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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 21 SEPTEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur ds. Jeroense uit Silvolde

Gereformeerde kerk
O uur ds. A. Trapman uit Velp

19.00 uur ds. W. Jeroense uit Silvolde In te rke r -
kelijke Jeugddienst in de Herv. kerk

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 zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

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

Geboren: Elisabeth Wendelina, dochter van J.
Harmsen en G. H. van der Vegt.
Gehuwd: D. C. Droppers en G. H. Winkel; C.
Schouten en G. Hoekman; G. D. Nijenhuis en G.
H. Stegeman; R. A. C. Huizinga en A. H. Stapper.

Volksfeesten te Linde
Het meer dan een eeuw oude volksfeest in Linde
dat tot een der grootste uit de omgeving kan wor-
den gerekend, zal dit jaar op vrijdag 26 en zater-
dag 27 september plaatshebben. Het is dan voor
de 103e maal dat de ingezetenen uit deze buurt-
sdhap hun volksfeest vieren.
Vrijdagavond wordt het feest ingezet met een blij-
spel van de Drentse Vereniging uit Zutphen „Un-
der iegen Volk" met 'het toneelstuk „Volledig
Pension".
Zaterdag 27 september wordt dan het eigenlijke
volksfeest gehouden. Om de spelen in de middag
wat te ontlasten begint men 's morgens al. 's Mid-
dags zal de voorzitter van het feestkomité, de heer
H. Havekes, de officiële opening verrichten waana
de heer F. Lichtenberg het vaandel zal zwaaien.
Hierna beginnen de volks- en kinderspelen.
Men hoopt dat de lijstkollekte, die binnenkort zal
worden gehouden, een mooi resultaat mag opleve-
ren. Juist hierdoor is men ieder jaar in staat om
het feest te organiseren.
(Zie advertentie in dit nummer.)

Oriënteringsrit buurtver. Delden
Zaterdagavond hield de buurtvereniging Delden
een oriënteringsrit waaraan door een flink aantal
personen werd deelgenomen. De rit was uitgezet
door de heer B. Regelink die daarbij werd geassi-
steerd door de heer G. Verstege. De totale lengte
bedroeg ca 40 kilometer. De rit voerde de deelne-
mers geheel door de omgeving van Vorden. Start
en finish waren 'bij café „'t Zwaantje" waar de
voorzitter, de heer M. Gotink, na afloop de prijzen
uitreikte.
De eerste prijs werd gewonnen door de heer D.
Beek; 2. G. Gosselink; 3. H. Groot Roessink; 4. D.
Brummelman; 5. H. Broekgaarden; 6. B. Horstink;
7. A. Versteege; de poedelprijs werd gewonnen
door de heer A. Boers.

,De Graafschaprijders"

Zaterdag 4 oktober wordt de jaarlijkse Oost-Gél-
derlandrit gehouden die wordt georganiseerd door
de motorclubs Harfsen, Vorden, Lochem en Hen-
gelo Gld. Ditmaal zijn de start en finish van deze
rit in Lochem. terwijl in Hengelo Gld een rustpauze
wordt gehouden.

Het bestuur van de Vordense motorclub ,,De
Graafschaprijders" heeft bekend gemaakt dat de
oriënteringsrit die aanvankelijk op zondag 14 sep-
tember zou worden gehouden, is uitgesteld tot
zondag 28 september. De rit die de deelnemers
geheel door de omgeving van Vorden zal voeren,
wordt uitgezet door de heren Wolsheimer en Klein
Brinke.

Zilveren jubileum bij brandweer

„Mijnheer de kommandant, heren leden wn de
Vrijwillige Brandweer van Vorden.
Het behoort gelukkig tot de uitzonderingen, dat er
in Vorden een grote bran|^tbreekt. In de tijd dat
ik in Vorden burgemeesteTRen, zijn er twee grote
branden geweest, nl. die bij Schoenaker in de Kra-
nenburg en deze winter die bij de Wientjesvoort.
Verder zijn er in de loop der jaren een aantal boer-
derijbranden en een aantal minder ernstige bran-
den geweest.

Wanneer de brandweersirene gaat loeien, bent u
in no time bij de brandweergarage en snelt naar
het bedreigde punt, om, ieder in zijn funktie, de
brand zo snel en zo deskundig mogelijk te blus-
sen. Helaas is het de laatste tijd voorgekomen dat
er vals alarm werd gegeven. Ik denk hier aan de
„brand" bij de „Witte Oliphant" en een jaar ge-
leden in Delden. Onnodig u te zeggen, dat ik
zoiets ten sterkste afkeur. Het is helaas, sinds de
automatisering van de telefoon, uiterst moeilijk om
er achter te komen wie de dader is van deze flauwe
grap.

Het gemeentebestuur is u zeer erkentelijk, dat u
bijna iedere maand, hetzij aan een „natte" oefening
waarbij het materiaal wordt beproefd, hetzij aan
een „droge" waarbij de blustheorie wordt behan-
deld, deelneemt. Zodoende blijft uw korps volko-
men voor zijn taak berekend. Bovendien staat u
nacht en dag, geheel vrijwillig, klaar om een uit-
slaande brand te blussen, een daad van burgerzin
waarvoor de Vordense ingezetenen u zeer erken-
telijk zijn.

Dat ik hier vanavond in uw m i d d e n h
speciale reden. Twee leden van uw korps te weten
de heren Lettink en Kamperman, herdenken nl. dit
jaar hun zilveren jubilj^k bij de brandweer. He-
ren, u bent beiden lólGKjustus 1944 toegetreden
tot de Vordense brandweer. De heer Lettink is
sedert de bevrijding in 1945 onder-kommandant
geweest. U had eerst de rang van brandmeester
en per l januari 1968 werd u bevorderd tot brand-
meester Ie klas. De heer Kamperman was tot l no-
vember 1961 brandwacht en sedertdien hoofd-
brandwacht. Beide heren herdachten hun 12^-
jarig jubileum op 16 februari 1957 en vandaag
herdenkt u beiden uw zilveren jubileum.

Namens het gemeentebestuur betuig ik u mijn hul-
de voor de wijze waarop u zich, op vrijwillige ba-
sis, van uw uiterst nuttige taak 25 jaar lang heeft
gekweten. Namens het gemeentebestuur mag ik u
hierbij het ereteken van de Koninklijke Neder-
landse Brandweervereniging en de Nederlandse
Vereniging van Brandweerkommandanten, voor
25-jarige trouwe dienst opspelden, u de daarbij
behorende oorkonde overhandigen en u als eerste
hartelijk gelukwensen met uw zilveren jubileum
en met deze welverdiende onderscheiding.

Mijnheer Van den Broek, ook u hartelijk gefelici-
teerd, ik hoop dat beide heren uw korps nog tot
hun pensionering tot grote steun zullen zijn."

Vorden, 11 september 1969.

Burgemeester Van Arkel.

Hoogste naastenliefde
Maandag 22 september a.s. wordt de jaarli jkse
bloedafname-avond gehouden in de Bijzondere La-
gere Landbouwschool. Alle leden van het komité
„Bloedplasma" kunnen dan een daad stellen van
de hoogste menselijke waarde.

Dit bloed, waarvan er veel nodig is', wordt ver-
werkt tot plasma, waarmee het Nederlandsche
Roode Kruis onschatbare diensten bewijst aan de
ziekenhuizen en dus aan de lijdende mensheid.
Laten de autorijders zich goed realiseren, dat bij
een ernstig verkeersongeval veelal bloedtransfusie
wordt toegepast. En dus?

EHBO-ers, staat u er wel eens bij stil, dat u elk
jaar eerste hulp kunt verlenen door te verschijnen
op de afname-avond?

Ik kom! Het komité verwacht alle 400 „oude" le-
den en de 146 nieuwe donors zonder uitzondering.
Onze aktie voor nieuwe donors is een sukses ge-
worden. Oprechte dank.

Ook is het mogelijk u als donor te melden nl
maandagavond 22 septeber in de landbouwschool
te verschijnen.

(Zie advertentie in dit n u m m e r . )

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

KOMT U OOK IN DE

INTERKERKELIJKE

JEUGDDIENST?

Diplomazwemmen
Zaterdagmorgen werd in het zwembad „In de
Dennen" voor de laatste keer in deze zomer diplo
mazwemmen gehouden. Badmeester Verstoep, ge-
assisteerd door mej. T. Oonk, had deze morgen
alle reden tot lachen, want alle 76 door hun „klaar-
gestoomde" kandidaten behaalden het diploma t.w.
42 het diploma A terwijl 34 jongelui met sukses
voor het diploma B te water gingen. De examens
werden afgenomen door mej. T. Oonk en de heren
J. Verstoep en T. Beek. De KNZB-official de heer
G. Aalbers, had uiteindelijk het laatste woord; hij
behoefde evenwel niemand af te wijzen.

Zwembad gesloten
Zaterdagavond om 18.00 uur werd het zwembad
,,ln de Dennen" te Vorden gesloten en gaat het
badpersoneel met vakantie. Een welverdiende va-
kantie zouden we mogen opmerken, want bij de
vele zomerse dagen was er van vroeg tot laat veel
werk aan de winkel. Meer dan 175.000 personen
hebben het bad deze zomer bezocht. Hierbij zijn
dan niet begrepen de kinderen die wekelijks in
schoolverband een duik kwamen nemen. Daar-
naast waren er de vele wedstrijden die de Vor-
dense zwem- en poloclub deze zomer speelde.

Medo had gunstig boekjaar
De coöp. werktuigenvereniging Medo G.A. te Lin-
de heeft het afgelopen boekjaar bijzonder goed ge-
draaid. Niet alleen de omzet steeg met grote spron-
gen in vergelijking met verleden jaar, maar doordat
de leden-gebruikers veelvuldig gebruik maakten
van de werktuigen-machines, kwam er een flink
overschot uit de bus nl. f 25.047,—. Door het
steeds op tijd vervangen van oude machines die
niet meer rendabel zijn, en een redelijke aanpassing
aan de tarieven, is gebleken dat de Medo volledig
aan de eisen van deze tijd voldoet.

Dit waren enkele van de belangrijkste resultaten
die de leden van de vereniging op hun algemene
vergadering in zaal ,,'t Wapen van 't Medler werd
meegedeeld. Voorzitter A. F. J. Waarle kon een
flink aantal leden verwelkomen, tevens de heer
Daatselaar, vertegenwoordiger van het boekhoud-
bureau van de ABTB te Groenlo.

Na de notulen van de heer Pelgrum, die onveran-
derd werden goedgekeurd, werd het woord gege-
ven aan de heer Daatselaar. Deze deelde mee dat
het afgelopen boekjaar gunstig was geweest. Hij
behandelde vervolgens de resultatenrekening, gaf
toelichtingen hierop en voorts een rekapitulatie van
het kasboek, overzicht der duurzame aktiva en
werk- en verdelingskostcn.

Na een hartel i jk dankwoord van de voorzitter,
bracht de kontrolekommissie bij monde van de
heer A. G. Schotman een goedkeurend verslag
uit omtrent de boeken en bescheiden van boekhou-
der-administrateur F. H. Bouwmeester.

Bij de bestuursverkiezing werden de beide a f t r e -
dende heren A. F. J. Waarle en J. A. Koning
met algemene stemmen herkozen. In de raad van

l i t was de heer A. Knoef statutair niet her-
aar; in zijn plaats werd gekozen de heer H.

M. A. He lmink . De voorzitter dankte de heer
Knoef, die vele jaren goed en prettig met bestuur
en koimnissieleden had samengewerkt.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Vurnif l> september dinsdagavond* bridge-
club in hotel Bakker

17 sept. Fietstocht Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen
Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
Bloemententoonstel. Nutsfloralia
Bloemententoonstel. Nutsfloralia
Interkerkelijke Jeugddienst in de
Herv. kerk te Vorden
Bloedafname Rode Kruis in de
Landbouwschool
Vredesavond belegd door de
plaatselijke kerken in de zaal van
,,'t Wapen van Vorden"
Herv. Vrouwengr. Wildenborch
Dropping buurtver. Julianalaan
Volksfeest Linde
Volksfeest Linde
Sociëteit voor bejaarden 's mid-
dags in hotel ,,De Zon"
Herv. Vrouwengroep Linde
Eerste Nutsavond lezing door ma-
joor Bosshardt Leger des Heils
Openingsavond Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Bejaafdenkring 14.15 u. Nutsgeb.

Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
Lezing Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen

1 okt.

2 okt.
16 okt.
22 okt.

30 okt.
l nov.

7 nov.

Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
Uitvoering chr. muziekvereniging
Sursum Corda
Jaarlijkse feestavond b u u r t v e r e n i
ging Julianalaan in hotel Bloemen-
daal

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

Ned. Bond van Plattelandsvr.
In het kader van uitwisseling van de leden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen brachten een
47-tal dames van de afdeling Westerbork (D) een
bezoek aan de afdeling Vorden.

In de morgenuren werd een bezoek gebracht aan
Bronkhorst met enige bestuursleden van de afde-
ling Vorden (bezichtiging van de kapel en de kaas-
makerij a ldaar) . Hierna vertrok men per bus naar
de buurtschap Linde waar bij café Van Asselt de
lunch werd gebruikt.

Onder leiding van mevrouw Van Arkel werden
enige kastelen bezocht, waarbij de tuinen van Den
Bramel en De Wiersse onder de loupe werden ge-
nomen, welke tocht zeer in de smaak viel. De thee
werd gedronken op het terras van het zwembad
,,In de Dennen". Het diner vond plaats met leden
van de afdeling Vorden in ,,'t Wapen van Vorden"
waarna een kort ontspanningsprogramma volgde.

Tegen half negen werd op hartelijke wijze afscheid
genomen van de damesgasten. Mede door het
mooie weer was het een geslaagde uitwisseling
tussen beide afdelingen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

De kinderen zijn er
dol op

Jampot

CHOC. PASTA

slechts

89

Diverse smaken

TEO PUDDINGSAUS

2 flesjes voor

109

Plastic bus

BLEEKWATER

49

elke 2e f lacon

39

Montalia Italiaanse

VERMOUTH

grote fles nu

Droogkokende

SIAMRIJST

500 gram

79

Bij ƒ 5,- aan bood-

schappen l pak

HEERL. KOEKEN

voor

69

Heerl. gekruid

SPECULAAS

pak plm 250 g

69

Liebig

AROMA

grote flacon

49

Bruintje beer

BISKWIE

250 gram

Heerlijke

PINDA-
ROTS J ES

200 gram

89

IM.CHOCO

LAAD J ES

200 gram

89

10 KOETJES-
REPEN

voor

89

Grote zak

ENGELS
DROP

Plastic flacon

SLAOLIE

van 132 voor

115

275 gram

LUXE MEL.

lekker snoepje

voor

89

GROTE POT

Nescafe
200 gram

NORMAAL 7,05

GELDERSE SCHIJVEN

HA^IEEVLEES

HAMBURGERS

RUNDERLAPPEN

3 stuks

«178
98

300 gram

3 stuks

500 gram

MALSE RIBLAPPEN

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

SNIJWORST

TONGEWORST

LEVER

GEKOOKTE GELDERSE
AAN STUK

500 gram

nu 218
150 gram 97

150 gram 89

100 gram 89

200 gram 98

DIVERSE SMAKEN

Soep in blik
ERWTEN - GROENTE - KIP - TOMAAT

per blik 98

ELK 2e BLIK

Bij ƒ 10,- aan

boodschappen

l pak taai-taai

geheel

GRATIS

Jampot ZIL-
VERUITJES

plus
jampot AU-
GURKEN

samen

149

2 zakjes

VRUCHTEN

GRIES

deze week

slechts

105

Voor elke

groente- of

fruitklant

l blik APPEL-
MOES voor

59

Tanner

SHERRY

van 450 voor

Jampot

KNAKWORST

van 115 voor

98

LIMONADE-
SIROOP

framboos of
sinaasappel

per fles

HAARVER-
STEVIGER

3 flesjes

nu slechts

79

UNOX KEURPAK

Rookworst
NU MET FORSE KORTING

250 GRAM NU 1.39

350 GRAM NU , ,.69

Zoute pinda's
GROTE BAAL

500 GRAM SLECHTS

1.49

KOOPMANS PITAH

GROOTVERPAKKING

Hondebrood
5 kg VAN 850 VOOR

7.95

(buut
GROTE BLOEMKOOL

BANANEN

HANDPEREN

HARDE UIEN
PANKLARE RODE KOOL

voor 119

heel kilo 89

2 kg 98

r/2 kg 59
500 gram 29

GESCHRAPTE WORTELTJES
500 gram 29



Hartelijk dank voor de
belangstelling, die 22 au-
gustus is betoond bij ons
huwelij'k. Wij 'hebben dit
zeer op prijs gesteld.

J. Lettink
G. Lettink-

Valkeman
Vorden, september 1969
E 15a

Hierbij betuigen wij aan
allen die op enigerlei wij-
ze hun deelneming heb-
ben betoond na het over-
lijden van onze lieve
vrouw, moeder, groot- en
overgrootmoeder

Heintje
Gosselink-Bijenhof

onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
Fam. Gosselink

Vorden, september 1969
Raadhuisstraat 27

NUTSFLORALIA
Denkt u er aan de bloe-
mententoonstelling op
vrijdag 19 en zaterdag 20
september te bezoeken.
Het is zeiker de moeite
waard.

IN TERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

op zondag 21 sep-
tember om 19.00
uur in de H er v.
kerk te Vorden

Te koop: Zeer mooie
bruidsjapon maat 40, niet
in Vorden gedragen.
Het Wiemelink 61, Vor-
den

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

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

In alle gevallen blrjft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswfjk
Zelhem, tel. 08344-414

Te koop: 3-pits Ivoor
gaskomfoor (aardgas).
De Bongerd 24

Te koop: l jonge glad ha-
rige dwergpinscher.
A. Smallegoor, De Haar
26 plan Boorik Vorden

Jonge vrouw zoekt werk
in de huishouding voor
enige 'hele of halve dagen
per week. "Wil'helmina-
laan 7, telefoon 1335

Te koop: Goede, moder-
ne kolcnkonvektor f 25,-
B. v. Hackfortweg 15 te
Vorden

IN TERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

op zondag 21 sep-
tember om 19.00
uur in de Herv.
kerk te Vorden

Te koop: 2 kozijnen met
ramen. D. B. Eskes,
Kerkhoflaan 7

Te koop: G.o.h. Fiat 1800
bouwjaar 1962. Telefoon
05755-494 na 18.30 uur

Te koop: \Vasmachine
met verwarming, centri-
fuge en melkrck. Zents,
C 120, Vorden

Welk meisje wil ons hel-
pen in de winkel. 15 jaar
kan met een auto meerij-
den. 5-daagse werkweek.
En l meisje voor dins-
dags, donderdags en za-
terdags.
Bakkerij H. Willeinsen,
Eefde, tel. 05750-2535

NUTSFLORALIA
Doe eens een nieuw idee
op, op onze bloementen-
toonstelling. Er is voor
elk wat wils.

C. J. HOOGENDOORN
en
G. H. DE ROODE

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op vrijdag 26 september a.s. om
14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur door
de weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen
in de Hervormde kerk te Vorden.

Capelle a. d. IJsscl, 's-Gravenweg 299
Vorden, Raadhuisstraat 3
september 1969

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel |
Bakker te Vorden.

Toekomstig adres: Wiekslag 808,
Capelle a. d. IJssel.

omcK^

A. DE JONGE
en

H. DE JON GE-W ESTERHOF

hopen samen met hun kinderen op zater-
dag 27 september hun vijfentwintigste
trouwdag feestelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, september 1969
Ruurloseweg 37

Mini-
pantynylons

moet u aantrekken om te ervaren
hoe mooi en rimpelloos ze sluiten.

De voordelen:

weg lengteprobleem

weg rimpels bij enkel
en knie

passend voor ieder
beentype

in miniverpakking die
past in iedere tas

en de prijs . . .

f2,50
Haal ze bij

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

KOLLEKTE
RECLASSERING

periode 22 september t.m. 4 okt.

humaan - sociaal
charitatief

Naastenliefde stemt altijd tot te-
vredenheid en maakt een mens
steeds innerlij'k rijker.

Kollektanten, wij rekenen op u.

Het plaatselijk komité:

H. Folmer, Nieuwstad 44 n, tel. 1563, voor-
zitter; mevr. M. v. d. Heide-v, d. Ploeg, se-
kretaresse; H. J. Radstake, Schoolstraat 15,
penningmeester; mej. T. Meinen; H. W. Of-
fereins; Chr. van Ooyen; B. Bargeman, C
93; H. Beumer, E 42; F. H. Bouwmeester,
E 101; W. H. J. Kornegoor, C 39; J. A.
Overbeek, D 130 a; E. Pardijs, D 40 a; W.
Steenblik, B 59.

Heden overleed in het St. Walburgis-rieken-
huis te Zutphen, na een geduldig gedragen
lijden, voorzien van de H. Sacramenten der
Zieken, onze geliefde vrouw, moeder en oma

JOHANNA BERENDINA BESSELINK
echtgenote van Jöhannus Antonius Bleumink

in de ouderdom van 58 jaar.

J. A. Bleumink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 14 september 1969
Kerkhoflaan D 4

De uitvaartdienst zal plaatshebben in de
Christus Koningkerk te Vorden op donder-
dag 18 september om 10.30 uur, waarna de
begrafenis op het R.K. kerkhof te Kranen-
burg, Vorden zal plaatshebben.

Voor haar zielerust zal er woensdagavond
om 19.30 uur een H. Mis worden opgedra-
gen in de Christus Koningkerk te Vorden.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren
in zaal Schoenaker te Kranenburg, Vorden.

BEJAARDENGYMNASTIEK
GROENE KRUIS

Onder leiding van mevr. Braam
start de nieuwe cursus bejaarden-
gymnastiek weer op dinsdag 23
september a.s. van 10.00 tot 11.00
uur in het wijkgebouw Groene
Kruis.

Nadere inlichtingen bij de heer F. J. Spijker
Ruurloseweg 17, telefoon 1696

Bezoekt vrijdag 26 en
zaterdag 27 sept. a.s.
het grote

VOLKSFEEST
te Linde

bij café Van Asselt

Vrijdag 26 september
19.30 uur in de grote feesttent
optreden van de Drentse Vereni-
ging ,,Under iegen volk" uit Zut-
phe.n met het blijspel

„Volledig pension"

Zaterdag 27 september
9.30 uur vogel, schijfschieten rn
geluksbaan.
13.00 uur openin>g door de voor-
zitter.

13.00-18.00 uur gratis draaien
voor a'lle schoolgaande kinderen.

13.30 uur aanvang volks- en kin-
derspelen: dogcarrijdcn voor da-
mes, docltrappen voor dames,
kruiwagenrace (dames en heren),
ballonschieten, korfballen voor
dames en heren (gehele dag).

17.00 uur prijsuitreiking door de
edelachtbare heer burgemeester
A. E. van Arkel, waarna vendel-
zwaaien.

's AVONDS GROOT
DANSFESTIJN MET
„SWINING STARS"

Ons café-restaurant
is van 28 september t.m. 5 oktober
wegens vakantie

gesloten
Afspraken voor onze zaal

gaan normaal door

Slijterij blijft geopend.

„'T WAPEN VAN VORDEN"
F. P. Smit

CHROOM

kinderstoelen
deze week ƒ 39,75

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL.05752-1514

fflotrac n.v. - Zutphen
Vraagt voor haar afdeling boekhouding voor
indiensttreding per l november a. s.

een accurate
medewerker
Voor het vervullen van deze funktic is het praktijk'
diploma boekhouden vereist, terwijl typcdiploma
tot aanbeveling strekt.

Leeftijd ca 22 j<i,ir

Wij bieden een aktieve mcdcirerker een a/
lende funktie tegen een aantrekkelijk salaris en
goede sociale voorwaarden.

Sollicitaties, welke diskreet :ullen trorden behandeld en voor:ien
dienen te zijn van een recente pasfoto, worden gaarne ingewacht
op ons adres: Pollaan 49.

Sterk verlaagde prijzen

Husqvarna
Zweedse
kwaliteit
altijd vooraan!
Husqvarna — een klasse van
wereldformaat.
Een begrip voor kwaliteit,
betrouwbaarheid en prestaties.
Bij motorcross-races en bij het
naaien.

PAARDEN- EN
ENTERMARKT

Sint Michielsmarkt op woensdag 24 SEP-
TEMBER te Hengelo Gld.

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden.

Tijdens de markt Entcrkeuring
van de afd. Gelderland van het
Nederlandse Trekpaard.

ƒ 150,— GRATIS AAN PRIJZEN

Van 10 tot 11 uur worden waardebonnen uit-
gegeven welke uitsluitend op de markt be-
steed mogen worden.

Husqvarna, de moderne
naaimachine uit Zweden,
is verkrijgbaar bij:

Fa Borgonjen
Kerkstraat 13 Vorden
Telefoon 1385

Nooit kunnen denken dat
er op de bloemententoon-
stelling van
NUTSFLORALIA
zoveel moois te zien was.
Tot kijk op vrijdag 19 en
zaterdag 20 september.

VOORAL UW

UW REDDEND BLOED
Maandagavond 22 september a.s.
bloedafname-avond voor het
N cd. Roode Kruis in de Bijz. La-
gere Landbouwschool aan de
Hengeloscwcg.

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden.
Zij, die onverhoopt geen oproep ontvingen,
worden toch verwacht.

Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00
uur. Laatste groep om plm. 21.30 uur.

Bij verhindering op aangegeven tijd op op-
roepkaart kunt u op een willekeurig tijdstip
komen tussen bovenaangegeven uren.

Nieuwe donoren kunnen zic'h alsnog opgeven
bij de leden van het komité „Bloedplasma".

Voorzitter H. Folmer, Nieuwstad 44 n, tel.
1563. Sekretaris W. ter Haar, H. K. van
Gelreweg 3.

N.B. Denkt u er aan zegelkaart
en oproepkaart mee te brengen.

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds docltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

Wegens familiefeest vrijdag na 18.00 uur

gesloten
Schildersbedrijf

UITERWEERD
Ruurloseweg

l doos Spar theebuiltjes 69

l pakSPAR THEE 69
100 gram LEVER 81

l potje POEDERKOFFIE ... 98

2 paar nylons van 396 voor 159

/ blik SPERZIEBONEN 69

150 gram BONBONS 98

3 tubes Prodcnt TANDPASTA van 330 voor 220

/ ;uk a 500 gram MELK HAGELSLAG 159

I zak a 500 gram PUUR HAGELSLAG . . 739

200 gram snïjworst 99

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281



Retexturingsbedrij f
„ACCURAAT"
Oldenzaal
September R in de maand
dus als speciale reklame
gedurende deze maand
WINTERJASSEN en
WINTERMANTELS
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

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

op zondag 21 sep-
tember om 19.00
uur in de Herv.
kerk te Vorden

100 liter. Kompleet
met lic'htnetmotor.

slecihts ƒ 380,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen, tel. 1486

SPECIALE AANBIEDING

polyether
matrassen
14 cm dik

80 x 190 cm nu ƒ 69,—

90 x 190 cm nu f 79 —

120 x 190 cm nu ƒ 98,—

130 x 190 cm nu ƒ 110,—

Uu' zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

Vordense Winkeliersver.
en leden der

KNMB afdeling Vorden

LEZING

OP DINSDAG 23 SEPTEM-
BER OM 20.00 UUR IN „T
WAPEN VAN VORDEN"
(F. P. Smit).

Door de heer J. W. van de Vijver
ad j. direkteur van het adviesbu-
reau voor zaakoverdrachten.

Onderwerp: Fiscale en juridische
aspcktcn bij bedrijfsopvolging,
vererving, overdracht van bedrij-
ven en oprichting N.V.

Bezoek deze vergadering, ook u hebt te ma-
ken met diverse problemen. Er is tevens ge-
legenheid tot het stellen van vragen.

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragtar
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

De ideale toepassing voor daken en wanden van industrieloodsen, landbouw-
loodsen, kippenhokken, varkenshokken, fietsenstallingen enz. Uitstekend ge-
schikt voor belegging over bestaande daken (bv. riet enz . ) .

Hoog isolerend, geluiddempend, volkomen rotvrij, bestand tegen weersinvloe-
den, zuren, industriële afvalgassen enz., geweldig soepel, kunnen niet scheuren
of barsten, laten zich gemakkelijk buigen voor boogvormige overkappingen,
oersterk, snel aan te brengen zonder speciaal gereedschap. Vanaf f 7,65 per
plaat exkl. BTW, afin. 92 x 200 cm.

Verder HET adres voor alle bouwmaterialen en hout.

Alle maten nieuw Zweeds vuren balk- en plankhout, ruw en geschaafd.

Speciale aanbieding: l duirns geploegd en geschaafd met lichte waan, nu f 5,90
per vierkante meter exkl. BT\V.

Een ongekend grote keuze. Alles direkt uit voorraad leverbaar. Levering uit-
sluitend a kontant.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - VORDEN - TELEFOON 05752-HM,

modern

oud Hollands

klassiek

Het scheppen van een sfeervol interieur vraagt meer c/./;/ een vloer-
bedekking leggen of een eethoek plaatsen, een goede inrichting
vraagt om een

deskundig advies
Uw wensen worden verwerkt in een door ons gratis verzorgd, volle-
dig verantwoord interieurplan.

U woont en leeft in een smaakvol ingericht huis.

Onze service zorgt er tevens voor dat u met een gerust hart kunt
zeggen:

Het adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL (05752) 13 14

MEVROUW

16 oktober a.s. is de

SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE
in onze zaak de hele dag bezet.

Wij hebben haar nu ook voor
vrijdag 17 oktober a.s. besproken.

HEBT U INTERESSE VOOR EEN

schoonheidsbehandeling
a f 12,50

inhoudende:

epileren
gezichtsmasage
masker
make-up.

Ontharen a f 2,50

Bel telefoon 1301
of maak een afspraak in onze zaak

DROGISTERU wDe Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

VREDESAVOND 1969

Donderdag^| september in zaal
,,'t Wapen «m Vorden", aanvang
8 uur.

Spreker: ds. Koetsier uit Nuns-
peet.

Belegd door de gezamenlijke kerken te Vor-
den-Kranenburg.

Lees ook de Vredeskrant . . EN KOM !

EHBO AFD. VORDEN

Bij volil^^le deelname hopen wij
dit seizoen weer met een

NIEUWE CURSUS
te heginnen.

Opgave en inlichtingen h i j :

MEVROUW TE S LA A
Schoolstraat 11 - Telefoon 1297

MUZIEK VERENIGING

Concordia
vraagt:

leerlingen
voor diverse instrumenten.

Opgave bij:

J. L. Smit, Raadhuisstraat

G. Meijer, Dr. Lulofsweg

H. Gerritsen, Storm v. 's Gravcnzandestr. 17

RUTILIUS VOETBALSCHOENEN

vanaf f 17,50

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SPECIALE AANBIEDING

100 / nylon zelfklevende

PLAK-
TEGELS
diverse kleuren

5 jaar garantie

tegels 40 x 40 cm

per stuk f2,75
Zeer geschikt om zelf te leggen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

OOK DE PRIJS GEEFT U
GÉÉN KOUD BAD!

Dit is een uitstekend drogende bad-
handdoek van 50 x 90 cm in jacquard
geweven bloemmotief, keus uit diver-
se pasteltinten. Samen met bijpas-
send washandje . . . Q QK
(ja, u leest goed) f O.Uu

Adverteren doet verkopen

op zondagavond 21 september om
19.00 uur in de Hervormde kerk.

INI ÏRKERKE IKE
EUGDDIIENST

Voorganger:
c/.s. feroense, Geref . pred. te Sil-
volde m. m. v. het Interkerkelijk
Jcngdkoor.

Organist: A. de Vries

Thema:
„Zijn er christenen aan boord?

H. LUTH
i

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Zondagmiddag 21 september om
14.30 uur
kompetitiewedstrijd

Vorden II

Eibergse Boys II



/.S' scptcmhcr

Tweede biad Contact
31e jaargang no. 25

PvdA besprak werkschema's
De PvdA afdeling Vorden hield dezer dagen haar
eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe seizoen,
welke zic'h in een goede belangstelling mocht ver-
heugen.
Daar het komende voorjaar de verkiezingen voor
de Provinciale Staten (18 maart) en die voor de
gemeenteraden (3 juni ) gehouden zullen worden,
werden de werksdhema's hiervoor besproken.

Mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg zal door de af-
deling Vorden kandidaat gesteld worden voor de
Provinciale Statenverkiezingen, waartoe zij zich
bereid verklaarde. Op initiatief van de heer Koer-
selman jr zal de afdeling Vorden een proef nemen
met informatiezittingen. Daarbij zullen raadsleden
met eventueel bestuursleden een soort spreekuur
houden waar de inwoners van Vorden inlichtingen
kunnen inwinnen betreffende minder bekende re-
gelingen op sociaal gebied, gemeentelijke verorde-
ningen etc. Kan het informatiebureau geen direkt
antwoord geven, dan zal er zo spoedig mogelijk
deskundig advies voor de betrokkene worden in-
gewonnen.

heer Albers verzodht trachten te komen tot
een betere bochtbeveiliging van de Almenseweg
bij kasteel Den Bramel. De heer Harwig vestigde
de aandacht op de gevaarlij'ke kruisingen die in
plan Boonk ontstaan zijn nu Het Jebbirik is open-
gesteld. Ook zou hij graag meer parkeerstroken
willen daar het steeds toenemende aantal autobe-
zitters beide zijden van de straten gebruikt om de
auto's te parkeren, waardoor een normaal gebruik
van de weg onmogelijk begint te worden.

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot, de heer W. Norde, be-
haalde aan de Landbouw Hogeschool te Wage-
ningen het ingenieursdiploma (cum laude) richting
levensmiddelentechnologie.

FAUTEUILS
vanaf f 79,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Ned. Chr. Vrouwenbond

Met een causerie over het onderwerp: ,.Waarheid
aan het ziekbed" opende ds. Noordergraaf uit Ede
als eerste spreker het winterseizoen van de afdeling
Vorden van de Ned. Ghr. Vrouwenbond.
Na door presidente mevrouw Berenpas-v, d. Kamp
te zijn welkom geheten, begon spreker met te zeg-
gen dat vroeger een ziekte als straf op de zonde
gold. Dit kan, volgens spreker, onmogelijk Gods
bedoeling zijn, daar Hij ziekte kan gebruiken tot
loutering en inzicht. Het is bijbels tegen de ziekte
te strijden maar wij moeten ook berusten in Gods
plan over ons. Wie in Jezus gelooft, heeft een basis
over sterven te spreken en zal in liefde tot de naas-
te met wijsheid het goede ogenblik afwachten om
de juiste woorden te spreken.

Spreker kreeg na de pauze verschillende vragen te
beantwoorden hetgeen hij op voortreffelijke wijze
deed.
Vervolgens volgde het vaststellen van het huis-
houdelijk gedeelte en het a.s. winterprogramma dat
er als volgt uitziet. Voor de maand oktober a.s.
een spreker over het onderwerp: ,,Bescherming van
kinderen tegen zedenmisdrijven" waarbij ook de
echtgenoten van de dames worden uitgoendigd.

Voor de maand november a.s. volgt het onderwerp:
„Gemengd huwelijk". In de maand jnauari a.s. een
boekbespreking over: „Volwassen mensen huilen
niet" van Wil den Hollander. ,,De vrouw en de
toekomst" met kleurenfilm van het Koninklijk Huis
volgt in februari, terwijl in maart a.s. „Reis naar
Suriname" met film „Gegrepen" op het programma
staat. Met een „Krimineel allerlei" vindt in mei
de sluiting plaats van dit seizoen.

Nationale Reclassering
Reclasseren is het voorkomen van kriminaliteit of
het terugvallen daarin. Wat is de bedoeling van
reclassering?
I V bedoeling is, dat een man of vrouw, die z i jn
of haar straf heeft ondergaan, weer wordt opge-
nomen in de gemeensdhap; dat zij weer geholpen
worden aan werk.
Voor de reclassering is geld nodig. Maar even no-
dig - en helaas niet voor geld te koop - is een ver-
betering van het denkklimaat ten opzichte van
mensen wier straf voorbij is. Voorbij! Voorbij?
Wat doet de reclassering?

a. Voorlichting: jaarlijks worden 12000 voorlich-
tingsrapporten uitgebracht aan de justitie.

b. Hulpverlening: permanent hebben ongeveer
20.000 voorwaardelijk veroordeelden en ex-
gevangenen kontakt met de redlasseringsin-
stellingen. Het helpen bij gezinsmoeilijkheden
en aanpassingsproblemen, bij maatschappelijke
problemen, zoals Ihet zoeken van werk, bij emi-
gratie enz. is een groot gedeelte van deze hulp-
verlening.

c. Het bezoek aan gedetineerden: rec'lasserings-
mensen bezoeken gedetineerden in diverse soor-
ten straf gestichten, om hen voor te bereiden
op hun terugkeer in de vrije maatschappij. Hier-
naast het zorgen voor rekreatie en lektuur, het
bieden van studiemogelijkheden enz.

Elk jaar wordt er in september een Nationale Re-
classeringsaktie gehouden. U zult zeggen: „Er

wordt maar steeds om geld gevraagd!" Dit is waar;
geeft u echter ook steeds. Wij allen hebben de so-
ciale plicht de ontspoorden behulpzaam te zijn.
Laat ieder van ons een steentje bijdragen. Elke
gift, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard. Geef
met een gevoel van dankbaarheid, dat wij noch
onze kinderen steun van de reclassering nodig
'hebben. Zal deze kollekte slagen, dan zijn ijverige
kollektanten onmisbaar. Dames en heren stelt u
gaarne als kollektant beschikbaar.

(Zie advertentie in dit nummer.)

Zondagvoetbal

Vorden I - Witkampers I
Dat doelpunten nu eenmaal de uitslag van een
voetbalwedstrijd bepalen, werd zondagmiddag
weer eens uidelijk bij de wedstrijd tussen Vorden
en de Witkampers uit Laren. Tot plm. 20 minuten
voor tijd waren de bezoekers ongetwijfeld de be-
tere ploeg en verdienden zij op dat moment de
1-2 voorsprong volkomen. Toen Holsbeke, die op
dat moment volkomen naar zijn vorm liep te zoe-
ken, de stand op 2-2 had gebracht, begon de thuis-
club pas te voetballen, hetgeen uiteindelijk resul-
teerde in een 3-2 zege.

De eerste scoringskans kreeg Jansen al direkt bij
het begin, hij schoot evenwel naast, terwij l aan de
andere kant de linksbuiten van de Witkampers
de bal van zijn voet liet glippen. Een voorzet van
B. Nijenhuis werd fraai door Jansen ingekopt, de
Witkampersdoelman stond evenwel op zijn plaats.

Na een kwartier spelen werd bij Vorden de ge-
blesseerde Koster vervangen door Roozendaal. Het
spel golfde heen en weer. Een sdhot van Nijen-
huis ging via de paal naast, hetgeen rechtsbuiten
Arfman van de Witkampers eveneens overkwam.

Na een half uur kreeg midvoor Stegeman een
goede kans. Hij kopte de bal over de uit zijn doel
gekomen Golstein in, doch de attente Ruiterkamp
trapte de bal al vallend van de doellijn. Een kwar-
tier voor de rust namen de bezoekers een 0-1 voor-
sprong toen Arfman via het hoofd van Ruiter-
kamp scoord. Bij een goed opgezette Vordenaanval
slaagde de rechtsachter van de Witkampers er in
een inzet van Nijenhuis van de doellijn te halen.

Plm. acht minuten voor ^^Brust ontstond de gelijk-
maker. Een dieptepass van Hendriksen belandde
bij Nijenhuis die op beheerste wijze scoorde 1-1.
De eerste mogelijkheden in de tweede helft waren
voor de thuisclub. Van dichtbij bracht Holsbeke
een goede kans om zeep,^»rwijl een vliegend schot
van Hendriksen via de^Pral naast ging. Hierna
slaagden de bezoekers er in geleidelijk aan het mid-
denveld te veroveren, zodat de Vordense defensie
alle hens aan dek moest halen. Na een kwartier
profiteerde Stegeman van een misverstand tussen
Ruiterkamp en Golstein, hetgeen 1-2 betekende.

Het zag er toen naar uit dat de bezoekers deze
voorsprong niet meer uit handen zouden geven,
totdat 10 minuten voor tijd de Witkampersdoel-
man een kostbare fout maakte bij een voorzet van
Jansen, waardoor Holsbeke gemakkelijk kon sco-
ren. De Witkampers raakten hierna enige minuten
de kluts volkomen kwijt, hetgeen acht minuten voor
tijd nog eens bleek, toen Nijenhuis alle gelegenheid
werd geboden het fraaie doorzetten van Jansen op
links te belonen met een hard schot 3-2. De res-
terende minuten bleef de Vordense defensie goed
overeind. Een gelijkspel had de verhouding overi-
gens beter weergegeven.

Vorden II verliest van Grol II
Ondanks het feit dat de Vordenaren in de wed-
strijd tegen Grol II heel wat beter voor de dag
kwamen dan vorige week, werd toch een verdien-
de 4-1 nederlaag geleden tegen de kampioenen van
vorig jaar.

Aanvallend liep het bij de bezoekers nie t g e h e e l
naar wens. Na een kwartier spelen kwam de thuis-
club op 1-0 door een fraai doelpunt van de mid-
voor. Vorden probeerde deze achterstand weg te
werken, doch de juiste richting bleef zoek. Bij de
rust was de stand nog steeds 1-0.

In de tweede helft een sterker Grol dat er na 20
minuten spelen in slaagde de stand via de midvoor
op 2-0 te brengen. De Vordense defensie was nau-
welijks van de schrik bekomen of nummer drie lag
achter de overigens goed spelende doelman Wen-
tirik in het net. De geelzwarten kwamen hierna tot
enkele goed opgezette aanvallen. Uit één daarvan
lukte het Dostal de achterstand tot 3-1 te redu-
ceren. Verder kwam Vorden echter niet. Daaren-
tegen had de thuisclub nog eenmaal, vlak voor tijd,
sukses 4-1.

Vorden VI - Warnsv. Boys V
Het zesde elf ta l van Vorden heeft weinig moeite
gehad om de eerste kompetitiewedstrijd tegen
Warnsveldse Boys V met 9-3 te winnen.

Nadat de thuisclub in het begin enkele kansen
ongebruikt had gelaten, was het Korenblik die de
score na 15 minuten opende 1-0. Even later strafte
dezelfde speler een fout in de Warnsveldverdedi-
ging doeltreffend af 2-0. Een doorbraak van de
bezoekers stelde de midvoor in staat er 2-1 van te
maken. Nog geen minuut later werd het door Ko-
renblik 3-1. Stapper en Dijkman bepaalden de
ruststand op 5-1.

Nadat de rechtsbinnen van Warnsveld de stand
op 5-2 had gebracht maakte v. d. Vlekkert er 6-2
van. Via de rechtsbuiten kwamen de bezoekers
terug tot 6-3. Huetink (2 x) en Pardijs bepaalden
de eindstand op 9-3.

Vorden III - Klein Dochteren I
In een spannende wedstrijd is Vorden III er in
geslaagd om Klein Dochteren I een verdiende 4-3
nederlaag toe te brengen.

In de eerste helft was de thuisclub de betere ploeg.
Na een kwartier spelen gelukte het Golstein om
Vorden een 1-0 voorsprong te bezorgen. De be-
zoekers lieten het hier niet bij zitten en het was de
midvoor die via de binnenkant van de paal de ge-
lijkmaker scoorde 1-1. Nog geen vijf minuten later
was het de rechtsbinnen die profiteerde van een
aarzeling in de Vordendefensie 1-2. Tien minuten
voor de rust kopte Span de bal precies voor de
voeten van Broekgaarden, hetgeen 2-2 betekende.
Dit was tevens de ruststand.

Na de rust ontstond een gelijkopgaande strijd. Het
was Golstein die de thuisclub opnieuw aan een
voorsprong hielp 3-2. Nadat doelman Bannink
enkele malen handelend had moeten optreden, het-
geen hem goed afging, ging hij niet helemaal v r i j -
uit bij een vrije schop die door de rechtsbinnen
werd ingeschoten 3-3. In de laatste minuut was het
Golstein die Vorden toch nog aan de twee punten
hielp door een keihard schot dat doel trof 4-3.

Ratti I - Viod I
Ratti heeft het op eigen terrein niet gemakkelijk
gehad tegen Viod uit Doetinchem, zoals ook uit de
eindstand van 1-1 blijkt.

Reeds na drie minuten kon Viod de leiding ne-
men doordat Jansen een hoge bal verkeerd beoor-
deelde en miste kon de snelle Viod-linksbuiten
een keihard schot afvuren, dat door doelman Hui-
tin'k in het doel werd gestompt 0-1. De gasten ble-
ken zeer snel te zijn en veel gevaarlijker in de
aanval dat de Ratti-voorwaartsen. Na verloop van
tijd lanceerden de groenwitten diverse aanvallen op
het Viod-doel maar het was allemaal te doorzichtig
en duurde te lang. Het verrassende element ontbak.
Toch kwamen er nog enkele mooie scoringskansen
ren door Lichtenberg met een fraaie omhaal inge-
schoten bal belandde net in handen van de keeper
terwijl ook een kogel van Bijen rakelings over
scheerde. Ook Viod maakte het de Ratti-defensie
nog lastig maar het lukte de gasten niet meer om
de score te verhogen.

Na de thee was de bal nauwelijks weer uitgetrapt
of Ratti-midvoor Heuvelink kon bij een scrimmage
voor het Viod-doel vanuit een kluwen van vallen-
de spelers de stand op 1-1 brengen. De thuisclub
was nu bepaald sterker, maar het lukte niet meer
om de winnende goal te scoren, terwijl ook Viod
de Ratti-defensie niej^ioorbreken kon. Met dit

^^
ge l i jke spel konden ploegen tevreden zijn.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Vorden I zal donderdagavond 18 september een
vriendschappelijke wedstrijd in Zutphen spelen te-
gen Zutphania.
Ruurlo 1-Vorden 1; Vorden 2-Eibergse Boys 2;
Markelo 3- Vorden 3; Be Quick 4- Vorden 4; Vor-
den 5-Vorden 7; Vorden 6-Sp. Brummen V; Zut-
phania A l -Vorden Al; Vorden Bl-Almen Bi ;
Vorden B2-Zutphen B2; Vorden C l -Zutphania
Cl; Vorden C2-Be Quick C2.

Waterpolo

Vordense dames op toernooi
De dames van Vorden hebben deelgenomen aan
een internationaal waterpolotoernoöi, dat werd ge-
organiseerd door de Nijervdalse waterpoloclub De
Ravijn. De dames van Vorden, die bij nog zes
andere teams waren ingedeeld, kwamen tot be-
hoorlijke resultaten. Twee wedstrijden werden ge-
wonnen, twee gelijk terwijl drie ontmoetingen ver-
loren gingen.

Tegen de Schwimmklub Kol n kwamen de dames
verrassend voor de dag en wonnen zij deze wed-
strijd met 4-3. Het ging er overigens fel en fana-
tiek naar toe. Jet Smit had al spoedig sukses met
twee van haar befaamde afstandssdhoten 2-0. Na-
dat de midvoor van Keulen de stand op 2-1 had
gebracht, maakte Truus Oonk er 3-1 van. Nog
voor de rust werd het 3-2. In de tweede he l f t liep
Vorden door een doelpunt van Jet Smit uit tot 4-2.
Vlak voor tijd werd het 4-3.

In de tweede ontmoeting tegen Winterswijk maak-
ten de Vordense dames een sportief gebaar, het-
geen haar tevens de zege kostte. Aangezien Win-
terswijk over slechts zes speelsters beschikte ging
Vorden er mee akkoord dat de midvoor van De
Ravijn bij WWV meedeed. En juist dit meisje
deed Vorden de das om. Nadat Jet Smit de stand
op 1-0 had gebracht, werd het door het „geleende"
meisje al gauw 1-2. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helf t bracht Jet Smit de partijen naast
elkaar. Mevrouw Kuencn zorgde voor een 2-3
eindstand.

De wedstrijd tussen Vorden en De Ravijn ging ge-
lijk op. De thuisclub nam de leiding, waarna Truus
Oonk voor 1-1 zorgde uit een strafworp. Na de
hervatting gaf Jet Smit Vorden een 2-1 voor-
sprong. Vlak voor tijd gelukte het de thuisclub
er 2-2 van te maken.
De volgende wedstrijd ging tegen Jan Wellem uit
Düsseldorf. Deze aantrekkelijke wedstrijd werd
door Vorden verdiend met 0-2 gewonnen. Bij de
rust was de stand nog dubbelblank. In de tweede
helft zorgden Truus Oonk en Gerda Verstoep
voor de doelpunten.

Tegen de dames van ZZ & PC uit Zwolle bere ik-
ten de Vordense dames een 1-1 gelijkspel. Bij de
rust was de stand 1-0 in het voordeel van Zwolle.
Vlak voor tijd stelde de goed mee naar voren ge-
komen Ans Pelgrum Truus Oonk in staat er 1-1
van te maken.
De ontmoeting tegen Thor uit Wildervank ein-
digde in een 5-1 nederlaag voor Vorden. Bij de

rust had Thor reeds een 5-0 voorsprong. In de
tweede helft wist Gerda Verstoep de eer te red-
den.
De laatste ontmoeting tegen de AA uit Almelo,
met de derde plaats als inzet, werd eveneens op
duidelijke wijze door Vonl i \ -noren. Óók in de-
ze wedstrijd wist Gerda Verstoep de eer te redden.

Nieuws
van de kerken
Bloemendienst
A.s. zondag 21 september wordt om 10 uur in de
Hervormde kerk de reeds traditie geworden bloe-
mendienst geihouden onder leiding van ds. Jansen.
In de met bloemen versierde kerk zullen kinderen
worden gedoopt. Na de dienst brengen kinderen
van de zondagsscholen een bloemengroet naar zie-
ken en hoogbejaarden. Het belooft weer een fees-
telijke dienst te worden. De samenzang wordt be-
geleid door orgel en trompet.

Herv.-Geref. Jeugddienst
Zondagavond 21 september a.s. wordt er in de
Hervormde kerk een Interkerkelijke Jeugddienst
gehouden. In deze dienst hoopt ds. Jeroense, Geref.
predikant te Silvolde-Gendringen, voor te gaan.
Het onderwerp van de preek is: „Zijn er i l u
nen aan boord?"
Iedereen is van harte welkom in deze dienst waar-
aan ook het In terkerkel i jk Jeugdkoor, dat enkele
totaal nieuwe dingen zal brengen, medewerking
verleent. Mogen we op een volle kerk rekenen?
(Zie advertentie in dit nummer.)

Hartelijke groeten,
Interkerkelijke Jeugdwerlcgroep.

Vredesweek 1969
In het kader van de landelijke vredeswerk ( 2 1 tot
28 september) wordt door de plaatselijke kerken
te Vorden en in de Kranenburg (de Rooms-Katho-
lieke kerken, de Hervormde kerk en de Gerefor-
meerde kerk) een vredesavond belegd en wel mid-
den in de vredeswee'k op donderdag 25 september.
Centraal staat dit jaar het ontwikkelingswerk, de
hulpverlening. Dat is een zaak, niet van de minder
ontwikkelde landen alleen, maar vooral een zaak
en een taak van de welvarende westerse wereld.
Het is niet een kwestie van kunnen, maar vooral
van willen. Het gaat niet om liefdadigheid, maar
om cjerecht ie]heid. Ter wille ook van de vrede.
De wereldvn

Ds. Koetsier uit Nunspeet (een specia l is t op dit
gebied en door de Gereformeerde kerken in Ne-
derland vrijgesteld voor dit werk) komt spreken
en informatie geven. Ook met filmbeelden.
(Zie advertentie in dit nummer.)

Vredeskrant 1969
Door de gezamenli jke k e r k e n wordt deze week
huis-aan-huis verspreid de Vredeskrant. Met klem
wordt u gevraagd: Lees ook die krant. Wonend in
deze wereld gaat dit ons allen aan. We moeten ons
laten informeren om op de hoogte te zijn. Om van-
daar uit te handelen,

Trix Horsting stal de show
Voor het eerst in dit seizoen kwamen de verschil-
lende jeugdclubs van de Herv. kerk bijeen in het
jeugdgebouw achter de Geref. kerk.
De jeugdouderling, de 'heer Smeenk, die de l e i d i n g
had deze avond, sprak een kort welkomstwoord.
Hierna was het woord aan ds. Krajenbrink die las
over „De gelijkenis van de talenten". D.m.v. een
band werd dit overgeplaatst naar de moderne tijd
zodat één en ander door de jeugd gemakkelijk kon
worden gevolgd en begrepen.

Na de pauze werd het programma voortgezet met
een optreden van de jeugdige Trix Horsting die de
jongelui op aangename wijze wist te vermaken. Zij
zong en droeg enige sketches voor. Haar imitatie
als zuster Clivia, van ,,Ja zuster, nee zuster" vorm-
de ongetwijfeld het hoogtepunt van haar optreden.

Veel belangstelling gemeentedag
Zaterdag werd in de zaal van ,,'t Wapen van
Vorden" een gemeentedag gehouden die uitging
van de Herv. gemeente alhier. Het hoofdthema
van deze dag was ,,Het christelijk geloof in de
wereld van nu". Als spreker hield drs Dierdorp
uit Zutphen een inleiding over ,,Het leven in het
verleden t.m. vandaag". Dit onderwerp vond bij
de kleine honderd belangstellenden een gretig ge-
hoor, evenals het onderwerp van ds. Kronenburg
uit Steenderen die sprak over ,,Het leven in de
toekomst".

Het geheel stond onder leiding van ds. Dingemans
van het vormingscentrum uit Barchem. Bij een aan-
tal nieuwe gezangen dat door de gemeente werd
gezongen, zorgde ds. Dingemans voor pianobege-
leiding. Hierna ging het gezelschap aan tafel om
gezamenlijk de lunch te gebruiken.

In de middaguren werd over de onderwerpen ge-
diskussieerd waarbij de aanwezigen in groepen wa-
ren verdeeld. Tijdens deze diskussic kwamen een
drieta l belangrijke vraagstukken aan de orde nl.
de geboorten beperking; de ontwikkelingshulp en
het belangrijkste punt ,,De verantwoordelijkheid
ten opzichte van God".

Voor de kleine kinderen t.m. plm. 12 jaar werd er
een programma verzorgd in het catechisatielokaal.

Verder nieuws pagina 4



l NVERSA TEXTIEL

gegarandeerd goed

Uw Invcrsazaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL.05752-1514

SIMCA1000

Vier deuren. Lage prijs.
Goedkoop in onderhoud.
Blijvend hoge inruilwaarde.

Automobielbedrij f
A. G. TRAGTER

Kutphenseweg 95 . Vorden _ Telefoon 1256

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 05752-15 46

Adverteren doet verkopen

TIENERS EN TWENS UIT
VORDEN EN OMGEVING

Ook dit najaar hebben wij weer
extra aandacht besteed aan jullie
eigentijdse schoeisel.

Hiervoor maakten wij jullie eigen

„TIENERMODE-
SCHOENETALAGE"
niet héél veel zwart lak.

EN DE TOPPER VAN DIT NAJAAR

zwart lak met rood

Een kijkje in de etalage en je -uit
je eigen ogen niet geloven.

Zooooveel modern hip
en vlot schoeisel

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

GEVRAAGD

iemand om zaterdags

brood te bezorgen

BAKKERIJ

Nieuwstad - Telefoon 1384

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Tongeworst
Ontbijt spek

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 3,48

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Airborne wandeltocht
Zaterdag jl. werd in Oosterbeek voor de 23e maal
de Airborne wandeltocht georganiseerd.

Dit wandelevenement ^^B dit jaar ook bezocht
door enige Vordense g^repen t.w. groepen van
de Badmintonclub, Plattelandsvrouwen en O.L.
school terwijl odk diverse individuelen meeliepen.

De Vordenaren, allen in uniform, kwamen goed
voor de dag tussen de p^A 700 groepen, nog wel
geen prijswinnaars maar^Tat stond ook niet cen-
traal. Het deelnemen was hoofdzaak en zij kunnen
terugzien op een fijne, sportieve dag.

De afstanden waren iets aan de ruime kant, zodat
zij zich beperkten tot de 15 en 10 km. Ook voor de
toeschouwers was dit een interessant schouwspel.
Plm. 4 uur duurt het voor de wandelaars gepas-
seerd zijn en men ziet dan groepen van elke tak
van sport en ook militairen, politie en schoolgroe-
pen.

Begunstigd door praditig weer zijn zij voldaan
thuisgekomen met 'het vaste voornemen aan meer-
dere wandeltochten deel te nemen. Gelegenheid te
over, want wekelijks is er in de buurt wel een
wandelevenement zij het dan niet zo groot als in
Oosterbeek.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre is voornemens
om op zaterdagavond 11 oktober in ,,'t Wapen van
Vorden" een dansavond te houden o.l.v. „The
Bvening Stars". In Laren wordt op 18 en 25 sep-
tember alsmede op 2 en 9 oktober een toneelvor-
mingskursus gehouden bestaande uit twee avon-
den toneeltechniek en twee avonden bewegingsspel.

De streekverbetering Warnsveld organiseert op 13
november een voorlichtingsavond in café Rietman
in het buurtschap Hackfort. Het onderwerp gaat
over verzekeringen voor de boer, zijn vrouw en
thuiswerkende gezinsleden. Hierbij wordt gelegen-
heid gegeven tot het stellen van vragen.

3*0 C
Heerlijk, zo'n nieuwe fiets!
Nu ik m'n oude karretje heb afgedankt merk
ik pas goed, hoe heerlijk soepel een nieuwe
fiets rijdt l En... ik voel me nu veel veiliger in
't verkeer \ Natuurlijk kocht ik m'n nieuwe fiets
bij een vakman, dus bij

KIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutpheneeweg

Volleybal

Dash-nieuws
Zaterdag jl. namen de dames II en de heren II
van Dash in Zwolle deel aan de door de sportver-
eniging ZAC ter gelegenheid van 'het 10-jarig be-
staan van haar volleybalafdeling georganiseerd
toernooi. Voor beide zestallen werd ingeschreven
in de derde klas.

De dames speelden een dubbele kompetitie. De an-
dere deelnemers waren Ruutvoorn (Genemuiden)
en ZAC (Zwolle). Er werden 2 sets gespeeld die
niet langer mochten duren dan 27 minuten.

De eerste set tegen Ruutvoorn liep gesmeerd 15-4;
de tweede set ging moeilijker. De dames konden
er niet inkomen en er werd slecht gevangen en
daar er geen time-outs gegeven werden bleef het
slechts 4-15 waarmee l punt werd gewonnen.

In de tweede wedstrijd tegen ZAC hadden de
Das'h-dames het heft volledig in handen en werd
er in een goed gespeelde wedstrijd de volledige
winst behaald van 2 punten.

De derde wedstrijd met weer Ruutvoorn als tegen-
standster gaf nagenoeg hetzelfde beeld te zien als
de eerste. Met een gewonnen set 15-7 en een ver-
loren set 2-15 werd er weer een puntje aan het
totaal toeegvoegd.

De Vierde wedstrijd tegen de ZAC-dames werd
in een volledige zege omgezet met twee setwinstei i
15-11 en 15-8 met als totaal 6 punten.

Daar Dash en Ruutvoorn met een gelijk aantal
punten eindigden besliste het setgemiddelde. Ruut-
voorn behaalde 4 setpunten meer zodat de beker
net aan de dames voorbij ging maar zij kregen een
medaille.

De heren hadden als tegenstanders SVI, Ruut-
voorn II en ZAC III .

Dash-SVI 5-15 en 10-15. Uit deze wedstrijd bleek
duidelijk dat er nog geen teamverband was. Men
Wist elkaar nog niet te vinden.

In de tweede wedstrijd tegen ZAC was dit een
stuk beter, er werd wel verloren, maar de verschil-
len waren klein 14-16 en 11-15.

De derde wedstrijd had de volledige zege k u n n e n
brengen, maar daar er een tijdslimiet was nigesteld
konden de heren de wedstrijd niet afmaken en bleef
men in de eerste set steken bij 8-13. De tweede
set werd gewonnen met 14-6 waarmee de eer werd
gered.

Zowel de dames als de heren kwamen voor het
eerst uit in wedstrijdverband. De teams hebben
heel wat ervaring opgedaan en eens te meer is ge-
bleken hoe belangrijk een goed teamverband is.

SpeeJ^sportief !

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

l

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

Aanbesteding
Namens de Stichting Jeugdcentrum te Vor-
den, :al door ondergetekende op maandag
29 september a. s. te 17.00 uur in het catcchi-
saticlokaal aan de Kerkstraat te Vorden wor-
den aanbesteed:

Het verbouwen van
een gedeelte van de
oude Empofabriek
aan de Insulindelaan
tot Jeugdcentrum

Inschrijving kan geschieden in percelen, on-
dermassa of massa voor:

Perceel 1:
Grond-, metsel- en stucadoor-
irer/c;

Perceel 2:
Timmer- en smidsn'crk;

Perceel 3.
Loodffieterswerki

Perceel 4:
Elektrische n.

Perceel 5:
Schilders- en glastfcrk.

I )r inschr i jv ing is alleen bestemd voor aan-
nemers uit de gemeente Vorden en eventuele
buitenleden.
Aanwijzing ter plaatse op vrijdag 26 septem-
ber a. s. te 14.00 uur .

Bestek met 2 tekeningen z i j n t e g e n betaling
van f 25, — (rest. f 15, — ) vanaf a. s. vrijdag-
middag verkrijgbaar aan het kantoor van de
archite'kt.

P. Bakker arch. BNA
Zutphenseweg 44 a

Keyenborgse Boys II - Ratti II
Oo'k de Ratti-reserves kwamen in Keyenborg niet
verder dan een 1-1 puntenverdeling.

In het eerste kwartier k regen de Kranenburgers
diverse scoringskansen; een schot van Baakman te-
gen de paal en een kogel van Koers hadden beter
lot verdiend. In de 20e minuut kon Koers een door
de Keyenborgse doelman verkeerd uitgeschoten
bal bemachtigen en zijn schot was raak 0-1. Bij
Ratti verdween hierna Takkerikamp wegens een
blessure van het veld en werd door Overbeék ver-
vangen.

Na de hervatting scoorde Besseling voor de Boys
de gelijkmaker 1-1 waarmee het einde aanbrak.

Dammen

Onderlinge damkompetitie
Vrijdagavond maakte de Vordense damverem-
ging DCV een begin met de onderlinge kompetitie.
Gezien het fraaie weer waren alle leden nog niet
komen opdagen, zodat slechts een beperkt aantal
wedstrijden gespeeld konden worden. Hiervan wa-
ren de uitslagen:

J. Oukes-S. Wiersma 1-1; H. Klein Kranenbarg-
W. Heuvink 1-1; W. Sloetjes-G. Geerken jr 2-0;
J. Hoenink-H. W. Bsselink 0-2; Hulshof-H. W.
Offereins 1-1; B. Nijenhuis-G. ter Beest 2-0.

Uw schoenreparatie

nu nog sneller klaar

HET SCHOENENHUIS
Fa Jansen - Dorpsstraat 34

Geslaagd
Te Arnhem slaagde onze plaatsgenoot, de l i e e r
B. Wagenvoort, voor de hoofdakte onderwijs met
uitmuntende cijfers.

FAMILIEDRUKWERK
HANDELSDRUKWERK

kortom voor alle drukwerken el
u het beste bij ons.
Snelle leveringen gepaard aan een
scherpe prijs, geven de zekerheid
dat u bij ons beter af bent.

Vraag eens prijsopgave; het zal u
Hen \

drukkerij l Weevers

Nieuwstad 12 Vorden Telefoon 0 5 7 5 2 - 1 4 0 4



FOTOGR
ró, voor u ... voor

de dui;
Het
men vrl

n b i n n e n ,
kgen' kan

Buitengewoon mooi van kompetitie en diepte is deze sportfoto

Fotokompetitie Duinroute 1968-1969

Rond de fotoroute's in het Noordhollandse Duinreservaat boven
het Noordzeekanaal werd, per traditie een fotokompetitie gehouden.
Deze fotokompetitie ging het gehele jaar door. De ronde 1968-1969
eindigde op 31 maart j.l.

Elke deelnemer ontving van de jury een beoordelingsformulier waar-
in staat aangegeven, wat deze over de betreffende opname meende.
Voor de afgelopen ronde kwamen ca 450 foto's en dia's binnen
van deelnemers uit het gehele land.

Frappant was dat vrijwel alle inzendingen in de zwart-wit sektor
door de deelnemers zelf werden afgewerkt.
Het peil lag verrassend hoog wat de opnamekwaliteit betreft .
De afwerking laat helaas nog iets te wensen over.
In de diasektor was het peil zelfs zeer goed.

Het gereedmaken van de beoordelingsformulieren, waarvan een
zeer groot aantal heel moeilijke, vergt veel tijd. De reakties van de
fotoamateurs op deze formulieren waren echter zo enthousiast dat
de Stichting het er gaarne voor over heeft.

De nieuwe ronde voor deze fotokompetitie gestart in dec., welke
eindigt op 15 augustus 1969. Wij hopen (als red. van Contact),
dat u in de verscheidene malen geplaatste berichtjes in ons blad
de moed hebt gevonden ook eens mee te doen en dat u ook bij de
winnaars zult behoren.

Veel belangstelling voor de vierde
Europese foto-, dia- en filmwedstrijd

Het aantal aanvragen om deelnameformulieren voor de vierde Eu-
ropese Foto-, Dia- en Filmwedstrijd is zeer groot en loopt reeds in

Frappante tegenstelling in deze goede 'pottcn'foto

Deelnameformulieren worden gratis verstrekt op aanvragen bij de
Stichting tot Bevordering van de Amateurfotografie, Singel 32 te
Amsterdam.

Fotowedstrijd 'Water'
voor fotoamateurs in Noord-Holland

Het Provinciaal Waterleiding Bedrijf van Noord-Holland organi-
seert, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, een fotowedstrijd
met als motto 'Water'.

Voor deze wedstrijd stelt het P.W.N, een totaal bedrag van ƒ 725,-
aan prijzen ter beschikking, terwijl ook de Stichting ter bevordering
nog een bedrag van ƒ 100,- aan waardebonnen uitlooft.

Ereplaquettes in brons en zilver worden verder beschikbaar gesteld
door de Stichting en door de Bond van Nederlandse Amateurfoto-
grafen Verenigingen. Deelname is voor alle amateurfotografen in
geheel Noord-Holland (dus ook het Gooi) mogelijk.

Het ligt in de in-doding van de organisatoren om de^e loto's in het
komend najaar te exposeren. Deelnameformulieren worden gratis
ter beschikking gesteld door het P.W.N., Essenlaan 10 te Bloemen-
daal. (Al is deze fotowedstrijd alleen mogelijk, wat deelname be-
treft, voor amateurfotografen uit Noord-Holland, toch schenken
wij hier even aandacht aan, aangezien er ook talrijke fotowedstrij-
den in de dezelfde geest voor ons in het oosten van het land worden
georganiseerd!). Blijf daarom steeds aandachtig dit blad lezen,
want onze aandacht aan deze ongetwijfeld interessante hobby zal
door ons in de komende jaren worden geaktiveerd.

Over een fotowedstrijd van andereri

Nooit is te bekijken of een foto- of filmwedstrijd zal slagen. Men
kan zich gruwelijk vergissen in een motief dat weinig belooft, doch
alles wt. Enkele jaren geleden orgnaiseerde de

Deze opname kwam eveneens bijzonder goed uit de i>erf

in samenwerking met de VVV Thorn (het bekende witte s t a i l j e )
een fotowedstrijd, onder auspiciën van de Stichting Amateurfoto-
grafie. Eerlijk gezegd werd er in Amsterdam (bi jv.) nauwelijks iets
van verwacht, men taxeerde het aantal foto's dat binnen zou komen
op maximaal 100. Er kwamen echter ca duizend inzendingen
uit het gehele land (ook uit de Ac'hterhoek) , van voor t r e f f e l i j ke
kwaliteit.
Toen w i j e n k e l e n i n d . i j e l e d e n w e i d e n opgebeld o m medewerk ing

i l e n e n aan een regionale fotowedstrijd van het Bindhovens
Dagblad onder het mot to 'Brabant Persfoto', hebben wij voluit JA

id, doch er ook nu weer niets van verwacht. Pers en Feature-
foto 's door amateurs? Dat wordt niets.

] ' ,n ook nu k w a m e n wij b e d r o g e n uit . In het Bindhovens D.i
van 3 mei staat 'Op de kop af 350 inzendingen kwamen binnen
voor onze f o t o w e d s t r i j d voor amateur fotografen voor de beste 'Pers-
loto van het j a ; > r ' . (De wedstr i jd duurde vrij k o r t )

De kwaliteit van de inzendingen als geheel lag buitengewoon
en bewees - tot ieders verbazing - dat de amateurfotografen onder
onze lezers in staat zijn tot bijzonder knappe dingen. Ook het motief
van de vierde Europese Foto-, Dia- en Filmwedstrijd werd aan-
vankelijk met enige reserve bezien doch de reakties van het publiek
geven aan, dat het onderwerp wel deglijk aanslaat.

Nog enkele regionale fotowedstrijden

De VVV te Barneveld organiseert een speciale fotowedstrijd met
als motto 'De Oud Veluwse Markt' aldaar. Deelname staat voor

Vindt u deze opname ook niet van een 'snoe:ige' kwaliteit?

l e d e i e e n o p r n , ook voor f o c u s t e n . Foidera met de voorwaarden kan
men aanvragen bij de VVV te Barneveld.

Fotowedstrijd 'Zeist Gisteren en Morgen'

l ie n regionale fotowedstrijd welke tevens als voorronde dient van
de vierde Europese Foto-, Dia- en Filmwedstrijd, is de wedstrijd
'Zeist, Gisteren en Morgen' georganiseerd door de Zeister VVV
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. De foto's zullen, na jure-
ring te Zeist, worden doorgezonden naar Amsterdam waar zij door
een nationale jury beoordeeld zullen worden, waarna de bekroonde
inzendingen worden doorgestuurd voor de Europese eindjurering
te Brussel.

Oproep aan leerkrachten die op hun school
foto- of filmlessen geven werd sukses

Wij zochten kontakt met een tiental leerkrachten die, in het kader
van de Mammoetwet, als keuzevak fotografie en filmen hadden
ingesteld op hun school.

Dankzij een samenwerking van de Culturele attaché van Nederland
te Bonn en de leider van de Fachstelle für Jugendphotographie de
heer S. Rhemann, konden een tiental Nederlandse leerkrachten
van 17-24 jul i naar de Bondsrepubliek.

Ze hebben daar met hun Duitse kollega's van gedachten k u n n e n
wisselen over hun beider ervaringen met de feugdfotografie.

Nogmaals a t t e n d e r e n w i j onze lezers in de Achterhoek ei op, dat
wij in de komende jaren onze aandacht zullen gaan richten op de
boeiende amateurfotografie, waar ook u aan mee kunt werken!

Bli j f daarom dit blad naspeuren op artikelen over deze mooie hobby.

Schilderachtige o/m.///H in het Verre Oosten



MOETEN UW MEUBELEN
NIEUW GESTOFFEERD
WORDEN ?

Graag maken wij u prijsopgaaf.

Prima werk en voordelige prijzen.

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Eigen stoffccrdcrij, dus

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Meerdere rassen voorradig o.a.:
Notarisappel, Cox's Orangc

vanaf ƒ 5,- per kist

AFHALEN:

Iedere vrijdagavond na 6.30 uur
ten huize van de heer J, Lucassen
D 153, Vorden. ledere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de sc'huur
bij Huize „Medler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Speciaal voor

JAGERS
HET BESTE VAN HET BESTE

Waterdichte

jachtschoenen
gevet juchtleder

Viking, noorse

rubberlaarzen
soepel als zijde

Müko tricot

laarssokken
foor rubberlaarzen met vochtop-
ncmend haarvlies f 6,45

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS

bij f 10,— 5 stuks, boven f 10,— foor elke
ƒ 5,— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

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

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof.
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JKBBINK
Starimgistraat 9

Telefoon 1306

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

.s RENTE
Stukken ei 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

Profijt
AANBIEDING

Skultuna
koekepan
met krasibestendig
Teflon finish.

Normaal ƒ 16,95

nu ƒ 12,95

SPOELEN,
SCHOON

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

VERSE KIP
deze weck l kg f 2,80

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrrjf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

VOOR UW
schoenreparatie

WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Voor goede
rywielreparattc naar:

RUWLELBEDRUF
TRAOTEB

Kom ook eens kijken op
de bloem enten toonstel-
ling van
NUTSFLORALIA
u hebt er vast geen spijt
van !

Asbest golfplaten

blauw en grijs
vanaf ƒ 3,90 per m-

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Hebt u huisraad
nodig ?

Neem een
Amrolening

Inlichtingen:

Amrobank N.V.
Houtmarkt 68 ~ Zutphen

Gratis af te halen:
Wcckflessen, Tevens te
koop: Voetbalschocnen,
maat 8. H. Doornink,
C 142, Vorden

CONFECTIEBEDRIJF
D. J. LAMMERS

vraagt voor de kontrole van
japonnen:

een eind-
controleuse
liefst iemand met ervaring in een
confectiebedrijf of confectie ver-
koop.

Zij moet in staat zijn geheel zelf-
standig te werken.

WIJ BIEDEN:
naast goed loon

premiespaarregeling

voordeliger aankoop van eigen
japonnen

Sollicitaties zowel schrif tel i jk als mondeling
te richten aan ons bedrijf, Raadhuisstraat 16a
Vorden, telefoon 05752-1971

In onze afdeling winkel hebben wij plaats
voor een aktieve

VERKOOPSTER

Inlichtingen dagelijks aan de :aak
of na zeven uur Wilhelminl. 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

L
P ..rt/zeH

Tafelkleden
royale maat, frisse kleuren

114,75

U vindt het bij

CBTB

Kringvergadering

op 23 september, aanvang 19.45

uur in hotel Bakker.

Aktueel programma.

Sluiting ds. Krajenbrink

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDERWAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

MODE
DIE IN UW LIJN LIGT

Kijk naar onze leuke kollektie

damesblouses
verfrissend in kleur en een grote
kollektie.

U kijkt dan tevens naar

rokken

Mode
vindt u bij

OP V R I J D A G 3 OKTOBER A.S. WORDT
IN VORDEN DE GROTE

najaarsmarkt
GEHOUDEN.

Een bezoek aan de:e markt is altijd de moeite
n*aard.

SPECIALE ATTRAKTIE VOOR DE
VORDENSEINGEZETENEN:

Ter gelegenheid van de:e rnarkt tevens trekking
van de 63e verloting ter bevordering van het
rnarktive:en en andere agrarische belangen in de
gemeente Vorden.

Hoofdprijs

een rund t.w.v. f 1000,-
Verder:

Shetland pony, biggen, bromfiets en een
keur van andere prijzen

Verl. ggk dd Min. v. Just. dd 16 mei 'M nr LO 690-067-059.
Uitg. 8500 st. Pr. p. lot ƒ l,—.

/Aiteii verkrijgbaar: Beatrixlaan <S'; wederverkopers (:ie raamlnljet-
ten) en op dt markt.

De Vordense Marktvercniging.

AARDGAS
* HAARDEN

* KACHELS

Voor uw oude kolenkonvektors en oliehaarden

geven wij een hoge

inruil waar de!
De grootste sortering en goede service

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden

Adverteren in Contact,

betekent voor uw zaak

een omzetvergroting!


