuis; 2. J. Berenpas; 3. Ludo Eykel-
kamp.
Kegelbaan:
1. W. Wesselink; 2. A. Horstman; 3. Joh. Kette-
larij.
Nadat Concordia het eerste couplet van het Wil-
helmus had gespeeld werd het feest voortgezet
op het kermisterrein, waar diverse vermakelijk-
heden stonden opgesteld.
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Door te laat binnenkomen van advertenties moesten wij
enkelen teleurstellen, ook het nieuws moest blijven staan
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Na de sterke prijsdaling
IS ER REEDS EEN PHILIPS 59 cm
T.V.-APPARAAT VANAF

f 799.-
PHILIPS 48 cm T.V.-APPARAAT
VANAF

f 699.-
Vraag demonstratie bij u thuis.
Dan kunt u pas rustig kiezen.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Profiteer van onze
verhoogde spaarrente!

direkt opvraagbaar
6 maand opzegging

12 maand opzegging

3'/2%
4'/2%
5'/4%

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Tel. 05752-1252 . Ruurlosew. 21 - Postgiro 862923

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 27 T/M 30 SEPTEMBER

Fa. G. Groot Obbink £ Zn,
Spoedgevallen worden geholpen.
Tankstation blijft open.

GEBRUIK HET

Kiemremmingsmiddel
voor konsumptieaardappelen van

Kluvers
Graanhandel — Zutphenseweg

Vordense Coöp. Zuivelfabriek
In verband met een uitstapje van het
personeel wordt de volgende week

OP WOENSDAG 28 SEPTEMBER GEEN MELK
BEZORGD EN OP DONDERDAG 29 SEPTEM-
BER WEL.

Kantoren en bedrijf zijn 28 september

gesloten

Speciale aanbiediny
OVERJARIGE

SPflRïfl bromfietsen
MET I.L.O. MOTOR

2 versnelling tour
3 versnelling sport

ƒ 570,-
ƒ 775,-

BROMFIETSHANDEL

KIPPERS
Telefoon 1393

Draag

klompen
van Kluvers

Opel automobielen
voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Maak uw woning deze herfst
eens extra gezellig

ONZE SERVICE EN
VAKMANSCHAP LEVEREN HET
BEWIJS, DAT U MET EEN
GERUST HART DURFT TE
ZEGGEN

Het scheppen van een sfeervol interieur vraagt
meer dan een vloerbedekking leggen of een eet-
hoek plaatsen, een goede inrichting vraagt om een

deskundig advies
Uw wensen worden verwerkt in een door ons
gratis verzorgd, volledig verantwoord interieur-
plan.

Hét adres voor betere
woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL. (05752) 13 14

100 jaar Volksfeest te Linde
OP VRIJDAG 30 SEPTEMBER EN ZATERDAG l OKTOBER 1966 BIJ „DE WEERT"

VRIJDAGAVOND
7.30 uur Optreden van het cabaret-varietégezelschap van

LUBBERT VAN GORTEL
humorist, bekend van radio en T.V.

PIERRE DURO
goochelaar en illusionist.

CLOWN DOPPIE
alias Mr. Simpel

EN ... „DE SCHADDENSTEK-
KERS" - BOERENKAPEL UIT
RUURLO

Entree met vrijkaart ƒ l,—.

Zonder vrijkaart ƒ 2,50 per persoon

(belasting inbegrepen).

ZATERDAG
9.30 uur VOGELSCHIETEN, SCHIJFSCHIETEN EN GELUKSBAAN
1.00 uur OPENING DOOR DE VOORZITTER, WAARNA VENDELZWAAIEN
1 - 6 uur GRATIS DRAAIEN VOOR ALLE SCHOOLGAANDE KINDEREN
1.30 uur AANVANG VOLKS- EN KINDERSPELEN

DOGCARRIJDEN VOOR DAMES
RING STEKEN PER RIJWIEL (dames en heren)
DOELTRAPPEN VOOR DAMES
BRIEFPOSTEN (dames en heren)
ALS NIEUWSTE ATTRAKTIE . . . . BALLONSCHIETEN ! ! !
DE GEHELE DAG KORFBALLEN VOOR DAMES EN HEREN

4.30 uur OPTREDEN VAN . . . . DE VORDENSE BOERENDANSERS ! ! !
5.30 uur PRIJSUITREIKING DOOR DE EDELACHTBARE HEER BURGE-

MEESTER, WAARNA VENDELZW AAIEN
Inleggeld voor alle wedstrijden ƒ 1,25

BEIDE DAGEN SCHIETTENT, VIS- PATAT-, EN KOEKKRAAM EN RIJWIEL-
STALLING OP HET TERREIN

Zaterdagavond GROOT DANSFESTIJN
MET ZWERVERS" UIT VORDEN.

Prima consumpties Zegt het voort De Commissie

Beroepsschoen

De „zondagse" dracht op „weekse" dagen.
Oer- en oersterk, mede door de haast onver-
slij tbare ,,FORT"-rut>berzool, met 6 maanden,
garantie, ook op lostrappen. Brede leest. Zeer
comfortabel: wie past, houdt ze. Natuurlijk
met de zo gezonde KERNLEDEREN binnen-
zool.

A.1JBHSEN
„'t Schoenenhuis"

Art. 13000.
Een en al kwaliteit.
In zwart. Maten 40-47.

Elk groot blik doperwten deze week 10 cent goedkoper

l rol chocoladebiscuits van 120 et voor 109 et — 10%
200 gram sinaassticks van 100 et voor 89 et — 10%

l zak vanille toffees
l zak gevulde aardboitjes van 110 et voor 98 et — 10%

Zegelkorting

l pak Spar koffie roodmerk 198 et - 40 et „
l rol Spar eiorbrschuit 38 et - 7 et „
1 pak Spar bakmeel 62 et - 12 et „

2 grote blikken tuinerwten M II van 166 cent voor 118 cent
150 gram snij- of cervelaatworst van 98 cent voor 79 cent — 10%
200 gram boterhamworst 68 cent — 10%

•A'
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Niruvvstad 68

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Uut den Olde Tied, St, Michielsmarkt
Hengelo Gld.

volgende week woensdag 28 sept.

zaal Langeler 's morgens en 's avonds Dansen
Orkest: „The Woodpeckers"



Woningruil. Aangeboden te
Den Haag 2-kamerflat c.v.
goede stand. Gevraagd klei-
ne woning te Vorden en om-
geving. Brieven Wapser.
veenstraat 451, Den Haag,
telefoon 070-670662

Gevraagd: Goed onderhou-
den kinderstoel.
Stationsweg 7, Vorden

Mej. Arriëns, Vorden, tel.
05752-1209, zoekt voor hulp
een handig flink iemand op
het Chinchilla-bedrijf.
Bij voorkeur vrijdagmorgen
of middag of zaterdagmor-
gen. Het is licht, schoon en
reukloos werk in verwarm-
de stallen.

Te koop: Meisjesfiets, ban-
denmaat 26 x 1%, Brink-
man, Zutphenseweg 56

CHEMISCH REINIGEN
Tot l okt. bij ieder
kostuum gratis l zelf-
binder als nieuw terug.

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41, tel. 1478

Te koop: l varkensschuur,
uitneembaar, 7 x 14 meter;
een paard, kleine maat,
100% eerlijk, appelschim-
mel; een autowagen met
veeopzet; een stortkar; een
ploeglemken; een-paards
grasmachine; eenvoudige
schudder; een hark; een stel
zware eggen.
A.G.Winkels, Almensew. 40

Te koop: Donkerblauwe
kinderwagen met tas en
klamboe, niet van nieuw te
onderscheiden, geheel uit-
neembaar. Tevens positie-
kleren, 40-42. Molenw. 21

Te koop: Meisjesfiets, plm.
12 jaar. Julianalaan 36

Te huur: plm. 100 m- be-
drijfsruimte in het centrum.
Te bevr. Raadhuisstr. 15

GARAGE KUYPERS
biedt aan DAFFODIL '64,
als nieuw, Ie eigenaar,
nieuwe banden.

Te koop: Antieke kachel m.
veel koper. H. J. Stokkink,
Lochemseweg 32 a, Warns-
veld, tel. 0575/1-387

Te koop: Platenspeler met
10 platen plm. ƒ 90,—
E. de Vries, C 43, Vorden

Te koop gevraagd: Boerde-
rijtje in omgeving Vorden.
Aanbiedingen met prijs on-
der no. 26-1 bureau Contact

Te koop: Kolenhaard, merk
„Convector" in z.g.st.
Te bevr. bur. Contact

Moeders, wilt u eens kijken
of uw kind van school een
verkeerde groene Terlenka
jas heeft meegenomen?
Hartelijk dank. A. J. Zee-
valkink, telefoon 1317

Te koop: Eetaardappelen
Noordeling en Pimpernel.
G. J. Haneveld, Kranenburg

Te koop: Eetaardappelen,
IJsselster, 20 et per kilo.
G. Berendsen, C 125

Te koop: Eetaardappelen,
Rode Ster en Noordelingen.
W. Klein Bramel, C 112
telefoon 1534

Te koop: Eetaardappelen,
Surprise en Noordeling,
16 et per kilo, ook bij klei-
ne gedeelten. G. H. Wassink
B 29, Delden, telefoon 1307

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel, Libertas, Noor-
delingen en Bintjes. D. Let-
tink, Linde, tel. 05753-1526

Te koop: Roodbonte neuren-
de vaars, kalftijd 13 okt.
P. B. H. Schoenaker, Kra-
nenburg, tel. 6641

Te koop: Biggen. Teunissen
Lochemseweg 32, Warken

Te koop: Toom biggen
E. Pardijs „'t Lange End"

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

W Inplaats van kaarten W
O HENK MEULENBRUGGE

en
ALIE KAMPERMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk op maandag 26 september om 2 uur
ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke huwelijksinzegening zal plaats vin.
den om 2.30 uur in de Ned. Herv. kerk te
Vorden, door de Weleerw. Heer ds. J. H. Jan-

.. sen.
\ Eindhoven, Bleijslaan 14

X Vorden, Ruurloseweg 33
V september 1966

Toekomstig adres: Nijlandlaan 26, Veldhoven. V
Receptie van 4-5J.30 uur in hotel Bakker (eet- N/
zaal) Dorpsstraat, Vorden.

X
X
X
X
X

Xu
zaai) uorpsstraat, voraen.

>OCaOC>C>C3C'JOC21CaOCD(C3OC3«CDIC3K

A

X
X
X

Op zaterdag l oktober a.s. hoopt D.V. de Vor- X
dense Herv. Jongemannenvereniging W

XMattheus 6 : 33 a haar

X 90-JARIG BESTAAN TE HERDENKEN

X
X

Ter gelegenheid hiervan recipieerd het be
stuur in zaal „'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) van 2.00 - 4.00 uur namiddags.

Xy-

BEJAARDENKRING
op donderdag 29 september om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

De heer Krauts bezorgt ons een gezellige middag

gesloten

R. J. Koerselman
Telefoon 1364

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN MAANDAG 26 SEPTEMBER
TOT EN MET 2 OKTOBER

Café Eykelkamp
Medler

Schoenklompen in plastic
en hout met lederen bovenwerk,

voorradig van maat 39 t/m 47

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Krijt

250 gram fijne rookworst

100 gram boterhamworst

100 gram ontbijtspek

100 gram bloedworst

100 gram boterhamworst
met uien

250 gram fijne rookworst
500 gram zuurkool

Dorpsstraat

75

30

40

30

30

samen 100

Bezorg de advertenties uiterlijk
DINSDAGS OM 4 UUR

VOOR EEN STOFVRIJE BÉTON-
VLOER

Ripolin cemenlverf
— MOOIE KLEUREN

— GEMAKKELIJK
AANBRENGEN

— MET WATER TE REINIGEN

— IDEAAL VOOR KELDERKAST.
VLOEREN

Voorradig bij verfhandel

Boerstoel
Insulindelaan 5 —• Telefoon 1567

Honderden gingen U reeds voor en
hadden een groot voordeel bij

ALBERS' Zelfbediening
LITERSBLIKKEN SPERZIBONEN

ELK TWEEDE BLIK

GROTE POTTEN AUGURKEN

2 FLES APPELSAP

JAFFA VRUCHTENLIMONADE

per blik

deze week

2 fles

79
69

109
109
98

W A A R D E B O N
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u

2 DIKKE TABLETTEN CHOCOLADE, GEVULD MET
HONING VOOR

BIJ ELKE FLES WIJN, PRIJS NAAR KEUZE,

250 GRAM ROOMBOTER voor 99

AFSLAG VAN NELLE AFTERNOON THEE
geen 86 et maar 79

WEER VOLOP KREIJENBROEKS AMANDEL SPECULAAS

DE STUNT VAN DE WEEK . . . .

BIJ ELKE KILO SUIKER, l PAK ECHTE
AMANDELKOEKEN

2 PAK ZELFRIJZEND BAKMEEL

2 DIKKE BROKKEN DIK SPECULAAS

JAMPOT ZILVERUITJES

LITERSBLIKKEN DOPERWTEN MIDDELFIJN

voor

nu

89
98
79
59
89

LITERSBLIKKEN MEIKERSEN OP SAP

300 GRAM ZOUTE PINDA'S

2 ZAK VERS GEBRANDE PINDA'S

slechts

deze week per pot

200 gram

3 blikjes voor

98
198
79
98

109
98
49

HAAST U, ONZE VOORRAAD IS BEPERKT
LUXE TROMMELS KOEUKS slechts 125

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.HLBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Het zuinigste flessengas:

„SHELL BUTAGAS"

BUTAGAS

Voor de beste service:
Hoofddepot:

G. Emsbroek l Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Th. Nijenhuis, de Haar 1
(plan Boonk)

A. A. SCHUURMAN, Julianalaan 6

H. BREUKER, „Het Enzerinck"

A. J. EYKELKAMP, Medler E 109

A. P. WIGGERS, Linde E 27 a

J. OLDENHAVE, Delden

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Voor uw
RIJBEWIJS naar

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

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN

MANCHETTEN

Looman, Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weiden Kranenfaarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

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

Groene Kruisgebouw
Vorden

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

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

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

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

KEUNE
Nijverheidsweg 4, tel. 1736

VERSE HAANTJES

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

Poeliersnedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214



•
J Koerselman en
J Visser een nieuwe
J firma
t WELNEE!

9
KOERSELMAN

VISSER

HEEFT LUXE- EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
TAFELGEREI - SPEELGOEDEREN.

IS UW ADRES IN TEXTIEL . KONFEKTIE
WONIGTEXTIEL EN MEUBELEN

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

j Koersolman
+ Winkelcentrum Burg. Galléestraat

Koerselman en Visser hebben wel
hun zaken verbouwd, uitgebreid
en gemoderniseerd!

FEESTELIJKE ^
HEROPENING **\

WANNEER ?
Kijk in uw brievenbus!

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Lederwaren
Steeds in ruime
sortering voorradig

ink's Schoeiende!

U ruikt de verse koffie!
Verse koffie, vers gezet en direct voor het zetten zelf ge-
malen. Dat belooft een lekker kopje koffie te worden.
En lekkere koffie, dat is Douwe Egberts koffie. Het fijnste
van de plantages, op speciale manier gebrand en, door
de grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar.

:,:*, FIJNE DESSERT 230i
ROOD MERK 250 g

40 pCt brandstofbesparing
met „ISOLA" aluminium vourzetramen

— Kan voor elk raam geplaatst
worden.

— Vervaardigd uit gepolijst en
geanodiseerd a l u m i n i u m waarop

20 JAAR GARANTIE.

Dealer voor Vorden en omstreken:

SCHILDERSBEDRIJF

Fa. G. Boerstoel & Zn.
Insulindelaan 5 — Telefoon 1567

GEDURENDE DE HELE MAAND
SEPTEMBER

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

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

Muziekhuis „Vorden
Stationsweg l — Telefoon 1289 — Vorden

ƒ 192,
ƒ 96,
ƒ 249,
ƒ 125,

99

Paarden- en Entermarkt
SINT MICHIELSMARKT OP WOENSDAG
28 SEPTEMBER TE HENGELO (GLD.)

Grote Enterkeuring
van warm-koudbloedpaarden en

Shetlandse pony-enters.

Gratis deelname. Aanvang 9 uur.

BEZOEKT TIJDENS DE MARKT

de enterkeuring
van de af d. Gelderland van het Ned. Trekpaard op
hot parkeerterrein. Aanvang 10 uur.

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 24 SEPTEMBER

DANSEN
Orkest: „THE MOODCHERS'

Schrijf- tel- reken- en
stencilmachines

OOK REPARATIE EN
ONDERHOUD

ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

H.S.V. „De Snoekbaars
VORDEN

De wedstrijd tussen Almen, Laren en

Vorden wordt gehouden op

zondagmorgen 25 september
De loting vindt plaats bij café „De

Uitrusting" te Eefde om 7.30 uur.

MANNEN, DIE MEEGAAN
MET HUN TIJD..,

...KIEZEN "ECHTE MANNENMODE"

IN KLOEKE EN GEDEGEN STIJL.

TROTS IS HIJ, DIE EXCLUSIEVE

KLEDING DRAAGT UIT ONZE MET

ZORG GEKOZEN COLLECTIE.

i in mm
RAADHUISSTR., VORDEN

41e BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA

VERGEET NIET DE TENTOON.
STELLING TE BEZOEKEN

Vrijdagavond van half acht tot tien
uur.

Zaterdag van 4-10 uur. Prijsuitdeling
9.30 uur.

Entree 40 cent, kinderen tot 14 jaar vrij.

IEDERE ZATERDAGMORGEN VERKOOP

f r u i t
FUST MEEBRENGEN.

FRUITTEELTBEDRIJF

Medler - Vorden

WIJ STAAN ONS MANNETJE
MET

SUPER SHELL BENZINE
Super Shell met I.C.A. is moderne benzine met
meer energie. Om wat krachtigerop 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.

Aufo- Motor- en Bromf/efsbedr/'/Ven

Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden



MEDEDELINGENBLAD
orgaan van de Coöp. Raiffeisenbank „Vorden"
en Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht"

Overname oan mededelingen is niet toegestaan
Druk: Drukkerij Weeuers v.h. Woliers, Vorden
Verschijnt elke 4 weken - Bijlage,,Contact"

8e JAARGANG No. 11 — 22 SEPTEMBER 1966

Coöp. Raiffeisenbank „Vorden"
Ruurloseweg 21 — Vorden

A L L E B A N K Z A K E N

Telefoon (05752) 1252 - Postgiro 862923

Het kantoor is geopend op maandag t.e.m. vrijdag van
8.30—12.30 uur en des middags van 2.00 tot 4.00 uur.

OVERZICHT SPAARBANK AUGUSTUS 1966

Saldo spaargelden per l augustus 1966 ƒ 15.856.488,86
Stortingen in augustus „ 747.278,62

Terugbetalingen in augustus

Saldo spaargelden per 31 augustus 1966

Samen ƒ 16.603.767,48
456.286,58

ƒ 16.147.480,90

OVERZICHT VOORSCHOTTEN AUGUSTUS 1966
Saldo uitgegeven voorschotten per l aug. 1966 ƒ 4.297.073,59
Verstrekt aan nieuwe voorschotten in aug. ,, 74.750,—

Samen ƒ 4.371.823,59
Afgelost op voorschotten in augustus „ 22.780,—

Saldo uitgegeven voorschotten per 31 aug. '66 ƒ 4.349.043,59

ZESTIEN MILJOEN

In tegenstelling tot het eerste halfjaar 1966, dat voor onze
spaarbank een ontsparing van ruim ƒ 30.000,— opleverde,
stroomt het spaargeld thans binnen. De maand juli bracht een
aanwas van ƒ 229.000,—, augustus van ƒ 290.000,— en in de
eerste helft van september beliep het spaaroverschot een be-
drag van ƒ 212.000,—.

Het totaalbedrag der ingelegde spaargelden is daarmee tot
boven ƒ 16.000.0CO,— gestegen. Per 15 september was reeds
een stand van ƒ 16.359.000,— bereikt.

Door deze stijging is het bestuur der bank, ondanks de aan-
houdende landelijke kapitaalsschaarste, in staat aan alle ver-
antwoorde voorschot- en kredietaanvragen binnen het werk-
gebied te voldoen. In dit verband merken wij op dat het aantal

aanvragen om voorschotten en de gemiddelde grootte hiervan
de laatste jaren sterk is toegenomen.
Om u inzicht te geven in de ontwikkeling van de spaargelden
en de voorschotten geven wij hieronder nog enkele cijfers.

Spaargelden

januari 1959
juli 1961
juli 1963
december 1964
augustus 1965
augustus 1966

ƒ 8.000.000,—
„ 10.000.000,—
„ 12.000.000,—
„ 14.000.000,—
„ 15.000.000,—
„ 16.000.000,—

In de uitstaande voorschotten zijn niet begrepen de uitstaande
gelden in rekening-courant en de leningen aan rechtspersonen
en overheidslichamen.

Uitstaande
voorschotten

ƒ 1.275.000,—
„ 1.640.000,—
„ 2.237.000,—
„ 2.966.0CO,—
„ 3.394.000,—
„ 4.349.000,—

RAIFFEISEN-SPAARWEEK
Voor kleine of grote zekerheid: SPAAR !

Dat is het motto waaronder de Raiffeisen-spaarweek 1966 van
start gaat die gehouden zal worden van 24 t/m 31 oktober.
In die week wordt het feit herdacht dat Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, een Rijnlandse burgemeester, in 1849 de stoot gaf
tot de oprichting van een spaar- en voorschotbank.
De werkwijze van de moderne raiffeisenbanken is gebaseerd
op dezelfde grondbeginselen als die welke aan die eerste bank
ten grondslag lagen.
Ook onze bank wil op bescheiden wijze meedoen om de her-
innering levendig te houden aan de man wiens levensdoel was
de verbetering van de levensomstandigheden van de platte-
landsbevolking.
Daarom ontvangt ieder die in de Raiffeisen-spaarweek een
inlage in de spaarbank doet een klein geschenk.

SAFELOKETTEN

Onze bank verhuurt safeloketten voor het brand- en inbraak-
vrij opbergen van waardepapieren.
Er zijn momenteel loketten beschikbaar in de huurprijs van
ƒ 6,— en ƒ 7,50 per jaar.
De huurder ontvangt twee sleutels. Zonder sleutel kan het lo-
ket niet geopend worden. Naast de kluis is een afgesloten
ruimte waar u uw waardepapieren ongestoord in en uit de
trommel kunt doen.
Zo kunt u tegen betaling van een betrekkelijk gering bedrag
per jaar gebruik maken van de veiligheid die onze kluis biedt.



Coöp. Landbouwvereniging
„De Eendracht"

LOS MEEL
De vraag naar meel in bulk begint bij onze leden steeds meer
toe te nemen.
De varkensstapel is belangrijk uitgebreid, er zijn heel wat
nieuwe schuren gebouwd.
Anderen hebben bestaande schuren verbeterd en uitgebreid.
Met de verbouwing van onze mengerij is rekening gehouden
met de levering van los meel. Wij behoeven er slechts enkele
bunkers bij te plaatsen, en voor het vervoer naar de boerderij
een installatie aan te schaffen. Hiertoe heeft ons bestuur in-
middels besloten. Er is een losse bulkinstallatie gekocht, die op
een vrachtwagen wordt geplaatst, en met de bouw. van de
bunkers wordt eerstdaags een begin gemaakt. De bulkinstal-
latie kan in enkele minuten op de vrachtauto worden geplaatst
en er evenvlug weer worden afgenomen. Hierdoor kan de
vrachtauto ook voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leden die over het ontvangen van los meel of brokjes denken
verzoeken wij om kontakt met ons op te nemen. We kunnen
dan met hun bespreken welke silo's voor het opslaan voor
hun het meest passend zijn en er voor zorgen dat een en ander
klaar is op het ogenblik dat wij met de levering kunnen be-
ginnen. Op de meeste bedrijven is wel plaats te vinden waar
binnen de bedrijfsgebouwen een silo gemaakt kan worden.
In kombinatie met meerdere soorten meel en/of brokjes komt
u gemakkelijk aan een zodanig kwantum dat ook de korting
voor u aantrekkelijk is. Naast de korting heeft het ontvangen
van los meel/brokjes nog andere voordelen zoals: arbeidsbe-
sparing, arbeidsverlichting, ruimtebesparing enz. Het is de
moeite waard voor u zelf, eens na te gaan of ook uw bedrijf
niet voor het ontvangen van los meel in aanmerking komt.
U kunt dan ook profiteren van bovengenoemde voordelen.
Wij willen u graag van advies dienen.

ZAAIGRANEN
Wij verzoeken de leden die Ie nabouw petcuser of Ie nabouw
dominant hebben verbouwd deze met de meeste spoed te dorsen
en aan ons te leveren. Denkt u er vooral om, dat de labels
tijdig worden aangevraagd. Deze moeten voor het vervoer
naar ons bedrijf aan de zakken bevestigd worden.
Leden die zaairogge nodig hebben verzoeken wij dit per om-
gaand aan ons op te geven. De voorraden zaairogge zijn klein
en de prijzen hoog zodat wij ons de weelde niet kunnen per-
miteren meer zaairogge aan te houden dan er is besteld. Ook
voor het bestellen van originele petcuser en dominant is het
de hoogste tijd.

BRANDSTOFFEN
We zijn druk bezig met het afleveren van de zomerbestel-
lingen zodat een ieder die ze nog niet heeft zijn bestelde kolen
in de komende dagen tegemoet kan zien. We hebben van alle
soorten voldoende voorraad. Bestellingen voor zomerlevering,
mits per omgaand opgegeven worden nog genoteerd.

M A AG-D ARMWOBMZIEKTE (STRONG YLOSE )
BIJ KALVEREN

Zeer vaak oorzaak van misgroei of tegenslag tijdens de weide-
periode.

Inleiding
De intensivering van de veehouderij (meer koeien per bedrijf)
de krappe arbeidsbezetting (minder zorg aan land en vee dan
voorheen) en het minder gunstige weer tydens de weideperiode
over een reeks jaren (na 1959 hebben we geen zonnige zomer
en herfst meer gehad) hebben ertoe geleid, dat het rundvee
te kampen heeft met parasitaire aandoeningen, welke sterk
in omvang en ernst zijn toegenomen.

Het oudere vee wordt in groten getale in levensduur en voort-
brengingsvermogen geremd door de leverbot, terwijl de jongere
dieren daarnaast grote schade (kunnen) ondervinden van de
maagdarmworm.
Bij de kalveren vormt de niaagdarmwormziekte (strongylose)
thans zelfs een hoofdprobleem. Zeer veel kalveren worden door
een te sterke besmetting met maagdarmwormen zodanig in
hun ontwikkeling en hun weerstandsvermogen geschaad, dat
hun geschiktheid voor de toekomstige gebruiksdoelen (melk-
produktie en voortplanting) of sterk vermindert of zelfs over-
gaat in „ongeschiktheid". In het laatste geval betreft het dan
kalveren die zodanig geleden hebben, dat ze in de herfst wor-
den opgeruimd. Deskundigen zijn van mening dat de besmet-
ting met maagdarmwormen op zeer veel nederlandse veehou-
derybedryven aanwezig is. De jongere kalveren zijn het ge-
voeligst. De besmetting wordt gevaarlijker wanneer veel kal-
veren lange tijd op een beperkte oppervlakte (de beruchte per-
manente kalverweide!) worden gehouden.

De ziekteverschijnselen
Eigenlijk kent (helaas) iedere veehouder ze: het dorre haar-
kleed (vaak bruinachtig verkleurd), het slome gedrag, de dik-
ke buik, het scherpe ruggetje het schrale nekje, de te grote
kop en de kromme, koehakkige achterpoten met de mest aan
de staart en op de hakken. De kalveren „die het niet best
doen". Bij nadere beschouwing blijken de kalveren, die aan
maagdarmwormziekte lijden, ook bloedarmoedig te zijn en
vaak diarree te hebben. Geen wonder dat zulke dieren (on-
danks verhoogde krachtvoedergiften) zich slecht ontwikkelen.
De ervaring heeft geleerd, dat het meestal niet gelukt tegen
worminfekties in te voeren. Het kost extra geld, maar zeer
vaak is het resultaat teleurstellend: een dubbele strop!

Voorkomen van (ernstige) schade door maagdarmwormen
Voorkomen is ook hier belangrijker dan genezen. Veehouders,
die weten dat elk jaar een meer of minder groot deel van de
kalveren het in het land „niet best doen", wordt aangeraden
hun kalveren gedurende de weideperiode te „begeleiden" door
ze met tussenpozen een wormbehandeling te geven. De maag-
darmwormen zijn als onkruid te beschouwen. Éénmaal schof-
felen geeft meestal nog geen afdoend resultaat. Later wéér
en weer later nog eens schoffelen versterkt de weerstand van
wat blijven moet en verzwakt de aanvalskracht van wat er
niet thuis hoort. Zo is het ook bij de periodieke behandelingen
niet een tussenruimte van één maand houdt de weerstands-
kracht van het kalf in stand, maar verzwakt de aanvalskracht
van de belagers, de maagdarmwormen. We zouden kunnen
zeggen: het bevordert een worm-arme opfok van de kalveren.

Praktijkervaringen met een worm-arme kalveropfok
Een aantal veehouders heeft al ervaring opgedaan met de on-
derdrukking van hevige maagdarmworminfekties door een ge-
regelde behandeling van de kalveren met wormbestrijdings-
middelen. Hun bevindingen zijn zeer belangwekkend. Kalve-
ren, die gedurende de weideperiode 3 maal een „wormkuur"
hadden gekregen, wogen in de herfst tot 80 kg meer dan de
kalveren van gelijke leeftijd maar niet met wormbestrijdings-
middelen „begeleid". Behoeft het nut van „periodieke ontwor-
ming" nog nader kommentaar? Maar nu de vraag:
Welk wormbestrydingsmiddel leent zich voor „periodieke ont-
worming" en hoe dit toe te passen ?
Al sinds enige jaren wordt algemeen erkend, dat het doel-
treffendste en veiligste middel tegen maagdarmwormen, dat
via de mond kan worden toegediend, het thiabendazole is.
Deze stof is zeer werkzaam tegen alle soorten maagdarmwor-
men (zowel tegen de volwassen als tegen de onvolwassen vor-
men!) en ze is (gelukkige omstandigheid) vrijwel niet giftig
voor het kalf noch voor de mens.
Om de toepassing van deze thiabendazole voor de worm-arme
kalveropfok te vergemakkelijken en de opname door de kal-



veren te bevorderen, is een mengsel gemaakt van 10 delen
thiabendazole en 90 delen graanmeel. Dit mengsel, dat tot kor-
rels is geperst, wordt de veehouder aangeboden onder de naam:
BOVIZOLE.

Aanwending van „Bovizole"
De „BOVIZOLE" wordt geleverd in blikken van 2% kg. In elk
blik bevindt zich een maatbekertje, terwijl op het etiket richt-
lijnen worden gegeven voor het gebruik. Met de doelmatige
aanwending van „BOVIZOLE" kunnen de kalveren krachtig
gesteund worden tegen de maag-darmwormplaag. Maar de
veehouder dient zich er goed van bewust te zijn, dat het voor
zijn bedrijf van zeer groot belang is er bovendien naar te stre-
ven, om de kansen, dat de kalveren ernstige worminfekties
kunnen oplopen, te verminderen. Hier is het woord „bedrijfs-
hygiëne" op zijn plaats.

(Wordt vervolgd in het volgend nummer.)

O.K. warmte
Hebt u een oliehaard of oliekachel ?

Stookt u uw centrale verwarming met olie ?

Wilt u geregeld automatisch bevoorraad worden
met vloeibare brandstoffen ?

Geef ons dan een seintje en wij zorgen ervoor dat
u niet in de „kou" behoeft te zitten.

Bij ons tankstation kunt u HOOG-OKTAAN ben-
zine tanken voor 50 CENT PER LITER

Itij kontante betaling 5% korting

Wij leveren onderstaande

O.K. PRODUKTEN
O.K. BENZINE
O.K. MOTOROLIEN
O.K. SMEERVETTEN
O.K. HUISBRANDOLIE
O.K. LICHTPETROLEUM
O.K. TREKKERPETROLEUM
O.K. GASOLIE

O.K. PRODUKTEN ZIJN ONOVERTROFFEN IN PRIJS EN
KWALITEIT .

NIEUWS VOOR VARKENSFOKBEDRIJVEN
Doordat de fokbedrijven steeds groter worden, waardoor der-
halve uitloop voor fokzeugen vaak niet meer mogelijk is en
het bijvoeren van ruwvoer steeds meer achterwege blijft, is
voor de C.L.O.-kontrole aanleiding geweest om de voeders,
bestemd voor fokdieren, beter aan de tegenwoordige praktijk-
omstandigheden aan te passen.
De nieuwe samenstellingen vereisen echter enige toelichting!

Zetmeelwaarde

De zetmeelwaarde in het volledig fokvarkens- en volledig zeu-
genmeel (Lacto) is wat verhoogd. Het eiwitgehalte in beide
voeders is vrijwel gelijk.
Het heeft naar onze mening nu geen zin meer eiwitryk biggen-
meel (zonder koper) aan fokvarkens te verstrekken.

Het fokvarkensmeel zal nu beter voldoen voor jonge fokzeugjes
en het zeugenvoeder (Lacto) zal nu ongetwijfeld minder ge-
wichtsverlies geven tijdens de eerste zoogtijd van Ie worp zeu.
gen met grote tomen.

Mineralen
Het mineralengehalte en speciaal het fosforgehalte in de beide
voeders is verhoogd, zodat beenklachten bij jonge beren en
soms bij opfokzeugjes o.i. niet door een fosfortekort in deze
C.L.O.-voeders kan worden veroorzaakt.
Deze beengebreken komen nog wel eens voor op bedrijven
waar men aan de fokzeugen en de beer EIWITRIJK BIGGEN-
MEEL (zonder koper) verstrekt, zonder gebruik te maken
van fokvarkens of zeugenmeel.

EIWITRIJK BIGGENMEEL (zonder koper)
Dit mestmeel is voor fokzeugen veel te duur, (het kost ruim
drie gulden per 100 kg meer dan fokvarkens. en zeugenmeel)
is te energierijk en ze bevat minder fosfor en vitaminen dan
fokvarkens- en zeugenvoeder.
Fokvarkens mogen niet te snel groeien.

Een vet fokdier heeft een groot deel van zijn fokwaarde ver-
loren
Ziekte, tijdens en na de geboorte, komt bij dergelijke dieren
nogal eens voor. Baarmoederontsteking, voortijdig afsterven
van de ongeboren vrucht, zijn daarbij voorkomende verschijn-
selen. De zogafscheiding bij te vette dieren laat vaak te wen-
sen over.
Een te vet fokdier is economisch niet verantwoord.
De voeding van fokzeugen moet zodanig zijn, dat ze krachtig
en gezond blijven.

Eén soort voer !
Fokbedrijven, die één soort voer verlangen moeten VOLLEDIG
ZEUGENVOER (Lacto) gebruiken. In verband met het hoge
energiegehalte van dit voer, moet men er op letten dat oudere
zeugen met minder dan tien biggen, afhankelijk van konditie
uiteraard, niet meer krijgen dan ongeveer 4% kg voeder.
Het is echter voordeliger en voedertechnisch ook juister om
aan jonge fokzeugjes en aan drachtige zeugen tot 4 weken
voor het werpen fokvarkensmeel te verstrekken.
De laatste maand van de dracht gaan we dan over op volledig
zeugenvoer en verstrekken dit tot het einde van de zoogtijd.
Biggen die voor de fokkerij worden bestemd kunnen tot een
gewicht van omstreeks 40 kg met koperhoudend biggenmeel
worden gevoerd.

Het volgende schema kan u als leiddraad dienen

VOLLEDIG FOKVARKENSMEEL
Gebruiksaanwijzing

Bestemd voor jonge fokvarkens, drachtige zeugen en beren.
De voederbehoefte is afhankelijk van de konditie en het ge-
wicht van het dier. Een drachtige zeug mag nooit te vet zijn.

Opfokzeugjes

1̂  kg fokvarkensmeel bij plm. 35 kg levend gewicht, de hoe-
veelheid geleidelijk opvoeren tot 2y2 kg bij plm. 85 kg. De
laatste dagen voor het dekken iets krachtiger voeren.

Drachtige zeugen

Eerste drie maanden 2% a 3 kg, laatste maand geleidelijk op-
voeren tot 3 a 31A kg. De laatste drie dagen voor het werpen
de hoeveelheid voer sterk beperken, tot ca de helft.

Overschakelen op zeugenvoer
Bij voorkeur schakelt men vier weken voor het werpen over



op zeugenvoeder (Lacto). Tijdens de zoogtijd voedert men zeu-
genmeel.

VOLLEDIG ZEUGENMEEL

Gebruiksaanwijzing

Bestemd voor hoogdrachtige en zogende zeugen. Ook goed te
gebruiken voor jonge fokvarkens, drachtige zeugen en beren.
De voederbehoefte is mede afhankelijk van de konditie en het
gewicht van de zeug. Een drachtige zeug mag nooit te vet zijn.
Zeugenmeel onderscheidt zich, afgezien van de reeds eerder
genoemde faktoren, ondermeer van fokvarkensmeel door een
meer gerichte samenstelling van het eiwit, dat tegemoet komt
aan de behoefte en de funktie van de hoogdrachtige en zogen-
de zeug.

Opfokzeugjes

(Zie gebruiksaanwijzing voor fokvarkens.)

Drachtige zeugen

Eerste 3 maanden plm. 2Vfe kg, laatste maand plm. 3 kg, laat-
ste 2 a 3 dagen voor het werpen de hoeveelheid voer tot ca
de helft beperken.

Zoogtijd

Eerste paar dagen na het werpen de hoeveelheid krachtvoer
beperken tot plm. 1% kg. Daarna de hoeveelheid geleidelijk
(in drie weken tijd) opvoeren tot plm. 5% kg voor een zeug
met 10 biggen en voor iedere big meer of minder de hoeveel-
heid verhogen of verminderen met *4 kg.

Ruwvoeder

Voor al of niet drachtige zeugen kan het krachtvoer voor een
deel vervangen worden door ruwvoeder (gras, goede gras-
kuil, bieten). De hoeveelheid krachtvoer wordt dan minder
dan boven staat aangegeven. De laatste maand van de dracht
moet echter minstens 2l/2 kg krachtvoer worden verstrekt.

MEDEDELINGEN AAN MESTVARKENSBEDRIJVEN

Hebben we in voorgaand artikel het BIGGENMEEL C voor
fokvarkens als ondoelmatig en duur gekenschetst, voor mest-
varkens heeft het koperhoudend BIGGENMEEL C reeds op
ondubbelzinnige wijze zijn waarde bewezen.

Uit mededelingen van de C.L.O.-kontrole blijkt dat het biggen-
meel C met extra koper t.o.v. biggenmeel C zonder koper, de
volgende voordelen geeft:

Ie groei versnelling van 8 a 10%

2e gunstiger voederverbruik van ca 6 a 7%
3e dat betekent een financieel voordeel van ƒ 8,—.

In Engeland is gebleken dat koper in het biggenmeel uiter-
mate goede resultaten geeft, mits de verhouding tussen kalk,
zink, ijzer en koper gunstig is.

Naar aanleiding daarvan heeft de C.L.O.-kontrole er zorg
voor gedragen dat de mineralensamenstelling volgens de hui-
dige te stellen eisen wordt bereid. Bij een levend gewicht van
50 kg overschakelen op varkensmeel D.

Startmeel

De ervaringen hiermede zijn gunstig, maar men moet er van

bewust zijn dat dit voeder niet in staat is besmettelijke darm-
aandoeningen bij varkens te voorkomen of te genezen.
Dit voeder kan worden gegeven aan jonge mestvarkens ge-
durende de eerste 14 dagen van de mestperiode (in totaal ca
15 kg per big) om in deze periode vaak optredende darm-
stoornissen te verminderen.
Het meest doelmatige middel om diarrhee in het begin van
de mestperiode te voorkomen is biggen te kopen die reeds 14
dagen voordien b\j de fokker ztfn gespeend.

Babybiggenmeel

Op die bedrijven waar zich doorgaans geen problemen voor-
doen, gelukkig zijn dat er vele, daar is het aan te bevelen,
wil men de optimale groei in de jeugd behalen, dat aan jonge
mestvarkens bij de mester nog tot omstreeks 30 kg levend ge-
wicht wordt doorgegaan met babybiggenmeel. Daarna over-
schakelen op biggenmeel C.

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen

AFDELING VORDEN

Bijeenkomst op woensdag 19 oktober, 's avonds om half acht
precies in de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden".
De heer G. Anema uit Arnhem zal een lezing houden over
„HEDENDAAGSE JEUGD". De echtgenoten worden mede
uitgenodigd.

CURSUSSEN

Culturele cursus in Warnsveld op donderdagavond 6, 13, 20 en
27 oktober om half acht. Cursusleidster mevrouw H. v. d.
Berg-Weekhout, Borculo. Kosten ƒ 10,— per persoon. Onder-
werp: Toneel.
Financieringscursus voor echtparen of verloofden in Warns-
veld op 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november om half acht.
Onderwerpen: Bedrijf en gezin een geheel, ook financieel ?
Bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. „Je kunt het maar
eenmaal uitgeven". „Het huwelijksgoederenrecht en erfrecht".
Sociale voorzieningen en verzekeringen.
Kosten ƒ 15,— voor een echtpaar of ƒ 7,50 per persoon.

P.G.E.M. EXCURSIE

Donderdag 29 september. Dames, die zich hiervoor hebben
opgegeven worden om kwart over een 's middags bij het bus-
station verwacht.

Op 19 oktober is er al gelegenheid om iets mee te brengen voor
de verloting op de Propagandafeestavond in november. Bij
voorbaat onze hartelijke dank.

De leden van het zangkoortje verwacht mevr. Klein Brinke
op 4 oktober 's middags om 2 uur bij haar aan huis (Stations-
weg 18). Nieuwe leden harteUJk welkom.

Mogen wij uw aandacht nog even vestigen op de T.V.-uitzen-
ding van 23 september a.s. van 12.00-12.30 uur. Onderwerp:
„De boerderij als onderneming". (Herhaling 28 september
18.30-19.00 uur.)


