
28e jaargang no. 28
Donderdag 6 oktober 1966

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

?rankering btj abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken
NU SUPERONTVANGER f 799,-

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

JAARVERGADERING JONG GELRE

Jong Gelre afdeling Vorden hield in hotel „'t Wa-
pen van Vorden" een druk bezochte jaarverga-
derding onder leiding van de heer Joh. Pardijs
die in het bijzonder welkom heette de heer G. J.
Bannink direkteur van de Byz. lagere landbouw-
school. In zijn openingswoord wees hij er op dat
de afdeling thans weer aan het begin van het win-
terseizoen 1966-1967 staat.

Om dit winterseizoen alle aktiviteiten met succes
af te werken, is het noodzakelijk dat alle leden ak-
tief aan het verenigingswerk deelnemen, aldus
spreker. Verder deelde hij mede dat op 7 oktober
in de Keizerskroon te Ruurlo de gewestelijke ver-
gadering zal worden gehouden. 15 oktober is er
een dansavond in Hengelo in kombinatie met de
afdeling Hengelo. Op 20 oktober zal in kombi-
natie met de afdeling van de dames een boek-
besprekingsavond worden belegd met als spre-
ker de heer v. d. Kolk uit Laren.

22 oktober zal in samenwerking met de CJBTB en
JBTB op het bedrijf van de heer Tjoonk de jaar-
lijkse wedstrijdmiddag worden gehouden, met als
aanvulling indien mogelijk 's morgens op het land-
goed „De Wientjesvoort" een ploegwedstrijd. Op
29 oktober een dansavond te Warnsveld en 3 no-
vember zal in samenwerking met de Bond van
Plattelandsvrouwen en de GMvL de jaarlijkse
feestavond worden georganiseerd, de 2e avond
zal met een bal besloten worden.

Op 26 november zal te Arnhem de provinciale na-
jaarsvergadering worden ghouden. Op 10 novem-
ber zal een sport en spelavond worden gehouden
en 23 januari 1967 een culturele avond.

In het ringbestuur heeft thans zitting inplaats
van de heer Joh. Pardijs de heer W. Winkel. Ver-
der spoorde spreker aan de a.s. kaderdagen aan
de VH-school te Eerbeek te bezoeken en wel op
9, 10 en 11 december en 4, 5 en 6 en 15, 16 en 17
januari 1967. Van 23 tot 29 januari zal aldaar
een vormingscursus worden gegeven en 25 en 26
februari jongerenweekend. Op 18 oktober zal in
samenwerking met de Ned. Herv. jeugdraad een
filmavond worden gehouden.

Uit de diverse jaarverslagen bleek dat de afdeling
thans ruim 100 leden telt. En beschikt over een
batig kassaldo. Bij gehouden bestuursverkiezing
werd inplaats van de heer R. Wesselink welke niet
herkiesbaar was, gekozen de heer R. Mennink.
Als lid van de kaskommissie werd benoemd de
heer J. Vruggink. De heer D. Eggink bracht ver-
slag uit van de gehouden sportaktiviteiten. Beslo-
ten werd de kontributie te verhogen van ƒ 9,— op
10,—.

Bij voldoende belangstelling zal een handvaardig-
heidscursus en een cursus lassen worden gegeven.
Vervolgens hield de heer Bannink een causerie
over het onderwerp „Gemeente Belangen". Spre-
ker wees er op dat men als raadslid goed ontwik-
keld moet zijn. Men moet goed en helder oordeel
kunnen maken. De zg. jaknikkers zijn voor de ge-
meente van geen belang. Men kan steeds rustig
zijn mening zeggen. Ook wees spreker op de
volkshuisvesting en wegenverbetering hetwelk
ook steeds de volle aandacht van de gemeente
heeft. Ook de ruilverkaveling streeft ernaar een
zo goed mogelijk renderend agrarisch gebied te
verkrijgen. Hierdoor zijn reeds 55 km verharde
wegen tot stand gekomen. Na beantwoording van
enige vragen bracht de voorzitter de spreker dank
voor de duidelijke uiteenzetting en bood hem een
blijk van waardering. Vervolgens deelde de voor-
zitter mee, dat het afgelopen boekjaar de heren
B. Rossel, W. Kornegoor en J. Eskes de trouw-
ste vergaderingbezoekers waren geweest. De heer
R. Wesselink werd dank gebracht voor alles wat
hij in het belang van de vereniging gedaan had.

NIEUWSTE MODE IN

dainestassen
ZIE ETALAGE

Wullink's Schoeniiandel

ZONDAG 9 OKTOBER

N e d . Herv . K e r k
9.00 uur ds. J. J. van Zorge
10.30 uur ds. J. J. van Zorge

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
(Bediening H. Avondmaal en dankzegging)

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.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
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 M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

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 DIERENARTSEN

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

BRAND
Bij geen gehoor

: no. 1641.

Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

Fa Koerselman en Visser hebben de zaak uitgebreid
Woensdagavond heerste er in het centrum van de
Burg. Galléestraat een feestelijke stemming. Dit
ter gelegenheid van het feit dat zowel de fa Koer-
selman als de fa Visser hun zaak hebben uitge-
breid. Beide firma's hebben er een flinke opper-
vlakte bijgekregen.

Zo is de zaak van de heer Koerselman met een
derde van de reeds bestaande oppervlakte ver-
groot. Het nieuwe gedeelte is voor de luxe artike-
len die hierdoor meer op de voorgrond zijn geko-
men. Bovendien heeft het assortiment een sterke
uitbreiding ondergaan. In de winkel zijn thans vijf
etalages. Het geheel is zeer overzichtelijk.

Architect bij de fa Koaiselman was W. Bielder-
man; Bargeman metse^»; Ruyterkamp timmer-
man; Boerstoel schilder^^Viltink loodgieter; Slag-
man elektro; Kramer, Zelhem verwarming; Ket-

telerij hovenier.
Bij de opening van de fa Visser was B & W vol-
tallig aanwezig.
De zaak van de fa Visser is een kwart groter ge-
worden. Ook hier zijn allemaal aparte afdelinkjes
zo is er een nieuwe afdeling voor dameskonfektic
en foundations en een aparte baby- en kleuteraf-
dcling gekomen, bovendien is de fa Visser thans
nog ruimer gesorteerd.
Het metsel en timmerwerk werd verzorgd door de
fa B. Rondeel; elektro fa Dekker; centrale ver-
warming Gems; schilderwerk schildersbedr. Wues-
tenenk; smidswerk H. van Ark.
Voor de opening van beide zaken bestond grote
belangstelling. Zowel de fa Koerselman als de fa
Visser werden bedolven onder vele cadeaus en
bloemen.

van 28 september t/m 4 oktober
Geborrn: Nienke, dochter van J. G. Sleurink en
G. J. Jansen.
Ondertrouwd: D. J. Wentink en D. J. Hulshof;
J. W. Temmink en J. Roeterdink; B. Weys en W.
G. Klumpenhouwer
(iehuwd: J. Otten en H. A. Buunk.
Overleden: Jan Willem Hilhorst, 56 jaar, weduw-
naar van H. J. Bloemendaal.

Reserveer maan-
dagavond 17 okf.

voor de

BLOEDAFNAME-AVOND

van het

Nederlands Roode Kruis

BIJZONDERE VIS GEVANGEN

Onze plaatsgenoot, de heer W. Sessink, ving za-
terdagmorgen in de Baakse Beek een zgn. beek-
forel, een vissoort die hier vrijwel nooit gevangen
wordt. Het duurde ruim een half uur alvorens de
heer Sessink er in geslaagd was om de vis, die
een lengte had van 44 cm op het droge te brengen.

KONING KLANT
wees kwaliteit- en prijsbewust:

koop uw

MEUBELEN
in de

MEUBELTOONZULEN
van

„HET BINNENHUIS"
dan voelt u zich gerust

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Aankoopprijs terug van 'n nieuwe oliehaard!

Kies voor
uw oliehaard
Kies voor snelle levering
en prima service

Wie pas een oliehaard heeft

gekocht of gaat kopen, doet

natuurlijk mee aan de grote

gratis

shell
prijsvraag!
HET HAARDEN- EN

KACHELHUIS

Gebr.
Barendsen
Zutphenseweg 23 - Vorden

Telefoon 1261



Maak uw woning deze herfst
eens extra gezellig!

doodlopende
expositie van
de modernste
meubelen.

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

Hét adres voor
betere woninginrichting

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.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSTRAAT 22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

BEJAARDENKRING
op donderdag 13 oktober om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
Mynheer van Roekei zal ons weer met een

bezoekje vereren

Nu Philips televisie!
59 cm beeld vanaf

48 om beeld vanaf

f 799,-
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

Gemeente Vorden
TE KOOP:

rode Oud Hollandse pannen
afkomstig van de woningen C 157 a
en C 157 b nabij de Almenseweg.

Briefjes met totaalprijs, gericht aan
de burgemeester, inleveren op het
gemeentehuis vóór 14 oktober a.s.

Binnen 10 dagen na gunning dient koper de pan-
nen bij de woningen te hebben weggehaald.

LET OP

Petroleum 15 cent per liter
KEUNE
Industrieterrein —• Vorden — Telefoon 1736

Uw oude wasmachine
IS MINSTENS ƒ 250,— OF MEER
WAARD BIJ AANKOOP VAN EEN

wasautomaat

J.H.WILTINK
Het Hoge 26 A

KOM VRIJDAG TIJDENS DE
NAJAARSMARKT OOK EVEN
AAN DE OVERKANT ONZE
GROTE SORTERING

nieuwe en gebruikte
bromfietsen bekijken!

Nu nog enige overjarige nieuwe
bromfietsen voor

aanzienlijk lagere prijzen
ENIGE HEEL MOOIE
GEBRUIKTE KREIDLERS

Garage Kuypers
Telefoon 1393

Bezoekt a.s. vrijdag
de grote

verlotingsmarkt
neem het lot mee

dat in deze krant is bijgevoegd

Wasproblemen ?
KOM EENS PRATEN OF BEL

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

WIJ KUNNEN U

de nieuwste wasautomaten
TONEN TEGEN ZEER SCHERPE
PRIJZEN

Voor modern
comfort

„SHELL BUTAGAS"

uit de
blauwe fles!
Inlichtingen bijt

Hoofddepot:

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

Telefoon 1546
Vorden

Tevens verkooppunten voor Vorden

TH. NIJENHUIS, DE HAAR l (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

Zoekt u voor uw geld een

Neem. schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:

W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

BERKELMANS
SKIBGVINE

modern &
degelijk

Nieuwe
inwoners
van Vorden

Bent u nog geen abonnee
van het plaatselijk
blad'contact'?

WULLINK'S
SCHOENHANDEL

onbetwist
de schoenenspecialist

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Adverteren
doet verkopen!

BLIJF OP DE HOOGTE WAT ER
TE DOEN IS IN UW EIGEN

OMGEVING EN WAT DE
VORDENSE ZAKEN U TE BIEDEN
HEBBEN.

Wacht niet langer maar
geeft u nu op als abonnee
van 'contact4!

i Voor slechts f 2,50

VOORAL UW

fa. Martens
Wapen- en Sporthandel

BENT U REEDS ABONNEE TOT
APRIL 1967

BON

(bezorgen Nieuwstad 12)

Naam:

Adres:

Woonpl.

wenst vanaf heden het weekblad Contact te ont-
vangen voor ƒ 2,50 tot l april 1967.



Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze doener

NIENKE

J. G. Sleurink
G. J. Sleurink-Jansen

Vorden, 2 oktober 1966
De Steege 15

LGeboren:
IWENDOLINE MONICA

dochter van
Tiny en Carol Eilers

oktober 1966
imsterdam PI. Kerkl. 492

Aan allen die onze trouwdag
tot een waar feest hebben
gemaakt zeggen wij onze
hartelijke dank.

G. W. Scholten
J. J. Scholten-Kieft

Lochem, oktober 1966
Jacob van Ruysdaellaan 12

Voor de vele blijken van be-
langstelling ondervonden na
het plotseling overlijden van
onze lieve zwager en oom
de heer
H. W. KLEUN WINKEL

betuigen wij u onze harte-
lijke dank.

Namens de familie:
H. A. Helman-Nout

Bussum, oktober 1966

Te koop: Andijvie. A. Sloet-
jes, Almenseweg 36

Te koop: 2-bus melkkarretje
op luchtbanden. H. J. Me-
melink, B l Trouvee, Vorden

Aangeboden: Autostalling,
huur ƒ 12,50 per maand.
Raadhuisstraat 26, tel. 1417

Te koop: Een grote olie-
haard, 15000 cal., geschikt
voor grote kamer of kantoor
Te bevr. bur. van dit blad

Te koop: 2 vloerkleden,
l groot, l klein. N. Eykel-
kamp, Dr. Lulofsweg 20,
Vorden

Te koop: T.e.a.b. 3 brom-
fietsen voor loop en/of sloop
l Batavus, l RAP „50", l
Berini M 21.
Tevens l kachel Sun 1028
Etna. Julianalaan 38

Te koop: l Batavus Whippet
l Solex oto, l Rap Imperia!
l Junker met Sachs motor,
l Zündapp combinette;
l Gazelle herenfiets met 3
versn., l herensportfiets m.
remnaaf, l kinderfiets 7-12
jaar, l overjarige dames-
sportfiets.
Rijwiel- en bromfietsbedrijf
TRAGTER, Zutphenseweg

Haal of bestel uw appels
(o.a. Cox-Jonathan) bij
H. Makkink, Revelhorst,
Vierakker, tel. 05750-4354

Te koop: Eetaardappelen.
A. Walgemoet, Hanekamp
9, (plan Boonk)

Te koop: l z.g.a.n. Butagas-
kachel. Tragter, Zutphense-
weg 95

Te koop: R.B. vaarskalf, 2
weken. H. G. Zoerink, D 85
Mossel

Te koop: roodbont stierkalf.
A. de Greef, Dennedijk 3,
Warnsveld

Te koop: 2 dragende koeien
of 2 dragende vaarzen, bij-
na uitgeteld. J. W. Wesse-
link, 't Elshof

Te koop: Een 9-jarige stam.
boekkoe met K.S.-lijsten, 21
mei gekalfd nu nog 20 liter
melk. G. Vliem „de Weide-
man"

Te koop: Biggen. G. J. Eij-
erkamp, B 35

Te koop: Zware afgewende
biggen. G. Koning, Wilden-
borch

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE HAANTJES

A

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

Poeliershedrijf ROVO
Hengeloseweg l

Telefoon 1283 b.g.g. 1214

X ARIE DIJKMAN

X -
W BEP HULLEMAN

hebben de eer u kennis te geven van hun W
voorgenomen huwelijk, dat gesloten zal wor- u

A

X

K
W

H
X
X
X 2 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden, door X
W de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen. ^

X Vorden, oktober 1966 X
X Kerkstraat 21 X
W Nieuwstad 44 W

Toekomstig adres: Hanekamp 24, Vorden. W

Receptie van 3.30 tot 4.30 uur in hotel Bak- W

den op vrijdag 14 oktober a.s. om 1.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging zal plaats vinden om J
2 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden, door
de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen.

ker te Vorden.

r\" n
X JAN TEMMINK X

X - X
U JETTY ROETERDINK U

geven, mede namens wederzijdse ouders, ken- X
nis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan W
de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag u
14 oktober a.s. om 10.30 uur ten gemeente- ^
huize te Vorden.
Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. kerk /
te Vorden om 11 uur door de Weleerw. Heer
ds. J. J. van Zorge.

Borculo, D 18
Vorden, B 21
oktober 1966

Toekomstig adres: D 104, Medler, Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

X
X
X
X
X
X
X
X

JU
Heden is vrij plotseling van ons heengegaan onze
geliefde man, vader, behuwd- en grootvader

EVERT OLDENHOF

op de leeftijd van 50 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden:

Hummelo:

Warnsveld:

Vorden:

Vorden, 4 oktober 1966
C 91

A. H. Oldenhof-Bennink
T. Nusselder-Oldenhof
D. Nusselder
Erik, Evelien

M. Neuteboom-Oldenhof
R. P. Neuteboom
Rini

E. J. Oldenh^en Henny

^^

De teraardbestelling zal plaatsvinden op zaterdag
8 oktober om l uur op de Algemej^ Begraaf-
plaats te Vorden.

BREI U

1000:
RIJKER MET VASA NOMOTTA BREIGAREN

Duizend gulden (of f 750.-; f 500.-; f 250.-) kunt
U winnen in onze grote

NOMOTTA ®

Breiwedstrijd
Doe mee en brei het mooiste breiwerk
van het land! Op onze toonbank vindt U
deelnemerskaarten; VEEL SUCCES !

FA. LOOMAN
Raadhuisstraat 1

Vorden - Telefoon 1231

Coöp. Werktuigenvereniging

„Medo" Linde, Vorden
DEMONSTRATIE MET EEN
BREEDWERPIGE

knoilenplukker
1,50 METER

Op vrijdag 7 oktober a.s. 's namiddags 2 uur
D. A. LENSELINK Spekop, Linde Vorden.

Zeepoor log ? Wij doen mee l

WIJ ONTVINGEN EEN GROTE PARTIJ ZEEPPOEDER, GESCHIKT
VOOR ALLE WASMACHINES. VERPAKT IN KOFFER, INHOUD
3 KILO

NORMALE PRIJS 975

KORTING 380

TIJDELIJKE INTRODUCTIEKORTING

595
105

NU VOOR 490
ZOLANG D E VOORRAAD STREKT . . . .

BIJ ELKE GEZINSPOT NESCAFÊ
10 GEPLASTD7ICEERDE BEKERS GRATIS ! ! !

ONZE STUNT VAN DE WEEK

BIJ ELKE KILO SUIKER,

10 SPRITSKOEKEN voor 69

SPEKSNIJBONEN litersblik voor 98

DOPERWTEN MIDDELFIJN litersblik 89

JAMPOT ZILVERUIEN nu voor 59

ITALIAANSE TOMATENPUREE 3 blikjes voor 49

HAAGSE LEVERWORST

SNIJWORST

BOERENMETWORST SPECIAAL

SOEPBALLEN

79
89
89

109

FONDSPAKKEN SPECULAAS 98

CHOCOLADEBEESTJES 200 gram 89

DUBBELE PAKKEN CHINESE PINDA'S 98

DEVENTER PEPERMUNT 250 gram 59

VAN NELLE THEEBUILEN 10 stuks 39

DIVERSE SMAKEN JAMS nu per pot

ZUIVERE APPELSAP deze week 2 flessen voor

REKLAME THEE 2 pakjes voor

VITELLA INSTANTPUDDING 3 pakjes voor

8 REPEN CHOCOLADE

l PAK CUSTARD EN l PAK MAIZENA samen voor

69
119

100
99
89
59

Nooit wachten
Altijd vrije keus
.Stukken voordeliger

Fa. J .W.DLBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

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

GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

OVERHEMDEN-

REPARATIE
VERNIEUWEN VAN

BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Bestellingen
voor ANDIJVIE

worden nu aange-
nomen.

Genr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, tel. 1508

Deze
fraaie

iiiarijnen wasautomaat
waarin u naar keuze 2, 3, 4 of 5 kg
kunt wassen, spoelen en centrifugeren
is nog tijdelijk te leveren

tegen f 350,- inruil
voor uw oud wasapparaat!
Wasvolautomaat
Inruil

ƒ 1198,-
ƒ 350,-

Een werkelijk*' volautomaat voor

f 848,-
ALLE DAGEN DEMONSTRATIE

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Vrijdag en zaterdag
200 gram tongeworst
200 gram boterhamworst
200 gram plockworst
200 gram bloedworst

De hele week

Krijt

250 gram r ook worst
500 gram vet spek
500 gram zuurkool

Dorpsstraat

100
60
100
50

75
100
25

LEZING VAN DE HEER DIJKMAN UIT

BORCULO VOOR

Nuts-Floralia
woensdag 12 oktober om 8 uur in het
Nutsgebouw.

Lezing met prachtig gekleurde dia's over het ver-
zorgen van kamerplanten en bloemen.

Toegang vrij voor iedereen vanaf 12 jaar.

PIT-kollekte
10 T/M 15 OKTOBER

PROT. INTERKERKELIJK THUISFRONT

A.S. ZATERDAG

s l a g r o o m t o m p o e s e n
normale prijs 45 cent per stuk

dan 5 voor 11,75
afgehaal winkel

BAKKERIJ

TELEFOON 1384

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD



uitzonderlijk
geschenk

bij-
uitzonderlijk

artikel

.. .dit
Sola-Elite

couvert
cadeau!
winkelprijs f. 8,10

bekroond met het predikaat Gulden Vorm; onverwoest-
baar zilverwit edelstaai, door-en-door roestvrij; door-en-
door vlekvrij; onbeperkte garantie.

Bijeen Sola-Elite-pan...
onverwoestbaar edelstaai; door-en-door roestvrij;
door-en-door vlekvrij; kan tegen alle soorten hitte;
onbeperkte garantie prijzen vanaf f. 27,90

Dit dure cadeau kunt u beschouwen als een
„geschenk ter kennismaking". We willen namelijk
zo graag, dat in ieder Nederlands gezin wordt
ervaren wat Sola-Elite betekent. En ook wat een
glanzend idee 't is om straks met de december-
feesten Sola op uw verlanglijst te hebben.
Belangrijk: dit „kennismakingsgeschenk"
krijgt u alléén de komende oktobermaand,
bij de Sola-winkelier.

sierlijk en solide

Koersolman Telefoon 1 364

Siemerink
Vorden

Voor uw
RIJBEWIJS naar

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

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

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

NEEM
GEEN BLAD VOOR DE MOND!
Spreek voluit en vrijuit met ons over een
gedegen herfstonderhoudsbeurt van uw wa-
gen. Wanneer u daar nu even de tijd voor
neemt, heeft u er weer een hele tijd plezier van!

Aufo- A/lofor- en Bromfiefsbedri/ven

Shell Tanksfafions

Kuypers Tragter
Vorden

Inwoners van Vorden!
BEZOEKT VRIJDAG 7 OKTOBER
A.S. DE

najaars- en
verlotingsmarkt
Grote sortering in diverse artikelen.

Bij een bezoek aan de markt behoort
u wellicht tot de gelukkigen, die een
attraktie ontvangen.

ZIE DE INGELEGDE KAART IN CONTACT

De Chr. Plattelands Jongeren Organisatie
houdt op 14 oktober a.s. 's avonds
7.45 uur bij café Eskes een

avondoriënteringsrit
Deelname voor iedereen mogelijk.

Zaklantaarn meebrengen.

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, Veldwljk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

Schrijf-, tel-, reken-, stencil- en
adresseermachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

E.H.B.O.-VERENIGING
Voor de cursus, die volgende week een aanvang
neemt, kunnen zich alsnog enkele cursisten opge-
ven bij

MEVR. TE SLAA-V. d. KOOI

Schoolstraat 11 - Telefoon 1297

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 9 OKTOBER, 8 UUR:

Voor de vuist weg
In super-konditie neemt Eddie Constantine het op
tegen zware jongens.

TOEGANG 14 JAAR

G.M.v.L. Bond van Plattelandsvrouwen
JongGelre

de gezamenlijke avond
ter nabespreking van de eerste drie
lessen T.V. (de boerderij als onder-
neming) vindt plaats op

vrijdag 14 oktober a.s. 's avonds om half acht in
hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

AL DE LEDEN WORDEN HIER-
VOOR UITGENODIGD.

De besturen

Die wat bewaart,
die heeft wat

Er zijn dingen van geliefden of
bekenden die men zuinig bewaart.
Dingen met prettige en mooie her-
inneringen.
In moeilijke perioden zijn dat ivare
vertroostingen.

Onze benzine willen we helemaal
niet bewaren. Daarom bieden wij u
aan

Super 44 cent (de echte)
n w auto rijd er fijn op.
Probeer het.

Keune
Industrieterrein — Vorden

Sir Edwin
mannenmode

BADSTOF SWEATERS

• VESTEN EN

PtJLLOVERS

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

IJK MANNENMODE IN
"REAL-MODERN-STYLE"

VOOR MANNEN, DIE HOGE EISEN
STELLEN AAN DISTINCTIE, COUPE
EN AFWERKING HEBBEN WIJ EEN
MEESTERLIJK AANGEPASTE COL-
LECTIE, EN KEUS GENOEG.

i

RAADHUISSTR.. VORDEN

Voor de kille avonden
hebben wij voor u

VENTILATORKACHELS
STRAALKACHELS
GASKACHELS

Verder:
GASFORNUIZEN

CENTRIFUGES

EN WASAUTOMATEN

J. H. Wiltink
Hot Hoge 26
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REISVERSLAG
Van de Vordenaar M. Siemerink
over zijn belevenissen tijdens de
fietstocht naar Rome (slot)

ROME
In Rome gingen we eerst op zoek naar een goed-
koop pension, omdat er in de stad zelf geen cam-
ping was. We vonden er een in het hartje van de
stad. „De Tabor internationaal". Na ons geïnstal-
leerd te hebben gingen we een fietstochtje maken
door de stad, om een beetje wegwijs te worden.
Daarna gingen we haar het Forum Romanum
waar we de hele middag gebleven zijn. De vol-
gende dag hebben we de catacomben van Callix-
tus bekenen, waar we door een gids werden rond-
geleid, om niet in de lange gangen te verdwalen.
Nadat we gegeten hadden gingen we met de on-
dergrondse naar Termini station, vanwaar het nog
maar een paar minuten was naar de mooie basi-
liek Maria Maggiore. Het bezoek aan de kerk
was zeker de moeite waard. Na een uur gingen we
naar het Panteon, een groot rond gebouw met
een koepel waar o.a. Victor Emanuel begraven
ligt. De verdere dag hebben we besteed om brie-
ven en kaarten te schrijven.
De dag daarop gingen we een kijkje nemen in de
St. Paulus, ook een van de vier grote basilieken.
Iedereen die naar Rome gaat, moet de vier grote
kerken gezien hebben, omdat die bij de beziens-
waardigheden van de stad horen.
Vandaar uit gingen we voor de afwisseling nog
een kerk bezoeken, de St. Jan van Lateranen. Dit
is ene kerk, die totaal vernieuwd is. Verder is aan
de kerk niet veel te zien, alleen dat die erg
groot is.
Toen we weer terug gingen kreeg ik een lekke
band, de zoveelste van onze reis, dus moesten we
omdat we geen reparatiespullen bij ons hadden,
een fietsenmaker opzoeken. Na zo'n half uur, was
ook dit euvel weer opgelost, en zijn we weer terug
gegaan naar ons pension.
Teveel zien op een dag • is ook niet goed, want
dan wordt je het gauw zat, dus besloten we, om
zoals de meeste mensen in Rome tegen de mid-
dag doen, een siësta te houden. Tegen vijf uur
werden we weer wakker en gingen enkele sou-
venirs kopen, op een adres, dat we gekregen had-
den van onze hospita.
Om fotomateriaal te besparen, kochten we an-
sichtkaarten, die vaak nog mooier zijn als foto's.
Tegen zeven uur hadden we niets geen zin meer
om nog ergens heen te gaan, dus gingen we eten,
en bleven nog een uur of twee televisie kyken,
een Italiaanse wild west film, waar we geen woord
van konden verstaan. De St. Pieter en het Vati-
caan stonden de volgende dag op het programma.
Tegen half negen kwamen we bq de St. Pieter
aan, die al druk bezocht werd door toeristen,
voornamelijk Amerikanen en Engelsen. Leden van
de Zwitserse garde stonden op wacht voor de in-
gang. De St. Jrleter is verreweg de mooiste van
alle kerken in Rome. Nadat we de kerk van bin-
nen beKenen hadden, gingen we naar beneden,
waar de pausen begraven liggen. We bezochten
o.a. het graf van paus Joannes. Het deed ons
toch wel iets, temeer daar we deze paus a.h.w.
persoonlijk gekend hebben.
Vervolgens gingen we langs enorm veel wentel-
trappen naai- ae top van de koepel (132 m) waar
we een prachtig uitzicht hadden over bijna de
hele stad. Weer beneden aangekomen gingen we
naar het Vaticaans museum, wat mjj niet erg in-
teresseerde. Zalen vol beelden, koppen, boenen en
gebruiksvoorwerpen. De Sixtijnse kapel echter,
was wel mooi. Het hele plafond en alle muren he-
lemaal beschilderd door de beroemde schilder Mi-
chael Angelo. iür waren zoveel toeristen, dat we
ons nauwelijKs bewegen konden. Met veel geduw
en getrek konden we eruit komen. Het was al-
weer ver in de middag en we stierven van de
honger. We zijn toen, ondanks onze zeer snel
slinKeiide beurs, ergens in een goedkoop café, dat
dachten we tenminste, wat gaan eten. We schrok-
ken ons echter rot, toen we de rekening kregen.
Het was nl. 1950 lire. Voor ons veel te duur. Ik
had totaa] geen zin meer om nog iets te bezich-
tigen. Al die musea, kerken en beelden hingen mij
mijlenver de keel uit. Die avond echter, werd er
in de „Thermen van Caracalla" een opera opge-
voerd. De Aïda van Verdi. Hoewel ik een gruwe-
liJKe hekel aan opera's heb, ben ik toch maar mee
gegaan, om geen spelbreker te zijn. Het viel wel
mee. Van het zingen zelf kon ik gelukkig niet veel
verstaan. Alleen af en toe een keer een narde brul
van een bariton. Tegen half een was het afgelo-
pen. We waren nog nooit zo moe geweest.
De laatste dag gingen we naar Gastel Gandolfo,
een plaatsje op een kleine 20 km van Rome,
waar de paus zijn buitenverblijf heeft. We hadden
met een groep Amerikanen een audiëntie gekre-
gen. Op een klein pleintje kon je hem zien, maar
onze groep werd verzocht naar een binnenplaatsje
te gaan, waar de paus ons in het Engels toesprak.
Na anderhalf uur waren we weer in Rome terug.
We begonnen voorbereidingen te treffen voor de
terugreis. Ik nam mijn fiets nog eens flink onder
hanuen, en begon toen al mijn spullen bij elkaar
te zoeken en in te pakken. Tegen vier uur waren
de fietsen klaar en de bagage zat al stevig op
de fiets gepakt. We gingen vroeg naar bed, om
de volgende dag fit te vertrekken.
Omdat we erg zuinig moesten zijn met het geld
en lang geen drie weken meer rond konden ko-
men, besloten we om te proberen zo snel mogelijk
thuis te komen. We zouden proberen om te liften.
Na de eerste vijftig km kwamen we bij een groot
tankstation waar net een grote vrachtwagen
stond te tanken. Na even gepraat te hebben, voor
zover ons dat mogelijk was, mochten de fietsen
op de wagen en wij erin. Zo waren we tegen 8
uur al in Grassetto. We fietsten een kilometer
of tien door en stopten toen bij een kippenhok
langs de weg. We zagen nergens mensen, dus
ging ik even kijken, of de kippen al wat gelegd
hadden. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Om
geld uit te sparen, en omdat ze er lekker uit za-
gen, heb ik de boer, die trouwens in geen vel-
den of wegen te bekennen was, acht eieren lichter
gemaakt. Ze smaakten best, vooral omdat ze zo
goedkoop waren. De volgende lift was er een
van 200 km. Van Pisa, waar we eerst de scheve
toren hebben, naar Modena, wat ons een hele dag
fietsen scheelde. In Modena moesten we lang
wachten op een lift, een uur of zes ongeveer, die
we gebruikten om beurtelings te slapen. Het was
al vijf uur in de morgen, toen we een lift konden

krijgen naar Piacenza. Nou was de lol van dat
niets doen en maar wachten op chauffeurs, die
je misschien wel mee wilden nemen er bij mij
wel af. Ik had er schoon genoeg van. Maarja, we
moesten wel, om financiële redenen. Na twee
uur kwamen we in Piacenza aan, van waaruit
we de laatste 10 kilometer naar Milaan maar ge-
fietst hebben omdat het niet meer de moeite
loonde om te liften.
We zijn ook nog even bij onze bakker in Melegu-
ano geweest, die ons weer volgoot met wijn, en

ons weer van brood voorzag, genoeg voor drie
dagen. Het kwam erop neer dat we tot Basel zou-
den fietsen. De weg die we nu zouden fietsen was
niet zo steil als de heenweg over de Juliër-pass.
In Bellenzona gingen we met de trein over de
St. Gotthard, wat ons ook een paar uur scheelde,
's Avonds sliepen we bij een boer, in een koeistal.
Op de stank na, was het er best geriefelijk zo tus-
sen al die koeien. De volgende dag zou de laatste
zijn dat we zouden fietsen. In een hoog tempo
reden we de laatste 180 km naar Basel. In Basel
aangekomen gingen we naar de Rijnsluizen iets
voorbij de stad. Het was nl. onze bedoeling om
een lift te vragen aan de kapitein van een vracht-
boot. Dit lukte ons pas de volgende dag. Dat was
op het nippertje, want op ƒ 20,— na waren we
door onze centen heen. Na een fantastisch mooie
tocht over de Rjjn, kwamen we na drie dagen in
Lobith aan, waar we door de douane aan land
werden gezet, omdat we anders mee moesten va-
ren tot Dordrecht.
We waren erg blij, toen we eindelijk na zes we-
ken weer Nederlandse bodem onder onze voeten
hadden. De laatste vijftig km waren een genot.
Zo tegen elf uur 's morgens kwamen we weer in
Vorden aan. De reis, die een half jaar aan voor-
bereidingen en training had geëist was tot een
goed einde gebracht.

M. Siemerink.

GESLAAGD
Drie leden van de Vordense brandweer, t.w. W.
Leunk, J. Bosch en J. Jansen zijn in Doetinchem
geslaagd voor het examen persluchttoestellen.

DE HEER G. POTMAN JUBILEERDE
Zaterdag vierde de heer G. Potman zijn 40-jarig
jubileum als sekretajteambtenaar.
Tijdens een speciald^B& W vergadering werd de
jubilaris vrijdag gehlroigd door het voltallig col-
lege van B & W en de gemeentesekretaris.
De burgemeester, de heer A. E. van Arkel, prees
de heer Potman in zijn tact om met superieuren en
publiek om te gaan. Ook had spreker hem nooit
pessimistisch aange^klfen in de 20 jaren welke
de heer Potman de ̂ Heente Vorden had gediend.
Nadat de burgemees^T de gebruikelijke enveloppe
met inhoud had overhandigd, dankte de jubilaris
voor de tot hem gerichte woorden. De heer Potman
sprak de wens uit dat God hem de kracht mocht
geven de nog resterende 6 jaar in dienst van de
gemeente Vorden te mogen volbrengen.
Vrijdagmiddag werd de heer Potman gehuldigd
door het voltallige sekretariepersoneel en funktie-
onarissen van gemeentewerken. De heer Plas
prees de heer Potman voor zijn accurate werk.
Dit vooral wat de afdeling Burgerlijke Stand be-
trof. De receptie die zaterdagmiddag in hotel „'t
Wapen van Vorden" werd gehouden was druk be-
zocht. De jubilaris mocht vele cadeaus, telegram-
men en bloemen in ontvangst nemen, waarbij zijn
echtgenote vanzelfsprekend eveneens in de bloe-
metjes werd gezet.

GESLAAGD
Onze oud-plaatsgenoot, de heer C. H. Massen,
slaagde te Eindhoven voor het diploma Natuur-
kundig ingenieur aan de Technische Hogeschool
te Eindhoven.

JONG GELRE ORGANISEERT CURSUSSEN
Bij voldoende deelname zal Jong Gelre afd. Vor-
den dit winterseizoen de volgende cursussen or-
ganiseren. Ie de praktijkschool in Emmeloord,
deze wordt gehouden van 12-17 december. Kosten
bedragen ƒ 48, — . Er wordt hier onderricht gege-
ven in alle voorkomende trekkerwerkzaamheden
en sleutelen, machinaal melken en klauwverzor-

Voorts wordt bij voldoende deelname de cursus
handvaardigheid voor beginners georganiseerd.
In totaal 16 lessen (48 uren). Lesgeld bedraagt
ƒ 10, — . Tenslotte kan men zich opgeven voor een
lascursus voor de landbouw. Deze cursus duurt
96 uren, hiervoor bedraagt het lesgeld ƒ 20, — .

LEZING NUTSFLORALIA
Woensdag 12 oktober komt de heer Dijkman uit
Borculo, die met zoveel succes de laatste twee
jaar de bloemschikcursus in Vorden geleid heeft,
een lezing houden over het verzorgen van ka-
merplanten en bloemen aan de hand van prach-
tige gekleurde dia's. De heer Dijkman is een aan-
genaam en boeiend spreker, die zijn vak verstaat,
zodat het een prettige en leerzame avond zal wor-
den. De toegang is vrij en vanaf 12 jaar is ie-
dereen hartelijk welkom. Het bestuur hoopt, dat
de zaal stampvol zal worden en iedereen even-
veel genieten zal van deze kunstzinnige avond als
de bezoekers van de bloemententoonstelling.
Als degenen, die de tentoonstelling bezocht heb-
ben allemaal weer 12 oktober in de Nutszaal ko-
men, zal het bestuur heel tevreden zijn. Houdt
deze avond vrij. (Zie advertentie.)

JUFFROUW VAN DE BROEK NEEMT
AFSCHEID

Dezer dagen neemt de hoofdleidster van de Nuts-
kleuterschool, juffrouw v. d. Broek, afscheid van
haar school, wegens verdere studie voor de L.O.-
Akte. In haar plaats is als tijdelijk hoofdleidster
benoemd mej. C. Gijsen.

ONTSPARING
Aan het poskantoor en de daaronder ressorteren-
de bijkantoren werd over de maand september jl.
bij de Rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 64644,54 en
terugbetaald ƒ 98277,63.

Grote belangstelling volksfeest Linde
Meer dan ooit heeft de bevolking van het Linde
gem. Vorden, bewezen, dat hun traditionele Volks-
feest, een feest is van onderlinge saamhorigheid,
eendracht en samenwerking.
Op onnavolgbare wijze heeft men het afgelopen
weekend het 100-jarig bestaan herdacht. Het feit
dat er op de vlag van het vendelzwaaien het jaar-
tal 1866 staat geborduurd, heeft men aangegrepen
om het aloude feest dit jaar grootser op te zetten
dan anders; zeker is het echter dat de Lindese
kermis, zoals men vroeger zei, veel ouder is dan
een eeuw.
Vlakbij de historische Kapellebult in de weide van
boerderij „de Weert" concentreerde zich ditmaal
het festijn. Vrijdagavond startte het f eestprogram-
ma met een grote Bonte Avond in de enorme
feestsalon van de fa Visser uit Didam, waar naar
schatting zeker 6 a 700 mensen bijeen waren.
Het huidige bestuur werd hier allereerst door de
leden van de Volksfeestkommissie in de bloeme-
tjes gezet en gehuldigd voor het vele werk, dat zij
allen al diverse jaren hadden verricht. Er werden
bloemen aangeboden en enkele dames speldden de
heren een grote witte anjer op de borst. Voorzit-
ter, de heer H. Weenk, dankte in welgekozen
woorden voor deze onverwachte hulde en memo-
reerde de goede harmonieuze samenwerking, wel-
ke er tussen bestuur en kommissieleden steeds be-
staat. Ook dankte hij in zijn openingswoorden
allen die min of meer hadden meegeholpen om
het Lindese Volksfeest in stand te houden, zodat
nu het eeuwfeest in volle luister kon worden ge-
vierd. Hij begroette in het bijzonder de vele oud-
ingezetenen, die aan de uitnodiging van het be-
stuur gevolg hadden gegeven en nu gezamenlijk
het feest meevierden. Voorts heette hij welkom
wethouder G. J. Wuestenenk, de aanwezige gees-
telijkheid, besturen van naburige Volksfeesten,
o.m. Varssel, Delden, Wildenborch, Medler, Oran-
jevereniging Vorden en anderen.
De voorzitter memoreerde in het kort hoe het ei-
genlijke Volksfeest vroeger was ontstaan en de
Lindese kapel, die in 1837 gesloopt werd, het al-
oude middelpunt der festiviteiten was. Men kan
het min of meer zien als een voortzetting van de
vroeger na de oogst gehouden oogstdankfeesten.
Spreker hoopte, dat dit jaarlijkse festijn tot in
lengte van dagen in stand mocht worden gehou-
den.
Wethouder, de heer G. J. Wuestenenk, vertolkte
zijn dank namens de gemeente (burgemeester van
Arkel was verhinderd) en namens de Oranjever-
eniging te Vorden; hij feliciteerde het bestuur met
de bereikte historische mijlpaal. Achtereenvolgens
spraken nog ds. van Zorge (mede namens ds. Jan-
sen), de heer A. Ribbers namens de Oranjekom-
missie aan de Medlertol en de heer Gotink namens
de buurtvereniging Delden en het Oranjefeest te
Wildenborch. Naast de beste wensen voor de toe-
komst lieten voornoemde sprekers hun felicitaties
vergezeld gaan van bloemen en/of enveloppes met
inhoud. ^fc
Het cabaret-variëtégez^Khap van Lubbert van
Gortel verzorgde hierna op succesvolle wijze het
verdere gedeelte van het programma. Lubbert van
Gortel (Henk Jansen van Galen) was als confe-
rencier weer ongeëvenaard en vooral zijn grollen
en moppen in dialekt ^den het goed. Ook zijn
medewerkers de clown^p>ppie alias Mr. Simpel
wist de lachspieren in Ireweging te brengen, ter-
wijl Pierre Duro, die als goochelaar-illusionist
al vele jaren goochelkunst demonstreerde. Vooral
het slotnummer, waarin hij een magie show in
oosterse sfeer liet zien, was boeiend, kleurrijk en
adembenemend.
Tussen de verschillende bedrijven door werd de
muzikale omlijsting verzorgd door de boerenkapel
„de Schaddenstekkers" uit Ruurlo. De eerste in-
zet van het 100-jarig bestaan was hiermee volko-
men geslaagd.
Geheel in tegenstelling met de traditie werd het
eigenlijke Volksfeest ditmaal gehouden op zater-
dag jl. Het idee van de f eestkommissie om het nu
eens op een vrije zaterdag te doen, bleek goed
geschoten te zijn, want hierdoor konden ook de
oud-ingezetenen van heide en ver aan het eeuw-
feest deelnemen. En dat deze oud-Lindenaren er
waren was duidelijk te merken, want er heerste
een grote en gezellige drukte in en rondom de
feesttent. In de morgenuren begon men met het
vogelschieten, waarvoor een ongekende deelname
bestond; liefst 104 schutters gaven zich op. De
vogel werd het eerst bekogeld door de koning van
verleden jaar, de heer Fons Lichtenberg, waarna
burgemeester van Arkel het tweede schot af-
vuurde. Hij bleek dit jaar bijzonder stevig in el-
kaar te zitten, want men moest meer dan drie-
honderd maal knallen, voordat tegen half een de
heer A. F. Wiggers als nieuwe koning 1966 kon
worden uitgeroepen.
Inmiddels werd tegen half tien ook begonnen met
het schijfschieten en het geluksbaanschieten, even-
eens in de weide van boerderij „de Weert", welk
punt het meest centraal was gelegen. Ook hier
een grote animo.
's Middags werd het steeds drukker en drukker.
Velen waren om twee uur samengestroomd om
te luisteren naar het openingswoord van voorzitter
de heer H. Weenk, die verheugd was op dit eeuw-
feest vele bekende gezichten te zien van oud-inge-
zetenen die samen het feest wilden vieren. Zeer
in het bijzonder begroette hij burgemeester van
Arkel en zijn echtgenote, die al vele jaren de ge-
hele dag deelnamen aan de festiviteiten en waar-
voor spreker zeer erkentelijk was. Hij dankte ook
de vele gulle gevers en geefsters voor hun bijdra-
gen op de lijst, daar ditmaal een recordbedrag
was geschonken en waardoor telkenjare dit feest
mogelijk is. Ook de pers, speciaal de streekbladen
dankte hij voor de publikaties rondom het 100-
jarig bestaan.
Vervolgens werd de heer A. F. Wiggers uitgeroe-
pen tot schutterskoning 1966 en werd zijn echtge-
note, mevr. Wiggers-Kok, gekroond tot koningin.
Nadat Fons Lichtenberg traditioneel het 100 jaar
oude vaandel had gezwaaid, werd begonnen met
de Volks- en Kinderspelen. De Volksspelen, zoals
het aloude dogcarrijden, ringsteken, briefposten,
doeltrappen etc. trokken een grote belangstelling.
Als nieuwste attraktie werd er geschoten op ba-
lonnen, die men stuk voor stuk vanuit een geïm-
proviseerde silo, liet opstijgen. Ook het korfbal-
len, dat de gehele dag duurde, trok veel deelne-
mers(sters).
De leden van de Kinderfeestkommissie waren in-
middels druk bezig het de jeugd zo aangenaam
mogelijk te maken. Ieder jaar wordt er speciaal
aandacht aan de jeugd geschonken; nu konden
zij ruim een uur lang kijken en genieten van pro-
fessor Herbe Maison uit Eefde, die met zijn spe-

ciaal op de jeugd afgestemde programma, groot
succes had. Ook van het gratis draaien in de mal-
lemolen voor alle schoolgaande kinderen werd
gretig gebruik gemaakt. Maar ook de uitgedachte
spelletjes trokken. Voor de prijswinnaars waren
er weer mooie prrjsjes, terwijl tussen de bedrijven
door ieder kind een zakje snoep in ontvangst kon
nemen. Er werden 240 zakjes snoepgoed uitge-
reikt. De uitslagen van de kinderspelen waren:

Jongens en meisjes van 6 jaar: vlaggetje steken:
1. Harry Langwerden; 2. Bert Kornegoor; 3. Ri-
ni Schotman; 4. Liesbeth Weenk; 5. Gerard Waar-
Ie; 6. Mirjam Heuvelink; 7. Gerrit Bouwmeester.

Meisjes 7-8 jaar: bal op plank: 1. Willie Heuve-
link; 2. Maria Lebbink; 3. Ineke Smeenk; 4. Leida
Haneveld; 5. Dinie Mokkink; 6. Wilma Dimmen-
daal.

Meisjes 9, 10 en 11 jaar: was ophangen: 1. Elly
Fokkink; 2. Marijke Brandenbarg; 3. Ineke
Klein Kranenbarg; 4. Joke Wiltink; 5. Dinie
Toonk; 6. Henny Smeenk; 7. Annie Lenderink;
8. Bea Gotink.

Meisjes 12, IS en 14 jaar: ringsteken,. bal in mand
etc.: 1. Hennie Gotink; 2. Ria Klein Haneveld; 3.
Hermien Kettelarije; 4. Willie Eggink; 5. Corrie
Lichtenberg; 6. Jannie Bos; 7. Jannie Weenk.

Jongens 7-8 jaar: bussen gooien: 1. Gertie Lende-
rink; 2. Herman Wissels; 3. Rinus van Ingen; 4.
Henkie Wissels; 5. Henk Voskamp; 6. Robbie Heu-
velink; 7. Eppie Wasseveld.

Jongens 9, 10 en 11 jaar: bussen lopen: 1. Pieter
van Eykeren; 2. Wim Zilvold; 3. Ernest Heuve-
link; 4. Bert Bosch; 5. Henk Wassink; 6. Alfons
Nijenhuis; 7. Jopie Dimmendaal; 8. Martin Roe-
terdink.

Jongens 12, 13 en 14 jaar: ringsteken, bal in mand
etc.: 1. Bert Dimmendaal; 2. J. Meulenbrugge; 3.
Han Pelgrim; 4. Henk Koning; 5. Henk Eggink;
6. Harm Bruil; 7. Bertus Wentink.

De Vordense Boerendansers „de Knupduukskes"
gaven na de Volksspelen een zeer geslaagde de-
monstratie van ouderwetse boerendansen o.a. de
Drikusman, Hoksebarge e.a.

Burgemeester van Arkel reikte traditioneel tegen
half zes de prijzen uit. Allereerst dankte hij de
voorzitter voor de sympathieke woorden gericht
tot hem en zijn vrouw, waarna hij het 100-jarig
bestaan van het feest memoreerde. Het vaandel,
dat toentertijd door de fam. Koning van de „Ko-
stede" werd aangeboden, vermeldde 1866, waar-
door men thans het 100-jarig bestaan viert. Spre-
ker zwaaide lof toe aan degenen, die in de loop
der jaren dit vaandel met uithoudingsvermogen
en handigheid hadden gezwaaid. Namens de ge-
meente wenste hij bestuur en kommissie van harte
geluk en deelde mede, dat men als feestgeschenk
besloten had ditmaal geen vermakelflkheidsbe-
lasting te heffen.

Nu voor het eerst het feest op één terrein is ge-
concentreerd en op een vrije zaterdag wordt ge-
houden, zal dit de viering ongetwijfeld ten goede
komen. Spreker huldigde bestuur en kommissie-
leden (ruim 30 in getal) voor het vele voorberei-
dende werk. Hij hoopte dat het feest zonder enige
wanklank zou verlopen en wenste de ingezetenen
toe, dat de saamhorigheid en eenheid, die het
Volksfeest te Linde altijd gekenmerkt hebben, tot
in lengte van dagen mag blijven bestendigd wor-
den. De uitslag van de Volksspelen waren:

Vogelschieten: Koning, de heer A. F. Wiggers die
een armbandhorloge ontving, terwijl mevr. Wig-
gers-Kok een grote taart kreeg. 2. G. Branden-
barg (kop); 3. H. J. Klein Haneveld (rechtervleu-
gel); 4. Karel Hietbrink; 5. G. Bloemendaal
(staart); 6. G. Lenselink (rechterpoot); 7. G. KI.
Antink (linkerpoot).

Schijf schieten: 1. A. Vorentjes; 2. H. Vrogten; 3.
T. Lenselink; 4. J. Dimmendaal; 5. H. Vrogten.
Geluksbaanschieten: 1. H. Koning; 2. J. Pardijs;
3. D. G. Nijenhuis.

Dogcarryden voor dames: 1. Gerrie Bloemendaal;
2. Gerrie Bats; 3. mevr. Pelgrom-Rietman; 4.
Agnes Lichtenberg; 5. mevr. Berenpas-te Waarlo;
6. Hermien Beumer; 7. mevr. Weekhout-Harmsen;
8. Bertha Weenk.

Briefposten: 1. mej. Jopie Weenk; 2. Marja Weenk
3. Bernard Lenselink; 4. Henk Groot Jebbink; 5.
mej. Gerrie Knoef; 6. Hermien Beumer; 7. mevr.
Gröninger-Ey kelkamp.

Ringsteken per rijwiel voor dames en heren: 1.
M. Smeenk; 2. C. G. Vliem; 3. mej. B. Weenk; 4.
mej. D. Smeenk; 5. H. Weekhout.

Ballonschieten: 1. J. Kapers; 2. G. Brandenbarg;
3. idem; 4. H. Voskamp; 5. J. Lenselink; 6. J.
Gotink; 7. Johan Lenselink; 8. J. Roeterdink.

Doeltrappen voor dames: 1. mevr. Lenderink; 2.
mevr. D. Toonk; 3. J. Heersink; 4. mevr. Koren-
blik; 5. H. Altena; 6. G. Hendriksen.

Korfballen: 1. J. Harren; 2. Paul Eykelkamp; 3.
J. Dimmendaal; 4. idem; 5. J. Harren; 6. mevr.
Berenpas; 7. A. Bosch.

Nadat Fons Lichtenberg traditioneel het vaandel
had gezwaaid, en allen het eerste couplet van het
Wilhelmus hadden gezongen, verspreidde de me-
nigte zich over het feestterrein. Het was ook za-
terdagavond een grote en gezellige drukte en in de
enorme danssalon vermaakte men zich onder de
muzikale tonen van „de Zwervers".

De ingezetenen van het Linde, oud-Lindenaren en
velen uit de naburige dorpen, hebben er een bij-
zonder geslaagde en onvergetelijke eeuwfeestvie-
ring van gemaakt.

REEBOKJE AANGEREDEN

Door een personenauto werd op de Hengeloseweg
een reebokje aangereden. De verwondingen waren
dusdanig dat het dier moest worden afgemaakt.
Ook de auto kwam er niet zonder beschadigingen
af.



schapenfokvereniging

t Vorden & Omstreken'
Op de in de Hputkamphal te Doetinchem gehouden
Centrale Schapenfokdag voor Gelderland hebben
de leden van de schapenfokvereniging „Vorden &
Omstreken" uitstekende resultaten behaald.
Kampioen van deze fokdag, welke andere jaren
steeds in Zutphen werd gehouden, werd de ram
van de fokvereniging Vorden, in de rubriek „Ram-
men, geboren in 1963 of vroeger" (vrij goede
klasse met 2 beste kopnummers) mooi type vlees-
arm, iets aan de kleine kant. Verdere bekroningen
waren voor de leden dezer vereniging als volgt
(alleen eerste prijzen):

Tweetallen oudere ooien:
(goede rubriek met beste kop): kampioen 1966
la H. Pijnenburg, Leesten-Wannsveld; Ib reserve-
kampioen van G. Wiegman, Zutphen; Ie Oude en
Nieuwe Gasthuis, Warnsveld.

Rammen g-eboren in 1964
(goede rubriek met aantal beste rammen aan de
kop): Ie A- W. Bargeman, Warnsveld.

Rammen geboren in 1964
(goede klasse met fraaie koppen): Ie Gez. Slag-
man, Harfsen.

K ai n lammeren geboren in 1966:
Ie prijzen voor M. H. Gotink, Leesten; H. Pijnen-
burg, Warnsveld (2 x); Chr. Boomkamp, Ruurlo.

Ooien met minstens 2 ooilammeren:
(vrij goede klasse met uitgesproken beste kop-
nummers) la H. Pijnenburg, Leesten-Warnsveld
(beste ooi met twee brede diepe lammeren); Ib
G. Wiegman, Zutphen.

Tweetallen oudere ooien
(iets onregelmatige rubriek met beste kopnum-
mers) la Oude en Nieuwe Gasthuis, Warnsveld
uniform tweetal sterke best ontwikkelde vilder-
ooien van goede soort.

Tweetallen 1-jarige ooien
(grote uniforme goede klasse): Ie Oude en
Nieuwe Gasthuis, Warnsveld; Ib M. H. Gotink
Leesten-Warnsveld.

Tweetallen 1-jarige ooien
(goede rubriek): la M. H. Gotink, Leesten-Warns-
veld; ld Oude en Nieuwe Gasthuis, Warnsveld.

Tweetallen ooilammeren
(goede rubriek zonder uitgesproken kopnummers)
la A. B. Bargeman, Warnsveld.

Enkeltallen 1-jarige ooien
ld H. J. Berenpas, Vorden.

Enkeltallen ooilammeren
(goede rubriek): ld A. v. d. Giezen, Baak.
Minstens 5 afstammelingen van l ram, (lammeren
waarvan minstens l ramlam) (goede klasse, uni-
forme groepen): ld Fokvereniging Vorden.

Fokkersgroepen
(5 stuks voor fokkers met meer dan 8 volwassen
ooien) (zeer goede rubriek met beste kop): Ib
Oude en Nieuwe Gasthuis, Warnsveld; ld H. py-
nenburg, Leesten.

Fokkersgroepen
(3 stuks voor fokkers met minder dan 8 volwas-
sen ooien): Ie G. Wiegman, Zutphen.

Vordense successtn
in

Onder vrij redelijke omstandigheden is jl. zaterdag
de bij de motorrijders zo geliefde „Oost-Gelder-
landrit 1966" verreden, welke meetelt voor het
kampioenschap van Nederland.
De route, die begonnen was in Harfsen, ging via
het Twenthekanaal by Almen richting Vorden,
waar men de rijksweg Vorden-Zutphen passeerde
en vandaar naar het bekende Hengelose Zand,
waar o.m. een kohtrole was opgenomen en velen
strafpunten opliepen.
De rust werd gehouden op de Kranenburg by zaal
Schoenaker. Toen had men er ca 78 km van de in
totaal te rijden 138 km opzitten. De drukte was
hier bijzonder groot. Na haastig een maaltijd naar
binnen te hebben gewerkt en hun kaart te hebben
afgetekend, ging het weer verder via Lochem
naar de finish in Harfsen.
De organisatie van deze uitstekend geslaagde rit,
die in den lande al een bekende klank heeft ver-
worven, was in handen van de VAMC Vorden,
HAMOVE te Hengelo (Gld.), SE V te Lochem en
HAMAC te Harfsen.
De uitslagen werden 's avonds door de heer van
Dongen uit Zutphen, voorzitter KNMV afd. Gel-
derland, bekend gemaakt.

Uitslagen voor Vorden en omgeving:

Clubteams - Junioren Ie prijs Vorden VAMC met
8 strafpunten, tevens winnaar OK beker als zijn-
de het beste clubteam van de organiserende ver-
enigingen; 2. Harfsen.

Junioren boven 175 cc: W. Bielderman, Vorden 4
strafpunten; G. J. Lenselink, Vorden 51 strafpun-
ten; D. J. Pardijs, Vorden 4 strafpunten; H. Groot
Tjooitink, Warnsveld met l strafpunt.

EXCURSIE
Leden van de coöp. Werktuigenvereniging „Medo"
en van de CBTB uit deze gemeente maakten ge-
zamenlijk een excursie naar enige grote bedrijven
in Groningen per GTW-bus.

In Friese Palen Beziglingen werd een groot be-
drijf van ruim 60 ha weiland bezichtigd. In dit be-
drijf maakte men kennis met een enorme stal

waarin 150 koeien geplaatst konden worden. Bo-
ven de stal was plaats voor jongvee en werktui-
gen benevens voor een hooivoorraad. De melk
ging direkt in een grote tank, werd gekoeld op
4 graden en werd 2 maal per week vervoerd naar
de fabriek. Dit bedrijf funktioneerde pas 3 weken.
Vervolgens ging het naar Siegerswoude waar de
K.I.-stallen in ogenschouw werden genomen. De
proefboerderij van de CBTB in Beesterzwaag
werd ook niet overgeslagen. De bedrijfsleider leg-
de een en ander over dit bedrijf zeer duidelijk uit.
Op dit bedrijf werd alle gras bijna ingekuild.
De heer Harren betoonde zich tijdens de reis een
bekwaam reisgeleider. De leden waren vol lof
over deze zeer leerzame dag en dankten de heer
Harren voor de prettige uitleg onder de reis.

VORDEN l — KOTTEN l 3—3

De thuisclub heeft een pracht stukje werk geleverd
door een O-—3 achterstand op te halen tot 3—3.
Toen ml. de Kottense linksbuiten Damkort een mi-
nuut na de rust de stand op O—3 had gebracht
verwisselden bij Vorden midvoor Eggink en rechts,
buiten Nijenhuis van plaats. Dit had tot gevolg,
dat de tot dat tijdstip steriele aanval van Vorden
ineens tot zeer gevaarlijke akties kwam.
Drie prachtige doelpunten van Ab Nijenhuis wa-
ren het resultaat.
Voor de rust deden de ploegen in het veld niets
voor elkaar onder doch aanvallend was Kotten
beslist beter. Nadat Arfman voor de thuisclub een
opgelegde kans had gemist en Vorden verschil-
lende corners kreeg toegewezen, die evenwel niets
uithaalden, werd het na een kwartier 0—1 toen
linksbuiten Damkoft pijlsnel langs de lijn rende
en midvoor Nijweide met een schitterende kopbal
de roos rof. Tien minuten voor de rust werd op-
nieuw een voorzet van Damkort door Nijweide
met een kopbal afgerond O—2. Aan de andere
kant speelde Eggink zich handig vrij doch zijn
vliegend schot ging rakelings over de lat.
De tweede helft bood, nadat Damkort de stand
op O—3 had gebracht, bij welk doelpunt doelman
Meyer niet geheel vrijuit ging, een heel andere
aanblik.
Na tien minuten omspeelde Nijenhuis enkele ver-
dedigers om vervolgens uit een moeilijke hoek te
scoren l—3. Even later belandde een op maat
gegeven voorzet van Eggink voor de voeten van
de schietgrage Nijenhuis die zich geen moment
bedacht en raak schoot 2—3.
Nog was het aanvalsvuur bij Vorden niet geblust
en het was 20 minuten voor tijd wederom Nijen-
huis die de Kotten-defensie zijn hielen liet zien
en beheerst scoorde 3—3. De resterende minuten
kregen beide ploegen, Kotten kwam vlak voor tijd
nog fel opzetten, nog enkele goede kansen doch
gescoord werd er evenwel niet meer.

ED3ERGSE BOYS 4 — VORDEN 2 1—1

De Vordenaren hebben in deze ontmoeting niet
over geluk te klagen gehad. De thuisclub trof nl.
vijf keer het houtwerk. Speciaal het eerste kwar-
tier was Eibergen oppermachtig en het was een
wonder dat er niet gescoord werd.
Toch was het ene doelpunt van de thuisclub een
gelukstreffer. Bij een aanval over links riep de
midvoor van de Boys „la ̂ |̂ n", de Vordense
achterhoede bleef staan ei^^t was een koud
kunstje voor de thuisclub om te scoren. Toen de
Vordense linkshalf Velhorst de scheidsrechter op
het roepen van de midvoor attent maakte werd
hij door de arbiter van het veM gezonden.
Het pleit evenwel voor Vor(^B^lat het na de rust
met tien man, toch inog eeygelijkspel uit het
vuur wist te slepen, zij het dan dat de stopper
van de Boys in eigen doel schoot. De Vordense
keeper Oost voorkwam in de tweede helft enige
zeker schijnende doelpunten.

DE HOVEN 6 — VORDEN 3 2—2

Beide ploegen waren goed tegen elkaar opgewas-
sen en het gelijke spel gaf de verhouding goed
weer.
De Hoven nam de leiding door een doelpunt van
de middenvoor. Jan Groot Jebbink zorgde met 'n
kopbal voor een l—l ruststand.
Uit een corner van de Greef gaf Emsbroek de
geel-zwarten met een kopbal een l—2 voorsprong.
Een kwartier voor tijd bracht De Hoven de ba-
lans weer in evenwicht.

BE QUICK 5 — VORDEN 5 3—3

De Vordenaren hebben het grootste gedeelte van
de wedstrijd tegen een achterstand aangekeken,
om uiteindelijk toch nog een verdiend gelijkspel
te behalen.
Nadat Be Quick tot 2—O was uitgelopen verklein-
de Dijkman voor de rust de stand tot 2—1.
In de tweede helft werd het al spoedig 3—1. Uit
een pass van Stapper scoorde Buunk 3—2, waar-
na Berenpas de stand in evenwicht bracht 3—3.

RATTI l — SVBV l 19—1

In een ongekende doelpuntenrijke wedstrijd heeft
Ratti's eerste, het bezoekende SVBV l uit Bar-
chem met liefst 19—l verslagen.
De wedstrijd kenmerkte zich door een groot
krachtsverschil, waarbij vooral de produktieve
Ratti-voorhoede deze middag zeer aktief was.
Nadat men ruim een kwartier de komst van de
scheidsrechter had afgewacht, die helaas verstek
liet gaan, kwamen beide partijen overeen dat de
heer B. Lichtenberg deze ontmoeting zou leiden.
Al direkt na de aftrap lanceerden de gasten en-
kele flitsende aanvallen en niets wees er op, dat zij
met zulke korfbalcijfers het onderspit zouden del-
ven.
Het eerste succes was voor SVBV, toen de Bar-
chemse middenvoor de bal, die overigens reeds
uit het veld was geweest, voor de net misgrijpen-
de doelman Huitink in het net kon knallen. Er
ontstond hierna enig geharrewar omtrent het al
of niet toekennen van dit doelpunt, maar de uit-
indelijke beslissing van de scheidsrechter was
i—1.
2r kwam nu een geweldige ommekeer in het spel,

Ratti schoot fel op doel en toen J. Schoenaker in
de 15e minuut een penalty (wegens free-cick) re-

soluut met de gelijkmaker bekroonde (l—1), w a»
het hek van de dam. Een scherpe voorzet van
rechtsb. Lichtenberg, welke eerst door Schoen-
aker tegen de paal werd gekogeld, belandde in
tweede instantie bij linksbuiten Overbeek, die
keihard tegen de touwen knalde 2—1.
Na 20 minuten kon Ratti-middenvoor J. Schoen-
aker een duel met de doelverdediger met een
kopbal beslechten waardoor het 3—l werd. Het
ging nu van een leien dakje; een indirekte vrije
trap voor het SVBV-doel werd met de hand weg-
geslagen, zodat Haverkamp geen moeite had om
de strafschop in een doelpunt om te zetten 4—1.
Dezelfde speler kon bij een doorbraak in de 28e
minuut de stand op 5—1 brengen, waarna ook
Schoenaker dit spelletje probeerde en zonder in-
grijpen van de keeper er 6—1 van maakte. Ratti
had d.m.v. de middenvoor in de 40e minuut weer
succes, toen hij net langs de paal zuiver inschoot
7—1. Enkele minuten voor rust kwamen de be-
zoekers nog even voor het thuisclubdoel, maar
het resultaat was nihil.
In de tweede helft was er qua spel zeker weer een
beduidend klasse verschil. Slechts een enkele maal
konden de gasten op de Ratti-helft opereren,
maar hun aanvallen waren van alle gevaar ont-
bloot. Met een handige schijnbeweging de verde-
diging passerend wist Schoenaker de score op
8—l te brengen, waarna Lichtenberg even later
een aanval over rechts met een negende treffer
besloot 9—1. Rechtsbinnen J. Vreeman nam met
een flitsend schot via een hoekschop, nummer 10
voor zijn rekening, waarna de Ratti-middenvoor
spoedig hierna de stand op 11—l bracht. De een-
tonigheid van de wedstrijd werd hierna even on-
derbroken, toen het Barchemse team het met de
beslissing van de scheidsrechter oneens was en
handtastelijk dreigde te worden en hierna het veld
wilde verlaten. Na enige afkoeling besloot men
toch maar verder te gaan en kon Schoenaker we-
derom tot scoren komen 12—1. Het werd nu meer
een spel van kat en muis; met de regelmaat van
een klok werd er gescoord (J. Schoenaker nog 2
x), Lichtenberg (4 x) en Overbeek ( l x ) , zodat
de doelpuntenhonger eerst was bevredigd, toen
het scorebord 19—1 aanwees.

RATTI 2 — HERCULES 32—0

De Ratti-reserves wisten in een ontmoeting tegen
Hercules 3 uit Zutphen een verdiende 2—O over-
winning te behalen. De eerste helft werd pittig
gespeeld en er werd veel op het Zutphense doel
geknald. Bij Ratti was vooral de rechtervleugel
zeer aktief, maar zijn schoten werden door de
Hercules-doelman, die goed stond opgesteld, juist
beoordeeld. De Ratti-keeper behoefde slecths af
en toe redding te brengen; veel werk werd hem
trouwens uit handen genomen door het zeer so-
lide back-duo de gebr. Bleumink, die keer op keer
de Zutphense aanvallen afsloegen. Met rust was
het nog dubbelblank.
Na de thee duurde het nog ruim een kwartier,
toen Borgonjen uit een zuivere pass van linksbui-
ten Baakman de score kon openen l—0. Ratti
stelde vlak voor het eindsignaal de zege veilig door
B. Eykelkamp, die de bal via zijn rechterbeen ach-
ter de verbaasde Hercules-doelman kon plaatsen.

DE LUCHTBODE

Leden van de postduivenvereniging „De Lucht-
bode" namen met hun duiven deel aan een wed-
vlucht vanaf St. Chrislain over een afstand van
254 km. In totaal waren er 51 duiven in concours.
De prijzen werden als volgt behaald: H, Doornink
l, 3, 8, 10 en 12; B. H. Hendriksen 2, 7, 9 en 11;
B. H. Breuker 4 en 5; H. W. Lichtenberg 6; A.
Lauckhart 13.

SLECHTE START VAN DCV

Het eerste tiental van de damolub DCV is de
kompetitie niet best begonnen. Het werd in de
eerste uitwedstrijd tegen ADC 2 uit Aalten een
12—8 nederlaag. Alleen J. Oukes en G. Hulshof
slaagden er in de volle buit binnen te halen. De
gedetailleerde uitslagen waren:

H. A. Nijmen—Nyenhuis l—1; J. Brethouwer—
Oukes O—2; J. Duenk—Smeenk 2—0; B. ter Heur.
ne—S. Wiersma 2—0; G. Onnink—Breuker 2—0;
G. W. Vriere—Klein Kranenburg l—1; D. Ebbers
—Geerken 1—1; E. Winkelman—G. Hulshof O—
2; J. Heijnk—van Dijk 1—1; G. Kraayenbrink—
J. Wesselink 2—0.

Vrijdagavond 14 oktober speelt DCV l in zaal
Eskes tegen DCL l uit Lochem.

DASH l — WDLHELMINA 2 0—2

Maandagavond speelde de Dash-dames een kom-
petitiewedstrijd te Zutphen tegen de reserves van
Wilhelmina. De ontmoeting vond plaats in de
sportzaal van het Stedeiyk Lyceum.
Al in de eerste set kreeg Dash het zwaar te ver-
duren tegen het geroutineerde Zutphense team;
Wilhlmina nam de leiding in handen 4—2, 6—3,
waartegenover Dash maar matig spel leverde.
De Vordense zes t.w. Annie Schoenaker, Hedwig
Wolbert, Stefie Schoenaker, Agnes Lichtenberg,
Nolda Besselink en Ciel Mombarg, konden mog
even terugslaan, maar de overtuiging uit hun aan-
vallen ontbrak. Geleidelijk liep Wilhelmina uit en
de eindstand werd 15—9.

Ook in de tweede partij een sterk op winst spelend
Wilhelmina; de geel-witten keken ook nu tegen
een achterstand aan, hun spel was te doorzichtig
en onsamenhangend om tot resultaten te komen.
Met een tweede-set-overwinning 15—8, kon het
Zutphense damesteam zodoende de volle winst be-
houden O—2.


