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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per Jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

n ^^^^^^^^VH
^Kerkdiensten

ZONDAG 6 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur dr H. Bartels van Amersfoort
9.50 uur ds. Ribbink van Eist Jeugddienst

Medierschool
10.00 uur dr H. Bartels van Amersfoort

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. G. F. Hajer van Ede

voorbereiding H. Avondmaal
19.00 uur ds. G. F. Hajer van Ede

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

K.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 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDBENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Me j. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3D—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541

Bulten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bfl geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Gerrit Herman, zoon van H. Peppelinkhausen
en J. E. Oogjes; Rieneke, dochter van H. J. Broekman
en B. J. Korenblek.
Ondertrouwd: J. van Bommel en J. J. Maas; C. J. van
Dijk en T. W. Rossel.
Gehuwd: M. A. Oldenboom en H. F. Wonnink; P. L.
Kraaijeveld en H. Lauckhart; H. H. A. Helminik en J.
M. H. Haverkamp.
Overleden: F. Franken, 63 jaar, echtgenote van A. van
Hees.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
Zondag 6 oktober aanvang 9.50 uur.

Voorganger:
ds. Ribbink van Eist

Onderwerp:
,IS GOD TE VINDEN ?'

JEUGDWERK GAAT VAN START
Onder auspiciën van de Herv. Jeugdraad werd in zaal
Eskes het startsein gegeven voor het a.s. winterpro-
igramma van het jeugdwerk hier ter plaatse.
De heer Smeenk, jeugdouderling, sprak een kort ope-
ningswoord tot de aanwezige jongeren terwijl de heer
Geerken namens het Jeugdcentrum mede aanwezig was.
Ds. Bannink uit Zutphen, welke pas was teruggekeerd
uit Israël, vertelde op boeiende wijze aan de hand van
een groot aantal door hem vervaardigde dia's zijn we-
derwaardigheden over dit bezoek. Hiervan genoot de
jeugd (kennelijk. Spreker vertelde aan welke gevaren
hij heeft blootgestaan om tot deze prachtige opnamen
te kunnen komen.
Een en ander was voor de Vordense jeugd een goede
start,

FORUMAVOND VREDESWEEK
In café-restaurant ,'t Wapen van Vorden' werd dins-
dagavond onder auspiciën van de plaatselijke kerken
een forumavond gehouden in verband met de Vredes-
week welke van 22 tot 29 september werd gehouden en
georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad. Het
thema van dit jaar is Europa, verzoening, vrede, veilig-
heid.
Voor de pauze hadden in het forum zitting rector Pans
van de R.K. kerk in het dorp, de heren P. Mulders,
student in de politieke en sociale wetenschappen en
Dijkstra, verbonden aan het vormingsinstituut te Bar-
chem. Na de pauze werd rector Pans vervangen door
ds. J. J. van Zorge, Ned. Herv. predikant te Vorden en
werd het forum aangevuld met de heer Schurink, lid
van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de
CHU.
Na een kort inleidend woord van rector Pans hielden
genoemde heren een korte inleiding in verband met de
toestand in de wereld, welke inleidingen tot gevolg had-
den dat zeer vele vragen (meest schriftelijk) werden
gesteld. Het was dan ook tegen elf uur in de avond
dat ds. Van Zorge de sprekers en vragenstellers hartelijk
dank betuigde voor hun aandeel aan deze avond, waar-
na spreker voorging in dankgebed.

PLUIMVEE. EN KONIJNENFOKKERS BIJEEN
De afdeling Vorden van de Pluimeve- en Konijnenfök-
vereniging PKV hield in zaal Eskes een goed bezochte
ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer J.
Doornink.
In zijn openingswoord werd in het bijzonder welkom
geheten de heer Maalderink die als nieuw lid tot de
vereniging toetrad. Verder hoopte spreker dat het jaar
1968 voor de leden een goed jaar mocht zijn met goede
resultaten op de verschillende tentoonstellingen en de
zgn. tafelkeuringen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer G. Trag-
ter, bleek dat in 1967 een lid een behaalde prijs t.w.
ƒ 5,— aan de kas had geschonken, evenals een prijs
vam ƒ 10,— voor een te Groenlo gehouden tentoonstel-
ling. Het ledental bedraagt thans 24. Enige ingekomen,
stukken werden achtereenvolgens behandeld. Medege-1

deeld werd dat op 29 november tot en met l december
a.s. te Zutphen de nationale tentoonstelling zal worden
gehouden. Getracht zal worden de vereniging hier met
een inzending in clubverband te vertegenwoordigen. Op
5 en 6 oktober a.s. zal te Neede een jongdierententoon-
stelling worden georganiseerd.
Wegens stijgende uitgaven werd besloten de kontributie
voor 1969 te brengen van /(Af>0 op ƒ 3,50 per lid per
jaar. De eerstvolgende verga^Rng werd bepaald op een
dag in de eerste week van november a.s. in verband
met de inzending voor Zutphen.

EERSTE PRIJS VOOR GRAAFSCHAPRIJDERS
De Vordense motorclub De Graafschaprijders doet de
laatste weken wel van zich^^-eken. Ditmaal werd in
Meppel deelgenomen aan eJ^oetrouwbaarheidsrit.
Het Vordense team slaagde er in om de eerste prijs te
behalen. De ploeg bestond uit D. Pardijs (O straf punten)
L. Wieringa (O straf punten) en J. Oostering (O straf -
punten).
Individueel werd er aan deze betrouwbaarheidsrit ook
nog door enkele Vordenaren deelgenomen. Zij kwamen
tot de volgende resultaten: M. Tjotink O straf punten,;
J. Lenselink O strafpunen; G. Jansen 16 srafpunten; J.
Broekhof 50 straf punten; T. Fokkink O straf punten. De
overige leden van De Graafschaprijders vielen door pech
uit.

UTD HIELD PLUIMVEEKONFERENTIE
Op 26 september jl. hield N.V. Mengvoeder U.T-Delfia
t.g.v. de pluimveetentoonstelling .Ornithophilia' haar
jaarlijkse pluimveekonferentie in de Irenehal van de
Kon. Jaarbeurs te Utrecht.
Het thema was ,de pluimveehouder van 1975', d.w.z. de
toekomstige legkippenhouder en slachtkuikenmester.
Bijna 500 bezoekers volgden aandachtig de inleidingen
van de heren drs J. de Veer, wetenschappelijk medewer-
ker Landbouw-Ekonomisch Instituut te Den Haag en
ir M. G. Wagenaar Hummelinck, adjunkt-direkteur U.T-
Delfia.
Aan de orde kwamen o.a. de technische en ekonomische
ontwikkelingen die geleid hebben tot vermindering van
het aantal bedrijven en verhoging van het aantal die-
ren per bedrijf, welke ontwikkelingen zich onvermin-
derd of mogelijk nog versterkt zullen voortzetten. Als
de pluimveehouder echter in het kader van de gehele
bedrijfskolom bijdraagt tot een doelmatiger werkwijze
en een sterkere konkurrentiepositie van alle bedrijven
in de kolom, dan neemt hij een blijvend sterke positie in.
Voor de slachtkuikens worden op het punt van de bin-
nenlandse afzet gunstige perspektieven verwacht. Er
mag dan ook op een verdere groei van deze sektor
worden gerekend. De prognose voor onze eierexport
stemt tot minder optimisme. Het tempo echter waarin
de Duitse eierproduktie toeneemt, begint af te zwak-
ken, onder druk van de prijsdaling die zich in dit land
voltrekt. Daardoor nemen de kansen van de Nederland-
se konsumptie-eieren ook weer toe.
Na de pauze werden vragen van de pluimveehouders
beantwoord door een forum, waarin naast de sprekers
zitting hadden de heren H. H. Garrelds, voorzitter van
het Produktschap voor Pluimvee en Eieren te Zeist,
ir J. J. M. Hendrickx, hoofd Rijksvoorlichtingsdienst
voor de pluimveeteelt te Zeist en Th. A. W. Hopman,
kommercieel-direkteur van ,De Spar', levensmiddelen-
groothandel Mol-Pauwels N.V. te Den Bosch.
Er zal een uitvoerig gedrukt verslag van deze interes-
sante konferentie verschijnen.

JAARVERGADERING BADMINTONCLUB
Onder voorzitterschap van de heer J. J. van der Peijl
hield de Badmintonclub Vorden in café Eskes de jaar-
vergadering. In haar jaarverslag memoreerde de se-
kretaresse, mejuffrouw H. Lettink, nog eene het wel
en wee van de club in het afgelopen jaar.
De penningmeester, de heer J. Lubbers, kon een batig
kassaldo meedelen. Tot leden van de kaskommissie wer-
den benoemd mevrouw Jansen-Vos en de heer Sterte-
feld.
Het bestuur werd in zijn geheel bij akklamatie herko-
zen. Besloten werd toe te treden tot de Ned. Badminon
Bond. De voorzitter deelde nog mede, dat een deputatie
van het distrikt Oost van de NBB op donderdag 10 ok-
tober a.s. tijdens de wekelijkse trainingsavond de club
een bezoek zal brengen, teneinde nadere uitleg te geven
van het doel en streven van de NBB.

4 OKTOBER
WERELDDIERENDAG
Als er een wedstrijd zou wor-
den uitgeschreven voor het
meest fotogenieke dier dan zou
de hoofdprijs waarschijnlijk
gaan naar de huiskat. Bijgaan-
de fotoserie is een ode aan een
van de meest verbreide huis-
dieren in de gehele wereld. Het
is misschien wel goed om uw
aandacht eens te richten op 't
huisdier en, in wijder verband,
op de dieren in het algemeen.
Men kan immers de beschaving
van een volk afmeten aan de
wijze waarop men zijn dieren
behandelt. Liefde voor de naas-
te vindt zijn verlengstuk in de
liefde tot het dier, iets wat wij
ook terugvinden in de bijbel-
spreuk: ,Noch uw os, noch uw
ezel, zullen arbeid verrichten
op de Sabbath'. Wij hebben im-
mers, met onze macht over on-
ze verantwoordelijkheid voor 't
hulpeloze dier ?
De moderne maatschappij is
gelukkig steeds meer door-
drongen van deze idee van ver-
antwoordelijkheid en zij tracht
door een aangepaste wetgeving
voor de rechten van het dier
althans een minimum te for-
muleren.
Door het fotograferen van uw
huisdier kunt u ook tot het in-
zicht komen dat dit dier méér
is dan een status-symbool. Ei-
genlijk een beschamende zaak
voor ons mensen, dat dit nodig
is.
Misschien is het een goede ge-
dachte om, juist op Werelddie-
rendag, eens een foto van uw
trouwe hond of wijze kat te
maken. Zij vormen, in onze ef-
ficiënt vertechniseerde maat-
schappij, één der laatste rela-
ties die de mens met de leven-
de natuur onderhoudt. Een fo-
to kan de herinnering aan goe-
de momenten* met trouwe huis-
genoten levend houden.

VORDEN HAD DEZE ZOMER VRIJWEL EVENVEEL
VAKANTIEGANGERS ALS VORIG JAAR

Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden
heeft men in Vorden deze zomer vrywel hetzelfde aantal
toeristen gehad als vorig jaar, aldus vertelde ons de
sekretaris van de plaatselijke VVV, de heer G. W. Eyer-
kamp.
In het dorp was het zelfs iets drukker dan verleden
jaar, hoewel de pensions minder gasten te verwerken
kregen dan normaal. De heer Eyerkamp was van me-
ning dat de oorzaak hiervan was dat ieder jaar meer
Nederlanders met vakantie naar het buitenland gaan.
Men koopt zich een autootje en als het even kan een
caravan met als gevolg dat de campings het steeds
drukker krijgen en de bedrijvigheid in de pensions steeds
minder wordt.

De bungalows en de zomerhuisjes zijn dit jaar goed be-
zet geweest. De eerste gasten kwamen omstreeks Pasen
al naar Vorden toe. Momenteel zijn nog enkele huisjes
bezet, maar over ca twee weken zal het wel gebeurd
zijn. De heer Eijerkamp betreurde het dat de kampeer-
plaats van de heer Pellenberg nog niet klaar is, waar-
door men daar nog niet op volle toeren kon draaien.
Tegen het kampeerterrein van de heer Pellenberg zijn
nl. door de aangelanden bezwaarschriften ingediend.
Desondanks heeft de heer Pellenberg nog wel kampeer-
ders gehad, maar het had meer kunnen zijn. De drie
kampeerboerderijen die Vorden rijk is, hebben deze zo-
mer niet over gebrek aan belangstelling te klagen
gehad.

De Achtkastelentocht blijkt nog altijd de grootste
toeristische trekpleister te zijn. Burgemeester A. E. van
Arkel, die de gasten gedurende de maanden juli en
augustus elke woensdagmiddag als gids vergezelde, trok
in totaal 1393 volgelingen. Vorig jaar waren er 1397
deelnemers aan deze tocht. Behalve deze wekelijkse
tocht wordt de Achtkastelentocht ook nog vrij veel op
eigen gelegenheid door de toeristen verreden. Zo kwam
er pas geleden nog een bus met Duitsers die deze tocht
langs de 8 kastelen maakten.
De belangstelling voor de avondwandelingen viel wat
tegen. Het aantal deelnemers was minder dan vorig
jaar. Nu is het wel zo, dat er voorgaande jaren dikwijls
ook door de Vordenaren aan de avondwandelingen werd
deelgenomen, terwijl er nu uitsluitend vakantiegangers
van de partij waren, aldus de heer Eijerkamp.
De boerendansgroep ,De Knupduukskes' hebben twee-
maal een demonstratie gegeven. Vooral de laatste de-
monstratie in café-restaurant ,'t Wapen van Vorden'
trok veel belangstelling. De organisatie was in goede
handen van ,De Knupduukskes'. Er waren vele honder-
den toeschouwers meer als vorig jaar. Deze evenemen-
ten zullen het volgend jaar dan ook zeker herhaald
worden.

Op een terrein achter café ,De Zon' werd op twee avon-
den touwtrekwedstrijden gehouden om het kampioen-
schap van Vorden. Voor de toerist altijd de moeite van
het kijken waard. De ploeg uit de Heure (Borculo)
slaagde er in om kampioen te worden.
De Empo-wielerronde, georganiseerd door de personeels-
vereniging van de Empo in samenwerking met de Win-
terswijkse wielerclub ,De Stofwolk', was eveneens een
sukses.

En wat te zeggen van het Achtkastelenevenement dat
de motorclub op 17 en 18 augustus organiseerde. Van
heinde en verre waren deelnemers voor deze ritten naar
Vorden getogen. Het ligt in de bedoeling een en ander
het volgend jaar te herhalen.
Het zwembad ,In de Dennen' blijft voor de toeristen een
grote trekpleister. Niet minder dan 140.000 bezoekers
vonden de weg naar het zwembad.
De zomertentoonstelling in het schildershuis Blaauboer
trok meer belangstelling dan vorig jaar.
Van de verschillende wandelingen en fietstochten die
door de WV werden uitgezet, werd een druk gebruik
gemaakt, aldus vertelde ons de heer Eijerkamp, die
over het geheel genomen van mening was dat de toerist
ook deze zomer weer voldoende heeft kunnen genieten
in Vorden.

VERGADERING CBTB
De CBTB afdeling Vorden hield in zaal Boersma een
matig bezochte vergadering, de eerste van het seizoen.
De voorzitter, de heer Graaskamp, heette in het bijzon-
der welkom de twee aanwezige sociale voorlichters der
CBTB t.w. mejuffrouw Van de Berg en de heer Maal-
derink. Verder deed hij enige mededelingen aangaande
de gehouden toogdag ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan.
Tijdens deze toogdag was ook een bezoek gebracht aan
de landbouw hogeschool te Dronten. Spreker wees er op
dat deze school, welke plaats biedt voor huisvesting van
300 jongeren, in alle eenvoud is opgetrokken. Voor het
praktisch onderwijs beschikt de school over 100 ha
grond.
Vervolgens bespraken mejuffrouw Van der Berg en de
heer Maalderink hun werkzaamheden ten dienste van
de CBTB-leden. Hierbij wezen zij op de uitgebreide
taak welke in hun arbeidsveld ligt opgesloten. Zo ver-
strekt de heer Maalderink advies bij bedrijfsoverdracht,
bedrijfsovername, pachtzaken, boedelscheidingen, enz.
terwijl mejuffrouw Van der Berg haar taak is huishou-
delijke voorlichting.
De voorzitter dankte beide sprekers voor hun uiteen-
zettingen.

SUKSES BIJ PLOEGWEDSTRIJDEN KPJ
Onze plaatsgenoot, de heer H. Helmink, Delden, is tij-
dens de dezer dagen gehouden ploegwedstrijden van de
KPJ kring De Graafschap op een eervolle tweede plaats
geëindigd. Bij de eenscharige, links- en rechtswendende
trekkerploegen behaalde hij 233 punten. Kampioen 1968
werd hier de heer W. Jansen uit Baak met 252 punten.

TWEEDE PLAATS VOOR BEN WAGENVOORT
Twee leden van de landelijke rijvereniging De Graaf-
schap hebben in Voorthuizen deelgenomen aan een sa-
mengestelde wedstrijd die werd georganiseerd door de
rijvereniging van Voorthuizen & Omstreken.
Onze plaatsgenoot Ben Wagenvoort slaagde er in om
met Enusa (eigenaar D. Jansen) een tweede plaats
te bemachtigen. Voor dressuur behaalde Wagenvoort
98,5 punten; springen ging foutloos en de cross 5,48
punten. Mejuffrouw Eggink die buiten mededinging met
Gimanda aan de wedstrijd meedeed, behaalde bij de
dressuur een zesde plaats.



SUPiRMARKT
presenteert:

500 gram
SPLITERWTEN

59 cent
500 gram

GROENE ERWTEN
39 cent

KWALITEIT IS ONS DEVIES!

4 hamburgers halen 3 betalen
Hacheevlees soo ram 148

VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP:

Varkenspoot j es 3 stuks
500 gram

Runderstooflappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram 348

HEDEN WEER VOORRADIG:
Onze specialiteit eigen fabrikaat grove en fijne Gelderse rookworst

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen:
1ste kwaliteit RUNDERVOORBOUTEN en RUNDERACHTERBOUTEN

Diepvriesklaar zonder extra kosten!

Hausmacher leverworst + 150 gram 69 cent Ham
Gelderse worst aan stuk 200 gram 69 cent Lever
Flinke rookworst voor slechts 79 cent

150 gram 98 cent
100 gram 69 cent

Uit onze groente afdeling
Groene kool
Notaris appels
B i et j es
Gesneden rode kool

Fijne handperen 'bonne louise'

heel kg

2 kilo

500 gram

500 gram

ri, kilo
Cox O range heerlijke handappel per kilo

Uit onze diepvries:
Vissticks 10 stuks 109
10 bitterballen voor 79
Spinazie pak 450 gram 59

Kroketten 3 stuks 59
Kabeljauw filets 400 gram 119
Patates frites l kilo 139
Nasi Goreng pak a 350 gram 79

Chips gezinszakken 88
Spekulaas gezinspakken 98
Bastogne koeken een pak 98
Gevuld spekulaas groot stuk 89
Victoria biscuits grote rol 80
Krentebroden ovenvers 98

Bij f5 , - boodschappen
een literblik ananas voor 99 et

Fles Ital. vermouth

met 12 cocktailvorkjes

Fles sinaasappelkwast slechts 88
Custard dubbel pak
Zalm groot blik
Haring in tomaat 2 blikjes
Zoute pinda's 250 gram
Goudgele slaolie een fles
Gazeuse 2 fles
Jaffa vruchtenlimonade 2 fles 98
Doperwten fijn literbiik 98

HARPOL W.C. REINIGER
deze week van 150 voor 120

1 POT ZURE HARING 6-8 stuks 1.50
POT ROLMOPS 6 stuks 1.80

Ouwehand's ™,"J!;ring l kwaliteits produkten!rolmops



Met grote vreugde en dank-
baarheid aan God, geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

KIENEKE
H. J. Broekman
B. J. Broekman-

Korenblek
Vorden, 24 september 1968
De Haar 36

Aan allen die op welke wij-
ze dan ook ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt, onze hartelijke dank.

Fam. van 't Veld
Vorden, oktober 1968
Molenweg 3

A. HABMSMA
dierenarts

AFWEZIG
van vrijdag 4 oktober
a.s. 17.00 uur tot
vrijdag 11 oktober
a.s. 7.00 uur.

Praktijkwaarneming:
J. Wechgelaer
telefoon 05752-1566

Te koop: Eetaardappelen
ook per l/z mud. Joh. Wes-
selink, Kranenburg, tele^
foon 6774

DIESELOLIE
15 et per liter, kwantum-
korting
G. Weulien Kranenburg
telefoon 1217 of 1811

Te koop: Toom biggen bij
Waenink bij het zwembad

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Óldenzaal
Wegens enorme aanvraag
ook gedurende deze maand
mantels en jassen chem.
reinigen van ƒ 6,50 voor
ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

Gevraagd op Het Kiefs-
kamp aankomende jongen
of jonge man voor hulp in
bos en tuin (gedurende de
wintermaanden voor enige
dagen in de week.
Aanmelden bij W. Nijeniiuis
De Dykamp

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Te koop: Leren dame»jas
z.g.a.n.; leren heren jas;
2 overall'», alles geschikt
voor motor of bromfiets.
Alanenseweg 24, Vorden

Te koop: l kozijn m. ramen
130 x 135; 2 kozijnen met
ramen 58 x 125; l kozijn m.
glasdeur 102 x 210.
J. M. Uiterweerd, Ruurlo-
seweg 35, telefoon 15123

TANK GAS
lage prijzen, aanleg gratis
G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Voor goede
rijwielreparatie naar:

KIJWEELBEDKIJF
TBAGTEK

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

CARLA J. DE VRIES
en
R. H. J. ENGEL

hebben het genoegen u, namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden.

De voltrekking van het huwelijk zal plaats
hebben op zaterdag 5 oktober a.s. om 14.30
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Vorden, Ruurloseweg 13
Deventer, Scharfstraat 31
oktober 1968

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30 tot
17.00 uur in hotel Bakker te Vorden.

$ G. NIJENHUIS
r en

A. NIJENHUIS - ZWEVERINK

hopen met hun kinderen en kleinkinderen op
zaterdag 5 oktober hun 40-jarig huwelijk te
herdenken.

: Vorden, oktober 1968
$1 .Hogevonder' D 67

Receptie 's middags van' 4.30 tot 5.30 uur in
café-restaurant ,'t Wapen van Vorden' (F.
P. Smit).
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Op dinsdag 8 oktober D.V. hopen wij met
onze kinderen het 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

G. KLEIN GELTINK
G. KLEIN GELTINK - KORENBLEK

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.30
uur in hotel Bakker 't Wapen van Gelderland.

Vorden, oktober 1968
C 20

ï

Heden is door een ongeval plotseling van ons
weggenomen onze lieve zoon en broer

JAN

op 10-jarige leeftijd.

H. G. Harmsen
J. W. Harmsen - Norde
Ansje
Wiima
Erik

Vorden, 28 september 1968
Schoolstraat 6

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 2 ok-
tober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd door een ongeval uit het leven weg-
genomen

JAN HARMSEN

op de jeugdige leeftijd van 10 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Personeel Harmsen

Tot onze grote droefheid heeft de Heer reeds nu
tot Zich genomen ons vriendje, onze leerling

JAN HARMSEN

Wij zullen hem niet vergeten.

Leerlingen en personeel van de
School met de Bijbel

Het Hoge 42

Vorden, 28 september 1968

Heden is plotseling op 10-jarige leeftijd uit onze
familiekring weggenomen, ons lief kleinzoontje
en neefje

JAN HARMSEN

Opa en oma
ooms en tantes
neefjes en nichtjes

Vorden, 28 september 1968

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

Wapen, en sporthandel

Martei
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

U slaagt zeker bij:

RAADHUISSTR., VORDEN

Nieuw! Nieuw!
TIJDELIJK BIJ AANKOOP VAN
3 MINILONS LIBELLE
EEN MINILON IN LUX HAND-
TASDOOSJE VERPAKT

r'.</

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

DUBBELE ANIMOZEGELS

l pak spar-koffie nu f 1,69 - 10 procent
200 gram gekookte gelderse worst 108 et

100 gram pariser worst
100 gram leverkaas 108 et

300 gram origineel Engels drop f l,-
2 pakken bakmeel van 188 et voor 98 et
Elk 2e blik gestoomd gehakt van 130 et voor 19 et
11/2 kilo conference peren 59 et
2 kilo handappels 89 et
l fles caransac land wijn 198 et

4 - 5 oktober:

500 gram halskarbonade f 2,98

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

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

Eet nu goedkoop fruit!
VERKOOP VAN

hand- en moesappels
Iedere zaterdag van 8-12 uur aan de
schuur bij kasteel ,'t Medler'.

ledere vrijdagavond vanaf 6.30 uur
ten huize van J. W. Lucassen.

Fruitteeltbedrijf Medler
J. W. LUCASSEN . D 153 . Telefoon 6811

•

in hotel Bakker, Vorden op woensdag 9 oktober a.s. 8 uur 's avonds

U gaat kennismaken met de

1968/1969

• MEDEWERKING VERLENEN:

Schoenen: Fa Wullink
Hoeden: Fa Kroneman

MODEHUIS

•

ENTREE f 2,50 (INKLUSIEF KOFFIE KOMPLET)
TOEGANGSKAARTEN AAN ONZE ZAAK.

OOK EVENTUEEL KAARTEN VERKRIJGBAAR
Bil FA WULLINK

•

•

•

•

•

•

•

•
+

•

•

•

•

•

•

•



TELEFUNKEN TELEVISIE
met voordelen, die het overwegen
dubbel en dwars waard zijn!

Telefunken ontwikkelde voor kleuren tv het PAL-systeem
dat door proefnemingen het beste is gebleken

Elektronische kanalen kiezer zowel voor
kleur als zwart-wit

Vooraan in techniek
Vooraan in service

TELEFUNKEN wordt u gaarne door ons
gedemonstreerd. Prijzen vanaf f 698,-

's Morgens voor 10 uur gebeld, 's avonds klaar!

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56 Zutphen - Telefoon 05752-3813

Maar met Total rijdt u (?5tAL
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

tipó
UIT ONZE NIEUWE

najaarskollektie!

*Acryl meisjes pullovers
lerne

f7,25

met col en halve cal, moderne kleu-
ren. Reeds vanaf

Jongens pull-polo's
(met rits)

moderne kleuren. Reeds vanaf

f 11,60

Jagers jassen
met rugplooi voor jongens en meis-
jes, leeftijd 8 jaar

f 47,25

Gorduroy jongens en
heren pantalons

in de moderne kleuren, leeftijd 8 jaar

f 19,05

i iiïiiiim M
RAADHUISSTR.. VOROEN

Wilt u de OlfTipische
spelen zien ?

Tegen een sterk
verlaagde prijs?
In kleur of zwart wit?

Philips kleuren Televisie
nu verlaagd van 2950 voor

f 2350.-
EN DAN NOG EEN HOGE
INRUILWAARDE MOGELIJK!

Televisie zwart-wit
super tv-ontvanger 51 cm beeld

f620.-
super tv-ontvanger 59 cm beeld

f 680.-
EN NOG INRUILMOGELIJKHEID!

Vraag demonstratie in kleur of zwart-wit

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Zaalfangeler
HENGELO G

A.S. ZATERDAG 5 OKTOBER

Dansen
MET STORA COMBO MET HELEN
EN FRED bekend van radio en t.v.

Kaarten vanaf heden aan de zaal.

weer ontvangen!

SPENCER PAKJES
en de prijs... f 37,50

Overhemdblouses
effen en gedessineerd.

KOMT ZE ZIEN

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Adverteer regelmatig in 'Contact'!

Inwoners van Vorden!
BEZOEKT VRIJDAG 4 OKTOBER

A.S. DE

Najaarsmarkt
TEVENS VERLOTING

Grote sortering in diverse artikelen!

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

Zie gratis lot deze week
in Contact

TOT ZATERDAGMIDDAG S UUR:

SPECIALE AANBIEDING

Dweilen
royale maat 60 x 60 cm

2 STUKS SLECHTS 158

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 1813 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS Slnde 1914

Voor:

MEUBELEN
VLOERBEDEKKING
GORDIJNSTOFFEN
MATRASSEN enz.
Naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

•JL- Grote voorraad

JL Voordelige pryzen

JL 100% service en. . .

DUBBELE Animo-zegels
OP ALLE ARTIKELEN!
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RAADSVERGADERING
Mevrouw M. van der Heide-van der Ploeg (PvdA)
eerste vrouwelyke raadslid in Vorden

Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsvergadering,
waarbij de heren Norde en Wesselink niet aanwezig
waren, legde mevrouw M. van der Heide-van der Ploeg
de belofte als raadslid af.
Zij is in de raad gekomen als opvolgster van de heer
Klein Brinke, die zich om gezondheidsredenen als raads.
lid heeft moeten terugtrekken. Nadat mevrouw van der
Heide-van der Ploeg officieel als raadslid was toege-
laten, feliciteerde burgemeester A. E. van Arkel haar
met deze benoeming. De burgervader, die er gewag
van maakte dat dit de eerste maal is dat de gemeente
Vorden een vrouwelijk raadslid heeft, hoopte in de toe-
komst op prettige wijze met mevrouw van der Heide-
van der Ploeg te kunnen samenwerken.
Overigens kan zij al meteen aan het werk gaan want de
raad benoemde haar even later met algemene stemmen
als vertegenwoordigster van de gemeente Vorden in het
bestuur van de Stichting tot huisvesting van bejaarden
alhier. Dit agendapunt werd bij de raadsvergadering
van 30 juli aangehouden.
De heer J. P. Mackaay, hoofd van de bijzondere lagere
school in de Wildenborch, werd met algemene stemmen
benoemd in de kommissie tot wering van schoolverzuim.
In deze kommissie was nl. een vakature ontstaan door
het vertrek van de heer W. J. de Leeuw, tot voor kort
hoofd van de bijzondere lagere school in de Wildenborch.

De heer Wesselink (VVD) trekt zich als raadslid terug
De voorzitter deelde mede dat op 2 september jl. een
schrijven was binnengekomen van het raadslid de heer
H. Wesselink, waarin deze bekend maakte dat hij op
medisch advies zijn werkzaamheden zoveel mogelijk
moet beperken. In verband hiermede moet de heer Wes-
selink zich als raadslid terugtrekken en neemt hij dan
ook als zodanig ontslag.
Naar aanleiding van deze mededeling heeft de voorzit-
ter van het centraal stembureau bij zijn besluit van 10
september jl. in de vakature ontstaan door de ontslag-
name van de heer Wesselink, de heer H. Tjoonk be-
noemd. Deze heeft inmiddels medegedeeld dat hij zijn
benoeming tot lid van de raad aanneemt. De geloofs-
brieven werden door de kommissie van onderzoek ak-
koord bevonden, zodat de heer Tjoonk bij een volgende
raadsvergadering beëdigd kan worden. De heer Van
Arkel deelde nog mede dat op een nader te bepalen* da-
tum afscheid zal worden genomen van de heer Wesse-
link.
Voor het aanschaffen van 185 psalmboekjes voor de
leerlingen van de klassen 3 t/in 6 van de Prot. Chr.
Dorpsschool, alsmede voor het aanschaffen van gereed-
schap, materiaal en meubilair voor het vak handenar-
beid, stelde de raad in totaal ƒ 4.139,70 uit de gemeente-
kas beschikbaar.
De heer Bannink (CHU) wees erop dat i.v.m. de om-
legging van wegen voor het verkeer gevaar ontstaat
met name in de Beatrixlaan, wanneer men in de richting
Hengelo rijdt. Verkeer komende uit bv. de Staringstraat
heeft hier nl. voorrang op het verkeer dat uit de rich-
ting Vorden komt. De heer Bannink zou gaarne zien
dat het bord 50 km verplaatst werd tot aan de brug.
De voorzitter antwoordde hierop dat hiervoor toestem-
ming aan GS zal worden gevraagd.
Voorts bepleitte de heer Bannink een lichtpunt te plaat-
sen bij de Horsterkamp. Het ligt in de bedoeling dat voor
de afweg naar de Lindeseweg tot het begin van de Bea-
trixlaan in totaal 18 lichtpunten komen, aldus de heer
Van Arkel.
De heer Gotink (BP) zou gaarne de weg v.a. de Henge-
loseweg naar de Wall Bake verbeterd zien, alsmede de
modderpoel voor het huis van de heer Remmers '(ont-
staan door de ophoging van de Hengeloseweg). Tevens
vroeg de heer Gotink aandacht voor de zandpaden ach-
ter de huizen in het Molenplan. In het pld!n Boonk zijn
achter de schuren nl. tegelpaden.
De voorzitter zegde toe een en ander nader te zullen
onderzoeken. Ook werd notitie genomen van een op-
merking van de heer Koerselman (PvdA) om de dode
takken uit de bomen te halen nabij het Marktplein. Dit
om ongelukken te voorkomen.

DODELIJK ONGEVAL .

Zaterdag is de 10-jarige Jan Harmsen op de Hengelose-
weg in aanraking gekomen met een bus van de GTW.
Met zware verwondingen aan het" hoofd werd hij naar
het ziekenhuis in Zutphen vervoerd, waar hij even la-
ter is overleden.

VEEL BELANGSTELLING VOOR VOLKSFEEST
TE LINDE
„Recht voor allen, de bron van genoegen" is de fiere
spreuk die geborduurd is in het uit 1866 stammende
vaandel van het traditionele Volksfeest te Linde. Meer
dan 100 jaar lang hebben de buurtbewoners uit het Lin-
de hun jaarlijkse Volksfeest in grote saamhorigheid,
eendrachtig gevierd en ook jl. vrydag en zaterdag is het
feest - dat zeker tot een van de oudste uit de Achterhoek
mag worden gerekend - in alle opzichten een sukses
geworden. Het was zaterdag tijdens de volks, en kin-
derspelen gelukkig droog, wat kennelijk van invloed
was op de deelname, want nog nimmer tevoren was er
zoveel animo. Het feest werd weer gehouden in de
nabijheid van de eeuwenoude, historische Lindese Molen
en de Kapellebult. In de weide van de heer Havekes was
een grote feesttent gebouwd, terwijl rondom de spelen
konden worden gehouden en ook andere attrakties als
o.m. een draaimolen stonden opgesteld.

Vrijdagavond startte men met het feestprogramma met
de opvoering van het blijspel ,Alles volgeboekt', een
stuk in vier bedrijven, dat voor het voetlicht werd ge-
bracht door de toneelvereniging Plato uit Haart bij
Aalten. De heer Havekes, voorzitter van het feestko-
mité, kon in zijn openingswoord meer dan 300 belang-
stellenden welkom heten. Vervolgens kwam Plato op de
planken met het kostelijke blijspel, dat door 5 heren en,
4 dames van het gezelschap zeer goed werd gebracht.
De aanwezigen staken hun waardering niet onder stoe-
len of banken, zij beloonden ©Ik bedrijf met een harte-
lijk applaus.
Ook de heer Havekes dankte het gezelschap voor het
mooie spel, waarin hij ook de regisseur en souffleur be-
trok. In de pauze werd nog een goed geslaagde verlo-
ting igehouden.
Het eigenlijke Volksfeest werd zaterdag gevierd. Vele
buurtbewoners en ook oud-Lindenaren waren van de
partij. In de morgenuren begon men met vogelschieten
waarvoor zich ruim 80 liefhebbers aanmeldenu Nadat
de koning van 1967, de heer H. Pelgrum, 't eerste schot
had gelost, vuurde burgemeestr A. E. van Arkl als
ere-voorzitter van 't feest, op de vogel. Het dier bleek
behoorlijk vast te zitten en eerst na bijna drie ronden
gelukte het de heer K. Hietbrink: om met een welgemikt
schot de vogel naar beneden te halen, waardoor hij de
koningstitel 1968 verwierf.
Om half twee kon voorzitter Havekes zijn officiële ope-
ningswoord uitspreken, waarbij hij in het bijzonder bur-
gemeester Van Arkel en zijn echtgenote kon verwelko-
men. Spreker waardeerde het dat de heer en mevrouw
Van Arkel ieder jaar op het feest aanwezig waren en
ook deelnamen aan de diverse Volksspelen. Hierna werd
de heer K. Hietbrink uitgeroepen tot schutterskoning
1968, hij kreeg hierbij de onderscheidingstekens van de
oude koning omgehangen, terwijl mevrouw Hietbrink-
Groot Jebbink tot koningin werd gekroond. Ter ere van
het nieuwe koningspaar zwaaide Fons Lichtenberg tra-
ditioneel het vaandel, waarna de volks- ent kinderspelen
begonnen.

Jongens en meisjes 6 jaar: 1. Eric Bouwmeester; 2. Jo-
ke Lebbink; 3. Ria Fokkink.
Meisjes 7 en 8 jaar: 1. Liesbeth Weenk; 2. Wilma van
Asselt; 3. Rini Schotman.
Meisjes 9, 10 en 11 jaar: 1. Wilma Hietbrink; 2. Gerrie
Klein Kranenbarg; 3. Riette Weenk.
Meisjes 12, 13 en 14 jaar: 1. H. Smeenk; 2. A. Nijen-
huis; 3. J. Wiltink.
Jongens 7 en 8 jaar: 1. Jan Bosch; 2. Gerrit Bouwmees-
ter; 3. J. Lenselink.
Jongens 9, 10 en 11 jaar: 1. Bert Groot Jebbink; 2. Ri-
nant Meulenbrugge; 3. Jos Heuvelink.
Jongens 12, 13 en 14 jaar: 1. Henk Nijland; 2. J. Eg-
gink; 3. H. Boersbroek.
Burgemeester Van Arkel reikte traditiegetrouw tegen
vijf uur in de feesttent de prijzen uit. In zijn toespraak
dankte hij, mede namens zijn echtgenote, voor de har-
elijke welkomstwoorden van de voorzitter. Hij stak een
pluim op de hoed van de feestkommissie voor de keu-
rige organisatie. Hij feliciteerde hierna de nieuwe ko-
ning en koningin, reikte de traditionele taart uit aan
mevrouw Hiebrink, terwijl de schutterskoning 1968 een
fraaie koekoeksklok in ontvangst kon nemen.
De uitslagen van de verschillende volksspelen waren als
volgt:
Vogelschieten: Koning de heer K. Hietbrink; 2. J. Par-
dijs (kop); 3. H. Bogchelman (rechtervleugel); 4. G.
Antink '(linkervleugel); 5. E. J. Wesseveld (staart).
Schijfschieten voor heren: 1. E. Gotink; 2. H. Klein
Brinke; 3. H. Klein Winkel.
Geluksbaan heren: 1. K. Hietbrink; 2. A. Luessink; 3.
A. Elshorst.
Ballonschieten: 1. J. Kapers, Ruurlo; 2. A. Vorentjes;
3. J. Bloemendaal.
Korfballen voor dames en heren: 1. H. Klein Brinke;
2. Mevr. Berenpas^te Waarlo; 3. H. Nijland.
Dogcarrijden voor dames: 1. Mevrouw Span-Dostal; 2.
Mevr. Vliem-Klein Kranenbarg; 3. Mevr. Pelgrum-Riet-
man.
Doeltrappen voor dames: 1. Mevr. Mombarg-Pardijs; 2.
Mej. Valkeman; 3. Mej. J. Walgemoed.
Briefposten voor dames en heren: 1. Mej. G. Bloemen-
daal; 2. Mej. B. Weenk; 3. J. Knoef.
Nadat Fons Lichtenberg nogmaals het vaandel had ge-
zwaaid en allen het eerste couplet van het Wilhelmus
hadden gezongen, verspreidde men zich over het feest-
terrein, 's Avonds was er een gezellig bal in de enorme
danstent, waar het zeer druk was. De buurtbewoners
van het Linde, oud-Lindenaren en velen uit nabijgele-
gen plaatsen, kunnen weer op een geslaagde feestvie-
ring terugzien.

ZONDAGVOETBAL

RATTI I — DEO II 1—1

Ratti had zondagmiddag een bijzonder zware tegenstan-
der en het was dan ook geen wonder dat na anderhalf
uur harde strijd, de puntjes broederlijk moesten worden
gedeeld l—1.
In de eerste helft begonnen de bezoekers al direkt met
enkele felle aanvallen, een schot van hun midvoor ketste
af tegen de lat. De bezoekers wilden kennelijk een doel-
punt forceren, maar door terugtrekken van de miden-
Jinie kon Ratti het gevaar keren. Geleidelijk werd de
druk minder en na 25 minuten lag het eerste doelpunt
achter de Deo-doelman, een kopbal van M. Jansen kwam
voor de voeten van J. Vreeman, die laag langs de uit-
vallende keeper inschoot l—0. Ratti werd geleidelijk aan
sterker, maar ondanks goed opgezette aanvallen, bleef
de stand tot aan de rust ongewijzigd.
Deo-keeper Frank had al j||n aandacht nodig voor een
fel Ratti-offensief waarbij^^n door Schoenaker geno-
men vrije trap nog net tegen de lat ketste. Het spel
wisselde nu gedurig. Een kwartier voor het eindsignaal
kwam de gelijkmaker, doordat doelman Huitink uit zijn
doel moest komen door een snel gelanceerde aanval der
gasten over rechts. De De^midvoor zag kans om met
een beheerst schot de stq^^in evenwicht te brengen.
Ratti zette nu alles op de THnval. Enkele minuten voor
tijd schoot Jansen tussen een wirwar van spelers raak,
maar het gejuich duurde slechts kort want de arbiter
kende het doelpunt wegens buitenspel niet toe.
l
ZATERDAGVOETBAL

RATTI I — SP. HAARLO III 5—1

Ratti I is er jl. zaterdag in geslaagd om een fraaie 5-—l
overwinning te behalen op Sp. Haarlo III.
Al na 10 minuten kon Haarlo de score openen, waarbij
de Ratti-doelman totaal verrast werd O—1. De Rattianen
deden er echter een schepje bovenop en via het been
van Reindsen, die als midvoor opereerde, lag de gelijk-
maker spoedig in het net l—1. Met een fraai doelpunt
bracht dezelfde speler even later de stand op 2—l,
waarna Tenten, na eerst tegen de lat geschoten te heb-
ben, de terugspringende bal feilloos inkopte 3—1.
Na de rust was de verjongde Ratti-voorhoede zeer ak-
tief. Vooral Reindsen schoot vaak en hard op doel, maar
de Haarlose doelman bleek zijn vak te verstaan en ver-
dedigde zijn heiligdom uitstekend. Reindsen wist na 25
minuten de stand op 4—l te brengen, waarna linksbui-
ten Van Bommel de zege veilig stelde door praktisch op
de doellijn staande in moeilijke positie het vijfde doel-
punt te scoren. Met iets meer geluk had de score nog
hoger kunnen zijn.

VOETBALPROGRAMMA
Vorden I—Fortuna I; De Hoven m—Vorden II; Vor-
den IV—SHE III; Almen Al—Vorden Al; Vorden BI—
Baakse Boys BI; Vorden C2—Sp. Brummen C3.
Dees'kensveld II—Ratti I (afdeling zaterdag); Ratti Al
—Hercules Al.
Socü II—Ratti II; Angerlo Vooruit III—Ratti III.

Het Schoenenhuis
FA JANSEN . DORPSSTRAAT

DOOR HET GROTE SUKSES VAN
DE VORIGE MAAND, HERHALEN
WIJ ONZE

nylons
aanbieding
NOG EENMAAL.

1 paar

plus 50

voor f 1,49

P.S. PEDICUREN OP AFSPRAAK

ONDERLINGE DAMKOMPETITDE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie werden in zaal Es-
kes de volgende wedstrijden gespeeld:
Van Ooyen—Jansen 2—0; Hulshof—Oukes l—1; Wan-
sink—Hulstijn 2—0; Hoenink—Hesselink 2—0; W. Was-
sink—Nijenhuis O—2; Leunk—A. Wassink l—1; Ter
Beest—Wiersma l—1; Sloetjes—Offereins l—1; Van
Dijk—Geerken l—1; Wentink—Breuker O—2; Klein
Brinke—Roozendaal O—2.

dag

radio tijd
OF U NU VOOR EEN DRAAGBARE
BATTERIJRADIO OF NETRADIO
KIEST,
RADIO KUNT U NIET MISSEN !

Draagbare radio
met FM vanaf

f 99.5O

Radio
voor netaansluiting met FM vanaf

f 198,-

Aanbieding:
PHILIPS RADIO ƒ 399,—

voor f 299,
RADIO-PLATENSPELER ƒ 329,-

voor f 198,

TELEFUNKEN — PHILIPS

KOMT U ZELF MAAR LUISTEREN

GEHIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

TelefunkefNordmende
radio ook in HiFi stereo

Het radio distributienet
wordt

*
*

VERSCHAF U NU HET
GENOEGEN VAN EEN
EIGEN RADIOTOESTEL !

Wij hebben voor u een uitgebreide
sortering in iedere prijsklasse.

VOORAAN IN TECHNIEK
VOORAAN IN SERVICE

's Morgens voor 10 uur gebeld
's avonds klaar !

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 05750-3813

RUBBERLAARZEN
ALTIJD IN VOORRAAD

OOK SPECIALE

desinfectielaarzen
MET GLADDE ZOOL

WULLINKS
schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER 500 gram 153

DINSDAG

GEHAKT 500 gram 198

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram 158

PRIMA KOFFEE 250 gram 135

MARGARINE 3 pak 84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RD3- OF

SCHOUDERKARB. 500 gram 290

HAUSMACHER 100 gram 7O

DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram 275

VERSE WORST 500 gram 225

GEHAKT 500 gram 198

HAMKAAS 200 gram HO

MIX 200 gram 1QO

BOTERHAMWORST ... 200 gram 6O

KALFSPATEE 200 gram HQ

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

3 okt. Bejaardenkring 14.15i uur in het Nut
4 okt. Dansen in het Nut na verl.markt
3 okt. Bejaardenkrimg 14.15 uur in het

Nutsgebouw
14 okt. Gratis verlichtingskontrole bij gara-

ges Tragter, Kuypers en Gr. Jebbink
15 okt. Chr. Vrouwenbond lezing en film in

zaal Eskes

Belangrijk
Wilt u naar de Gert en Hermien Timmerman show P

A.S. VRIJDAGMORGEN (TIJDENS DE OKTOBERMARKT) BIJ

SIGARENMAGAZIJN BOERSMA EN MAANDAGAVOND 7 OKTOBER
EN DINSDAGAVOND 8 OKTOBER VAN 8-10.00 UUR IN ZAAL ESKES

KUNT U NOG 2 VOLLE ZEGELKAARTEN OF l VOLLE ZEGELKAART
-f ƒ 3,— INWISSELEN TEGEN

een toegangsbewijs
VANAF VRIJDAG 11 OKTOBER WORDEN DE DAN NOG RESTEREN-
DE KAARTEN a ƒ 6,— VERKOCHT BIJ SIGARENMAGAZIJN BOERS-
MA EN ZAAL ESKES.

Spaar zegels

OOK NA DE GERT EN HERMIEN TIMMERMANSHOW WORDEN
ZD ZEGELS VOLOP UITGEGEVEN.

l volle kaart f 2,50
daarom alleen zegels



KREBBERS & J A ARS M A
KUNDIG & BETROUWBAAR

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn,
Zutphen, Epe, Beekbergen

Als eerste
in Nederland

introduceren wij voor televisieapparaten
een REPARATIE- en ONDERHOUDSOVEREENKOMST
gecombineerd met een TERUGKOOPVERKLARING

De REPARATIE. EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST houdt In:

1e. dat u voor slechts ƒ 20.— per jaar bent gevrijwaard tegen
onverwachte en mogelijk hoge kosten gedurende de levens-
duur van het apparaat.

2e. dat defecte onderdelen (ook kostbare, zoals beeldbuis,
kanalenkiezer etc.) GRATIS geleverd worden.

3e. dat wij ons verplichten het toestel regelmatig te onderhou-
den. Dit garandeert u: a. de beste ontvangst

b. de maximale waarde bij inruil
De perfecte staat waarin uw toestel daardoor blijvend ver-
keert stelt ons in staat deze overeenkomst te combineren
met een

TERUGKOOPVERKLARING

Hierop wordt het bedrag vastgelegd dat u later bij eventuele
inruil van het toestel terugontvangt.
U weet dus waar u aan toe bent.

Alleen Krebbers & Jaarsma nv met de grootste
service-organisatie in Oost-Nederland kan een dergelijk uniek
aanbod aan het televisiekopend publiek doen.

Vraag nadere inlichtingen bij een van onze vestigingen.

DE NIEUNA/STE MODELLEN Csenie1S69] VAN ALLE BEKENDE MERKEN-
PHILIPS, GRUNDIG, ARISTDNA, BaO, ERRES, BLAUPUNKT, TELEFUNKEN etc. etc.

DE GROOTSTE COLLECTIE VAN OOST-NEDERLAND

PRIJZEN REEDS VANAF
gespreide betaling mogelijk

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 133 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050

EMPE Emperweg68 Te l: (05758) 392

DAMMEN
DCV-DVD (Doetinchem) 7-18
De Vordense damclub DCV dat dit seizoen voor het eerst
uitkomt in de hoofdklasse, leed tegen DVD vrijdagavond
een verdiende 13-7 nederlaag. De oetinchemmers be-
haalden de eerste punten. Aan bord 7 won Penterman
van Wiersma. In het middenspel maakte Wiersma, een
blunder, waardoor Penterman de overwinning niet kon
ontgaan. Aan bord l speelden Nijenhuis en van Drumpt
een goede partij, die bij het overgaan van het midden-
naar het eindspel een betere stand voor van Drumpt
aangaf. Op het kritieke moment maakte Nijenhuis een
fout, dat hem dan ook de partij kostte.

Oukes had het tegen Lansink heel moeilijk. In het eind-

spel had Oukes tempogebrek, hetgeen voor Lansink de
winst betekende. De partij tussen Klein Kranenbarg en*
Boswinkel leverde goed spel. In het eindspel bij 7 om 7
dreigde Klein Kranenbarg met een doorbraak, doch ver-
der dan remise kwam hij niet hetgeen een kompliment
mag heten voor Boswinkel. Tussen Breuker en G. van
Kampen werd fel om de winst gestreden. Breuker had
in het eindspel een schijf winst, doch dit was niet vol-
doende voor de winst, het werd remise.
In zijn partij tegen Geerken kreeg van Til een dam in
het middenspel. Geerken verdedigde goed en forceerde
in een nadelig eindspel toch nog remise. Wassink offer-
de tegen Wissing in het eindspel, hij kreeg een schijf
winst met doorbraak naar dam. In de slotfase bij stand

4 om l stond voor Wassink de overwinning vast. Leunk
zag een sterk aanvallende Visser tegenover zich. Bij een
stand van 9 om 9 was de positie van Leunk te zwak om
goed te verdedigen, waardoor Visser de partij in winst
kon omzetten. Ter Beest en de Vries speelden een gelijk-
opgaande strijd, met in het eindspel betere kansen voor
de Vries, die echter door zwak verdedigen toch nog een
remise moest toestaan.

De partij tussen van Dijk en Donderwinkel gaf aan de
beide zijden een gesloten spel te zien. Het eindspel was
iets (gunstiger voor van Dijk, maar door een slagzet wist
Donderwinkel de veilige (remise) haven te bereiken.

Vrijdag 4 oktober speelt DCV de tweede kompetitie-
wedstrijd tegen WSDV uit Wageningen.

GOEDKOOP
INKOPEN

BEGINT MET

.CONTACT'

LEZEN

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Dieselolie _ Huisbrandolie
Petroleum
speciale lage prijzen!
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

Som bij ons eigentijdse
dameskleding maken in 'n
'leuk gezellig atelier.

Voor diverse werkzaam-
heden kunnen we weer
meisjes plaatsen!
Kom vrijblijvend eens in-
lichtingen vragen overdag
of 's avonds.
Confectiebedrijf

D. J. LAMMERS
Raadhuisstr. 16a, tel. 1971

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

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

NATTE BD3RBOSTEL
rechtstreeks v. d. brouwerij
AARD APPEL VEZELS
ook termflnlevering
Alle soorten HOOI en
STRO.
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoeiink Vorden
tel. 05752-6813

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69.50
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIKRKALVKREN
voor het mesthok.

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

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

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

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

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69,50
G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811



KREBBERS & JAARSMA voordeel voordeel voordeel

KUNDIG & BETROUWBAAR

PHILIPS
PLATENSPELER

QJ.22GF632
VAN 237.-

VOOR 199.-

PHILIPS
PLATEIMWISSELAAR

QJ. 22 G A140
VAN 149.-

VOOR 99.-

PHILIPS
BANDRECORDER

O.J.N 4304
incl. microfoon, spoelen

en een band
VAN 299-

VOOR 199.-

PHILIPS
RADIO

QJ.22 RB 371

VAN 299.-

VOOR 199."

PHILIPS
TRANSISTORRADIO
met FM

O.J.22RL172
VAN 129.-

VOOR 89-

PHILIPS
HAARDROOGKAP

QJ. H P 4606

VAN 49.95
VOOR 39.95

voordeel voordeel voordeel

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:{05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050

PHILIPS
STEEL-
STOFZUIGER

QJ. HZ 4930

VAN 131-
VOOR 99.50

voordeel

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
BEPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

.an, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

OLIETANK»
spotgoedkoop !

G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Zaterdag 5 okt.

presenteren wij
onze grote

herfstmeubelshow
in de Graafschap
meubeltoonzaal
Domineesteeg
RUURLO

Breng een paar gezellige uren door op
onze
meubelexpositie!

UW ADRES

VOOR BETERE

WONINGINRICHTING:

ank kijkErs
zijn hartelijk welkom

WONINGINRICHTING

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

Let op het ingelegde gratis marktlot!

Bouwfonds Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS via
de RIJKS-POSTSPAARBANK, safe en
5% rente.
BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de totale
stichtingskosten vsn uw woning. Ook
bij overname woningwetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 63/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

VOOR KOUDE EN KILLE DAGEN

ventilatorkachels
straalkachels
Dimplex
oliegevulde radiatoren
Inventum radiatoren

NEEM EENS EEN KIJKJE BIJ

VRIJDAGAVOND WEGENS FAMILIEFEEST

gesloteJ
Nutsgebouw Vorden
VRIJDAG 4 OKTOBER A

dansen
na de verlotingsmarkt.

Muziek: GROUP HUSH uit
Apeldoorn
Aanvang 7.30 uur

.

Een bed kopen is
een zaak van vertrouwen!

Als steeds hebben wij de nieuwste
soorten in voorraad.

Uw oude matrassen maken wij weer
als nieuw.

Van veren bedden maken wy
celmatrassen.

UW WONINGINRICHTER

WONINGINRICHTING*
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

U WEET HET:
DUBBEL ANIMOZEGELS

Denk aan de voorlichtings-
bijeenkomst B*

Dinsdag 8 oktober in hotel De Valk
te Lochem om 8 uur.
Vertrek vanaf Kerkplein te Vorden
om 7.30 uur.

Diegenen die geen auto hebben, kunnen dan wel
met iemand meerijden. Weest dus op tijd.

Bestuur KNMB af d. Vorden

Uw Triumph-dealer
nu in Doetinchem!

De centrale ligging van onze nieuwe, goed geoutilleerde
garage met vakbekwame monteurs, biedt u de beste en
snelste service voor uw auto.

TRIUMPH
een aóóe auto!

Prijzen vanaf f 6695,-
Onze Triumph-speclalist, de heer O. Kappers, lost «Mke
storing aan uw auto in de kortste t i jd op.

D. J. WOLSINK
DOETINCHEM - Verheulstraat 6 (tegenover Van Gend & Loos)
Telefoon 08340 - 6040

Senior combina melkleiding
DEMONSTRATIE OP DE VERLOTINGSMARKT

VRIJDAG 4 OKTOBER 1968 TE VORDEN

Senior Melkmachines N. V,
Hanzeweg 14 - Deventer

Verk.:

G. J. KAMPERMAN . TELEFOON 1578
D. J. PARDIJS - TELEFOON 6820

Vrijdag en zaterdag
VERSE WORST 500 gram

RUNDERLAPPEN 500 gram

VARKENSLAPPEN 500 gram

245
225
275

Voor de boterham
ROLPENS 150 gram

RAUWE HAM 100 gram

PEKELVLEES 150 gram

BOTERHAMWORST 200 gram

83
85
87
6O

En natuurlijk hoefijzerzegels!

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

HOEFIJZER B. G. VLOGMAN
Nieuwstad Telefoon 05752-1321

Zaterdag 12 oktober Oliebollenaktie Jeugdcentrum



r
WARME
aanèiecUngen. f

VOOR KILLE AVONDEN EN
KOELE DAGEN

Moderne
heteluchtkachel
regelbaar op 650 - 1300 en 1950 watt.
Gemakkelijk te verplaatsen, met aan-
gemonteerd snoer, van ƒ 81,50 voor

f 49.95

Ventilator
kachel
handig, klein formaat, met thermoe-
taat en aangemonteerd snoer.
De prijs maar

f 39.50

Badkamer
kachel
1800 watt, regelbaar in drie standen
800, 1000, 1800 watt (Kema-Keur)
van ƒ 69,75 tijdelijk voor

f 59,75
BIJ VERWARMING VOOR ELEKTRISCH OF
GAS. DAN BESLIST BIJ GEMS KOMEN
KIJKEN

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

adidas
met de banden f;

voetbalschoen
der kampioenen

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

GEEN DISTRIBUTIE MEER

Reeds voor f 170,-

KOMBINATIE MET PLATENWIS-

SELAAR

beide teak

f 315,-

Hoefijzerzegels

FA J. J. SLAGER

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden l ~
Fortuna l (Winterswijk)

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

A. M. Heuvelink
METAALWARENBEDRIJF

Kerkhofweg D 7b, Vorden

GEVRAAGD:

flinke jongens
om opgeleid te worden in het
stalenmeubelenbedrijf.

Goed loon.

Aanmelden dagelijks aan het bedrijf of
's avonds na 7 uur Wilhelniinalaan 9, Vorden

Doordat in het Mededelingenblad van vorige week enkele cor-
rectieregels verwisseld zjjn en hierdoor enkele storende fouten
zijn geslopen, herplaatsen w\j het gehele artikel om eventuele
misverstanden te voorkomen. Red.

Coöp. Raiffeisenbank „Vorden1

Telefoon (05752) 1888 . Postgiro 862923
A L L E B A N K Z A K E N

VERZEKERD SPAREN

Bij onze bank bestaat thans de mogelijkheid tot VERZEKERD
SPAREN. Verzekerd sparen wil zeggen dat - mits aan enkele
voorwaarden is voldaan - in geval van overlijden van de spaar,
der het spaartegoed wordt verdubbeld.
Aan kliënten in de leeftijd van 21 t.m. 55 jaar bieden wij twee
mogelijkheden om verzekerd te sparen, namelijk op een ver-
zekerde opvraagbare spaarrekening en op een verzekerde ter-
mijnspaarrekening. Desgewenst kunnen beide rekeningen ge-
lijktijdig worden aangehouden.
Van een echtpaar kan zowel de man als de vrouw op een aparte
rekening sparen. Wij igeven hieronder de voornaamste voor-
waarden. Uitvoeriger inlichtingen verstrekken wij u gaarne
op ons kantoor.

Bij 't openen van de spaarrekening behoeft de spaarder GEEN
gezondheidsverklaring af te leggen. Verzekerd is degene, op
wiens naam de rekening staat. Er is een minimale inleg ver-
eist van gemiddeld ƒ 240,. per vol kalenderjaar (de eerste inleg
dient tenminste ƒ 20,- te bedragen). Die maximaal toegestane
inleg bedraagt ƒ 1500,- per kalenderjaar.
Over het tegoed kan te allen tijde vrij worden beschikt. Voor
het instandhouden van de mogelijkheid van verdubbeling van
het spaartegoed mag het saldo echter niet beneden ƒ 20,. dalen
terwijl aan het einde van een kalenderjaar het saldo weer een
voldoende hoogte moet hebben bereikt om aan de voorwaarde
inzake de vereiste minimum inleg van gemiddeld ƒ 240,- per
vol kalenderjaar te blijven voldoen.
De rentevergoeding bedraagt 3,25%. De bank verdubbelt het
spaartegoed bij het overlijden van de spaarder door ziekte of
ongeval voor het bereiken van de 56-jarige leeftijd tot een
maximum van ƒ 25.000,- inklusief rente.
Geen verdubbeling zal plaatsvinden, indien de spaarder over-
lijdt ten gevolge van zelfmoord of tijdens het bestaan van een
verband, dat hem verplicht van krijgsdienst of de voorbe-
reiding daartoe in dienst van een vreemde mogendheid, dan
wel tijdens een periode van 6 maanden na beëindiging van zo-
danig verband.

Van de verdubbeling zijn voorts uitgezonderd stortingen in de
periode van 90 dagen, voorafgaande aan de datum van over-
lijden, welke een bedrag van ƒ 240,- te boven gaan. Per spaar-
der mag slechts één verzekerde opvraagbare spaarrekening
worden geopend.

VERZEKERDE TERMIJNSPAARREKENING

Bij het openen van de spaarrekening MOET de spaarder een
gezondheidsverklaring afleggen. Verzekerd is degene op wiens
naam de rekening staat. Er is een minimale besparing (eerste
inleg) vereist van ƒ 3000,-. Verdere stortingen kunnen plaats-
vinden in bedragen van ƒ 100,- of een veelvoud daarvan.
Over het tegoed kan de eerste maand na storting niet, daar-
na me inachtneming van een opzegtermijn van één jaar, in
bedrage van ƒ 100,- of een veelvoud daarvan worden beschikt.
Voor het instandhouden van de mogelijkheid van verdubbeling
van het spaartegoed mag het saldo echter niet beneden ƒ 3000
dalen. De rentevergoeding bedraagt 5%.

De bank verdubbelt het spaartegoed bij het overlijden van de
spaarder door ziekte of ongeval vóór het bereiken van de 56-
jarige leeftijd tot een maximum van ƒ 50.000,- exklusief rente.
Geen verdubbeling zal plaatsvinden indien de spaarder over-
lijdt ten gevolge van zelfmoord of tijdens het bestaan van een
verband, dat hem verplicht tot het verrichten van krijgsdienst
of de voorbereiding daartoe in dienst van een vreemde mo-
gendheid, dan wel tijdens een periode van 6 maanden na de
beëindiging van zulk een verband.

Verdubbeling zal ook niet plaatsvinden, indien de spaarder
binnen drie maanden na het openen van de rekening overlijdt.
Eveneens vindt geen verdubbeling plaats van stortingen!, die
gedurende de aan het overlijden voorafgegane 90 dagen heb-
ben plaatsgevonden, tenzij de storting betrekking heeft op een
overboeking ten laste van een verzekerde opvraagbare spaar-
rekening en het overgeboekte bedrag op deze rekening wel
voor verdubbeling in aanmerking zou zijn gekomen. Per spaar-
der mag slechts één verzekerde termijnspaarrekening worden
geopend.

Indien een spaarder zowel een verzekerde opvraagbare spaar-
rekening als een verzekerde termijnspaarrekening aanhoudt,
bedraagt het tegoed dat voor verdubbeling in aanmerking kan
komen dus in totaal ƒ 75.000,-. Voor beide regelingen geldt,
dat de mogelijkheid van verdubbeling van het spaartegoed
komt te vervallen, zodra in Nederland een aktieve oorlogs-
toestand intreedt.

SPORTNIEUWS
VORDEN LEED OPNIEUW
NEDERLAAG
Vorden I heeft zondag voor de derde
maal in deze nog prille voetbalkom-
potitie een nederlaag geleden. Zo op
het oog valt de 2—l nederlaag in de
uitwedstrijd tegen het nog ongesla-
gen Witkampers uit Laren wel mee.
Het is echter jammer dat de neder-
lagen van Vorden vrijwel allemaal
te wijten zijn aan de onmacht van de
voorhoede.
Dit mag dan misschien raar klinken,
maar het is bij Vorden I momenteel
zo dat de achterhoede en middenlinie
het enorm zwaar krijgen omdat, waru.
neer de bal eenmaal naar de voor-
hoede is gedirigeerd, men er in deze
linie niets mee doet, met andere woor-
den de bal is zo weer in de Vordense
achterhoede terug.
In de wedstrijd tegen Laren wisten
de geelzwarten het voor de rust nog
wel te klaren en namen zij zelfs na
plm. 20 minuten spelen 'n O—l voor-
sprong door een doelpunt van Koster.
Het slotoffensief van de Witkampers
Jeverde 2 doelpunten op en ware Arte
Berkelder niet in zo'n goede vorm
gestoken, dan zou de nederlaag on-
getwijfeld groter zijn geweest dan
2—1.

VORDEN U GROL II 3—3
Deze onder moeilijke omstandigheden
gespeelde wedstrijd is in een 3—3 ge-
lijkspel geëindigd hetgeen de verhou-
ding in het veld goed weergaf.
De thuisclub kreeg al direkt na een
minuut spelen een achterstand te ver.
werken toen Grol op 6 meter van het
Vordendoel een indirekte vrije schop
kreeg toegewezen. Via de muur ca-
ramboleerde de bal in het doel O—1.
Vorden trok ten aanval en na tien
minuten werd de balans in evenwicht
gebracht door Hengeve ld l—1. Na
ca 25 minuten spelen gaf linksbuiten
Hengeveld een hoge voorzet die door
de snel sprintende v. d. Logt met een
schitterende kopbal in een doelpunt
werd omgezet 2—1. Bij de aanvallen
van Grol had de Vordendefensie han-
den vol werk aan de gevaarlijke mid-
voor van Grol. Aan de andere kant
stuitte een schot van Jurriens af op
een der Grol verdedigers, waarna v. d.
Logt de terugspringende bal keihard
inkogelde 3—1.
In de tweede helft werd het na ruim
20 minuten 3—2. Een minuut later
was het reeds 3—3 toen de Grol-
linksbinnen van dichtbij scoorde.

U wilt graag uw meubelen
opnieuw beklee^iebben?

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

HONDEN EN KATTEN VRAGEN OM

hondebrood - kattebrood
VLEES IN BLIK
DONATIN . DONAKAT

PRIMO HONDERIEMEN EN
KETTINGEN

DIEREN
SPECIAALZAAK

Fa Rorgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden
Telefoon 1385

SUBSIDIE!
BINNENSC^feDERWERK
VANAF 2 DEC. TOT 7 MAART

premie 10 gulden
PER HEST MANDAG

INLICHTINGEN

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Gedipl. mr. schilder - Ruurlosew. 35 - Tel. 1523

DONDERDAG . VRIJDAG EN ZATERDAG

Jongens- en
meisjestruitjes
met

10 PROC. KORTING
EN TOCH ZD ZEGELS

l~4rtnvisA*^/

Voordelige
jongensschoolschoenen

28/31 13.9O

32/35 15.90

36/40 17.9O

in zwart en bruin voorradig

Ook in herenmaten 19.90

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 _ Vorden

ZIG-ZAG naaimachines

vanaf ff 269,-

op meubel f 335,'

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 1385

Jaarvergadering
voetbalvereniging Vorden

Op a.s. maandag 7 oktober 1968 in de
nieuwe kantine om 7.30 uur.

Opening.
Mededelingen training.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris en penningmeester.
Verslag kaskommissie.
Benoeming nieuwe kaskommissie.

Uitbreiding bestuur.
Het bestuur stelt hiervoor kandidaat de heer
Oost sr, De Boonk, Vorden. Meerdere kandidaten
kunnen voor de vergadering schriftelijk bij het
bestuur worden ingeleverd.

Rondvraag.
Sluiting.

Het bestuur.

Waterschap van
de Baakse Beek

Gevraagd ter secretarie van het
Waterschap van de Baakse beek te
Ruurlo

een typiste
Bij voorkeur in bezit van Mulo-diploma of gelijk-
waardige opleiding. Type-ervaring strekt tot aan-
beveling. Salaris volgens rijksregeling. Premie
A.O.W./A.W.W. komt voor rekening van het wa-
terschap.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlich-
tingen binnen 8 dagen na heden te richten aan de
waarnemend secretaris van genoemd waterschap,
Groenloseweg 7 a te Ruurlo.

Kollekte 'Gezinszorg'
7-12 oktober a*s,
Zoals u zich wellicht nog zult herinneren, is er
verleden jaar een aktie gehouden voor het winnen
van leden voor .Gezinszorg'.

Daar dit toen maar ten dele aan onze verwach-
tingen heeft voldaan, ligt het in onze bedoeling
nog één keer met een kollektelijst bij diegenen te
komen, die zich tot op heden nog niet als begun-
stiger(ster) gemeld hebben en willen hen tevens
verzoeken, om alsnog lid van .Gezinszorg' te wil-
len worden. (Minimum bijdrage ƒ 2,50 per jaar.)

U kent het werk van .Gezinszorg', u zult ook wel
weten dat dit zeer veel geld vraagt.

Mogen wij daarom dit beroep op u doen ?

Helpt en steunt dan .Gezinszorg', zodat dit nuttige
en menslievende werk kan doorgaan.

HET GIRONUMMER IS:

911995
NED. HERV. DIAKONIE VORDEN
met vermelding .Gezinszorg'

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ger. Kerk en Herv. Diakonie Vorden


