
Donderdag 4 september 1969
31 e jaargang no. 23
Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolter», Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

IMIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten
V ••Tl

ZONDAG 7 SEPTEMBER

Hervormde kerk
(SJO uur ds. J. H. Jansen ,, Ouderlijk gezag"

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink Jeugddienst
onderwerp „Mijn ouwe lui en ik"

Gereformeerde kerk
(). W uur ds. A. Trapman uit Velp

19.00 uur ds. J. H. Kappers uit Velp

R.K. kerk dorp
Ie H. 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 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink avn maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJK!'
STAND

( i e bon-n: Bernard George Michel, zoon van B. G.
te Lindert en K. G. Gerritsen; Albertus Johan, zoon
van G. H. Eggink en G. T. J. Groot Roessink.
Ondertrouwd: R. A. C. Huizinga en A. H Stapper;
C. Schouten en G. Hoekman; D. C. Droppers en
G. t i Winkel; A. Zeevalkink en T. W. Pardijs;
R. Jager en H. Kuiper; C. J. Hoogendoorn en G.
H. de Roode.
Gehuwd: Geen.
Overleden: }, Kl inkhamer , 77 jaar, echtgenote van
S. Oelen.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6S11

Achtkastelentocht
Voor de laatste maal in dit seizoen werd il t- acht-
kastelentocht gehouden. Het weer was ui termate
slecht waardoor slechts 10 personen aan de tocht
deelnamen. In totaal hebben dit jaar 1239 perso-
nen aan de achtkastelentocht deelgenomen. Hier-
bij komen dan nog de deelnemers die de tocht in-
dividueel of in groepsverband gemaakt hebben.
Burgemeester A. E. van Arkel fungeerde bij de
meeste tochten als gids.

opende prackticj
Donderdag iv<is het voor de firma j. Wiltink a,m
Het Hoge een blijde dag. Na afbraak van de oude
zaak van de familie Oelen verrees op deze plaats
een geheel nieuw woon- en winkelpand in het lood-
gieters en aanverivant bedrijf.
Onder grote belangstelling van de zijde van de in-
ge:etenen en diverse, firma's werd de nieuwe zaak.

waarin thans ook gashaafden en -kachels te koop
zijn, geopend. Vele sanitaire artikelen ivaren te
kust en te keur in grote getale aanwezig. Alles om-
ringd door een groot aantal bloemstukken,
l f et is dan ook voor de Vordense middenstand,
alsmede voor de gehele gemeente, weer een hele
aanii'inst vooral voor de bewoners van Het Hoge.

Buurtfeest Wildenborch
De bewoners van de buurtschap Wildenborch
vierden weer eensgezind vrijdag en zaterdag hun
jaarlijkse Oranjefeest. ^^
Evenals vorige jaren wen^Bct feest ingezet met
de opvoering van een tone^^uk in de kapel. Dit-
maal werd voor het voetlicht gebracht de klucht in
drie bedrijven, geschreven door Johan Blaaser en
opgevoerd door de toneelvereniging TAO uit de
Wildenborch. De talrijke ajjfcvezigen genoten eni-
ge uren van het vertoonde ̂ rl. Alle spelers(sters)
waren rolvast. De. regisseur, de heer J. Huidink
en de grimeur de heer J. Rood hadden alle eer van
hun werk en behoefde de souffleuse mejuffrouw
A. Bannink niet vaak bij te springen.

Onder de vrolijke tonen van de chr. muziekvereni-
ging „Sursum Corda" trokken zaterdagmorgen de
schoolkinderen met hun versierde karretjes en voor-
werpen naar het feestterrein op het landgoed van
de familie Staring. De juryleden hadden dan ook
geen benijdenswaardige taak om de prijzen voor
dit werk van de jeugd toe te kennen. Als eerste
prijswinnares kwam tenslotte uit de bus het doch-
tertje van de heer B. Korenblik met een uitbeelding
van „een reis naar de maan". De 'heer Staring
sprak een woord van waardering tot de kinderen
voor hun alleszins bezienswaardige voorwerpen en
voor hun werk daaraan verricth.
Zaterdagmiddag vonden de traditionele volksspe-
len plaats. Ook hiervoor bestond een uitzonderlijk
grote belangstelling en zoals ons werd meegedeeld
konden deze spelen wat de kosten betrof, zichzelf
bedruipen, wat in jaren niet was voorgekomen.

De uitslagen waren als volgt:
Vogelschieten: l . G. Meulenbrugge; 2. J. Vermeu-
len; 3. J. Eggink; 4. Th. Nijenhuis en 5. W. Groot
Nuelend.
Tonknuppelen (geheel nieuw spel): 1. D. Koren-
blik; 2. J. Pardijs; 3. J. Klein Ikkink: 4. M. Kor-
negoor; 5. H. Klein Brinke en 6. H. Pardijs.
Doeltrappen dames (geheel nicinv spel): 1. Mevr.
Klein Brinke-Kappert; 2. Mevr. Vreeman-Suse-
beek; 3. Mevr. Oltvoort-Heessink; 4. Mej. D. KI.
Brinke; 5. Mej. D. Luesink en 6. Mej. B. v. Ark.
Schijfschieten: 1. A. Vreeman; 2. J. van Amstel; 3.
F. Klein Brinke sr; 4. M. Gotink; 5. M. Korn• • -
goor en 6. J. Dijkman.

-ksbaan: 1. W. Vreeman; 2. H. Rossel: V f
Groot Nuelend; 4. H. Bannink; 5. F. Kok en 6.
N. Klukkhuhn .
Dogcarrijden: l . Mevr. Mackaay-van Eijbergen;
2. Mej. A. Nijenhuis ; 3. Mej. Ar fman ; 4. Mej .
IJntema; 5. Mevr. Platerink-Leuks en 6. Mevr.
Kornegoor-Nijendijk.
Briefposten: 1. Mevr. ( ï n > n t N u . - l c i u l Kggink; 2.
Mej. T. Pardijs; 3. Mej. M. Lenselink; 4. Mej. R.
Lindenschot; 5. Mej . A Arfman en 6. Mej. R.
Korenblek.

Pioegenwedstryd (trekker duwen): \. Groep Dijk-
man; 2. Groep Mennink; 3. Groep Pardijs: 4.
Groep Oranjekommissie en 5. Groep Klein Brinke.

Rest ons nog te vermelden dat vrijdagavond de
avond werd geopend door de heer F. Klein Brinke
jr welke allen een blij feest toewenste.
Zaterdag werd het woord gevoerd door de lieer
Mackaaij, hoofd chr. school, waarin spreker de
familie Staring op harteli jke wijze bedankte voor
het gratis afstaan van haar landgoed voor dit feest.
Het gehele feest werd de hele dag omlijst door de
muzikale medewerking van de chr. muziekvereni-
ging ,,Sursum Corda" welke met alle leden tegen-
woordig was. De bewoners van deze buurtschap
kunnen dan ook met grote voldoening op dit feest
terugzien.

Afscheid wachtmeester Maters
Vrijdag 29 augustus heeft wachtmeester J. D. M.
Maters officieel afscheid als rayonkommandant van
Wichmond-Vierakker gej^men.
Op de afscheidsreceptie^Bis bijna de gehele be-
volking van Wichmond ^^iwezig. Daarnaast wa-
ren er velen, waarmee wachtmeester Maters door
zijn funk t i e kontakt had.

Namens het distrikt Apeldoorn der rijkspolitie en
mede namens de algemdj^Éinspekteur en de terri-
toiaal inspekteur, sprakeeerste G. J. Botterw e g
uit Apeldoorn de heer Maters toe. De overste sprak
met grote waardering voor de politiecarrière van
de heer Maters en bood hem een cheque aan.

Burgemeester mr Reitsma van Warnsveld, die me-
de namens zijn Vordense kollega sprak, wees er
op dat ,,de schrik van de Emmerikseweg" meer
dan 25 jaar in zijn gemeente voortreffelijk werk
had gedaan. Maar ook in Vorden bracht hij veel
van zijn diensttijd door, zodat hij met twee ge-
meentebesturen te maken had. Spreker wees er op
dat de heer Maters steeds met de bevolking had
meegeleefd en een brok goodwill had verzameld.

Namens de gemeente bood de burgemeester een
enveloppe met inhoud aan, terwijl mevrouw Maters
gehuldigd werd met een fraaie ruiker bloemen.
Alle sprekers lieten hun beste wensen vergezeld
gaan van bloemen, cadeaus, de bekende enveloppes
etc. 's Avonds werd in intieme kring tezamen met
de kollega's het afscheid gevierd.

Oriënteirngs-avondwandeling
De organisatoren en deelnemers van de traditio-
nele avondwandeling aan de Medlertol zaten za-
terdagavond na afloop van de tocht allen met blij-
de gezichten nog gezellig na te kaarten; de feest-
kommissie was bijzonder verheugd over het rekord-
aantal deelnemers (sters), ruim 150, en de wande-
laars over de prachtige route die men gelopen had.

Deze oriënteringsavondwandeling die ieder jaar
een week voor het eigenlijke feest aan de Medler-
tol wordt gehouden, mag zich overigens in een
steeds grotere belangstelling verheugen. Waren er
verleden jaar nog 92 wandelaars, nu ruim 150. Het
was overigens een ideale avond waarbij de opko-
mende maan de deelnemers soms de weg kon wij-
zen.

De prijzen werden toegekend aan: 1. Groep Groot
Enzerink; 2. Groep B. Hoenhorst; 3. Groep T.
Lansink; 4. Groep mevrouw Hendriksen; 5. Groep
H. Kasteel; 6. Groep L. Eykelkamp; 7. Groep
Haring. De poedelprijs was voor de groep G. Stok-
kink. Allen waren zeer voldaan over de mooie
avondwandeling door een vrij onbekende landelijke
omgeving. Het was een geslaagde inzet van het
Oranjefeest Medler.

Benoemd
Onze plaatsgenoot de heer J. G. Simmelink, op-
zichter bij gemeentewerken, is benoemd tot tech-
nisch ambtenaar gemeentewerken te Bemmel.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
zondag 7 september om 10.00 uur

Voorganger:
ds. }. C. Krajenbrink

Thema:
,,Mijn ouwelui en ik"

Medewerking verleent Heleen Steenbergen
uit Halle, solozang.

KOMT ALLEN!

Oranjefeest Medlertol
Op vrijdag 5 september begint het Oranjefeest
aan de Medlertol voor de ouderen. Dan zal de to-
neelvereniging ,,Steeds Beter" van de Bruil te
Ruurlo een kostelijk blijspel opvoeren getiteld ,,Drie
meisjes gevraagd". Vrijdags is er ook feest voor
de kinderen van o.l. sdhool Linde die dan hun
jaarlijkse schoolfeest vieren.

Op zaterdag 6 september wordt het eigenlijke
volksfeest gehouden. In de morgenuren begint men
reeds met het aloude vogelschieten. 's Middags
zal de voorzitter van het Oranjefeest de heer A.
van Bruggen de officiële opening verrichten waar-
na de volks- en kinderspelen beginnen. De prijzen
zullen worden uitgereikt door de ere-voorzitter de
heer A. E. van Arkel.
De muziekvereniging Concordia zal het feest mu-
zikaal omlijsten terwijl zaterdagavond de danslief-
hebbers aan hun trekken kunnen komen op het
grote dansfestijn.

Verjaardag z.k.h. prins Claus
In onze groeiende (en bloeiende) koninklijke familie vol-
t/en Je verjaardagen elkaar nu op met de regelmaat van
Je paleisklok.

Zaterdag 6 september a.s. wordt prins Claus George
Wille m Otto Frcdcrik Geert 43 jaar. En uit onze samen-
IcL'ing is hij eigenlijk niet meer iveg te denken. Wie de
prins heeft meegemaakt, hem heeft gesproken, begrijpt
c/c keuze van onze kroonprinses. Prins Claus is niet al-
leen een t/ocdc echtgenote, maar ook een ijverig werker,

sportieve figuur en een prettig mens in de omgang.
Bekend is zijn belangstelling voor automobilisme, wan-
Jelsport en tennis. Hij is ook graag van de partij als er
• /< iaagd wordt, al gebruikt hij dan liever zijn fototoestel

filmkamera Jan zijn jachtgeweer. Het liefst zeilt hij
met zijn echtgenote over het wijde water van het IJssel-

7\'.7 er kinderen zijn op Groot Drakestein. staat het prin-
selijk gc.'in geregeld in Je belangstelling. Tegenover het
kleine pa&eisje, < v > Jc breJc terrassen van de oude her-
bergen van Lage Vuursche. komen heel wat wandelaars
uitrusten die een route kozen in deze richting. En vooral

hun vrije Jagen rijden de autobezitters in file door
het boslaantje langs het zeskantige kasteeltje. 7^ij iveten
niet. dat Je koninklijke familie er op zondagmiddag vaak
zit thee te drinken. -Zi/ kunnen het niet weten, want er
is een verbinding tussen Je tuin van palcis Soestdijk en
de bossen van Drakestein naar de achterzijde van het
prinselijk paleisje. En de wachtenden aan de hoofdin-
gang sta,in daar veelal vergeefs, terwijl de leden van
koninklijk en prinselijk gezin af en aan gaan aan de an-
dere zijde.

Wie op 6 september in Lage Vuursche gaat kijken, doet
er verstandig aan niet aan de voorzijde te blijven wach-
ten.



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

Utfcde

3 stuks

3 stuks

98
98

198

GELDERSE SCHIJVEN

HAMBURGERS

VARKENSLEVER
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

RIBKARBONADE
500 gram

HAASKARBONADE
500 gram

BOERENMETWORST 150 gram 98

H AM WORST 150 gram 109

BOTERHAM WORST 150 gram 49

HAAGSE LEVERWORST 150 gram 69

GEKOOKTE BIETEN i/2 kg 45

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 29

HEEL KILO WITTE DRUIVEN 135

PERSSINAASAPPELEN 2 kg 235

CLAPS HANDPEREN iy2kg 89

JAMES GRIEVE HANDAPPEL 2 kg 89

LITERBLIK

appelmoes
79

ELK 2e BLIK

49

V. D. PIJL

JAMPOT

augurken
NU

Radion

80 et
korting

MONTE CLARO

Land
w n

FLES VAN 225 NU

1.98

Sup.

ROODMERK
KOFFIE

per pak 159

elk 2e pak

Piek

AFWAS

literflacon 98

elke 2e flacon

49

Victoria

PENNYWAFELS

10 stuks

89

Rol Pa rei n

PRINCE FOURRE

van 100 voor

79

SOEPBALLETJES
2 blikjes 129

AUTODROP
3 rollen 69

NOBO KOEKJES
pak

4 Van Houten
CHOCOLADEREPEN 89

CROQUETTE BISKWIE
3 pakjes

SHAMPOO
grote flacon

99
98

LITERBLIK

doperwten
FIJN

NU VOOR

DROOGKOKENDE

rijst
kilozak

llïes

smas
Urn. siroop
sinaasappel of framboos

grote fles

Grote pot

WITTE BONEN

89

LASSIE

TOVERRIJST

groot pak

109

HEEL BLIK

BABY

peertjes
voor

Felix

ZOUTE PINDA'S

grote zak

79

Badstof

VAATDOEKJE

59

Onitos

GEBAKKEN

uitjes
beker

Literblik

NASI of BAMI

van 198 nu

169
Zoete importwijn

DONNA ROSA
of MUSKATELLER

1,6 liter nu

CLOSETPAPIER

4 rollen

van 70 nu

Literblik ERWTEN

WORTELEN 79

elk 2e blik

49

GEURTS JAM

diverse smaken

per pot

79

Literblik

PERZIKEN

per blik

138

LUX TOILETZEEP

met gratis

FABELTJES-

HANGERS

Pico

MAGERE
CHOCOLADEMELK

grote fles

79



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

Egberdina Wilhelrnina
\Vij noemen haar

ERNA
H. J. Winkels
A. Winkels-

Klein Horsman
Lochem, 27 augustus '69
Vordensebinnenweg 9
(post Vorden)

Ontroerd door een groot
gebeuren geven wij met
blijdschap kennis van de
geboorte van ons lieve
zoontje
Bernard George Michel

(MICHEL)
B. G. te Lindert
K. G. te Lindert-

Gerritsen
Vorden, 28 augustus '69
De Hanekamp 23

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon

Albertus Johan
BERT

G. H. Eggink
G. Th. J. Eggink-

Groot Roessink
Vorden, 31 augustus '69
,,De Boskamp" C 54

Onze hartelijke dank
voor de deelneming bij
de ziekte en het overlij-
den van onze geliefde
moeder, groot- en over-
grootmoeder
J. van Ark-Lindenschot

Uit aller naam:
Fam. van Ark

Vorden, september 1969
Wildenborch

DR. DE VRIES
AFWEZIG
van vrijdagmiddag
15.00 tot zondag-
avond 23.00 uur

Spoedgevallen dr. Lulofs

CEMENT
vanaf ƒ 3,44 per zak

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: 6 dragende gel-
ter] bijna aan de telling.
Wed. J. Schotsman,
C 103, Vorden

Te koop: G.o.h. meisjes-
fiets 8 tot 10 jaar en zoe-
te valappels en een stu-
diepiano. G. J. Rossel
B 34, Vorden

Te koop: Eetaardappelen
(Eigenheimers) 15 cent
per kg. Tevens te koop:
Slachtkippen. Bosman bij
het zwembad

Te huur gevraagd: Stuk
grond plm. halve ha.
Brieven onder no. 23-1,
bureau van dit blad

Te koop: Bromfiets,
Spartamatic, goed onder-
houden. Hummelink
B 75 Vorden

Kunststof
keukenkasten

nu slechts f 52,50
inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486

Te koop: Jaarsma haard
grijs, nootjes 5. Molen-
weg 5, Vorden

Biedt zich aan: Werkster
voor 3 morgens per week
liefst in het dorp. Brie-
ven onder no. 23-2 bur.
van dit blad

Wie kan ons helpen aan
een huurhuis of vrij ge-
deelte van een huis in
Vorden? C. Gijsen en M.
Spiegelenberg, Nieuw-
stad 17

Te koop: Dragende maal
zwartbont, aan de telling
7 sept. B. H. Breuker
B 13a. Te bezichtigen bij
G. J. Breuker Wilden-
borch D 50

TL-armatuur
plus lamp plus starter

voor f 15,95
inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Telefoon 1486

En toch is... Uiterweerd uw schilder
eBî ^e^e^e^eococje^^^o^oioio^eBeî

l DINAND DROPPERS
P en
-I: GERRY WINKEL

geven, mede namens wederzijdse ouders, %•
kennis van hun voorgenomen huwelijk
op donderdag 11 september a.s. om 14 ?|;
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Herv. kerk *
te Vorden om 14.30 uur door de weleer- ?
waarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, september 1969
<f> Berend van Hackfortweg l
i „'t Gazoor" C 95

Toekomstig adres: Koekoekstraat 6
Vierakker (post Vorden).

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

i/\l/M/Sl/\»yxlX\t/Mx'\»x'.l ̂  l • l ~.l.~-l~.l. 'l - t - t l
ï̂ /T î- î̂ r^JVTs/ivJv t̂ \?ï\7ÏT7iTYT?i~t'TiKTVt

GERRIT NIJENHUIS
en
GERRY STEGEMAN

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaatshebben op vrijdag 12 septem-
ber a.s. om 14.00 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, september 1969
E 100 / E 17

Voorlopig adres: E 100, Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

SIENI HOEKMAN
hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D. V. zal plaatsvinden op vrijdag 12 sep-
tember a. s. om 12.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 12.45 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de
weieerwaarde 'heer ds. N. Schelhaas.

Vorden, september 1969
Hengeloseweg 3 / Zutphenseweg 85

Toekomstig adres: Lokenstraat l, Zut-
phen.

Receptie van H. 00 tot 15.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
F. P. Smit) te Vorden.

K££KX3C£¥^^

ROEL HUIZINGA
en

RIET STAPPER

geven kennis, mede namens wederzijdse
ouders, dat zij voornemens zijn in het
huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvin-
den op 12 september 1969 om 16.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, september 1969
Smidsstraat 17 / De Bongerd l

Toekomstig adres: Spalstraat 25,
Hengelo G ld.

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in hotel
De Zon, Zutphenseweg, Vorden.

Te koop: Kinder f iets Ga-
zélle, 4 tot 7 jaar. B. Ab-
bink, C 47 Vorden

Op maandag 8 september hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren.

G. RIETMAN

\ J. H. RIETMAN-HESSELINK
< >

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

l Vorden, september 1969
| Hackfort C 10

"

i

Zij is verlost, God heeft haar welgedaan.
Heden nam de Here tot Zich, mijn geliefde
vrouw, onze lieve pleegmoeder en oma

JANTJE KLINKHAMER
echtgenote van S. Oelen

in de ouderdom van 77 jaar.

Johannes 14.

Vorden: S. Oelen

Den Haag: L. M. v. d. Oever-Hoegee
S. van den Oever
Simon

Vorden, 29 augustus 1969
Smidsstraat 15

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dins-
dag 2 september op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden werd door een noodlottig ongeval van
ons weggenomen, onze lieve dochter, klein-
dochter, zuster, schoonzuster en tante

HENDRIK A JOH ANNA WENTINK

op de nog jeugdige leeftijd van 20 jaar.

Vorden: A. J. Wentink
H. J. Wentink-Nikkels

J. W. Wentink
T. B. Wentink-Schoneveld
Jolande

Eefde: G. Wentink
J. W. Leuveninck

Vorden: E. Wentink
A. J. Wentink

Wed. J. W. Wentink

Wed. E. Nikkels

Vorden, 31 augustus 1969
„De Bergkappe"

l De rouwdienst wordt gehouden op donder-
dag 4 september om 12.00 uur in de Her-
vormde kerk te Vorden, waarna de begrafe-
nis om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden zal plaatshebben.

Met leedwezen geven wij kennis van het
plotseling overlijden, als gevolg van een nood-
lottig ongeval, van onze gewaardeerde
medewerkster,

HENDRIKA JOHANNA WENTINK

Haar nagedachtenis zal door ons in ere
worden gehouden.

Direktie G. Emsbroek £> Zn C.V.
Vorden

Tengevolge van een verkeersongeluk is ons
ontvallen onze kollega en medelid van de
personeelsvereniging „Gems",

HENDRIKA JOHANNA WENTINK

Hennie's kollegialiteit en vriendschappelijk-
heid zullen wij steeds in herinnering houden.

Medewerkers Gems winkel

en

Personeelsvereniging
Gems - Vorden

Door een noodlottig ongeval werd plotseling
uit onze familiekring weggenomen ons lieve
nichtje

HENNIE WENTINK

op de nog jeugdige leeftijd van 20 jaar.

Vorden:
Fam. H. J. Meulenbrugge-Wentink

Eefde:
Fam. G. Berkenbosch

Bathmen:
Fam. A. Nikkels

Barneveld:
Fam. A. Nikkels

neefjes en nichtjes

Vorden, 31 augustus 1969

Heden overleed, geheel onverwac'hts, mijn
beste vriendin

HENNIE WENTINK

Rust zacht lieve Hennie

Willy Kreunen
Vorden, 31 augustus 1969

SLUITING WINKEL
G EMS
van 11.00 uur tot 14.00 uur
op donderdag 4 sept.
In verband met de begrafenis van onze
medewerkster Hcnnie Wentink (zie ad-
vertentie elders in dit blad) zal de win-
kel op bovengenoemde uren van a.s.
donderdag zijn gesloten.

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

vraagt voor haar kantoor te
Wichmond

EEN
SCHOONMAAKSTER

Aanmelding: ten kantore der bank, Ruurlo-
seweg 21 te Vorden, telefoon 05752-1888

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste Inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mud.
van 7-8 uur In het Groene-
kruisgebouw

In alle gevallen blQft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebblnk
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het meethok.

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

HEBT U GEDURENDE DE
WINTERMAANDEN ENIGE
HELE DAGEN, HALVE DA-
GEN OF AVONDEN PER
WEEK BESCHIKBAAR
waarop u tegen een goede
beloning zoudt willen
werken ?

ZO JA, dan hebben wij voor
zowel VROUWEN als MAN-
NEN goede mogelijkheden.

Wij zoeken nl. personen, die in ons magazijn met huis-
houdelijke artikelen, gereedschappen, ijzerwaren e.d. de
komende maanden mee willen helpen onze afnemers zo
goed mogelijk te bedienen (orders klaar maken, inpakken
enz.) De mogelijkheid om t.z.t. in vaste dienst te komen,
is aanwezig. Het gaat om zeer afwisselend werk in mo-
dern ingerichte magazijnen, voorzien van vele hulpmid-
delen, waardoor sjouwwerk wordt voorkomen.

Dagelijks van 8.15-17.15 uur en op maandagavond van 7-8 uur stel-
len wij u gaarne in de gelegenheid over deze mogelijkheden met ons
te komen praten. Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon 05750-5551 toestel 353), terwijl u ook
kunt volstaan met inzending van onderstaande strook.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Aan de afd. personeelszaken van REESINK, postbus 20, Zutphen

Ondergetekende, naam:

adres:

woonplaats:

heeft belangstelling voor de funktie van magazijnbediende. Hij/zij

is ter beschikking op hele/halve dagen/avonden per week

Datum: Handtekening:

Doe-het-zelf Centrum Harmsen

l duims geschaafde en geploegde
planken (met lichte waan) voor

5.9O
per vierkante meter

exklusicf B.T. W.

Bovenstaande prijs is uitsluitend mogelijk bij betaling a kontant



Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

13 SEPTEMBER

oriënteringsrit voor
auto's en bromfietsen

BUURTVER. DELDEN

AANVANG DANSCURSUS

ZAAL LETTINK

Dansschool

M.J.KRONEMAN

STICHTING

Aan alle mensen die toegezegd hebben het
werk van de Stichting Jeugdcentrum te wil-
len steunen, wordt verzocht hun donatie van
f 10, — te storten op

postrekening
1559999

t.n.v. Stichting Jeugdcentrum Vorden.

Hartelijk dank !

Het bestuur.

Wegens familic-omstandigheden

zaterdag 6 september
a.s. gesloten

JANSEN
't Schoenenhuis

HARDBOARD

Bij afname van
10 platen
per plaat

exklusief BTW

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Zondagmiddag 7 september om
14.30 uur
kompetitie wedstrijd

Vorden II

WVC III

LAGE

BIJ

pRIJZEN

100%

1-persoons 150-220

2-persoons 190-240

f 39,95

f 52,95

TOT EN MET ZATERDAG 6 SEPT.

10 procent
openingskorting

Laat deze unieke kans niet voorbijgaan en

ga nu over tot de aanschaf van een

* GASHAARD

A GASFORNUIS

* KOOKPLAAT

^ KOELKAST reeds vanaf f 239,-

WASAUTOMAAT ENZ.

Het allernieuwste regelrecht van de fabriek

het Atag gasfornuis
met verwarming en thermostaat.

Vrijblijvend demonstratie en voorlichting

Korting niet op sanitair en over de BTW

WILTINK
Het Hoge 26 - Telefoon 1656

datwe
zulke mooie

meubelen
konden
betalen

DE VOLCeNDE. DAG

we MOETEN OOK
EENS EEN NIEUW
BANKSTEL KOPEN

PRIMA ƒ
DE PRIJS IS
ZO BILLIJK,

DOORDAT WIJ
VOORDELIG
EN DIRECT BIJ
DE FABRIEK

INKOPEN.

BEN JE
TEVR6DEN ?

WE VINDEN
DIT BANKSTEL

PRACHTIG,
MAAR .... IS
DE KWALITEIT
WEL GOED
VOOR. DIE

PRIJS ?

NOU EN OF,
IK HAD NIET CE-
DACHT, DAT WE
ZULKE MOOIE
MEUBELEN

KONDEN
BETALEN.

/ 'T IS WEL NODIG.
[ MAAR WAT JIJ MOOI
l VINDT IS ALTIJD ZO
V DUUR.

UW ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"̂  FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
T E U 057 52 )13 14

Televisie
SUPERTELEVISIE

Houten k<ist

Groot beeld 61 c / / /

Ecnv. druktoetshediening

Geschikt voor alle zenders

AL VANAF ƒ 498,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Tijdelijke aanbieding

KEUKEN
kompleet met roest i'rij

NU ƒ 330
exklusief B.T. W. bij

KEUKENCENTRUM
Harmsen Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

DE PADVINDERIJ
van de David l- Alford-groep

begint zaterdag
6 sept. a.s. weer

WEEKENDAANBIEDING

Draion
meisjesvesten
prima kti'alitcit. munt 104

f9,95
kleine stijging per m;iat

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GEMEENTE VORDEN

Openbare bekendma-
king inzake vaststel-
ling
bestemmingsplannen

De burgemeester der gemeente Vorden
brengt ter openbare kennis, dat de door de
gemeenteraad in zijn openbare vergadering
van 5 augustus 1 969 vastgestelde bestem-
mingsplannen:

Vorden- Zn id
Vorden-Noord /%«>.-
Kranenburg
Medlertol

en

uu- i de daarbij behorende bestemmin-gsom-
sdirijvingen, -voorschriften en toelichtingen
vanaf donderdag 4 september 1 969, geduren-
de één maand ter gemeentesekretarie voor
een ieder ter inzage liggen.

Zij, die zich t i jdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedu-
rende genoemde termijn bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland bezwaren tegen ge-
noemde bestemmingsplannen indienen.

Vorden, 3 september 1 969.

De burgemeester van Vordrn ,
van Arkel

Vrijdag 5 en zaterdag 6 september

Oranjefeesten Medlertol



Donderdag 4 september 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 23

VORDENSE WINKELIERSVERENIGING

Nieuwe St Nicolaasaktie biedt
nog meer voordelen!
In café Eskes hield de winkeliersvereniging dins-
dagavond een ledenvergadering. Toen de voorzit-
ter, de heer G. Remmers, de vergadering opende,
waren slechts 15 leden aanwezig, wat voor het be-
stuur niet prettig aandeed. Gelukkig druppelde
later nog een aantal leden binnen.

Een verzoek uit de vergadering om in het vervolg
de konvokaties eerder te versturen, was misschien
in verband te brengen met het weinige aantal leden
dat de vergadering bezocht.
De heer Boersma las de notulen van de vorige
vergadering voor, welke zonder op- of aanmerkin-
gen werden goedgekeurd. De kontaktavonden voor
de leden werd vastgesteld op de eerste maandag
van iedere maand in hotel ,,De Konijnenbult".

Hierna kwam de Sint Nicolaasaktie 1969 aan de
orde. Het bestuur kwam met een voorstel om de
gehele aktie te vernieuwen, wat door de leden werd
goedgekeurd. De goedkeuring zal nog aangevraagd
worden bij B & W. De aktie start 20 november
en 22 november is de intocht van Sint Nicolaas
vastgesteld.

Dit jaar :al de Vordensc \Vinkeliersvereniging
geldprijzen geven als nooit tevoren.
De bonnetjes worden eenvoudiger gemaakt en
worden niet meer geplakt, wat een grote besparing
in de kosten met zich meebrengt. Al deze bedra-
gen kunnen nu besteed worden aan geldprijzen.

(Wij komen hier ter zijner tijd nog op terug.)

Bij de rondvraag vroeg de heer Bunkers hoe het
dit jaar met de intocht van Sint Nicolaas zal gaan
daar de muziekverenigingen geen behoorlijke Sint
Nicolaasliedjes kunnen spelen.
Het schijnt in Vorden moeilijk te zijn om een mu-
ziekvereniging op de been te houden. De heer
Grootbod deelde nog mee dat de muziekvereni-
ging Concordia haar repetities heeft moeten sta-
ken. Er werden allerlei suggesties gedaan om toch
te komen tot één goede muziekvereniging in Vor-
den, want wnt is een plaats zonder goede muziek-
vereniging? Doch ook op deze vergadering kon
men er niet uit komen. Er is al zo vaak geld be-
schikbaar gesteld, doch hier ligt de oorzaak niet.

(Het is meer de slappe houding van sommige le-
den van de verenigingen, want het zijn niet alleen
de muziekverenigingen, er zijn meerdere vereni-
gingen die maar steeds komen bedelen bij de mid-
denstanders en de prestaties blijven nihil. Steeds
maar kleine verenigingen en kleine groepjes, waar-
om toch niet samen goede en gezonde verenigingen
op te bouwen zoals in omliggende plaatsen?)
De heer Wullink vroeg of de konvokaties ook
voordeliger konden worden uitgevoerd. De heer
Weevers antwoordde hierop dat dit wel mogelijk
was door een groot aantal te bestellen en dan zelf
de konvokatie in te vullen, doch in de praktijk
komt hier niet veel van, het bestuur is ook vaak te
druk.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering na de
aanwezigen te hebben bedankt voor hun komst.

Afscheid mej. Van Zeijts
Nu mejuff rouw Van Zeijts, hoofdleidster van de
Prot. Chr. kleuterschool ,,De Timpe" als mevrouw
Kets-van Zeijts Vorden gaat verlaten naar Hoo-
geveen, werd in de kleuterschool op hartelijke wijze
van haar afscheid genomen.
De heer E. Snoeijink, voorzitter van het bestuur
der Prot. Chr. kleuterscholen in Vorden, sprak
waarderende woorden tot de scheidende hoofdleid-
ster, welke funktie zij vanaf de oprichting t.w. l 5
april 1964 op voorbeeldige wijze heeft mogen ver-
vullen. Uit zijn handen mocht mevrouw Kets een
stoffel i jk blijk van waardering in ontvangst nemen.
Namens het dagelijks bestuur van de bijz. lagere
school aan Het Hoge sprak de heer H. J. Beren-
pas de scheidende toe. Na afloop van het officiële
gedeelte bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen.

„M'n ouwelui en ik . . ."
Dat is het thema voor de jeugddienst, die a.s. zon-
dagmorgen 7 september gehouden zal worden in
de Hervormde kerk te Vorden. Een onderwerp
dat iedereen raakt: ouders en kinderen, kinderen
en ouders. Ze hebben immers met elkaar te maken,
in gezinsverband, in familiekring. Niet altijd be-
grijpen ze elkaar. Niet altijd laat men de ander
tot z'n recht komen. M'n ouwelui . . ., smalend,
denigrerend kan het gezegd worden. De tekst is
het 5e gebod: „Eer uw vader en uw moeder, opdat
uw dagen verlengd worden in het land dat de
Heere, uw God, u geven zal". (Exodus 20: 12.)
Ds. Krajenbrink hoopt deze dienst, die om 10.00
uur begint, te leiden. Verder werken aan deze
jeugddienst mee leden van de jeugddienstkommis-
sie, de zangeres Heleen Steenbergen uit Halle en
de organist drs J. F. van Os uit Aalten.
Ook voor deze dienst wordt een goede belangstel-
ling verwacht van jong en oud, van . . . m'n
ouwelui en ik.

HET MAG WEER
KANJER EN CAMERA

'n foto toont meer dan 2 uitgespreide armen!

Met een zudht van blijdschap hebben vele hengelaars hun spullen
uit de kast gehaald en zijn al weer enige maanden bezig met vis
te verschalken. Zijn de haken scherp? Is het schepnet niet verteerd?
Draait de werpmolen nog soepel? Dat hebben ze zich allemaal eerst
goed bekeken en toen waren ze klaar.

Mensen die anders niet uit 'hun bed te branden zijn, staan zomaar
op een vrije zaterdag op om 4 uur! Op een tijdstip dat ze anders
van de wereld niets weten.

Ze kleden zich in groene rubberlaarzen en plastic jekkers en ze
gaan er op uit in wankele bootjes, ondanks de gestaag vallende
motregen. Ze eten een koud kippeboutje en turen naar de dobber
of alle geluk in de maatschappij daar vanaf hangt.
En thuis of bij de borreltafel vertellen ze welke kanjers ze ver-
speeld hebben. 'Pal voor ik het dier in het net had, brak mijn sim-
metje . . . met haak en dobber er vandoor, het moet er een geweest
zijn van minstens 35 cm' en zijn handen gaan minstens 50 cm uit
elkaar om de miniatuurhaai aan te duiden.

Natuurlijk, het zal best waar geweest zijn en, is het niet waar, dan
was het een mooi verhaal. Handiger is de vent die een camera mee-
neemt. Hij kan zijn vangst fotograferen en ook de vangst van zijn
visvriend. En, is er niets gevangen (wat natuurlijk ook wel eens
gebeurt) dan kan hij de stille natuur en het wonder van de zons-
opgang fotograferen, dan is hij zeker van een goede (foto)vangst.

Slimme jongens houden de vis, aan de gestrekte arm even 'naar de
camera' toe, dan lijkt het beest nog groter en wordt een voorntje
een snoekbaars, het is maar een weet!

Goede hengelaars, echte sportlui, behandelen de vis voorzichtig en
zetten die na het fotograferen meteen weer in 'het water terug. We
behoeven ons in deze tijd toch niet meer met de vangst om het op-
eten bezig te houden. En ... een foto houdt het langer uit, dan de
best bereide vis.

Geslaagde FH-fokdag

Onder zeer gunstige weersomstandigheden heeft de coöperatieve rund-
veefokvereniging De Wiersse en Omstreken jl. zaterdag haar jaarlijkse
grote fokveedag gehouden op het bedrijf van de heer J. W. Boeyink.
Voor het eerst in de geschiedenis van de fokevreniging werd een gekom-
bineerde FH- en MRY-keuring gehouden, waardoor het aantal inzen-
dingen liefst 150 bedroeg.

De algemene indruk van de ju ry bij het roodbonte vee was zeer goed.
Vooral het jongvee was goed vertegenwoordigd. Bij het FH-veeslag was
de eerste indruk ook zeer goed, vooral bij het oudere materiaal. In totaal

aren liefst tien wis;;elbekers beschikbaar gesteld, waaronder een zestal
Voor de reservekampioenen waren k-^^ertakken beschikbaar

gesteld door de heer G. Bannink en het persone^rvan de KI-vereniging
Ruurlo-de Wiersse. Voor alle eerste prijswinnaars waren medailles be-
schikbaar.

e belangrijkste uitslagen (kampioenen) ware i r

^K.kampioenskoe 1969 nr 72 Teddy v a r o . J. Bannink, die ook
verleden jaar deze titel in de yacht sleepte en de wisselbeker verwierf
die beschikbaar was gesteld door de heer E. V. Gatacre de Stuers van
Huize De Wiersse.

Reservekampioen 1969 werd Tine van G. Kleine, ren eervol resultaat. De
heer Kleine eindigde al zes jaar achtereen op de tweede plaats.
De wisselbeker van wijlen majoor W. E. Gatacre van De Wiersse voor
het kampioenskalf MRY ging naar Mijnt je van G. ]. Kamperman. De
heer Kamperman had deze middag veel geluk want ook kreeg hij de wissel-
beker van de Coöperatieve Zuivelfabriek De \Viersse voor de koe met
de beste uier. Dit werd Minie uit de rubriek 12.

Voor de kampioenspmk 1969 was de wisselbeker van wijlen dr ir Duco
de Waal, voormalig Nederlands landbouwattaché te Brussel, deze werd
gewonnen door Nora 4 van G. Kleine. Mevrouw De Waal reikte per-
soonlijk deze trofee uit .
De bedrijfsgroepen (3 of meer stuks van een eigenaar) werden gesplitst
in jongere en oudere dieren. Bij de ouderen verwierf de heer G. J. Ban-
nink de la prijs en tevens de nieuwe wisselbeker van hotel Meilink te
Barchem; bij de jongere dieren was de la prijs voor G. J. Kamptrman.

Kampioenen FH-veeslag: Bij het zwartbonte FH-vee bedroeg het aantal
inzendingen 54, verdeeld in 15 rubrieken. Kampioenskoe 1969 werd Gats-
ke 15 van J. W. Dinkelman met tevens de wisselbeker van de Coöpera-
tieve Zuivelfabriek De Wiersse.
Reservekampioen werd nr 46 t.w. Bontje 29 van J. Bannink.
Kampioenspink werd Jeltje 2 van A. Schulcnbarg met tevens de wissel-
beker van de CLV Ons Belang te Linde.

Kampioenskalf werd nr 12 t.w. Gatske 15 van J. W. Dinkelman (wissel-
beker van de heer A. van Bruggen, direkteur zuivelfabriek De \Viersse).
Tenslotte verwierf de heer Dinkelman ook de Ie prijs bij de bedrijfsgroe-
pen en kreeg hierdoor de Wisselbeker die door het personeel van de
rundveefokvereniging De Wiersse beschikbaar was gesteld.

HET VOETBALPROGRAMMA VAN DE S.V. RATTI
Afdeling zaterdag: Ratti 1-DZC 3 (Doetinchem); Ratti 2-Sportclub Al-
men 3; Vorden B2-Ratti B i ; Baakse Boys C l-Ratti Cl .
Afdeling zondag: SVGG l-Rat t i 1: Ratt i 2-Baakse Boys 3; Ratti 3-
Voorst 6.

HET VOETBALPROGRAMMA VAN DE V.V. VORDEN LUIDT:
Vios l (Beltrum)-Vorden 1; Vorden 2-WVC 3; Diepen heim 2-Vorden 3;
Vorden 4-Zutphania 3; Angerlo 2-Vordcn 5; Wilhelmina SSS Al-Vor-
den A l ; Zutphen B l-Vorden B i ; Vorden B2-Ratti B i ; Zutphen Cl-
Vorden Cl ; Vorden C2-AZC C3.

Kranenburg's pastoor in funktie
Naar wij vernomen hebben zal pastoor Van Berkel
van de parochiekerk in de Kranenburg in de loop
van de week zijn funktie weer op zich nemen.
De Kranenburgse parochiéherder, die vanaf april
met ziekteverlof was, is thans zo goed vooruit
gegaan dat hij zich weer aan zijn pastorale taken
kan gaan wij'den.

Rektifikatie
In ons vorig nummer plaatsten wij een foto waarbij

burgemeester A. E. van Arkel namens H. M. de
koningin aan de scheidende gemeentesekretaris de
heer J. V. Plas het ridderkruis uitreikte behorende
bij de Orde van Oranje Nassau.

Niet duidelijk was vermeld, dat de heer Plas bij
Koninklijk Besluit werd benoemd tot ridder van
deze orde. Red.

Verloting sportkomb. Medler
Mejuffrouw D. Duvigneau heeft de hoofdprijs ge-
wonnen van de verloting van de sportkombinatie
Medler. Het lotnummer, waarop de fraaie koelkast

was gevallen, was nr 675.
Na afloop van de trekking, die onder grote belang-
stelling en in het bi jz i jn van enkele politie-autoritei-
ten in zaal , , ' t Wapen van 't Medler" plaats had,
ging een deputatie van het bestuur van de sport-
kombinatie naar de winnares. De heer Knoef over-
handigde de gelukkige winnares hierbij de hoofd-
prijs.
De tweede prijs, een radio, werd gewonnen door
de heer G. J. Zweverink en de derde prijs, een
pick-up-installatie, door de heer Kok. Voorts wer-
den nog een veertigtal prijzen uitgeloot zoals huis-
houdelijke artikelen enz.

WEGENS VAKANTIE

vanaf zondag 14 tot en

met zaterdag 20 sept.

Café-restanrant

„'t Wapen van 't Medler"
fa gebr. Eykelkamp

VOOR BRUILOFTEN EN
PARTIJEN BLIJFT DE ZAAL
GEOPEND

De studie voor het

middenstands-
diploma

is en blijft belangrijk

Bij voldoende deelname starten
wij weer met een kursus.

Opgaven (liefst spoedig) en inlichtingen bij

J. W. POLMAN Dorpsstr. 22, telefoon 1341
A. J. ZEEVALKINK, Sehoolstr. 17, tel. 1317

J ubieu m wedstrijd door Pax
met 3-1 gewonnen
Ter afsluit ing van de festiviteiten van de voetbal-
vereniging Vorden vond er zondagmiddag een ju-
bileumwestrijd plaats tussen Pax uit Hengelo en
WVC uit Winterswijk.

Alvorens met deze wedstrijd werd begonnen, speel-
den de pupillen van Vorden en Ratti een voor-
wedstrijd die met 2-1 door Ratti werd gewonnen.
Met de heer A. Bello als scheidsrechter en de he-
ren W. Berkelder en W. Eggink als grensrechters,
betraden h ie rna i WVC het strijdperk.
Voor deze gelegenheid stond bij Pax Abe Lenstra
opgesteld. Al is de ,,oude" maestro dan wel niet
snel meer, zi jn passjes en hakjes verrieden duide-
lijk de klasse. Het is een leuk gespeelde wedstrijd
geworden. WVC toonde zich technisch de betere
ploeg, maar de inzet van Pax was groter zodat de
3-1 zege van de Hengeloërs dik verdiend was.

Reeds na enkele minuten had WVC-doelman Kley-
zen geluk toen een kopbal van Abe uit een pass
van Veenhuis net naast ging. Ten koste van hoek-
schoppen wist de Pax-aanvoerder Haverkamp hier-
na de WVC-aanvallen een paar maal halt toe te
roepen. Na 25 minuten bracht een fraaie Lenstra-
Wullink kombinatie laatstgenoemde in goede
schietpositie hetgeen 1-0 betekende. Nog geen mi-
nuut later was de stand weer gelijk door een doel-
punt van Meijnen. Uit een door Kuipers genomen
hoekschop belandde de bal bij Lenstra die met een
simpele voetbeweging Veenhuis een niet te missen
kans bood 2-1. Weliswaar stopte Kleyzen de bal,
doch scheidsrechter Bello, die goed stond opge-
steld, konstateerde dat de bal de doellijn was ge-
passeerd. Bij Pax viel het stuwende werk van Sie-
belink op. In de tweede helft toonden beide ploe-
gen een fellere inzet. Pax-doelman Rietman ver-
richtte enkele goede reddingen bij o.a. schoten van
Singadji en Wevers. In de 30e minuut was doel-
man Kleyzen geslagen bij een kopbal van Lenstra.

De lat bracht echter redding. Tien minuten voor
tijd viel de beslissing toen Wullink met een fraai
schot de stand op 3-1 'bracht.

Na afloop werd het gezelschap in de kantine een
koffietafel aangeboden. Een kleine duizend bezoe-
kers woonden de wedstrijd bij. Het was voor Vor-
den een waardig besluit van de festiviteiten.
•MÉttfe

Nagekomen familiebericht

Heden werd van mij weggenomen, door een
noodlottig ongeval, mijn lieve vrouw en de
kinderen zorgzame moeder

JOHANNA UENK
echtgenote van H. J. Nijland

in de ouderdom van 39 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

H. J. Nijland
Gerjan
Hetty
Margriet
Ab
Petra

Vordcn, 3 september 1969
Zutphenseweg

De teraardebestelling zal plaatshebben op
zaterdag 6 september a.s. om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.



Y.V. Vorden herdacht 40-jarig bestaan
ingebruikname kantine en speelvelden

Copyright G. H. Braakhekke

Het tegenwoordige bestuur van de v.v. Vorden:

Zittend v.l.n.r.: H. Emsbroek; J. Lammers (ere-voorzitter); W. Kuiper; J. Koster.
Staand v.l.n.r.: A. Velhorst; J. Oost; H. v. d. Barg; F. Smit; J. Lindenschot.

Officiële opening speelvelden en
kantine

Vrijdagavond 29 augustus is een avond die de
voetbalvereniging Vorden niet licht zal vergeten.
Een officieel in gebruiknemen van drie prachtige
speelvelden en een kleedakkomodatie annex kan-
tine is dan ook geen alledaagse gebeurtenis. En
daar komt bij dat één en ander samenvalt met het
40-jarig jubileum dat de voetbalvereniigng Vor-
den deze dagen heeft herdacht.

Een flink aantal belangstellenden waren bij de
ingang van het sportpark samengestroomd om de-
ze opening bij te wonen. O.a. burgemeester A. E.
van Arkel; de gemeente-architekt de heer J. v. d.
Broek, verschillende raadsleden, leden en oud-
leden van de vereniging en vele anderen.

Alvorens tot het officieel in gebruik nemen werd
overgegaan, werden de aanwezigen toegesproken
door burgemeester Van Arkel. Deze stelde vast
dat de vereniging nog steeds groeiende is. In 1966
waren er twee speelvelden, te weinig voor alle elf-
tallen om te kunnen voetballen. Het bestuur van
de voetbalvereniging Vorden nam dan ook terecht
kontakt op met het gemeentebestuur met het doel
tot verbetering van de akkomodatie, zowel van de
speelvelden als van het kleedlokaal, te komen, al-
dus Vorden's eerste burger. Na een aantal bespre-
kingen met B & W, zo vervolgde de heer Van
Arkel, werd overeengekomen dat het terrein op-
nieuw zou worden ingedeeld, zodanig dat er drie
speelvelden zouden komen inplaats van de twee
bestaande. Het plan wei"d ontworpen door de Kon.
Ned. Heide Mij. Op l november ging de KNVB
afdeling Gelderland met dit plan akkoord. De
gemeenteraad verklaarde zich bereid de gelden
voor deze aanleg te voteren. Afgesproken werd dat
eerst een der bestaande velden zou worden ver-
plaatst, waarbij tevens grondverbetering zou plaats-
vinden. De aanleg van de drie speelvelden ge-
schiedde onder toezicht van de Heide Mij. In 1967
kwam het eerste nieuwe veld gereed. In 1968 het
tweede en in 1969 het derde speelveld, aldus de
heer Van Arkel.

Op de plaats van het derde speelveld stond 'het
oude kleedlokaal. Verplaatsing en verbouw van
dit lokaal bleek niet mogelijk aangezien het in een
te slechte staat verkeerde om hiervoor nog kosten
te maken. De behoefte werd gevoeld aan een naar
de eisen des tijds ingericht kleedlokaal met neven-
ruimten annex kantine. Na een reeks besprekingen
van het bestuur van de voetbalvereniging Vorden
met de Ned. Sportfederatie, met het bestuur van
de GVB en het kollege van B & W werd uitein-
delijk besloten een nieuw kleedlokaal met kantine
op het gemeentelijk sportpark: te bouwen. Het ge-
deelte van het terrein waarop Vorden de nieuwe
akkomodatie zou bouwen, werd door het gemeen-
tebestuur in opstal aan de voetbalvereniging uit-
gegeven.

Aanvankelijk was het een puzzle hoe deze nieuw-
bouw kon worden gefinancierd. Door een goed sa-
menspel tussen de voetbalvereniging Vorden, de
Ned. Sportfederatie, de KNVB en de gemeente
Vorden, daarbij gesteund door vrijwel de gehele
Vordense gemeenschap, konden deze moeilijkhe-
den worden overwonnen, aldus de heer Van Arkel.

De gemeenteraad verleende een financiële bij-
drage ad f 10.000,-; de Ned. Sportfederatie ad
f 6000,-; de KNVB verstrekte een geldlening groot
f 10.000,- (waarvan de rente en aflossing door de
gemeenteraad wefd gegarandeerd); de winkeliers-
vereniging schonk f 460,- een aantal bedrijven en
inwoners gaf f 6700,-. Daarnaast zat de voetbal-
vereniging zelf ook niet stil en organiseerde zij een
aantal akties zoals een papieraktie, opbrengst
f 1325,-; een loterij opbrengst f 1000,-; oliebollen-
verkoop opbrengst f 1490,-; dansavond opbrengst
f 850,-. Daarnaast bracht de toto in de seizoenen
l juli 1967-1968 en l juli 1968-1969 in totaal

f 4300,- in het laadje. Al met al werd hier getoond
wat eenheid vermag, vandaar een felicitatie aan
het adres van alle medewerkers, inklusief diegenen
die bij de bouw hulp hebben verleend, aldus de
heer Van Arkel.

Op 20 april werd door de ere-voorzitter van Vor-
den, de heer J. Lammers, de eerste steen gelegd
voor het nieuwe gebouw. Het gebouw kwam in
september 1968 klaar. En zo wordt dan vandaag
alle moeite die door velen is gedaan om de bouw
te verwezenlijken belaad door de officiële ope-
ning. De heer Van ^^jcl deelde mee dat het ge-
bouw symbolisch zou worden geopend door me-
vrouw Te Slaa-van der Kooi, wier man bij zijn le-
ven zo onnoemelijk veel voor de voetbalvereniging
Vorden heeft gedaan.

Hierna kwamen de p^Blen Henk Grotenhuis ten
Arkel en Hans Denkers naar voren om de burge-
meester een schaar te overhandigen waarmee de
heer Van Arkel het lint doorknipte waardoor het
gezelschap het sportterrein kon betreden. De heer
Van Arkel wees er nog op dat het gehele sport-
terrein door de gemeente van een nieuwe afraste-
ring is voorzien terwijl naast de ingang een beplan-
ting is aangebracht. Met de wens dat alle gebrui-
kers van de velden nu en in de toekomst er naar
zullen streven het zo te houden, verklaarde de heer
Van Arkel de nieuwe speelvelden voor geopend.

De voorzitter van de voetbailvereniging Vorden,
de heer W. Kuiper, bracht de heer Van Arkel
dank voor zijn vriendelijke woorden. Tevens bracht
de heer Kuiper dank aan de gehele gemeenschap.
Wij zijn trots op deze mooie terreinen en wij zullen
er voor zorgdragen dat er prestaties zullen worden
geleverd die het waard maken op deze velden te
mogen spelen. Wij willen bewijzen dat de gif t van
de gemeenschap niet voor niets is geweest. Wij zijn
onder de indruk voor de wijze waarop de gemeente
voor de velden zorgt, aldus de voorzitter, die te-
vens de raadsleden van Vorden dank bracht.
Burgemeester Van Arkel haakte hierop in en stel-
de voor de lof die hem door de heer Kuiper was
toegezwaaid, over te dragen aan de gemeente-
architekt de heer J. v. d. Broek.

Alvorens hierna tot de officiële opening van de
kantine werd overgegaan, bracht ook de heer Kui-
per de gemeente-architekt dank voor hetgeen hij
voor de voetbalvereniging heeft gedaan. Doordat
de heer Van de Broek veel tijd voor dit gebouw
heeft opgeofferd, werd de voetbalvereniging hier-
door in feite een behoorlijk bedrag kadeau ge-
daan, aldus de heer Kuiper. Dat deze officiële ope-
ning eerst nu pas plaatsvindt, vindt zijn oorzaak
in het feit dat financieel nu alles rond is. Wij kun-
nen het nu dan ook in volle glorie aan alle vrien-
den van onze vereniging ten toon stellen, aldus de
toch wel duidelijk trotse voorzitter. En het woordje
trots dan te verstaan op alles wat tot stand is
gekomen.

De beide pupillen overhandigden hierna de sleutel
van de kantine aan mevrouw Te Slaa-van der Kooi
die vervolgens het gebouw officieel opende.

Grote belangstelling bij receptie
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de
voetbalvereniging Vorden recipieerde het bestuur
zaterdagmiddag in zaal ,/t Wapen van Vorden".
Naast vele schriftelijke gelukwensen al of niet ver-
gezeld gaande van een geschenk onder couvert be-
stond er voor de receptie een overweldigende be-
langstelling. Vele verenigingen uit omliggende
plaatsen alsmede verenigingen uit Vorden zelf, ga-
ven blijk van belangstelling. Wel een bewijs dat de
voetbalvereniging Vorden een geziene vereniging
is.

Dit bleek o.m. ook uit de aanwezigheid van burge-
meester A. E. van Arkel en echtgenote, waarbij
tevens wethouder Wuestenenk aanwezig was.
Als eerste spreker kwam de heer Jansen als afge-
vaardigde van de GVB naar voren. Hij komplimen-

teerde de jubilerende vereniging met deze mijlpaal.
Vorden is een grote vereniging, niet zozeer in kwa-
liteit maar meer in kwantiteit gezien de ruim 300
leden die de vereniging telt. De voetbalbond is dan
ook trots op een vereniging als de uwe. De jeugd
vraagt tegenwoordig steeds meer aandacht. Gezien
de vele vrije tijd bestaat er veel ruimte voor ont-
spanning en liggen er grote taken voor verenigin-
gen als Vorden, aldus de heer Jansen, die zich nog
wist te herinneren dat in het prille begin men in
Vorden rondom een grote boom voetbalde. De
voetbalvereniging Vorden heeft steeds begrepen
dat het voetbalspel gespeeld moet worden langs de
weg van de orde, aldus de heer Jansen. Namens de
GVB werd de jubilerende vereniging een vlag
aangeboden, terwijl ter gelegenheid van de ope-
ning van de terreinen een fraaie klok werd aange-
boden.

De voorzitter van Vorden, de heer W. Kuiper,
bracht spreker dank voor zijn vriendelijke woorden
en zei dat Vorden er zich terdege van bewust is
dat men voor de jeugd moet opkomen. Er bestaat
een groot verschil tussen het verleden en nu. De
jongeren beginnen op hun eigen manier te vertel-
len hoe zij over alles denken en dat eist veel begrip.

De voorzitter van de scheidsrechtersvereniging
Zutphen en Omstreken, de heer F. J. Bennink was
er trots op direkt na de voetbalbond te mogen spre-
ken. Er bestaat nauw verband tussen de GVB en
het scheidrechterskorps. Wij zijn er trots op dat wij
als scheidsrechters bij het spelen van wedstrijden
aan uw vereniging medewerking mogen verlenen.
De heer Bennink had volle bewondering voor wat
Vorden op het gebied van akkomodatie tot stand
had gebracht. Voor de gasten is er een fraaie kleed-
gelegenheid. De heer Bennink overhandigde na-
mens de scheidsrechtersvereniging een enveloppe
met inhoud. De heer Kuiper toonde in zijn dank-
woord blij dat er zovelen scheidsrechter willen zijn
zodat de jeugd het voetbalspel kan blijven beoefe-
nen.

Namens Sp. Lochem voerde de voorzitter, de heer
O. J. Reijnder het woord. Spreker memoreerde de
evenementen die Lochem nu zelf achter de rug
heeft. Wij vinden het buitengewoon dat u in Vor-
den zo'n club kunt runnen, want met de welvaart
komt het probleem vrije tijd en Vorden voorziet in
een bepaalde behoefte. Spreker hoopte op een nau-
were band tussen bjMe clubs. Overigens verwach-
ten wij u binnenko^ln de KNVB, aldus de heer
Reijnders. De heer Kuiper bracht dank voor de
hint op nauwere samenwerking. De heer Kuiper
maakte van de gelegenheid gebruik om Sp. Lochem
geluk te wensen met hetgeen zij voor elkaar heb-
ben gebokst.

De heer J. v. d. Wal, voorzitter van de voetbalver-
eniging De Witkampers uit Laren hoopte voor
Vorden op goede jaren in de toekomst. In de loop
der 40 jaren hebben wij vaak tegen elkaar ge-
speeld en is er een bepaalde vriendschap ontstaan
tussen beide verenigingen. De Witkampers be-
staat evenals Vorden 40 jaren. Maar gezien de
akkomodatie zijn we in Laren wel 30 jaar bij Vor-
den achter, aldus besloot de heer v. d. Wal zijn
toespraak onder aanbieding van een geschenk on-
der couvert. De heer Kuiper wees er op dat de ak-
komodatie in Vorden dankzij de gehele gemeen-
schap tot stand is gekomen en de medewerking die
wij gehad hebben, overtreft alles. Hopenlijk krijgt
Witkampers dit ook voor elkaar, aldus de heer
Kuiper.

Hierna sprak burgemeester A. E. van Arkel zijn
gelukwensen uit. Als trouw lezer van uw clubblad
ben ik met het wel en wee van uw vereniging op
de hoogte en zo heb ik gemerkt dat een groot ver-
langen van Vorden is om door te stoten naar de
KNVB. Misschien is het heugelijk feit van de
feestelijke opening van de drie nieuwe velden en de
up to date zijnde kleedkamer annex kantine een
stimulans voor uw leden om nog meer hun best te
doen, zodat het begeerde doel wordt bereikt aldus
de heer Van Arkel. De voetbalvereniging neemt
een belangrijke plaats in in het Vordense vereni-
gingsleven. Het gemeentebestuur stelt er prijs op
dat zoveel jongelui in Vorden in de gelegenheid
gesteld worden hun vrije tijd op sportieve wijze te
besteden. Namens het gemeentebestuur overhan-
digde de burgemeester een enveloppe met inhoud.

Dezelfde handeling evrrichtte de heer Van Arkel
namens het zwembad ,,In de Dennen", een goede
„noaber" zoals hij het noemde. De heer Van Ar-
kel sprak de hoop uit dat het gemeentebestuur eer-
lang in de gelegenheid zal zijn door aankoop van
terreinen aan de ovezijde van het gemeentelijk
sportpark en het zwembad, zowel de parkeergele-
genheid voor beide terreinen zal kunnen uitbreiden
alsook door aanleg van nog een paar sportvelden
de akkomodatie opnieuw te verbeteren. In z i j n
funktie als voorzitter van de VVV overhandigde
de heer Van Arkel nog een derde geschenk onder
couvert. Omdat u in de loop van het voetbalsei-
zoen vele gasten ontvangt bent u in zekere zin
een verlengstuk van de VVV.

Voorzitter Kuiper vond het een hele eer dat de
burgemeester aanwezig is bij deze receptie. Een
receptie betekent nu eenmaal het uitdragen van de
vereniging naar buiten. Hij bracht het gemeente-
bestuur dank voor de medewerking die Vorden
steeds heeft mogen ontvangen en voor de open-
hartigheid waarop de gesprekken steeds plaats-
vonden. De terreinen zullen wij gebruiken als ver-
dere uitbouw van de vereniging, aldus de heer
Kuiper.

Tijdens de receptie kwamen 7 senioren, 2 junioren
en 2 aanvoerders van de pupillen naar voren om
een geschenk te overhandigen namens de aktieve
voetballers. Johan Stapper, die veel werk verricht
voor de vereniging door zijn oud-papieraktie, over-

handigde de voorzitter een bedrag van f 300,-. Ver-
der werden nog enkele fraaie geschenken door par-
tikulieren en verenigingen aangeboden, terwijl van-
zelfsprekend de nodige bloemen ook niet ontbra-
ken. Aan het slot van de receptie bracht de heer
Kuiper allen dank voor het medeleven met de
voetbalvereniging Vorden.
Zaterdagmorgen heeft het bestuur een bezoek ge-
bracht aan de Algemene Begraafplaats om daar
de overleden leden te herdenken.

Geslaagde reunie oud-leden
In de kantine op het gemeentelijk sportpark orga-
niseerde de voetbalvereniging Vorden ter gelegen-
heid van het 40-jarig jubi leum een reunie voor oud-
leden. Hier waren velen aanwezig. De voorzitter
de heer W. Kuiper, heette allen harteli jk welkom.
Hij bracht allen die op enigerlei wijze hun mede-
werking hadden verleend bij de totstandkoming van
deze kantine hiervoor hartelijk dank. Speciaal de
heer J. Uenk die er steeds voor had gezorgd dat
iedereen en het materiaal aanwezig was, werd hier-
voor dank gebracht.

Hierna sprak de ere-voorzitter de heer J. Lammers
een woord tot het bestuur. Hij overhandigde na-
mens alle oud-lleden een cheque van f 350,-. Hij
deed hierbij de suggestie om dit bedrag te gebrui-
ken voor een jubileumfonds voor de jongste ledrn
van de vereniging nl. de junioren en de pupil len
opdat de toekomst van Vorden weer verzekerd was.
De heer Kuiper bracht de heer Lammers voor dit
geschenk hartelijk dank.

De gemeente-architekt, de heer J. v. d. Broek, vond
het van de voetbalvereniging Vorden een hele
prestatie om zoiets als deze nieuwe kleedkamer
annex kantine voor elkaar te krijgen. Ook de ge-
meente had haar steentje ruimschoots bijgedragen
en o.m. gezorgd dat het hele terrein werd afgeras-
terd zodat de konijnen nu wel ,,buiten" b l i jven .
De heer Kuiper bracht de gemeente-architekt dank
voor zijn vriendelijke woorden.

Hierna overhandigde de heer H. Emsbroek de
voorzitter een bord voorzien van een spreuk. Daar-
naast overhandigde de penningmeester de voet-
balvereniging een plakboek dat hij had samenge-
steld over de afgelopen 40 jaren. De heer Kuiper
bedankte hem voor dit waardevolle geschenk.
Johan Stapper werd hierna in het zonnetje gezet
voor zijn geweldige bijdrage van f 1300,- die hij de
afgelopen jaren voor de vereniging bij elkaar heeft
gekregen. De familie Roozendaal werd dank ge-
bracht voor de goede zorgen ten aanzien van de
kantine. Mevrouw Roozendaal kreeg een presentje
aangeboden. Hierna bleef het gezelschap nog ge-
ruime tijd bijeen en kwamen er heel wat ,,sterke"
verhalen los.

Goed geslaagde feestavond
Zaterdagavond vond er in zaal ,,'t Wapen van
Vorden" een feestavond plaats. De afgelopen we-
ken zijn hiervoor diverse leden in aktie geweest
om er voor te zorgen dat de zaal versierd werd.
Wel, deze versieringskommissie heeft niet stil ge-
zeten want het was werkelijk de moeite waard wat
de dames en heren voor elkaar hebben gekregen.
Ook de kantine werd door hun prachtig versierd.
Het geheel schiep dan ook een gezellige sfeer.

Alvorens met de feestavond werd begonnen, sprak
de voorzitter de heer W. Kuiper, een kort openings-
woord. Hierbij bedankte hij de feestkommissie voor
al de georganiseefde evenementen rondom dit 40-
jarig jubileum, waarbij de versieringskommissie
tevens een pluim op de hoed werd gestoken. Ver-
der werden nog velen die op enigerlei wijze werk
verrichtten voor de vereniging door de voorzitter
hiervoor dank gebracht.

De ere-voorzitter de heer J. Lammers, en echtge-
note werden speciaal welkom geheten.
Hierna trad het Trio Bomhof voor het voetlicht.
Gedurende anderhalf uur slaagden zij er in de vele
aanwezigen aangenaam bezig te houden. Speciaal
het lied over Vorden van Herman Bomhof en de
humor van Geurt van Geurt sloegen aan.
Het dansorkest ,,The Moodchers" liet zich bij het
bal van zijn beste zijde zien zodat de stemming er
toe het einde toe goed inblcef.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weektnarkt

Vanaf 9 scptcmlicr dinsdag&vonda
club in hotel Bakker

5 sept. Oranjefeest Medlertol
6 sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. Ledenvergadering KPO in zaal
Schoenaker

10 sept. Vergadering Ned. Chr. Vrouwen-
bond
Oriënteringsrit buurtver. Delden
Fietstocht Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen

19 sept. Bloemententoonstel. Nutsfloralia
20 sept. Bloemententoonstel. Nutsfloralia
22 sept. Bloedafname Rode Kruis in de

Landbouwschool
26 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Volksfeest Linde

l okt. Openingsavond Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

22 okt. Lezing Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd



N.V. Twentsche Kabeliabriek
Lochem
In ons moderne bedrijf vervaardigen wij elektriciteitskabels in een stofvrije en schone om-
geving.

De gestadige groei van ons machinepark gaat gepaard met verdere uitbreiding van onze
personeelssterkte.

Steeds meer kabels zijn nodig voor de gigantische energievoorziening van nu en in de
toekomst.

Wij bieden aan flinke werkkrachten:

& een interessante werkkring bij de bedie-
ning van onze kabelmachines

. • >

•& een werkkring met uitstekende
arbeidsvoorwaarden

Schriftelijke, persoonlijke of telefonische aanmelding dagelijks ten kantore van de N.V.
Ticcntschc Kabelfabriek, Kwinkweerd te Lochem. Telefoon 05730 no. 2147

•fe Reiskosten worden vergoed.

•fa Voor hen. die in Necde of omgeving wonen, is vervoer per
auto mogelijk.

•fa Desgewenst kan later riante nieuwe woonruimte in Lochem
door ons beschikbaar worden gesteld.

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 8 t.m. 13 sept.

. in.iy<i:ijn - Boek- en kantoorboekhandel

ASBEST BOARD
(ETERNIT) afm. 120 x 250

l t.m. 5 stuks ƒ 8,04 per plaat
6 t.m. 12 stuks f 7,14 per plaat

13 t.m. 20 stuks ƒ 6,56 per plaat
31 t.m. 100 stuks ƒ 6,43 per plaat

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

In on:e njdeling winkel hebben wij plauts
voor een aktieve.

VERKOOPSTER

Inlichtingen dagelijks aan de :<iak
of na zeven uur Wilhclrninl. 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Door bijzondere omstandigheden kan de

a.s. zaterdag

niet
doorgaan

„'t WAPEN VAN VORDEN"
d'. P. Smit)

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snijworst
Hamkaas

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 35
1JÏP gram 60

gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 9

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes

Biefstuk

Rund-, kalfa- en varkensslagperij

Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Slank worden

Eet onze

"gr of j es"
puur volkorenbrood
we bakken het dagelijks voor u

BAKKERIJ

Nieuwstad - Telefoon 1384

Retexturingsbedrijf
..ACCURAAT"
Oldenzaal
September R in de maand
dus als speciale reklame
gedurende deze maand
WINTERJASSEN en
WIN TERM A N T ELS
chemisch reinigen voor
de HALVE PRIJS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

?y2% RENTE
Stukken è ƒ 1000,—.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE KIP
deze week ]/2 kg f 1,45

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrrjf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

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

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

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 7V2%-
Vraag prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
30 jaar tot max. 90%
van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Voor een eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente l

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig nieuwe
bouwmogelijkheden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorden:
W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Bouwfonds

WEGENS ENORM SUKSES GAAN WIJ DOOR MET:

BEHANG 3 HALEN 2 BETALEN

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Harmsen - Telefoon 1486

Litersfles koffiemelk van 171 voor 129

l HAANTJE 1000 gram van 340 voor 299
l blik CALIFORNIA KIPPESOEP van 118 voor 79
l pot PRUIMENJAM van 89 voor 76

2 kuipjes Wek margarine van 104 voor 79

l blik SPERZIEBONEN van 82 voor 69
200 gram BOEREN M ET WORST van 136 voor 99
/ flacon HARPOL van 165 voor 99

2 flessen appelsap van 108 voor 89

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

LEUK
om te,

PRETTIG
OJH te

De grote mode

r̂ GEBREIDE PAKKEN

# TUNIEKPAKKEN

• • ' Met kittige gebloemde blouse

& Met kettingaccessoires

# SPAANSE PANTALONS

r̂ VLOTTE
SPORTIEVE ROKKEN

Ga goed gekleed voor minder geld,

ga naar

waar u zo prettig winkelt

BAKKERSVAKANTIE

VANAF MAANDAG 8 SEPTEMBER TOT
EN MET MAANDAG 15 SEPTEMBER
IS GESLOTEN WEGENS VAKANTIE

BAKKERIJ HARTMAN

De werkende bakkerijen bezorgen normaal door, dus u kunt uw
brood bezorgd krijgen

De Vordense bakkers

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE V* VORDEN TELEFOON 05752-1208

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken



VOOR UW

Henk van Ark
Burg. Galléestraat 7 - V orde n - Tel. 1554

Wij GEVEN U GAARNE
DESKUNDIG ADVIES

Gevraagd:

werkster
voor 2 a 3 morgens per
voor schoonhouden van onze
kantoren.

N.V. Pluimveebedrijf

Boggelaar la, tel. 05752-1919

adidas
met cl o t^i bonden J.

'::

GEMS-VOORDEEL

wasautomaten
AEG volautomaat

van 825,- nu
599,-

Erres volautomaat AW 44
van 1029,- nu

779,-
Erres volautomaat AW 43a

van 1149,- nu
899,-

Philips volautomaat CC 1000
van 1699,- nu

1199,-
Erres „Tombomatic"
AUTOMATISCHE WASKOMBINATIE

van 1049,- nu
799,-

Erres „Ecomatic"
WASAUTOMAAT

van 849,- nu
598,-

Deze apparaten en nog vele an-
deren kunt u dagelijks zien in
onze winkel en showroom.

Vrijdagavond - koop-
avond

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

voetbal schoen ?ljW*
üer kampioenen ||ffgeclep.

Wapen- en sporthandel

Martens
teede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Garage kanteldeuren
Uit voorraad leverbaar

NU f 210,— PER STUK
exklusief BTW

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

TENT-EVANGELISATIE

De samenkomsten
gaan door
In tegenstelling met c/c adverten-
tie van vorige week zullen de

evangelisatiesamen-
komsten
D.V. toch doorgaan en wel van
dinsdag 2 scj^ t.m. zondag 7 sept.
elke avond^B) 8 uur in de ver-
warmde tent, standplaats op de
Bleek.

Sprekers zijn de evangelisten A. C. Bergsma
en L. Swaan uit

ALLEN HARTELIJK WELKOM

LUC. H : 17 Geen kollekte

Gezellig
zo'n autobus vol mensen

en dan een hele dag o/ meerdere dagen uit is ook goed voor u.

Geen kopzorgen, geen autoproblemen, maar laat uw reis geheel
verzorgen door de bekende GTW-chauffeur

HARREN UIT VOORST

GEZELSCHAPSREIZEN

SCHOOL- EN

PERSONEELSUITSTAPJES

BEJAARDENTOCHTEN

ENZ.

Geheel verzorgd met diner en:.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij de heer

HARREN - VOORST - TELEFOON 05758-334

o/ sigarcnmagazijn Eijerkamp te Vorden, telefoon 05752-1386

P.S. Ook buitenlandse reizen worden door ons verzorgd, een vereerde opdracht hebben
wij pas ontvangen voor een komplete reis naar Ierland, wel een bewijs dat men vertrou-
wen schenkt in onze reisprogramma's.

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDBL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenaeweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Voor goede
rijwiolreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAOTER

Te koop: G.o.h. A~o^B
haard, vijfjes. Insulinoe
laan 24, Vorden

Te koop: Een kolen ka-
chel f 20,- Beatrixlaan 2

DANLON
PAISITY-NYLONI
Nylons die Ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten.

PANTY-NYLONS

LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Te koop: Oliekachel met
buitentank, Het Hoge 70
Vorden, telefoon 1637

Donderdag

Lever 500 gram 1,50
Hamburgers 3 stuks 1,05
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag

Riblappen
Verse worst
Runderlappen

Voor de boterham

Pekelvlees
Zure zult
Boterhamworst
Kookworst

500 gram 3,98

500 gram 2,60

500 gram 2,75

150 gram 0,93

150 gram 0,66

150 gram 0,60

150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij
_._ ^,^ __ __

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

SCHOOLSCHOENEN
NU DE GROOTSTE KEUS IN
ALLE MODELLEN O.A.
PEDRO

Wullink
Onbetwist, clè schoenenspecialist

Gevraagd: Een meisje in
c/c huishouding voor 2
dagen per week of enkele
morgens. Te bevragen
bureau Contact

Te koop: Jongensfiets l
t o t 9 jaar. Zents, D 151
Vorden

Profijt
AANBIEDING

Melitta
koffiekan

Hittebestendige glazen
kan met snclfiltcr.
Inhoud één liter.

Genoeg voor wel 6 tot
8 koppen koffie

profijtaan-
bieding
f 8,25

Gems Vorden
Dorpsstraat

Te koop: Bruidsjapon
maat 40 voor een derde
van de prijs. Fresiaweg 6
Zelhem, tel. 08342-1985

Familiedrukwerk?

Natuurlijk van
Drukkerij Wee vers!

INSCHRIJVING
DANSLES

VOOR GEHUWDEN
EN VERLOOFDEN

,r.s. zaterdag van 7 tot <S' / / .

zaal Schoenaker
verder dagelijks t1 m 15 sept.

DANSSCHOOL
HOUTMAN

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!


