
..irgang no. 6
Donderdag 2 mei 1968

Uitgave drukkerij Wecvers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 5 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. J. van Zorge

10.00 uur ds. J. Kooien van Werkendam (jeugddienst)

Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

U.K. kerk dorp
Ie ri. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 7.30 uur 2e H. Mis om 9.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (5752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: H. Kapper en E. F. Kamperman; J. H.
Schuppers en Joh. W. E. Barink; G. Sloot en H. G.
Norde; J. G. Mullink en G. M. Reintjes.
Gehuwd: P. ten Hoopen en H. Joh. Rietman; D. Rensen
en A. Korten; T. Brus en A. H. Bennink.
Overleden: Geen.

DANSTEST

Door dansschool M. J. Kroneman te Vorden werd in zaal
Schuurman te Varsseveld de jaarlijkse danstest gehou-
den. Er werd deze keer deelgenomen door 44 leerlingen
welke allen slaagden voor de bronzen insigne waarvan
11 met lof der jury.

Door enige gevorderde leerlingen uit Zutphen werd een
demonstratie gegeven voor het zilveren- insigne, ook voor
Latin-American en voor het werelddansprogramma.
Met een gezellig dansje na, waaraan ook werd deelge-
momen door de aanwezige ouders, wierd de avond beslo-
ten.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
Zondag 5 mei a.s. om 9.50 uur

Voorganger:
ds. J. Kooien te Werkendam

Onderwerp:
„GODDELIJKE ZORG"

GESLAAGD

Voor het examen van brandwacht Ie en 2e klas en pomp_
bediende slaagden te Eibergen onderstaande leden van
het Vordense vrijwillige brandweerkorps t.w. voor brand-
wacht Ie klas de heren G. J. Golstein en J. A. Bosch;
voor brandwacht 2e klas de heren G. J. Koerselman, H.
Golstein, B. MJaalderink en J. Oosterink. Voor pompbe-
diende de heren Leunk en Boesveld.

De heer D. Norde
gaat gemeentedienst verlaten

Toen de heer Norde in de dertiger jaren te Borculo nog
op de koetsiersplaats zat van de wagen van het trans-
portbedrijf (bodedienst) waarbij hij in dienst was (in die
tijd was het nog paard en wagen) kreeg hij de adver-
tentie onder ogen waarin een bode-conciërge te Vorden
werd gevraagd, welke funktie hem toen wel leek.

De stoute schoenen werden aangetrokken, een sollicita-
tiebrief werd geschreven en aangezien zonder geluk nie-
mand wel vaart, werd zijn moeite beloond en werd hij
door de raad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 9 augustus 1939 in de door hem begeerde funktie
benoemd.

De datum, van indiensttreding werd bepaald op l sep-
tember 1939. Dat hij in al die jaren zijn funktie naar
genoegen van zijn superieuren heeft verricht, bleek wel
uit het feit dat hij door zijn plaatselijke kennis steeds
de vraagbaak is geweest van tal van ingezetenen en
vakantiegangers, welke hij steeds met raad en daad bij-
stond.

Zoals in de dagen vóór de 2e wereldoorlog wel meer
voorkwam werd de heer Norde al spoedig in zijn nieuwe
woonplaats Vorden als hulp bij de brandweer aangesteld.
Als groot paardenlief hebber (tijdens zijn militaire dienst
diende hij bij de cavalerie) reed hij op mooie zomerse
dagen op zijn rijpaard zijn „rondje" door de bossen van
Vorden, Ruurlo en Zelhem en verdere omgeving. Deze
eigenschap werd al spoedig opgemerkt door de Lan-
delijke Rijvereniging „De Graafschap" alhier en werd
de heer Norde benoemd tot voorzitter van genoemde
vereniging, welke funktie hij 10 jaar heeft mogen ver-
vullen. Als instrukteur is de heer Norde nog steeds aan
deze rijverenigiing verbanden.

Het bleef bij hem niet alleen bode-conciërge, want in
maart 1944 volgde zijn benoeming tot beschrijver van

de hondenbelasting, in welke funktie hij nog steeds werk-
zaam is. Toen het huizenbezit van de gemeente zich in
de loop der jaren uitbreidde, volgde zijn aanstelling tot
inkasseerder van de huur van deze woningen.

Ook op het sociale en maatschappelijke terrein van het
leven is de heer Norde geen onbekende in Vorden. Vele
jaren mocht hij in een bestuursfunktie de afdeling Vor-
den van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel die-
nen en heeft hij als vertegenwoordiger van het CNV,
vooral wat het tbc-fonds DEL betreft, menig lid de hel-
pende hand geboden. Toen het bejaardencentrum „De
Wehme" alhier begon te funktioneren werd hij sekretaris
van het bestuur, terwijl hij tevens de boekhouding van
genoemd centrum op uitnemende wijze behartigd. Ook
VVV vond in de heer Norde, als groot natuurliefhebber
en als kenner van de bospaden en de mooiste plekjes van
Vorden, de man tot het organiseren van de avondwandel.
tochten in de vakantiemaanden. Zeer veel vakantiegan-
gers mocht hij het natuurgebied van Vorden laten zien
op zijn hem geëigende manier met een vrolijke kwink-
slag.

In zijn gemeentelijke loopbaan heeft hij heel veel paar-
tjes de raadzaal binnengeloodsd om hen weer als man
en vrouw de helpende hand te bieden na de huwelijks-
voltrekking.

De gemeente Vorden zal na een diensttijd van bijna 29
jaar in het laatst van mei a.s. (de maand van zijn pen-
sioengerechtigde leeftijd) afscheid moeten nemen van
een man die de gemeente Vorden steeds een warm hart
heeft toegedragen.

Zijn opvolger, de heer G. H. Oplaat uit Harfsen, zal,
naar wij vernemen., op l mei a.s. in funktie treden om
dan onder leiding van de heer Norde in de „geheimen"
van deze maatschappelijke funktie te worden ingewijd.

vloerbedekking heeft een taak...

'n compliment voor uw smaak!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

DROPPING CJV WILDENBORCH
De CJV Wildenborch organiseerde een dropping waar-
aan ook door verenigingen uit de Ring werd deelgeno-
men. Het totaal aantal deelnemers bedroeg ca 60.
Het eindpunt van deze dropping (onderweg moesten ver-
schillende opdrachten uitgevoerd worden) was café Ke-
tels in Zieuwent, waar voorzitter R. Mennink van de
CJV Wildenborch na afloop de prijzen uitreikte.

De eerste prijs werd gewonnen door de groep G. Zwe-
verink uit de Wildenborch, terwijl de groep Braakman
uit Laren met de troostprijs naar huis ging.

JAARVERGADERING BOND VAN
STAATSPENSIONERING
Onder voorzitterschap van de heer J. Harwich, hield de
Bond van Staatspensionering afdeling Vorden in café
Eskes een matig bezochte jaarvergadering. In zijn ope-
ningswoord deelde de voorzitter mede dat de door de
afdeling Laren georganiseerde cabaretavond die door
enkele leden van Vorden werd bezocht, voor 100% ge-
slaagd kon worden beschouwd.

Ook had de voorzitter, benevens enkele medebestuursle-
den, de landelijke bondsvergadering in Amsterdam be-
zocht. Deze vergadering, die onder leiding stond van de
heer Steenhuis uit Dieren, had zich in een goede be-
langstelling kunnen verheugen. De heer Steenhuis had
hier op duidelijke wijze het doel en streven van de Bond
uiteen gezet, nl. dat er een grote behoefte bestaat aan
een zodanige financiële bestaansbasis dat de bejaarden
op een redelijk niveau onafhankelijk hun leven kunnen
inrichten. Hierbij wees hij op het uitgangspunt van de
bondsaktie nl. de bestaanszekerheid van de bejaarden.

Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag heeft de heer
Steenhuis namens de bond verschillende cadeaus in ont-
vangst mogen nemen en bij monde van de heer Simme-
link werd hem een oorkonde overhandigd. De heer Steen-
huis heeft bedankt als voorzitter van het COSO (sament.
werking met andere organisaties), hij wordt opgevolgd
door drs P. M. Bruins. Momenteel telt de landelijke bond
met zyn 400 afdelingen, plm. 120.000 leden.

Uit de diverse verslagen bleek, dat de afdeling Vorden
thans 328 leden telt en dat er een bevredigend saldo is.
De aftredende bestuursleden, t.w. de heren Joh. Slag-
man en H. Winkels, werden herkozen. Wegens onvol-
tallig bestuur werd als nieuw bestuurslid gekozen de
heer G. Stapper jr, die tevens het sekretariaat van de
heer Kip (die overigens wel bestuurslid blijft) zal over-
nemen. Verder zal het bestuur diverse te voeren aktivi-
teiten overwegen. Verder betreurde de voorzitter het dat
er nog velen zijn, met name ook bij de jongeren, die zich
het doel en nut van de bond niet bewust zijn.

INSCHRIJVING DIENSTPLICHT

Voor de lichting 1970 werden uit deze gemeente 47 per-
sonen voor de dienstplicht ingeschreven.

VOLWASSEN MENSEN HUILEN NIET

Over bovengenoemd onderwerp sprak de heer Hoeve uit
Harfsen voor een gekombineerde vergadering van Jong
Gelre in café Bloemendaal. De leiding was bij de heer
R. Mennink in goede handen.
Deze boekbespreking, welkf een vervolg was van het
boek „Het land van zon er^fcjjn" door Wil de Hollander-
Brönder en welk boek hij vV§ jaar besprak, werd onder
aller aandacht gevolgd.
Het was voor Jong Gelre dan ook een bijzonder mooie
«.vond.

NIEUWE DAMESVOLLEYBALVERENIGING
OP HET MEDLER

De touwtrekvereniging 't ner begint langzamerhand
uit te groeien tot een sportclub met diverse takken van
sport. Een aantal dames uit de omgeving van het Medler
en Linde hebben besloten om een damesvolleybalclub op
te richten, waarbij de TTV 't Medler als overkoepelend
orgaan zal optreden. Op een gehouden vergadering ga-
ven zich reeds een tiental dames op als lid.

De naam is Damesvolleybalclub Medler. Besloten werd
om voorlopig elke dinsdagavond te gaan trainen op het
sportterrein aan de Ruurloseweg nabij de o.l. school.
Medler. Men zal voorlopig alleen onderlinge wedstrijden
spelen, waarna misschien de mogelijkheid bestaat om
aan de Nevobo-kompetitie deel te nemen.

Er is een bestuur gekozen, bestaande uit de dames G.
Knoef (voorzitster), M. Ribbers, S. Lenselink.

DAMESBLAZERS
marine, groen, camel, grijs

f 39,75

GEVONDEN VOORWERPEN

l linker Grolse want, kleur rood wit blauw; l speelgoed
vrachtauto (dinky-toy); l herenleesbril met donker mon-
tuur in rood plastic etui; l gele plastic jerrycan, inhoud
5 liter; l grote witte bal; l paar beige wollen dames-
handschoenen; l opvouwbare parapluie merk „Balani"
kleur wijnrood; l vulpen; l zwarte portemonnaie inhoud
ongeveer ƒ 24,—, autosleuteltjes en een briefje; l zilve-
ren beeldje (theepotje); l big, wegende ongeveer 20 kg;
l badhanddoek met zwembroek; l zwartgelakte dames-
fiets merk Empo; l zijden damessjaal kleur wit met
donkerblauw; l fototoestel met etui merk Agfa.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

ACHT KILOMETER KRUIPEN VAN RUURLO NAAR
KRANENBURG

Kennelijk geïnspireerd door de vele berichten in de pers
over pogingen om ettelijke kilometers kruipend of step-
pend af te leggen,, had ook de 22-jarige Kranenburger
Henk Pardijs zaterdag jl. het plan opgevat om een kruip-
tocht te houden.

Het idee ontstond enige weken geleden, toen Henk ter
ore kwam dat een ingezetene uit Ruurlo een kruiptocht
van Ruurlo naar Zutpenh zou willen maken. Op het kan-
toor van het Waterschap te Ruurlo, waar hij werkzaam
is, vertelde hij tegen zijn kollega's dat dit helemaal niet
zo moeilijk was en zo werd overeengekomen dat hij
voor ƒ 120,— van Ruurlo naar zijn woonplaats Kranen-
burg zou kruipeni. Hij mocht er niet langer dan 24 uur
over doen.

Zaterdagmorgen jl. voor dag en dauw vertrok Henk
om half zeven vanaf het kantoor aan de Groenloseweg
waarbij slechts enkele ingewijden present waren. De
eerste kilometers ging het voorspoedig, aldus vertelde
ons de jongeman, want om 9 uur had ik al 2 kilometer
gekropen. Ik had lere1 hoenen aan en om de
knieeën schuimrubber en stukken rubber van een auto-
ped. In Ruurlo was het tamelijk rustig maar geleidelijk
aan stonden er langs de route - via de Wildenborchseweg
achter door „de Wiersse" over de Schoneveldsdijk naar
de Mosselse Énkweg - talrijke nieuwsgierigen:, uiteraard
ook de jeugd. De laatste kilometers wogen het zwaarst,
zegt Henk en het viel lang niet mee. Om 8 uur zaterdag,
avond kon ik gelukkig, na diverse rustperiodes uiteraard,
weer op de benen staan. Ik had er 13% uur over gedaan
- ruim 8 km - het was wel een hele sensatie, maar ik
doe het toch nooit weer !

RIJVER. „GRAAFSCHAP" NAAR 'S HEERENBERG

A.s. zondag worden in 's Heerenberg ruiterwedstrijden
(cross) gehouden, waaraan ook leden van de rijvereni-
ging „De Graafschap" zullen deelnemen.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de rijver-
eniging in Varsseveld zullen enkele Vordense ruiters al-
daar op Tweede Pinksterdag aan wedstrijden deelnemen.

Dodenherdenking 1940-1945
Zaterdagavond, 4 mei 1968 is, ingevolge het Besluit van de Regering, bestemd tot
Nationale Herdenkingsavond.

Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse militairen, zeelieden, en verzetsstrijders,
als de geallieerde militairen, die voor de bevrijding van ons Vaderland gevallen zijn en
zij die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn gevallen en afkomstig zijn uit Vorden.

Het programma van de „Stille tocht" naar de Algemene Begraafplaats luidt als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur af zullen van alle openbare gebouwen in Vorden de vlag-
gen halfstok worden gehangen. Particulieren worden verzocht dit eveneens te doen.

2. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan de „Stille tocht". De deelnemers
stellen zich om 19.20 uur op bij de Hervormde kerk in het dorp. Om 19.25 uur
precies zal van dit punt de stoet vertrekken naar de Algemene Begraafplaats, met
als doel de graven der geallieerde bondgenoten en het symbolisch graf van hen die
vielen uit Vorden, welk graf naast de graven van de geallieerde bondgenoten is
opgericht. Op deze graven zal door de burgemeester namens het gemeenebestuur en
de ingezetenen van Vorden een krans worden gelegd, ter nagedachtenis aan hen, die
vielen.

3. Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de burgemeester is aangekondigd op de
plaats van herdenking twee minuten van volkomen stilte in acht worden genomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort lied, te zingen door het Vordens Mannen-
koor, besloten.

4. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden*, die naamloos streden,
bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden.

De weg naar de plaats der plechtigheid zal slechts te voet in volkomen stilzwijgen
ZONDER VLAG OF VAANDEL worden afgelegd. Rijwielen mogen in de stoet niet
worden toegelaten, terwijl het aan een ieder verboden is de begraafplaats die avond
vóór de aankomst van de stoet te betreden. Kinderen worden alleen onder geleide
toegelaten.

5. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen op de plaats
van de herdenking door elk der deelnemers is toegestaan.

OP DE INGEZETENEN WORDT EEN ERNSTIG BEROEP GEDAAN OM ZOVEEL
MOGELIJK AAN DE „STILLE TOCHT" DEEL TE NEMEN.



Ibers
presenteert:

Wegens enorm sukses:

Vleesribjes 500 gram
Varkenslever 500 gram
Boerenbraadworst 500 gram
Varkenslappen 500 gram
Varkensfricandeau 500 gmm
Runder lappen 500 gram

Kalfsleverworst 750 gram 59 cent
Schouderham 750 gram 89 cent

98
148

Uit onze groente afdeling

Pracht spinazie heel kilo slechts 39

Grote bloemkool per stuk 98
K leiaardappel en 5 kilo 75

Golden Delicious prachtig mooi ri2 kg 98

Fijne handsinaasappelen 15 voor 159

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Voor elke groente of fruitklant

een literblik ananas voor slechts 99

Voor elke vleesklant

een literblik perziken voor slechts 109

Jus d'orange
per f les f 1,09

Elke 2e fles

voor

Uit onze diepvries
Iglo kabeljauw
400 gram van 195 voor
Iglo vleesragout
300 gram van 135 voor
4 fijne kroketten
van 99 voor slechts

179

119

89

• ELITE POEDERKOFFIE QO t
nu per busje a 50 gram slechts vO •

Sperciebonen literblik 69
Unox tomatensoep nu per blik 79
Soepballetjes 2 blik voor 98
Chinese pinda's 2 zakken voor 98
Jaffa drink 3 bekers voor 89
Siam rijst 2 pak a 500 gram 129
Nootmuskaat grote bus 79
Peper grote bus 79

Abrikozengebak flink stuk 79
Banketbakkerskoekjes 250 gram 79
Krentebroden ovenvers 98
Sierkaraf wijn voor slechts 369
Appelmoes literblik 69
Discount koffie 500 grams pak 259

Bij 3 Venz-repen
een prachtige sleutelhanger gratis!

Maggi-soep tomaten, groente of kip
bij 6 zakjes 60 cent korting!

Gezinsflessen slasaus deze week voor 98
Witte druivensap per fles 119

Haarversteviger 2 flesjes voor
Badzeep 3 stukken voor

98
98

Profiteer hiervan j

4 pakjes instantpudding zolang de voorraad strekt



Voor de deelneming, ons be-
toond bij het overlijden van
onze lieve broer, zwager en
oom

HENDRIK JAN
GROOT JEBBINK

zeggen wij hartelijk dank.
Fam. Groot Jebbink

Vorden, mei 1968
Veldslagweg B 7 a

Aangeboden: Kanier met
volledig pension voor
iemaind die de weekends af-
wezig is. Brieven onder no.
6-1 bureau Contact

Te koop: Grasmaaimachine
.Folbate' 30 cm met vang-
bak; 3 seizoenen gebruikt.
De Horsterkamp l, Vorden
(zuid) telefoon 1724

Biedt zich aan: Hulp in de
huishouding voor enkele da-
gen per week. Inlichtingen
bureau Contact

Te koop gevraagd: Een gas-
stel in goede staat. Aanbie-
ding: Wilhelminalaan 22,
Vorden

Gevraagd: Werkster donder-
dags van 9 tot 5 uur. Bosch,
autohandel, Ruurloseweg 2,
Vorden

Gevraagd: Meisje v. maand.
en woensdagmorgen.
Mevr. Punt „Oude Voorde"
D 38

Te koop: Jonge konijnen
Vlaamse reuzen. F. Eggink
E 94 Brandenbarg Vorden

Te koop: Jonge konijnen.
Harmsen „'t Schimmel"

Te koop: 6 dragende gelten
6-13 mei aan de telling.
D. Pardijs Kranenburg
D 129 a

Te koop: Biggen bij N. Gr.
Wassink Galgengoor C 107

ONGELOOFLIJK
Grasmaaimachines, op ko-
gellagers en rubberwielen,
snijbreedte 12" (30 cm)
ƒ 43,- en 10" (25 cm) ƒ 41,-
Gloednieuw, l jaar garantie
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40 Warnsveld
telefoon (05750) 3204

Voeraardappelen - bijna
voor niks. Speciaal voor in-
kuilen,. Vraagt advies !
Aardappel vezels - tegen
kopziekte
Bierbostel . konkurrerend
Hooi en stro ,- prima kwali-
teit, ook voor opslag
Fa Gebr. Soepenberg Dron-
ten tel. 03210-2224 (4 Hjn.)
Agent: Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

met ^

BOVEkoe
gemiddeld 0.24%
méér vet in de melk

A. R. HEIimiNK
Kranenburg D 138 e

VORDEN

WESSANEN ( WORMERVEER

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG

't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

Bemiddeling l>ij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Inplaats van kaarten

GERUIT SLOOT
en
BIKIE NOKDE

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaats vinden op
vrijdag 10 mei a.s. om 11.30 uur ten gemeente,
huize te Vorden.

Kerkelijke huwelijksinzegening om 14.30 uur
in de Herv. kerk te Vorden door de Weleerw.
heer ds. J. H. Jansen,.

Vorden, Insulindelaan 36
Vorden, Hackfort C 42
mei 1968

Toekomstig adres: Tramstraat 43, Lochem.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

A

BEN ROUWENHORST
A en
X ERNA JANSSEN

X
X
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voltrekking zal plaats vinden op donderdag t
9 mei a.s. om 14.30 uur ten gemeentehuize fi
te Vorden.

geven u, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
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Toekomstig adres: Raadhuisstraat 16, Vorden. u
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Warnsveld, Rijksweg 112
Vorden, Raadhuisstraat 8
mei 1968

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.
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Onze lieve ouders

J. A. KELDER

en

G. J. KELDER-LIGTENBARG

hopen D.V. zaterdag 4 mei 1968 hun 12y2-
jarig huwelijksfeest te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen

Engelien, en Tonni

Vorden, mei 1968
„De Oostpoort" C 116

Gelegenheid tot feliciteren maandag 6 mei '68
's avonds van 7 tot 9 uur in caf é-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

GEMEENTE VORDEN
Voor spoedige indiensttreding worden sollicitanten
opgeroepen voor de vervulling van de betrekking
van:

schoonmaakster van
het gemeentehuis
De beloning geschiedt aan de hand van het aantal
gewerkte uren; de bruto uurvergoeding is momen-
teel ƒ 2,95.

In contanten wordt bij een normaal aantal werk-
uren ƒ 80,— è, ƒ 90,— per maand ontvangen.

Sollicitaties te richten aan de Burgemeester van
Vorden.

Vorden, l mei 1968.

Burgemeester en Wethouders van Vordeni,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Foto's in Contact
Daar er regelmatig aanvragen binnenkomen om
foto's in Contact te plaatsen, maken wij belang-
hebbenden er op attent dat wij in overleg met de
heer Dolphijn (fotograaf) een bedrag hebben vast-
gesteld voor foto. en clichékosten.

Een normale foto briefkaartformaat ƒ 25,—.
De plaatsruimte in Contact met bygevoegde tekst
wordt door ons gratis beschikbaar gesteld.

De redaktie.

AVOND-VIERDAAGSE

wees sportief
EN ONTDEK VORDENS MOOIE

OMGEVING DOOR MEE TE

WANDELEN MET DE

Avond-vierdaagse
Inschrijfgeld 8-14 jaar
15 jaar en ouder

Inlichtingen en aanmeldingen bij:

G. KOOP, Ruurloseweg D 8 a
J. DALSTRA, H. K. van Gelreweg 27
A. SIKKENS, Mispelkampdijk 32

GELUKKIGER WONEN IN UW
GOED VERZORGDE TUIN

Wolt
tuingereedschap

maakt uw tuinhobby tot een nog
prettiger bezigheid.

Zaai uw nieuwe gazon in met

Wolf Scotts
gazonzaad

Voor gazonbemesting

Wolf Scotts
gazonmest
zonder of met onkruidverdelger.

Wij bieden u ruime keuze in

tuinger eedschappen
in gazonmaaiers

Onze verkoper-tuinhobbyist geeft u samen met

Wolf en Hendrik Jan de tuinman tips en adviezen

IMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

OF: AL DIE «ONVOLDOENDES»
ZIJN NU ECHT WEL VOLDOENDE !
Honda N 360, zo heet dat 3 m kleine paardje zonder één enkele «onvoldoende»!
31 pk en 115 km/u voor minder dan 354 cc. 4 royale zitplaatsen.
Lueht gekoeld VoorwielaandrijvLng 20veiiigheidsfaktoren, enz...Zois 't voldoende.
Kom hem nu bij ons proberen !

Garage Kuypers
Dorpsstraat - Vorden - Telefoon 1393

Spreekuur
loco-burgemeester
Tijdens het verlof van de Burgemeester van maan-
dag 6 mei tot en met woensdag 29 mei a.s. zal
wethouder A. J. Lenselink als loco-burgemeester
iedere werkdag, behalve zaterdags, van des voor-
middags 11 tot 12 uur ten gemeentehuize voor het
publiek te spreken zijn.

Vorden, l mei 1968.

Burgemeester en Wethouders van Vorden;

de Burgemeester,
van Ar k el

de Secretaris,
J. V. Plas

M&edecday
MAAK MOEDER BLIJ MET EEN FIJN CADEAU !

Er zijn zoveel elektrische huishoudelijke apparaten van
klein tot groot waar moeder dolgelukkig mee is.

Komt u eens ki jken, wij demonstreren u vrijblijvend.

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden — Telefoon 1253

In ons bedrijf (Groothandel in
levensmiddelen) is plaats voor een

magazijnbediende
Hiervoor zoeken wij iemand tot ca
25 jaar.

Als u denkt dat dit iets voor u is,
neemt u dan eens kontakt op met

Ackerman a Sachtleven
VIVO
Oostzeestraat 2 te Zutphen, telefoon 05750 - 3341

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

maak van uw huis 'n thuis

klassiek bankstel
in onovertroffen Queen-Anne
stijl, luxe stoffering. Een rijk
bezit voor lange tijd.

£ 860.-

w**nvisie



Meit grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

JOLANDA
J. Slagman
D. H. Slagman-

Roenhorst
Willy, Janny

Vorden, 29 april 1968
Het Hoge 33

Voor de vele blijken van me-
deleven, ons betoond na het
overlijden van onze lieve
vrouw, moeder eni grootmoe-
der

CATHARINA BOSCH-
GABRITSEN

betuigen wij onze oprechte
dank.

Namens allen:
A. H. Bosch

Warnsveld, mei 1968
Oude Borculoseweg 18

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Verse haantjes
geen diepvries

Rijk aan vitaminen
Aan de markt en aan
hui» verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Marlens
Wapen, en Sporthandel

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

FOTO ZEYLEM AKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN.
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Zoekt u voor uw geld een
VEDLIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6i/2% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg

H. MJftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

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

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

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Plastik emmers
± 8 liter

± 12 liter

f 1,50
f 1,65

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

Kies bij ons jongens-
kleding van nu voor de

advocaat van straks.

—mode

M H i Nk M
RAADHUISSTR.. VORDEN

BADPAKKEN

BIKINI'S

SHORTS

ZWEMSLLPS

BADLAKENS

BADTASSEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15a

Zondag 12 mei
Moeder
's fijn verwennen !

Dat heeft ze best verdiend, die ene
moederdag in het jaar.
Moeder heeft nog zoveel wensen.

MAAK HET U GEMAKKELIJK,
VEEL WENSEN KUNT U SNEL
VERVULLEN DOOR BIJ DE

ZELF UW KEUS TE MAKEN IN

huishoudelijke-
en luxe artikelen
GERO
GLAS- EN AARDEWERK
ELEKTRISCHE APPARATEN
RADIO, TELEVISIE
GASAPPARATEN

GEMS VOROEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 1 5 46

349.-

Chroom vindt u nauwelijks aan
een Solex, toch wint hij het op
vele terreinen met glans. Hij is
veruit de voordeligste in aan-
schaf en bij de benzinepomp
(1 op 70). Daarnaast is hij
comfortabel, zit 'm in het 1 -veers
zweefzadel. En verder is er na-
tuurlijk z'n bijna spreekwoorde-
lijke veiligheid. Waarom komt
u deze week niet eens de „proef-
op-de-Solex" nemen ?

Bromf ietsbedrijf Tragter

WEGENS FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN A.S.

VRIJDAG TOT 5 UUR

gesloten
Sigarenmag. Eyerkamp
Zutphenseweg

muftsaerfe
wandelwagen

.BABY- EN „jeannette
'KLEUTERHUIS

hummeloseweg 14 tel. 1827 hengelo-g

115 et — 10%

Elk 2e pakje spar thee voor halve prijs
l gezinsfles Spar slasaus nu
Bjj 4 zware repen a 25 et 5e REEP GRATIS
500 gram jonge kaas nu voor 165 et

15 sinaasappelen deze week nog 149 et
l reuze zak chips naturel of paprika 98 et
100 gram berliner leverworst van 55 et voor 89 et
150 gram gebraden gehakt van 69 et voor 52 et
l fles Jus d'Orange van 175 et voor 139 et

3 en 4 mei: 500 gram schouderkarbonade 249 et
350 gram schenkel 178 et

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

Zeüklevende passpiegels
formaat 32 x 95 . 32 x 108

Elektrische verfspuiten
slechts f 52,-

'HETVERRIUIS'
UITERWEERD'S SCHILDERSBEDRIJF

Te koop: Prima piano in
goede staat, merk Thürmer.
Te bevragen bij de heer G.
W. Eijerkamp, sigarenma-
gazijn alhier

Te koop: Roodb. nieuwmelk-
te koe, 20 liter melk per dag
A. Zents, D 154

Te koop: Best roodb. stier-
kalf. B. Wunderink, Kra_
nenburg D 126

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

UW PERSOONLIJKE VRIJHEID!

Het geheim van Mooier Wonen - dat bent ü! U, met
uw eigen smaak, uw eigen ideeën over sfeer en
gezelligheid.
Wij zijn de woninginrichters, maar ü richt de wo-
ning in. U kiest wat u mooi vindt en wij vertellen

u wat u weten wilt over kwaliteit, konstruktie en
afwerking. Over de dingen die u aan de buitenkant
niet kunt zien, maar die wij als goede woningin-
richter gewoon wéten.
Mooier Wonen begint daarom bij EERLIJKE OBJEK-
TIEVE VOORLICHTING. Komt u maar eens kijken in
onze zaak en ontdek het geheim van Mooier Wonen.

Een nieuw ontwerp van Mooier-Wonen uitgevoerd
met losse zit- en rugkussens, welke aan beide
zijden gestoffeerd zijn. Te leveren in teakhout
en palissanderkleur 965. -. Salontafel met lek-

tuurrekpalissander 150x50 cm 187.50. Salonkast
met T.V. berging, een aanwinst voor uw interieur
in. palissanderprint 200 cm breed 595. -. Bar-
meubel 202.50.
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De Avondvierdaagse
(Van onze speciale verslaggever)
Zoals wij reeds eerder bericht hebben, zal de gymnas-
tiekvereniging Sparta op 5, 6, 7 en 8 juni a.s. voor de
eerste keer in Vorden een avondvierdaagse organiseren.
De initiatiefnemers zijn niet over één nacht ijs gegaan,
want er is eerst terdege geïnformeerd of er animo was
voor 'n dergelijk sportief evenement. Hiertoe zijn diver-
se verenigingen en scholen gepolst waaruit al gauw
bleek dat er een enorme animo was voor medewerking
en/of deelname aan een avondvierdaagse te Vorden.

Wat is eigenlijk een avondvierdaagse
Vanzelfsprekend is er verband met de internationale
vierdaagses in Nijmegen en Apeldoorn. De vierdaagse te
Nijmegen, welke al 52 keer gehouden is, was in de be-
ginperiode een militaire prestatiemars, waarbij 4 dagen
achtereen met volle bepakking (15 a 25 kg) een afstand
van 50 km per dag werd gelopen* terwijl bovendien nog
diverse andere militaire opgaven uitgevoerd moesten
worden. De beloning bestond uit een interessant presta-
tieverlof en later het vierdaagsekruisje wat op het uni-
form gedragen mocht worden. Dit laatste bestaat nog
het prestatieverlof is vervallen.
Toen ook uit de burgermaatschappij belangstelling kwam
voor deelname werden de reglementen gewijzigd waar-
door alleen het lopen als prestatie bleef bestaan, terwijl
voor beginners een afstand van 30 km daags werd inge-
steld. Toch blijft de Nijmeegse vierdaagse voor 80% een
militair evenement met deelname van vrijwel alle Euro-
pese legers en ver daarbuiten. Dat de samenwerking
burger/militair niet altijd vlekkeloos verloopt, bewijst
wel het feit dat een aantal burgers zich van Nijmegen
afscheidden en in Apeldoorn (nu voor de 15e keer) een
vierdaagse organiseerde waar het in de eerste plaats
gaat om het sportieve genoegen en waar men dan ook
kan deelnemen op de afstand die men zelf wil in tegen-
stolling met Nijmegen waar men bij een categorie be-
hoort welke dan 30, 40 of 50 km moet lopen. Het mee-
lopen van een vierdaagse bracht het probleem van trai-
ning aan de orde, dit moest natuurlijk in de avonduren
gebeuren. Nu zouden wij kunnen schrijven en toen kwam
de avondvierdaagse als een soort generale repetitie. Zo
is het echter niet. Knappe koppen in de wandelsport heb-
ben plm. 25 jaar geleden dit als zelfstandig evenement
gelanceerd. Elk jaar stijgt het aantal deelnemers welke
is uitgegroeid tot enige honderdduizenden, verspreid over
het gehele land.

De zin van een avondvierdaagse
De bedoeling is de deelnemer in de gelegenheid te stel-
len,, gecontroleerd, zichzelf te bewijzen dat zijn/haar li-
chaam in zo'n konditie is dat hij/zij het presteert vier
avonden 4 x 10 km of 4 x 15 km te voet af te leggen.
In deze geest zal ook de Vordense avondvierdaagse ge-
organiseerd worden, voorop staat de sportieve prestatie.
Er zijn nog andere positieve punten zoals de prachtige
omgeving die we beter leren kennen, de goede wande-
lingen op goede wandelwegen met weinig verkeer en
niet te vergeten het feit dat sport verbroedert zoals het
gezegde suggereert. De afsanden zijn landelijk vastge-
steld t.w. A 3 x 10 -f- l x 15 km = 45 km of B 3 x 15
-{- l x 20 km =1 C.'
beperking voor de jeugd tot en met 14 jaar, deze mogen
uitsluitend deelnemen aan de A afstand (3 x 10 + l x
15 km) en moeten ten minste 8 jaar zijn. Deze bepa-
lingen zijn van bondswege in overleg met doktoren vast.
gesteld. Kinderen beneden 8 jaar hebben in figuurlijke
zin nog te weinig in de pas gelopen om het ook al in
letterlijke zin te doen. Boven de 8 jaar is in medisch op-
zicht geen bezwaar daar deze kinderen al enige jaren
leren zich aan te passen in een groep (klas) zodat daar-
door geen extra vermoeidheid meer optreedt. De grotere
afstand (3 x 15 + l x 20 km) is voor goed getrainde vol-
wassen tippelaars. Dat wil niet zeggen dat men onge-
traind de kortere afstand kan lopen. Onverschillig welke
afstand men loopt er zal voor getraind moeten worden.
Een mooi voorbeeld daarvan is Z.K.H, prins Claus die
vorig jaar goed getraind zonder bezwaren 4 x 50 km kon
lopen, terwijl de rechercheur-verzorger ongetraind na
twee dagen van de fiets af moest stappen. Richtlijnen
voor training kunnen wij u niet geven aangezien de één
met veel training en de ander met weinig training uit
zal komen. Hoogstens kunnen wij enige adviezen geven.

Foto Stijl

jtïms Claus tijdens de eerste dag van de Vierdaagse te
Nijmegen.

Begin uw training niet te intensief, begin bv. met l uur
te lopen* en voer dit geleidelijk op totdat u 2 uur stevig
door kunt stappen zonder veel vermoeidheid en spierpijn
naderhand. Voor groepen geld hetzelfde, de leider zal
verstandig handelen als hij bij de eerste training de
groep niet steeds in de pas laat lopen doch dit afwisselt
met vrij wandelen. In groepsverband lopen is prettig
als allen de cadans en het rythme van de groep aan-
voelen, dit leren aanpassen kan in het begin even ver-
moeiend zijn. Lopend in een groep zal de afstand aan-
merkelijk korter doen lijken. Om u enig idee te geven
van afstanden, het rondje Vorden - Ruurloseweg - Lo-
chemseweg - Zwembadweg - Almenseweg _ Vorden is 5,7

km. Benut voor uw training de binnenweg en de padde-
stoelen vermelden de afstanden. Verzorg uw voeten goed,
gebruik wollen sokken en stevige schoenen.
De EHBO afdeling Vorden, die speciaal voor deze avond-
vierdaagse opgeleid wordt, zal t.z.t. in ons blad hierop
terug komen.
Wij spraken ook even met de marsleider, de heer Sik-
kers, welke op sportgebied één en ander presteerde en
waren spoedig overtuigd dat de leiding in goede handen
is. De routes zijn reeds zorgvuldig uitgestippeld in
hoofdzaak via verharde rustige wegen. Kritische punten
worden door politie of organisatieleden beveiligd. Een
overzicht van het aantal deelnemers zou hun taak zeer
vereenvoudigen, schrijf daarom zo spoedig mogelijk in.
In samenwerking met de Vordense Hondenclub is beslo-
ten dat hondeneigenaars ook de hond officieel mee kun-
nen laten doen om dan ook het kruisje voor de honden
te ontvangen. Loopt u met enige personen samen, laat
u dan als groep inschrijven, dat bevordert een vlotte
start en een snelle doorstroming bij de kontroleposten.
Zo u een groep van 10 personen kunt formeren, dan ont-
vangt u naast het avondvierdaagsekruis of volgcijfer
ook nog een groepsherinnering. Verder hoopt de organi-
satie op de medewerking van de deelnemers dat de rou-
tes en startplaats niet gemarkeerd worden door wegge-
worpen verpakking van versnaperingen e.d. Vermoeid
maar voldaan zullen de deelnemers de laatste dag zater-
dag) gezamenlijk de intocht houden, beladen met bloe-
men van familieleden en bekenden. Defilerend voor de
genodigden zal de bevolking met respekt voor de presta.
tie in grote getale aanwezig zijn. De tippelaars, voldaan
over het feit „er bij geweest te zijn". De organisatie te-
rugblikkend op een geslaagd sportief evenement.

Jeugd vierdaagse
Minder bekend, maar zeker zo aantrekkelijk, is er voor
de jeugd van 8 t/m 13 jaar de mogelijkheid deel te nemen
aan een jeugd vierdaagse (3 x 10 + l x 15 km). Deze
wordt o.m. georganiseerd in Ede van 22 tot 27 juli a.s.
De kosten zijn zeer gering t.w. plm. ƒ 20,— geheel ver-
zorgd. Voorwaar een voordelige en gezonde ontspanning
in de vakantie.
Mochten er onder onze lezers zijn die leiding willen ge-
ven aan een groep Vordense kinderen, stelt u zich met
ons in verbinding. Ons blad zal gaarne de nodige mede-
werking verlenen.

RECTIFICATIE
In het verslag van de jaarvergadering van de buurtver-
eniging Delden, vorige week in Contact, stond vermeld
dat het jaarlijkse buurtfeest op 12 en 13 juni gehouden
zou worden. Dit moet echter 12 en 13 juli a.s. zijn.

OBIËNTEKINGSBIT BUURTVERENIGING DELDEN
Zaterdagavond organiseerde ̂ ^buurtvereniging Delden
een oriënteringsrit waaraan^^r ca 40 personen werd
deelgenomen. De rit, die een lengte had van ca 35 km
voerde de deelnemers door de omgeving van Hackfort
en Delden. Start en finish waren, bij ;:afé „'t Zwaantje".
De rit was uitgezet door de heren D. Becks en A. Flam-
ma.
Na afloop van de rit reikte dateer M. H, Gotink, voor-
zitter van de buurtverenigi^B Delden, de prijzen uit
waarbij hij de heren uitzetter's en kontroleposten dank
bracht voor de medewerking. De prijzen werden als volgt
behaald:
Bromfietsen: 1. Versteeg, Vorden; 2. Lijftogt, Vorden; 3.
Brandenbarg, Vorden; 4. Klein Winkel, Vorden.
Auto's: 1. M. Regelink, Vorden; 2. J. Wormgoor, Wich-
mond; 3. W. Onstenk, Vorden; 4. J. Schut, Vorden; 5.
J. v. d. Brink, Wichmond; 6. Van Neck, Hengelo; 7.
Vruggink, Vorden.

INMIDDELS BIJNA ƒ 10.000,— VOOR HET
JEUGDCENTRUM
Het bejaardencentrum „De Wehme" bracht ƒ 171,— bij-
een.
Ruim tweederde deel van de medewerkers van de stich-
ting jeugdcentrum hebben hun lijsten ingeleverd. Ca 70
medewerkers hebben enthousiast meegedaan en gepro-
beerd een zo groot mogelijke opbrengst te bereiken.
Het bestuur van de stichting zal zich niet neerleggen
bij deze aktie, maar voorlopig blijven doorgaan met het
zoeken naar mogelijkheden om gelden bijeen te brengen.
Inmiddels zijn er alweer toezeggingen gedaan voor daad.
werkelijke en ook financiële medewerking. Allerlei bij-
dragen zullen de eerste jaren blijven binnendruppelen.
Door middel van een thermometer zult u regelmatig in
de bladen de stand kunnen aflezen.
Uit de reakties die de medewerkers hebben gehoord, is
wel g'ebleken, dat er veel belangstelling is voor de ont-
wikkeling van de plannen. Zal dit werk allemaal finan-
cieel gedragen kunnen worden door onze Vordense ge-
meenschap ?
Het bestuur wil trachten door allerlei aktiviteiten het
gebouw een funktie te geven.
Velen hebben reeds posiief gereageerd met hun giften
van ƒ 25,—, ƒ 50,— en ƒ 100,—. Het bejaardencentrum
bracht ƒ 171,— bijeen. Bravo! Dit was nu „oud voor
jong".
Het is het bestuur ter ore gekomen dat de Vordenaren
nu gaan begrijpen wat er allemaal gaat gebeuren. Hier-
voor is veel geld nodig. Sommigen zullen hun bijdrage
alsnog willen verhogen. Waarschijnlijk zullen een aantal
mensen zijn vergeten of om andere reden niet zijn be-
zocht. Voorlopig blijft er gelegenheid om uw giften te
storten op onze postrekening 1559999 t.n.v. de Stichting
Jeugdcentrum of op de Raiffeisenbank.

De afdeling Vorden/Hengelo (Gld.) van de Algemene
Bond van Ambtenaren hield op maandag 22 april in
zaal Bruggink te Hengelo (Gld.) een vergadering die
goed was bezocht.
De vergadering werd bijgewoond door de distriktsbe-
stuurder, de heer E. Knol, die namens het hoofdbestuur
aanwezig was en op duidelijke wijze het loonbeleid en de
werktijdverkorting behandelde.
Vanuit de vergadering werd aangedrongen op invoering
van de werkclassificatie bij die gemeenten en instel-
lingen die hiermede tot nu toe geen begin hebben ge-
maakt.
De voorzitter, de heer A. Ploeger, dankte de heer Knol
voor zijn uiteenzetting en sloot hierna de vergadering.

MOOISUKSES

Mooi sukses voor de Vordense blaarkophouders. Inge-
schreven in het NRS de stier Riek's met B+84 en de
koeien Gerda met B+80 en Wiska met B 78 en Annie
met B 77 van G. van Ark uit de Wildenborch.

AANBESTEDING
Onder leiding van de heer P. Bakker, architekt alhier,
vond maandagavond in het Nutsgebouw de aanbesteding
plaats van de verbouwing van het winkelpand Dorps-
straat 15, tot Nutsspaarbank te Vorden.
De uitslag was als volgt:
Perceel l (metsel-, timmer- en ijzerwerk)
Fa Cuppers & Zn, Vorden
Fa Bielderman & Zn, Vorden ..
G. Harmsen, Vorden
J. J. van Campen, Zelhem
Fa Bargeman & Zn, Vorden ..
J. W. Bijenhof & Zn, Vorden ...
Fa Klein Brinke & Zn, Vorden
B. Th. Rondeel, Vorden

84.885,-
81.400,-
79.960,-
78.574,-
76.200,-
74.700,-
74.284,-
70.050,-

Perceel 2 (loodgieterswerk)
G. Emsbroek & Zn, Vorden ...
Fa Klein Lebbink, Wichmond
Fa Pongers, Vorden
Perceel 3 (elektrische geleidingen)
G. Emsbroek & Zn, Vorden
Fa Klein Lebbink, Wichmond
P. Dekker, Vorden
Fa Pongers, Vorden

ƒ 5.288 —
ƒ 5.172,80
ƒ 4.945,—

ƒ 3.270,—
ƒ 2.987,50
ƒ 2.970,—
ƒ 2.490,—

Perceel 4 (schilder-, glas- en behangwerk)
v/h Fa J. v. d. Wal, Vorden
J. M. Uiterweerd, Vorden
J. M. Boerstoel, Vorden
H. Weustenenk, Vorden
Fa M. Wansink & Zn, Vorden
Gunning in beraad.

ƒ 9.871,—
ƒ 9.683,—
ƒ 9.449,—
ƒ 9.248,—
ƒ 8.989,—

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

6 mei Vergadering vogelver. Ons Genoegen
in zaal Boersma

7 mei Kontaktavond o.l. school dorp
8 mei Reis naar Beurs van de N.B.P.V.
9 mei Herv. Vrouwengroep dorp

10 mei Bejaardenkring om 8.45 uur 's mor-
gens op het marktplein

18 mei Uitvoering CJV jongeren te Wilden-
borch

29 mei „Van de wieg tot het graf"
door dhr. S. Kulsdom N.B.P.V.

11 mei Beatbal, Beatclub „Turn"
25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub
5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse
23 juni Jeugdvoetbaltoernooi op het gemeen-

telijk sportterrein te Vorden

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van^iijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan c^^Boor te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

LEDENVERGADERING MARKTVERENIGING
Onder leiding van de hed^ËKr. J. Wuestenenk hield de
Vordense Marktvereniginp^r café-restaurant „'t Wapen
van Vorden" maandagavond een matig bezochte leden-
vergadering.
Na de gebruikelijke jaarverslagen was de clou van de
vergadering de subsidietoewijzing uit de verloting 1967.
Het aantal verkochte loten bedroeg 7895. Voor subsidie
was beschikbaar een bedrag van ƒ 3.158,— na aftrek
van de onkosten een bedrag van ƒ 2.090,69.
Laatstgenoemd bedrag werd als volgt verdeeld:
Lagere Landbouwschool ƒ 75,—; Chr. Huishoudschool
ƒ 50,—; Groene Kruis ƒ 100,—; R.K. Maatsch. Gezins-
zorg ƒ 40,—; Nutskleuterschool ƒ 100,—; Prot. Chr.
Kleuterschool ƒ 100,—; R.K. Kleuterschool ƒ 50,—; Ned.
Bond van Plattelands Vrouwen afdeling Vorden ƒ 75,—;
R.K. Boerinnenbond KPO ƒ 40,—; Jong Gelre ƒ 100,—;
Kath. Plattelands Jongeren ƒ 50,—•; Chr. Plattelands
Jongeren ƒ 40,—; Stierenvereniging Delden ƒ 40,—; Stie-
renvereniging Mossel ƒ 40,—; Jongveekeuring Distrikt 4
ƒ 25,-—; Schapenfokvereniging Vorden ƒ 30,—; Varkens-
fokvereniging „De Samenwerking" ƒ 40,—; Bijenvereni-
ging ƒ 40,—; Rijvereniging „De Graafschap" ƒ 50,—;
Bedrijfsverzorgingsdienst ƒ 75,-—; Gemeentelijke ratten-
bestrijding ƒ 40,—; Zwembad „In de Dennen" ƒ 100,—;
huur marktterrein ƒ 50,—; personeel markt ƒ 150,—-.
Totaal ƒ 1.500,—. Als vijfde bijdrage aan wegverharding
in ruilverkaveling ƒ 500,—, zodat voor toevoeging aan
het wegenfonds overblijft een bedrag van ƒ 90,69.
Bij de uitbetaling van deze bedragen betreurde het be-
stuur het dat meerdere verenigingen niet eens de moeite
namen om de subsidies in ontvangst te nemen.
Vertegenwoordigers van de verenigingen die wel aanwe-
zig waren, dankten voor de aan hun uitbetaalde bedra-
gen.
Bij de bes tuurs verkiezing werden de heren G. J. Wueste-
nenk, J. J. v. d. Peijl, J. Bielderman en G. W. Weenk
herkozen:, terwijl in de plaats van de heer J. Koersel-
man, welke niet weer herkiesbaar was, werd gekozen
de heer H. J. Rouwenhorst. Tot leden van de kaskom-
missie werden aangewezen de heren J. Kettelerij en
M. H. Gotink.
Enkele niet afgehaalde prijzen van de gehouden verlo-
ting werden bij opbod onder de aanwezigen aan de man
(vrouw) gebracht.
De voorzitter deelde aan het slot van de vergadering
mede dat de voorjaarsmarkt op 10 mei a.s. zal worden
gehouden waaraan weer een kleine gratis verloting ver-
bonden zal zijn.

OPBRENGST KOLLEKTE
De opbrengst van de kollekte t.b.v. Sakor heeft in deze
gemeente de mooie som van ƒ 1.722,— opgebracht.

DANSTEST
Door dansschool Kroneman alhier werd in café-restau-
rant „'t Wapen van Vorden" de jaarlijkse danstest ge-
houden. Alle leerlingen slaagden voor het bronzen in-
signe, waarvan 14 met lof. Enige gevorderde leerlingen
toonden hun kunnen voor zilver, het 10 dansen omvat-
tende wereldprogramma en voor de Latijns-Amerikaan-
se dansen.
Met een gezellig dansje na, waaraan ook werd deelge-
nomen door de aanwezige ouders, werd de avond beslo-
ten.

BENOEMD
De heer H. Slofstra, onderwijzer aan de Chr. Huishoud-
school alhier, werd in dezelfde funktie benoemd aan een
Chr. Huishoudschool te Zwolle.

G. J. MEMELINK WERD IN VORDEN
SCHUTTERSKONING
De viering van het Koninginnefeest in Vorden begon
dinsdagmorgen met klokluiden, waarna de kinderen van
alle lagere scholen uit de gemeente op het schoolplein
van de o.l. school samenkwamen om vervolgens hun op-
wachting te maken bij het gemeentehuis waar burge-
meester Van Arkel de kinderen toesprak en koningin Ju-
liana van harte feliciteerde met haar verjaardag.
De kinderen van de Ie t/m de 4e klas van de lagere
scholen togen hierna naar het Nutsgebouw waar de
jeugd een filmprogramma kreeg voorgeschoteld. Hier-
van werd zeer genoten, terwijl de kinderen bovendien
een versnapering werd aangeboden.
De oudere scholieren (alsmede de personen van 15 jaar
en ouder) gingen hierna van start om zich per fiets in
Vordens omgeving te gaan oriënteren.
Terzelfder tijd vond er in de nabijheid van het gymnas-
tieklokaal het traditionele vogelschieten plaats. Het hor-
loge, dat voor de schutterskoning beschikbaar werd ge-
seld, werd gewonnen door de heer G. J. Memelink, die
vanzelfsprekend zijn echtgenote als schutterskoningin
aanwees.
De verdere uitslagen van het vogelschieten waren: 2. H.
Huetink; 3. A. Lettink; 4. D. Stokkink; 5. Joh. Uenk.
Bij het buksschieten (personele baan) waren de prijswin.
naars: 1. A. G. Tragter; 2. A. Kroneman; 3. D. Pardijs.
Vrije baan: 1. D. Stokkink; 2. G. J. Oltvoort; 3. A. G.
Tragter.

De uitslagen van de oriënteringsrit waren: jongens 11
jaar: 1. A. Steenblik; 2. A. Zwaagstra; 3. W. Makkink;
4. R. Roekevisch; 5. H. Rothman; 6. P. Doppenberg; 7.
J. Zweverink; 8. H. Waenink; 9. J. Jansen; 10. B. Groot
Jebbink. Jongens 12 jaar: 1. H. Pardijs; 2. J. Golstein;
3. W. Geesken; 4. H. Zeevalkink; 5. F. van Zuilekom;
6. D. Regelink; 7. T. Regelink; 8. P. van Asselt; 9. H.
Schimmel; 10. G. Wentink. Jongens 13 en 14 jaar: 1.
B. v. d. Wey; 2. mederijder van v. d. Wey; 3. J. W. Be-
renpas; 4. H. Ruesink; 5. G. J. Wunderink; 6. T. Rouwen;
7. H. Eskes; 8. J. Korenblek; 9. H. Garsen; 10. J. Aal-
derink. Meisjes 11 jaar: 1. M. Roeterdink; 2. J. Klein
Obbink; 3. R. Lindenschot; 4. C. Knoops; 5. M. Bello;
6. G. Gotink; 7. E. Tiessink; 8. A. Gotink; 9. A. Pardijs;
10. E. Speyers. Meisjes 12 jaar: 1. H. Decanije; 2. J.
Klein Bramel; 3. W. Bloemendaal; 4. C. Leunk; 5. H.
Verkerk; 6. H. v. d. Mey; 7. G. Zweverink; 8. W. Harm-
sen; 9. H. Nijland; 10. G. Loman. Meisjes 13 en 14 jaar:
1. D. Memelink; 2. J. Weenk; 3. A. Harmsen; 4. B. Bar-
geman; 5. W. Beeftink; 6. M. Dolphijn; 7. R. Groen; 8.
H. Brinks; 9. D. Hulshof; 10. J. Hulzink. 15 jaar en
ouder: 1. A. Ploeger; 2. Elferink; 3. Berenpas; 4. H.
Smeenk; 5. G. J. Sikkens; 6. A. Jeenenga; 7. C. Huls-
hof; 8. D. Tiessink; 9. L. Koning; 10. H. Meerbeek.

De Vordense motorclub „De Graafschaprijders" had het
middagprogramma voor haar rekening genomen. Op het
terrein „Wassinkskamp" op de Nieuwstad achter bakker
Schurink werden ml. crosswedstrijden gehouden. Ca 1500
bezoekers omzoomden het terrein om van deze wedstrij-
den getuige te zijn. De voorzitter van de Oranjevereni-
ging, de heer G. J. Wuestenenk, belastte zich met de
opening waarna de rijders van start gingen. Er werden
2 manches gereden van elk een half uur plus 2 ronden.
Bij de brommers werd uiteindelijk de heer Nijkamp uit
Eefde winnaar. Bij de motoren waren de uitslagen: 1. P.
Bergsma; 2. J. Oosterink; 3. W. Bielderman; 4. D. Par-
dijs. De organisatie was bij „De Graafschaprijders" in
goede handen.
Minder goed georganiseerd was de Oranjeveldloop die in
de pauze van beide manches verlopen zou worden. Door
te weinig deelname kon deze veldloop namelijk niet door-
gaan.
Voor de kinderen die nog geen lagere school bezoeken,
was er 's middags gelegenheid voor gratis draaien in de
draaimolen. Dat hiervan druk gebruik werd gemaakt is
wel duidelijk. Voor de muziek zorgde deze dag de mu-
ziekvereniging Concordia.
's Avonds was het gezellig toeven in Vorden, in vrijwel
alle horecabedrijven was er gelegenheid tot dansen of er
was stemmingsmuziek.

VORDEN I — KOTTEN I 3—2
Vorden I heeft zondagmiddag een erg belangrijke over.
winning behaald van 3—2 op Kotten I. Hierdoor kunnen
de geelzwarten met betrekking tot de onderste plaats
weer even gerust ademhalen, al is het gevaar van de-
gradatie nog niet helemaal geweken.
De wedstrijd tegen Kotten werd door de thuisclub, die
over het algemeen een ücht veldoverwicht had, verdiend
gewonnen. De eerste aanvallen waren voor de thuisclub
en na plm. tien minuten viel het eerste doelpunt toen
Bertus Nijenhuis scoorde waarbij de bal door een der
Kottenverdedigers half werd geraakt l—0. De bezoekers
kwamen terug en na 20 minuten brak de rechtsbinnen
van Kotten op links door. Zijn voorzet werd door de
midvoor in een doelpunt omgezet. Even later was het op-
nieuw raak. Een voorzet van de naar rechts afgezwenkte
linksbuiten werd door de midvoor andermaal doeltref-
fend afgerond l—2. De geelzwarten bleven niet bij de
pakken neerzitten en namen het initiatief over. Nog voor
de rust werd de gelijkmaker geboren toen Holsbeke uit
een voorzet van Bielanski via de stopper van Kotten
scoorde 2—2.

Na de thee ontstond een gelijkopgaande strijd. Na een
kwartier leken de bezoekers een voorsprong te nemen
doch het harde schot van de rechtsbuiten werd prachtig
door doelman Meyer die deze middag in een goede vorm
stak, gestopt. De thuisclub ging hierna in de aanval.
Tussen twee spelers in onderschepte de snelle linksbui-
ten Jansen een voorzet van Eef Eggink om vervolgens
de uitgelopen keeper geen kans te geven 3—2. De laats-
te 20 minuten werd door Vorden goed verdedigd, waarbij
Janssen in de slotfase bij tegenaanvallen van Vorden
nogeens rakelings over de lat kogelde en ook de Kotten-
doelman nog eenmaal fraai redde.

ZATERDAGVOETBAL

RATTI I — ZELOS ffl 5—2
Het gaat steeds beter met het zateragelftal van Ratti.
Opnieuw wist men een overwinning te behalen, ditmaal
op eigen terrein tegen Zelos III uit Zelhem. In het be-
gin kon Ratti een kleine veldmeerderheid krijgen, maar
een scoringskans zat er nog niet in. Zelos wist de leiding
te nemen, maar J. Lichtenberg bracht de balans in even-
wicht l—1. Na wisselend spel, dat zich vooral op het
middenveld afspeelde, wist Zelos door haar snelle links-
binnen opnieuw een voorsprong te nemen l—2.
Na de thee liep de Ratti-aanval als gesmeerd. Er werd
goed gekombineerd en men speelde met enthousiasme.
Sessink, die de bal van achteren opbracht, schoot van
zeker 20 meter afstand, het tweede Ratti-doelpunt in de
touwen, waarna Van Bommel uit een hoekschop prach-
tig inkopte 2—3. Met een formidabel schot bracht Klein
Geltink hierna de stand op 4—2 terwijl rechtsbuiten
Klootwijk een voorzet van links ineens op zijn schoen
nam, hetgeen 5—2 betekende.



Kwaliteit is onze reklame

Reklamedagen it

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever

Gehakt

Speklappen

Prima koffie

Margarine

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

250 GRAM

3 PAK

1OU

84

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade 500 GRAM

Fricandeau v.d. ham

Verse worst

Gehakt

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM 198

200 gram boterhamworst voor 50 cent

200 gram snijworst voor 98 cent

Sportmode 1968
LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons
badpakken, zwembroeken

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15a

MEISJE, IETS VOOR JOU?
Binnenkort hopen wij in Vorden te beginnen met een leuk klein confectie-
atelier, waar we vlotte dameskleding willen gaan maken (geen handwerk).

Hiervoor zoeken wij o.a.:

Leerling-modinettes - Modinettes
Strijksters - Handwerksters

U leert bij ons een vak waaraan u ook later veel plezier zult beleven. En
toch kunt u bij ons een zeer hoog loon verdienen.

Als u onderstaande bon invult, zullen wij u gaarne alle gewenste inlich-
tingen verstrekken.

Naam:

Straat:

Plaats:

Deze bon inzenden aan het bureau van dit blad. Ook kunt u inlichtingen
verkrijgen aan het bureau van dit blad.

In verband met MOEDERDAG (12 mei) verwachten wij een groot
aantal advertenties ! Wilt u uw medewerking verlenen, door uw
advertentie zo vroeg mogelijk in ons bezit te doen zijn ?

De redaktie.

Dat komt van pas I
Belachelijk lage
mooiweer prijzen!

Polyeter matrassen de Luxe
130x1901119,-
120x1901109,-
90 x 190 f 89,-
80 x 190 f 79,-

190 pet kwaliteit en volledige garantie!
Als feestaanbieding deze week
hierop nog 10 procent korting!

Natuurlijk bij uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wij gaan met vakantie
VAN 6 MEI TOT EN MET 13 MEI

A. H. A. Hartman
Zutphensfeweg 24

In herhaling

schuilt de kracht

van de

reklame!

Vrijdag en zaterdag
500 GRAM vanaf f 2,25

500 GRAM f 2,25

500 GRAM f 1,35

Extra reklame in vleeswaren
BOERENMETWORST ^U> GRAM f 0,75

PEKELVLEES T50 GRAM f 0,87

BOTERHAMWORST 200 GRAM f Q,50

RAUWE HAM 100 GRAM

RUNDERLAPPEN

VERSE WORST

LEVER

SLAGERIJ VLOG*AN
Nieuwstad — Vorden

Het adres voor voordrliae SETTER SETS

i in i d: rn
RAAOHUISSTR.. VOROEN

Vordense Winkeliersvereniging
Laatste kontaktavond

van dit seizoen dinsdag 7
in hotel „De Konijnenbult

UNILUX WASAUTOMATEN
De eerste automaat met elektronische
temperatuur niveau-regeling!

Temperatuur op 1° nauwkeurig
Roestvrij stalen trommel en kuip
Kleine wasjes kunt u economisch wassen
Prijzen vanaf 695.-
2 Jaar garantie
Koken op 100°

VOORAAN IN SERVICE

VOORAAN IN TECHNIEK

Fa BREDEVELD
Zutphen Weg naar Laren 56

Telefoon 381 3


