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

Verschynt 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 p«tye kantoor Vorden

PCerkdiensteri

ZONDAG 3 NOVEMBER

Hervormde kork
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.05 uur ds. C. Overdijk van Aalten Jeugddienet

Medlerschool
Geen dienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur Prof. Dr H. N. Ridderbos van Kampen

bediening van de H. Doop
19.00 uur Prof. Dr H. N. Ridderbos van Kampen

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

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 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

KERKDIENSTEN WOENSDAG 6 NOVEMBER
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

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

Gereformeerde kerk
19.30 uur ds. C. Gros van Aalten

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -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
Tjjdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten 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 „Hassiink").
By geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Esther Johanna Gerdina, dochter van W. D.
Jansen en J. B. Nijhuis; Jeronimus Franciscus, zoon van
G. W. J. Tolkamp en G. L. Groot Kormelink; Angelique
dochter van C. Dekker en A. E. van Grol.
Ondertrouwd: E. Landman en G. Y. Woudstra.
Gehuwd: J. van Bommel en J. J. Maas.
Overleden: Geen.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST

zondag 3 nov. aanvang 10.05 uur

-f
Voorganger:

Ds. C. Overdek uit Aalten

,AFTER TEA' BIJ BEATCLUB TURN

Vele honderden jongelui waren het afgelopen weekend
present in zaal Schoenaker waar de bekende beatband
,After Tea' voor een grandioos beatfestyn zorgde.. De
groep had deze avond voor een eigen lichtinstallatie
gezorgd, hetgeen aan het feest een apart cachet gaf.
Naar wij vernemen heeft Turn in november weer een
bekende group uitgenodigd, nl. .Faghm'.

Doordat wij vorige week te weinig plaatsruimte had-
den, moest een gedeelte van het raadsverslag blijven
liggen tot dit nummer. Wij hopen dat u zult begrijpen
dat wij proberen zo aktueel mogelijk te willen zijn met
het nieuws, waardoor wij wel het eerste gedeelte in
ons nummer van vorige week opnamen en de overige
plaatsruimte hebben verdeeld over andere gebeurtenis-
sen.

Afscheid van de heer Wesselink als raadslid
De burgemeester sprak de heer Wesselink als volgt toe.
Heer Wesselink, vanaf 30 juii 1968 heeft u wegens
ziekte de raadsvergaderingen niet meer kunnen bijwo-
nen. Ik ben ervan overtuigd, dat niet alleen* ik, maar
ook alle raadsleden verheugd zijn dat u vanavond weer
in ons midden bent. Helaas is er een bijsmaakje aan
deze vreugde. U heeft nl. op medisch advies ontslag
moeten nemen als lid van de raad.

Op 6 september 1949 deed u voor het eerst uw intrede
in de raad. Ruim 19 jaar heeft u dus deel uitgemaakt
van de gemeenteraad van Vorden. Uit hoofde van uw
funktie van raadslid heeft u mee kunnen werken aan
tal van besluiten, genomen in het belang van onze ge-
meente.
Gedurende uw langdurig raadslidmaatschap verschilden
wij wel eens van mening omtrent voorstellen die het
kollege van B & W aan de raad ter vaststelling aan-
boden. Bij de rondvraag was u een specialist in het
stellen van vragen, waarvan de beantwoording ons soms
hoofdbrekens kostten. Daarnaast heeft u in de loop der
jaren zitting gehad in tal van raadskommissies, waar-
van ik hier noem: de raadskommissie van advies voor
gemeentewerken; de kommissie voor het bestemmings-
plan; de kommissie van advies inzake de bouwverorde-
ning; de kommissie van advies inzake de algemene po-
litieverordening; de begrotingskommissie en de reke-
ningkommissie.

Ik wil u vanaf deze plaats, namens het gemeentebe-
stuur, heel hartelijk dank zeggen voor de tijd en moeite
die u zich vele jaren heeft willen getroosteni, om op uw

wijze de belangen van de gemeente Vorden, die ons
allen zo na aan het hart liggen, te behartigen.
En zo is nu de tijd van uw afscheid als raadslid geko-
men. Ik heb de overtuiging dat, ook al maakt u geen
deel meer uit van de raad van Vorden, u in de toekomst
steeds met belangstelling de gemeenezaken zult blijven
volgen. Namens de gemeenteraad wens ik u een blijvend
herstel toe van uw ernstige ziekte en, hoop ik dat het u
gegeven mag zijn, samen met uw vrouw, nog vele jaren
in uw mooie woning aan de Insulindelaan van uw wel-
verdiende rust te kunnen genieten.
Na het dankwoord van de heer Wesselink aan de bur-
gemeester, sprak de heer Albers zijn fraktiegenoot als
volgt toe.
Geachte heer Wesselink, gedurende twaalf jaren hebben
wij als fraktiegenoten mogen samenwerken in de ge-
meenteraad. In die tijd heb ik u leren kennen als ie-
mand die ondanks zijn drukke werkkring en vele be-
stuursfunkties veel tijd besteedde aan zijn lidmaatschap
van de raad en die de problemen van de gemeente se-
rieus bestudeerde. Door uw maatschappelijke funktie
was u deskundige op het gebied van publieke werken,
zoals woningbouw, aanleg van straten en riolering. Van
deze kennis hebben wij allen in de raad kunnen profite-
ren.
In tegenstelling met mij, was u een mens wars van
kompromissen, daardoor waren wij het altijd niet eens
met elkaar. Toch heb ik gedurende die jaren grote waar-
dering gekregen voor de wijze waarop u aan het lid
zijn van de raad gestalte hebt gegeven,. Veel heb ik in
die tijd van u kunnen leren, hiervoor thans mijn op-
rechte dank. Daarom is het jammer voor u en nog meer
voor de gemeente Vorden, dat u om gezondheidsrede-
nen uw taak moet neerleggen en daardoor uw opbou-
wende kritiek niet meer gehoord zal worden.
Ik hoop dat uw gezondheid door een kalmer leven ge-
leidelijk mag verbeteren en het u geschonken mag wor-
den om nog vele jaren, al is het dan op een afstand,
het wel en wee van de gemeente Vordeni te mogen vol-
gen.
Hierna volgde sluiting.

ZWEMCLUB VORDEN '64 KOOS ZICH BESTUUR
De zwem- en poloclub Vorden '64 hield in zaal Eskes
een goed bezochte jaaragk^adering. Deze bijeenkomst
stond onder leiding van ^pieer Verstoep.
Uit het overzicht van het afgelopen jaar bleek dat de
vereniging over het algemeen goed heeft gedraaid. Het
eerste herenzevental, dat voor de eerste maal sinds de
oprichting uitkwam in de 4e klas KNZB, heeft zich kun-
nen handhaven zij het dan dat met de voorlaatste plaats
genoegen moest worden e^nomen. Het tweede zevental
eindigde op de derde pl£|̂ k De dames I wisten beslag
te leggen op de tweede püats. De dames II eindigden
in de onderste regionen. Het aspiranitenzevental deed
goed werk door op de tweede plaats beslag te leggen.
Verder hebben de verschillende teams van Vorden op de
diverse toernooien goede resultaten behaald.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer Beek,
bleek dat de balans kon worden opgemaakt met een
klein batig saldo, mede doordat de verloting een bedrag
van ƒ 360,— heeft opgebracht. Ook mag hier niet on-
vermeld blijven het bedrag dat de heer Verstoep jaar-
lijks in de clubkas stort dankzij het diplomazwemmen.
Het ledental bedraagt thans 66 tegen vorig jaar 61.
Hierna kwam het punt uitbreiding bestuur aan de orde.
Besloten werd het bestuur met drie personen uit te
breiden. Gekozen werden A. Pelgrum, R. Verstoep en
H. Elbrink, die voortaan tesamen met de heren Beek
en Verstoep het dagelijks bestuur zullen uitmaken.
Medegedeeld werd dat het eerste zevental volgende
maand zal deelnemen aan de winterkompetitie die ge-
houden zal worden in Deventer en in Apeldoorn. De
heren II; de dames I en de aspiranten zullen in januari
aan de winterkompetitie gaan deelnemen.
Volgend jaar zal de zwem- en poloclub haar eerste
lustrum herdenken. Hiervoor werden enkele leden aan-
gezocht die een feestavond zullen organiseren.
Aan het slot van de vergadering bracht de heer Beek
de heer Verstoep dank voor al hetgeen hij sinds de op-
riching voor de vereniigng heeft gedaan en nog doet.

In het kader van de Dekenale aktie 1968 werden enkele
aparte bijeenkomsten belegd voor bejaarden en de jeugd
uit de parochie Kranenburg.
De opkomst bij de bejaarden, welke s'middags werd
gehouden, was niet bijzonder groot, maar de interesse
die er voor de uiteenzettingen bestonden, was dermate
dat het alleszins een gespreksmiddag werd die de moei-
te waard was. Er werd hoofdzakelijk gesproken over
de maatschapplijke problemen waar de bejaarden mee
te doen kunnen krijgen.

's Avonds was er een bijeenkomst voor de jeugd boven
de leeftijd van de lagere school tot plm. 17 jaar, waar-
voor een bevredigende belangstelling bestond. Ook hier
bleek hoe nodig en nuttig het was dat er met deze jeugd
gepraat wordt. Er is deze avond veel en goed gepraat.
Pastoor Van Berkel dankte na beide bijeenkomsten
pater Elsgeest voor zijn duidelijke uiteenzettingen, waar-
bij hij de hoop uitsprak dat een en ander zou bijdragen
tot een beter begrip voor de huidige ontwikkeling in
het maatschappelijk en kerkelijk leven.

BULLDOZER UITGEBRAND
Zondagmorgen is een grote 15-tons bulldozer van Dos-
tal's aannemers- en wegenbouwbedrijf te Vorden, welke
gestationeerd stond in de Eikenlaan, finaal uitgebrand.
Om kwart voor tien ontdekte men het begin van de
brand, men probeerde nog met zand te blussen terwijl
inmiddels ook de machinist, de eigenaar en de Vordense
brandweer werd gewaarschuwd. Er was echter geen
houden meer aan en de vlammen loeiden weldra om-
hoog. De brandweer wist hierna het vuur te blussen met
behulp van twee schuimblussers, maar de machine was
toen reeds totaal door de brand verwoest.
De plaatselijke rijkspolitie en de rijkspolitie uit Doe-
tinchem hebben een onderzoek ingesteld naar de oor-
zaak van de brand. Het vermoeden bestaat dat het ge-
vaarte door zgn. zelfontbranding in de motor in brand
is geraakt.

DE VRIJDAGSMARKT IN VORDEN
Afgelopen vrijdag zijn wij eens een kijkje gaan nemen
op de markt en zijn tot^^ konklusie gekomen dat steeds
meer standhouders vei^nijnen, wat het aanzicht fleu-
riger en gezelliger maakt en waardoor het tevens meer
de moeite loont een bezoek aan de markt te brengen.
De bekende viskraam is wel de grootste trekpleister,
doch ook de stands met snoep, koekjes, textiel, fruit,
bloemeni, groenten, kaas en verse haantjes vinden grote
aftrek. Wij hopen dat de Vordense markt nog verder
mag uitgroeien en aa^^oopkracht zal winnen.
Ook voor de Vordense^Rddenstand zal dit welkom zijn
want waar drukte is wordt gekocht en de inwoners
behoeven niet meer naar elders te gaan, wat hun het
reisgeld bespaard.

VROUW EN DE REKLAME
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen spraken woensdagavond in café-rest ,'t
Wapen van Vorden' de dames W. Meerstraat uit Lo-
chem en A. Hennink uit Neede over bovengenoemd on-
derwerp. Beide dames gaven voorlichting over de streek-
verbetering Warnsveld en omgeving.
Na een kort openingswoord door de presidente, mevr.
Klein Birnke-Gotink, en enige korte zakelijke medede-
lingen van de sekretaresse, verkregen de dames van
de streekverbetering het woord.

Mevrouw Hennink vertelde het een en ander over de
aktiviteiten van de streekverbetering. Voor de vrouw
worden adviezen gegeven o.a. over de arbeid, geld en
tijd in de huishouding. Ook bij het bouwen of verbou-
wen van het huis of boerderij. Tevens worden er diverse
cursussen gegeven.
Mevrouw Meerstraat hield de dames een poosje bezig
met over de reklame te vertellen waarmee de vrouw
iedere dag te maken heeft. Van het nationale inkomen
gaat er 70% door de handen van de huisvrouw. Daar
veel aanbiedingen zo mooi mogelijk aangeboden worden
is het zaak voor de vrouw zelf prijsbewust te zijn en te
weten wat men werkelijk nodig heeft. De vrouw wordt
hierin hulp geboden door de Warenwet, Vleeskeurings-
dienst, KEMAo-vedingsraad, en de Nederlandse Fede-
ratie van voorlichting, waar men alle nodige inlichtingen
kan verkrijgen. De streekverbetering verleent ook haar
hulp bij aankoop van allerlei artikelen. Deze adviezen
worden alle gratis verstrekt.
Enige gestelde vragen lokten een gezellig praatje uit.
Onder aanbiding van een attentie werden de dames
door de presidente hartelijk dank gebracht voor het ge-
bodene. Tenslotte werd medegedeeld dat de volgende
bijeenkomst op 13 novembr a.s. zal worden gehouden.

HET LEVEN VAN DE ESKIMO'S
Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de Ned. Chr.
Vrouwenbond sprak over bovengenoemd onderwerp me-
vrouw Smith uit Harfsen in zaal Eskes.
Na de mooie kleurenfilm ,Living Stones' die het leven
op duidelijke wijze weergaf van deze volksstam in het
hoge noorden, zette de spreekster in ruimer verband
uiteen, hoe de verhouding is van man tot vrouw, de ge-
woonten van de bevolking, hun bijzonder kunstzinnige
eigenschappen, de erbarmelijke hygiënische toestanden
en tenslotte hun geloofsleven.
Er werd met grote aandacht gekeken en geluisterd,
waarna aan het eind de presidente, mevrouw Van Zor-
ge, namens de afdeling haar dank uitte in het over-
handigen van een bloemstuk.

RECTIFICATIE
Onderstaand volgt een rectificatie van het verslag van
de raadsvergadering van dinsdag 24 oktober 1968.
In ons verslag van de raadsvergadering van dinsdag
24 oktober jl. werd het standpunt van de heer G. Koer-
selman onjuist weergegeven.
De heer Koerselman is een tegenstander van liberali-
satie van het huur- en woningbeleid, zolang er geen
evenwicht is tussen vraag en aanbod van huurwoningen.
Do heer Koerselman heeft o.m. letterlijk gezegd: .Libe-
ralisatie betekent een regelrechte aanslag op diegene
met een smalle beurs. Aanneming van liberalisatie is
voor onze fraktie, de PvdA, onaanvaardbaar'.

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redaktie)

Nu ik tengevolge van mijn ziekte op jl. 22 oktober af-
scheid moest nemen als lid van de gemeenteraad van
Vorden, wil ik gaarne deze plaatsruimte, mij welwillend
door de uitgever van Contact ter beschikking gesteld,
benutten om alle WD-leden en al diegenen diegenen die
bij de vijf achter mij liggende raadsverkiezingen op mij
gestemd hebben, hartelijk dank te zeggen voor het gro-
te vertrouwen al die negentien jaar in mij gesteld.

Terugziende op deze jaren, geloof ik te mogen zeggen,
dat onze VVD-fraktie zoveel als in haar vermogen, lag
de belangen van onze kiezers(essen) heeft behartigd en
gediend. Vanzelfsprekend is zij hierin niet altijd ge-
slaagd, maar toch meent zij als kleine tweemansfraktie
er in geslaagd te zijn goede bijdragen te hebben gele-
verd in het besturen van onze gemeente. Onze fraktie
werd wel eens vaak de oppositiefraktie genoemd.
Waarom ?
Omdat zij steeds een zakelijker struktuur met een za-
kelijker beleid in het besturen van onze gemeente had
willen zien, waarbij de voordelen ten gunste van onze
gemeente - haar inwoners - zou komen ?
Onze fraktie onderschrijft nog steeds de stelling die ik
in myn afscheidswoord ter kennis aan B & W en de
raad mocht brengen, een stelling die aller aandacht
verdient. Zij luidt als volgt:
LAISSEZ-FAIRE
Onze regeerders kunnen het welzijn der natie het best
bevorderen door zich strikt te beperken tot hun wettige
taken. Zij dienen het kapitaal zijn eigen profijtelijke weg
te laten vinden, goederen hun redelijke prijs, vlijt en in-
telligentie hun natuurlijke beloning, leegloperij en dom-
heid hun natuurlijke straf. Zij dienen de vrede te hand-
haven, het eigendom te beschermen, de kosten der wets-
handhaving te verminderen en bij elk regeringsbureau
een zorgvuldige zuinigheid te betrachten. Laat de over-
heid hiervoor zorgen: het volk zal dan zeker de rest
doen. Aldus: Macaulay in de Edinburgh Review.
Zouden de bestuurders van alle overheidsinstellingen van
rijk, provincie en gemeenten etc. de inhoud van deze
stelling in praktijk brengen en elke Nederlander, op wel-
ke plaats ook gesteld, zijn of haar plicht doen, dan zal
dit zeker een behoorlijk voordeel voor alle belastingbe-
talers kunnen oplevren en een prettiger samenleving
tengevolge hebben.
Dit is de wens, waarmee ik gaarne mijn afscheidswoord
wil besluiten. Nogmaals allen hartelijk dank, in het bij-
zonder aan u mijnheer de uitgever, voor de verstrekte
plaatsruimte in uw blad Contact.

H. Wesselink, oud-raadslid voor de VVD.
Vorden, oktober 1968.

Eet NU goedkoop Fruit
Fruitteeltbedrijf „Medler"

J. W. LUCASSEN - D 153 - Telefoon 6811

GELD. MIJ VAN LANDBOUW AFD. VORDEN

De Geld. Mij van Landbouw afdeling Vorden hield in
café-rest. ,'t Wapen van Vorden' haar eerste seizoen-
ledenivergadeirng. In zijn openingswoord heette de voor-
zitter, de heer A. G. Mennink, in het bijzonder welkom
de heren G. Offereins en H. L. Lutke Willink uit Arn-
hem resp. ASV en ESV dienst der GMvL.
Nadat de voorzitter enkele mededelingen had gedaan en
een overzicht had gegeven over het afgelopen jaar werd
het woord gegeven aan de inleiders.
Deze hielden een korte inleiding over het onderwerp
,De toekomst van de landbouw'. Hierbij werd gewezen
op de geweldig snelle notwikkeling in de landbouw met
name de techniek. Ook werd gewezen op het praktische
vormingswerk in de landbouw, waarbij werken op een
ander bedrijf van groot nut kan zijn. Het gezinsbedrijf
speelt hierbij een faktor, zo kan de vrouw bij de boek-
houding bv. nuttig werk verrichten. Als men een uit-
breiding begint moet men van het bestaande bedrijf goe-
de resultaten zien, is het inkomen te laag dan kan moei-
lijk tot uitbreiding worden overgegaan. Men moet aller-
lei faktoren eerst goed onder ogen zien. Voor bedrijfs-
overname is het voor de meewerkende zoon van belang
dat deze een goed loon verdient.
Nadat beide sprekers een aantal vragen naar genoegen
hadden beantwoord, bracht voorzitter Mennink hen dank
voor hun inleiding en bood hun een kleine attentie aan.
Ter bestudering van het behandelde onderwerp werd uit
de leden een kommissie benomd.

WEHME . NIEUWS
Wederom was het voor de bewoners van de Wehme
een prettige afwisseling toen zij op vrijdag 25 oktober
verrast werden met een gezellige avond, hun aangebo-
den door de jeugdige Nutsmelodica- en blokfluitclub,
bestaande uit 24 kinderen onder Jeiding van de heer De
Boer.
Wij werden verrast met een aantal bekende liedjes nl.
Nutsmars, Lorelei, Sarina, Faria, Boerenbruiloft, En-
gelse wals, Brandend zand, Sneeuwwals en een walsen-
potpourri, waarvan een deel voor het orkestje bewerkt
door de dirigent.
Het geheel werd bijzonder aardig gebracht, zodat op
verzoek de Lorelei herhaald moest worden. Jeugd van
Vorden, ga voort op de ingeslagen weg en het zal jullie
menig gezellig uurtje bezorgen, waarbij de leiding o.i.
in goede handen is.
Na een dankwoord van een der bewoonsters en een tot
weerziens, werd de avond besloten.

GEZELLIGE KLAVERJASWEDSTRIJD
VOETBALVERENIGING VORDEN
Georganiseerd door de heren J. Roozendaal en A. Vel-
horst hield de voetbalvereniging Vorden vrijdagavond
voor haar leden en donateurs in de kantine een klaver-
jaswedstrijd. In totaal namen hieraan 26 personen deel.
Door verschillende leden waren voor dit in alle opzich-
ten geslaagde evenement verschillende prijzen beschik-
baar gesteld. Er werd gespeeld met vaste maat in een
halve kompetitie. Het duo J. Teerink-M. Rothman slaag-
de er in met 8092 punten de eerste prijs in de wacht te
slepen.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
Hamburgers
Hacheevlees
Varkenslever

3 stuks

300 gram

500 gram

98
148
148

Bij uw hutspot of stampot; (Wegens enorm sukses!)

(met klein beentje) 500 gram 198

500 gram

500 gram

Fijne verse worst
Malse riblappen

Heeft u onze heerlijke Gelderse Rookworst al geproefd ?
t EIGEN FABRIKAAT

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen:

1ste kwaliteit RUNDERVOORB£UTEN per kg 3.90
ZÓENZESEMGERKOSTEN 1ste kwaliteit RUNDERACHTERBOUTEN per kg 4.90

Gekookt spek 150 gr. 69
Snijworst 150 gr. 79
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Hausmacher leverw. p. stuk ± 150 gr. 69
Saksische smeerleverworst 150 gr. 59

Uit onze groente afdeling
Bij aankoop van een rookworst:

500 gram zuurkool voor 19

Draagtas Golden Delicious 21li kilo 159

Kleiaardappelen 5 kilo 109
Vrijdag en zaterdag

Harde spruitjes 1li kilo 69

Kent u onze eigen gemaakte soepgroente al?
Per bakje 35

Volledig gevitamineerde margarine 4 pakjes 99 cent

Bij f5,- boodschappen: Literblik ananas voor 99 cent

5 éénpersoons blikjes

zomergroente

Banketstaven Ie kwaliteit 2 stuks 119
Amandel spekulaasbrokken per pak 89
Fijn gekruide spekulaas 500 grams pak 98

Gevuld spekulaas flink stuk 79
Chocolaadjes 200 gram 129
Penny wafels 10 stuks 98

* Hele peertjes literblik slechts 119
Nasi Goreng literblik slechts 169

+

Goud thee pak 250 gram 119 +

Natuurzuivere appelsap per fles 54
Italiaanse tomatenpuree 6 blikjes 89

Soepballen 2 blikjes 119
G^idkoffie per pak 190

elk 2e pak 125
Krentenbroden ovenvers 98

J Vitella pudding
3 pakjes

f l,-
••

Zoete Spaanse wijn per fles 259
VRUCHTENWIJN
bereid met kersen-brandewijn

per fles 325
Landwijn 2 flessen voor 35O
Zoute pinda's 250 gram 89

karing en

BOTERMALSE HAANTJES
deze week per kilo



Hiermede dank ik, mede
namens mijn vrouw, alle be-
woners van de Van Heecke-
renstraat voor de prachtige
fruitmand.

D. J. Wentink
D J. Wentink-

Hulshof
Vorden
Van Heeckerenstraat 17

Hierbij willen wij allen die
ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, hartelijk
dank zeggen.

G. Klein Geltink
G. Klein Geltink-

Korenfolik
Vorden, oktober 1968
C 20

Hiermede betuigen wij on-
ze hartelijke dank voor uw
medeleven, ontvangen tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
vrouw, moeder, groot- en
overgrootmoeder

Lammerdina
Zweverink-Klein Selle

Uit aller naam:
J. Zweverink

Vorden, okober 1968
D 151

AFWEZIG
N. J. EDENS
tandarts

vrijdag 8 november
en zaterdag 9 nov.

Voor spoedgevallen:
Tandarts J. O. Dijke
Hengelo Gld.
spr.u. 9-10 u. beh. zat.
telefoon 05753-1370

Grote kollektie
Bloementafeltjes
Bijzettafels
Eikenhouten
bloempotten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: z.g.ajn. Etna
keukenkachel wit geëm.
Het Wiemelink 27, Vorden

Te koop: een prima
wasmachine met verwarm.
Almenseweg 14, Vorden

Te koop voor spotprijs:
een z.g.a.n. bruine
lederen damesjas
A. Hilferink
't Hoge 3, Vorden

Te koop goed onderh.
herenrjjwiel
J. W. Heijeriik, B 103a

l \
\\
">
\\
~:'

hebben de eer u, namens wederzijdse ou-
ders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 8 november a.s. om 13.30
uur ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening heeft plaats om 14
uur in de Herv. kerk te Hengelo Gld. door de
weieerwaarde heer ds. Van Thiel.

Vorden, De Stroet 16
Hengelo Gld., Noordink E 91
oktober 1968

Voorlopig adres: Noordink E 91, Hengelo G.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Bruggink te Hengelo Gld.

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

H.H. VEEHOUDERS:
koedekken, marktdekken,
koetouwen vanaf ƒ 0,45, koe
riemen, kalverriemen, poot-
riemen, melkstoeltjes, kce-
ien BH, plastik klauwbe-
schermers, staartnylon, leer-
tjes, raffia, koehalsters voor
aflevering enz. enz.
FA G. W. LUIMES

zadelmakerij

ZELFKLEVENDE
LETTERS EN CIJFERS

weerbestendig.
Keuze uit verschil-
lende maten en kleu-
ren

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Gevraagd:
THUISNAAISTERS

liefst met confectie-
ervaring en een goede
machine.

CONFECTIEBEDRIJF
D. J. Lammer»
Raadhuisstr. 16a, tel. 1971

Te koop: roodbonte drach-
tige vaars 2 nov. a.d. telling
met melklijsten
D. J. Janssen, Wilhelmina-
laan 12, tel. 05752-1416

Te koop: biggen
H. J. Nijemijsland, Leesten

Te koop: 2 toom zware
afgewende biggen
L. H. Visscher
Galgengoor, C 111

Te koop:
'/2 ha stoppelkuollen
H. Wesselink, Hakkerij
C 49, Vorden

HANDIGE
TELEFOONREKJES

voor toestel en gids
slechts ƒ 14,90

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

De speciale
St Nicolaaskrant

wordt op verzoek van het bestuur
der winkeliersvereniiging in de navol-
gende plaatsen verspreid:

Huis-aan-huisbestelling in

*
*

*

*

VORDEN
HENGELO GLD. + KEYENBORG
STEENDEREN, BAAK, WICHMOND
WARNSVELD
ALMEN, BARCHEM
RUURLO
LOCHEM

De oplaag is dit jaar daardoor drie-
maal zo groot (plm. 12000).
Dus voor adverteerders een goede
gelegenheid hiervan profijt te trek-
ken.

De advertentieprijs is 15 et per mm
per advertentiekolom, wat zeer laag
is voor zo'n grote oplaag.

Tot zaterdag a.s. kunt u uw advertentie opgeven
met vermelding Sint Nicolaaskrant.

VOOR** uw Weekend aanbieding!

Pracht
heren weekenders
kan normaal gewassen worden

blijvend kleurecht
feilloze gladheid
royale en excellente pasvorm

Nu f 13,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL.05752-1514

DIT ZIJN MAAR
VOORPROEFJES

UIT ONS
GEVARIEERD MODE MENU

SLAPEN ONDER

IRISETTE donzen dekbedden
MET AFNEEMBARE OVERTREKKEN
EEN IDEALE SLAAPGEWOONTE VOOR IEDEREEN
DIE VAN MODERN EN GEZOND SLAPEN HOUDT.

Uw voordelen zijn:
VV Een donzen dekbed vervangt twee dekens en de

sprei.

VV Een donzen dekbed is heerlyk warm in de winter
en houdt de warme zomers buiten.

VV Een donzen dekbed is licht van gewicht en
hygiënisch.

ALS INTRODUKTIE VOOR ONZE

IRISETTE donzen dekbedden
GEVEN WIJ U TOT 15 NOVEMBER A.S. BIJ AAN-
KOOP VAN l DONZEN DEKBED MET AFNEEM-
BAAR OVERTREK

Een bijpassend onderlaken cadeau!
(waarde ƒ 19,50)

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

d m 4: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vl Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Herencoats

KIJK EVEN, EN U KOMT WEER !

De enige manier om een vriend te hebben is er een te zijn!

rijwielshow

Donderdagavond 31 oktober (van 7-10 uur)

komplete EMPO rijwielkollektie 1969
voor u gereed staat!

JUIST NU IS HET DE TIJD OM
EEN W I N T E R H A R D E

FIETS TE KOPEN !

Een keur van vouw. en gezinsfietsen
wordt u getoond en ook onze nieuws-
te creatie, de Saluki fiets, is aan-
wezig.

KOMT U OOK EVEN KIJKEN WAT DE EIGEN PLAATS U BIEDT OP HET GEBIED VAN
MODERN FIETSEN ?

Tot ziens op a.s. donderdagavond!

EMPO RIJWIELFABRIEK

H. B. Emsbroek N.V.

Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 4 nov. 1968
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2 — 3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, yzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32 — 40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28 — 39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38 — 50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE



Nieuwe ZD-attraktie op komst!
Door het grote sukses van de eerste ZD-aktie tretten wij reeds

nu weer voorbereidingen voor de

2e grote ZD-aktie
Evenals voor de eerste aktie, zult u ook nu weer een bepaald

aantal ZD-zegels nodig hebben.

SPAAR MEE KOOP BI) ZD! Binnenkort meer nieuws

ONTDUIK BTW PROBLEMEN!
BETAAL STRAKS ZORGELOOS UW BTW

ONTDUIK DE PROBLEMEN DIE HET NIEUWE
BELASTINGSYSTEEM MEEBRENGT

Verdien door een gezonde administratie.

De Nederlandse Boekhoudcentrale
is gespecialiseerd in de administratie van middenstands-
bedrijven. Zij kent de fiscale en bedrijfs-ekonomische
klippen waarop menig middenstandsbedrijf stuit.
Een nieuwe klip vormt de BTW. Zorg er voor die te
omzeilen.

De Nederlandse Boekhoudcentrale
is daarbij uw beste kompas.
Maandelijkse accountantbezoeken garanderen de vele
deskundige adviezen die zo onmisbaar blijken! voor een
goede efficiency. Het zijn op uw bedrijf gerichte advie-
zen die u een veelvoud van het geringe honorarium doen
verdienen.

WEES VERSTANDIG, ONTDUIK DE VELE BTW-
PROBLEMEN

De Nederlandse Boekhoudcentrale
IS UW BESTE KOMPAS. VRAAG MAAR EENS OM
NADERE INLICHTINGEN OP MAANDAGAVOND
4 NOVEMBER A.S. OM 8 UUR BIJ HOTEL BAKKER
TE VORDEN.

DE NEDERLANDSE
BOEKHOUDCENTRALE
Oude Bornseweg 126 a Hengelo (O.) Telefoon 05400-18720

Kijk- dit is nu zo'n verrassend voorbeeld
van mooier wonen:

woon-slaapcombinatie voor mensen die het
stijlvolle én praktische wensen.

Meubelen kiezen is sfeer kiezen. Is: uw
interieur een persoonlijk cachet geven.
Is: gezelligheid en komfort verhogen.
Bewijs? Onze treffende meubelkollektie,
waarin u precies datgene vindt wat u
wilt. Kies... en bouw op ons advies.

Ziehier een voorbeeld-uit-het-vele, een
toonbeeld van mooier wonen: slaapbank
(van komfortabel zitmeubel cm te toveren
tot prettig bed) met 2 royale fauteuils.
ƒ 1.095,-

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

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

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg

T 1541 (overdag)

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

om>];
VERHUUR
BR CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWEELBEDRIJF
TRAGTER

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69.50
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

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

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

Voor alle soorten RUW-
VOEDERS als hooi, stro,
bierbostel, aardappelvezels,
enz. bellen naar:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

PETROLEUM per 1000 lit.
vraagt prijs

G. Weulen Kranenbarg

Uit voorraad lever-
baar

2-DELIGE UITSCHUIF.
BARE LADDERS

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER ...

DINSDAG

GEHAKT

500 gram

500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram

PRIMA KOFFIE 350 gram

MARGARINE 3 pak

158

198

158
135
84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RD3- OF

SCHOUDERKARB. ..^fc 500 gram 29O

DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram 275

VERSE WORST 500 gram 225

GEHAKT .̂ ^ 500 gram 198

HAMKAAS 9 200 gram 110

MIX 200 gram 1OO

BOTERHAMWORST ... 200 gram 60

KALFSPATEE 200 gram HQ

HEIDEHONING 25O

BLOEMHONING 175

ZUURKOOL 500 gram 3O

FIJNE ROOKWORST ... 250 gram 98

Rund-, kalfa- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

DE NIEUWE NEDERLANDSE
SLAAPGEWOONTE IS SLAPEN
ONDER HET

IRISETTE
donzen dekbed
met afneembare overtrekkeni.

Vanaf heden uit VOORRAAD ver-
krijgbaar in alle maten en kwalitei-
ten ZIE ETALAGE

UW IRISETTE

SPECIAALZAAK

WONINGINRICHTING

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

Een wollen deken kopen
IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN

Wij hebben voor u

2-pers. ZUIVER WOLLEN DEKENS

f 57,50
hierbü l i j d e l i j k gratis een 2-pers.

graslinnen laken
cadeau
l-pers. ZUIVER WOLLEN DEKENS

f 52,50
hierbij t i j < l « ' l i j k gratis een 2-pers.

graslinnen laken
cadeau

Nieuwe vloerbedekking P
WAT U OOK VRAAGT,

WIJ HEBBEN HET VOOR U ! ! ! ! !

UW woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KRANENBURG — TELEFOON 6679

Doe-het-zelf centrum
Hannsen

Ruime keus in sportieve en klassieke
dessins

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

FA JANSEN - DORPSSTRAAT

kollektie

leren dameslaarzen
34,90 - 35,90 - 37,90 - 39.90

Leren kinderknielaarzen
reeds vanaf maat 22

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG
BIJ ELKE 2 PAAR NYLONS

het 3e paar gratis!

P.S. PEDICUREN
OP AFSPRAAK
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MRIJ-STIER BEKROOND
Op de najaarsstierenkeuring welke onlangs in Doetin-
chem werd gehouden, behaalde onze plaatsgenoot, de
heer L. Groot Bramel, met zijn inzending een fraai suk-
ses. In de rubriek stieren geboren tussen l oktober 1966
en l januari 1967 werd de sier Wouter bekroond met
een la prijs.

GROTE DEELNAME ORD2NTERINGSRIT
,DE GRAAFSCHAPRIJDERS'
De Vordense auto- en motorclub hield zondagmiddag
een oriënteringsrit waaraan door liefst 91 personen werd
deelgenomen. Start en finish van deze rit, die was uit-
gezet door de heren H. Klein Brinke en H. Wolsheimer,
was bij café Schoenaker. De lengte bedroeg plm. 60 km.
De rit voerde de deelnemers vrijwel geheel door de om-
geving van Vorden. Na afloop werden de prijzen uitge-
reikt door de heer H. Klein Brinke.

GESLAAGD
In Apeldoorn slaagde onze plaatsgenote mejuffrouw J.
Smit voor zweminstruktrice. Ook onze oud-plaatsge-
noot, de heer H. Kistemaker, slaagde en wel voor zwem.
instrukteur.

EMPO RIJWIELSHOW
Donderdag 31 oktober houdt de Empo rijwielfabriek een
rijwielshow in de showroom van de fabrik.
Iedereen is dan van harte welkom en kan dan de Empo-
rijwielkollektie 1969 gaan bewonderen. Speciaal merken
wij op dat Empo haar nieuwste kreatie, waar men al
veel goodwill mee heeft gekweekt, nl. de Saluki sport-
fiets wil tonen. Tevens zullen de bezoekers er van
overtuigd worden dat kopen van een winterharde Em-
pofiets grote voordelen biedt. Op dit gebied voert de
rjjwielfabriek momenteel een grote campagne.
Neemt u vrijblijvend eens een kijkje, het is altijd inte-
ressant eji belangrijk te weten wat er in eigen omge-
ving gemaakt wordt. (Voor verder nieuws over deze
rijwielshow verwijzen wij u naar de advertentie in dit
blad.)

VORDEN I — REUNI I 2—5
Het was zondag bij de voetbalwedstrijd Vorden — Reuni
voor de thuisclub alleen maar een goede dag voor de
penningmeester, want er bestond voor deze ontmoeting
een behoorlijke belangstelling.
Voor de rust kreeg het publiek overigens maar een tam
partijtje voorgeschoteld, waarbij de bezoekers feller op
de bal zaten dan de Vordenaren. Na plm. 8 minuten
keek de thuisclub al tegen een achterstand aan. Een
hard ingeschoten bal kon Berkielder niet klemvast krij-
gen waarna de terugspringende bal door Holsbeke in
eigen doel werd geplaatst 0—1. Aan de andere kant zag
Koster, o.i. de enige speler in de Vordense voorhoede
die deze middag een voldoende haalde, een kopbal ra-
kelings over de lat gaan. Uit een pass van Kerkemeyer
stovende de Reuni linksbuiten Pongers recht op doel af.
Hij wachtte echter te lang waardoor Klein Zessink nog
juist met een gilding het tweede doelpunt wist te voor-
komen. De Vordense linksbuiten Stokkers kreeg bij een
tegenaanval een goede kans doch door onbesuisd schie-
ten liep dit op niets uit. Een kwartier voor de rust kreeg
Hendriksen de bal verkeerd op de schoen waardoor Ker-
kemeyer alle gelegenheid kreeg te scoren O — 2. Dit was
tevens de ruststand.
In de tweede helft was Reuni duidelijk de betere ploeg.
Na vijf minuten probeerde Holsbeke midvoor Kerke-
meyer te omspelen, hij raakte de bal kwijt waarna hij in
tweede instantie, eerst wist Berkelder nog redding te
brengen,, de stand op O — 3 bracht. De thuisclub slaagde
er hierna een kwartiertje in het spel te verplaatsen. Zo
redde de Reuni doelman Stroeve fraai bij een hard schot
van Koster. In vrije positie schoot Hendriksen enkele
minuten later hoog over. Toch kwam het verdiende te-
genpunt toen Koster uit een scrimmage met teen fraai
schot scoorde l — 3. Te ver opdringen van de Vordense
achterhoede stelde Hogeveen na 20 minuten in staat er
l — 4 van te maken. Aan de andere kant werd de door-
gebroken Koster te hardhandig van de bal gezet, waar-
na doelman Berkelder uit de toegestane penalty de ach-
terstand tot 2 — 4 verkleinde. Koster moest zich hierna
laten vervangen door Rensen. Een kwartier voor tijd
bepaalde de vooral na de rust dikwijls ongrijpbare links-
buiten Pongers de eindstand op 2 — 5.

SP. LOCHEM II — VORDEN II 10—3
De reserves van Vorden hebben zondagmorgen in Lo-
chem een niet mis te verstane 10 — 3 nederlaag geleden.
Na een kwartier spelen was de stand reeds 4 — 1. Eerst
veroorzaakte Bloemendaal een penalty die in een doel-
punt werd omgezet, waarna doelman Hilverink een paar
maal poedelde zodat de thuisclub op vrij eenvoudige
wijze aan een grote voorsprong kwam. Bij de stand 2 — O
verkleinde linksback Maalderink de achterstand tot 2 —
1. Nadat de beste man van het veld, de Lochemse mid-
voor Dollekamp, de stand op 5 — l had gebracht, bracht
Golstein de ruststand op 5 — 2.
In de tweede helft was het Vordenelftal behoorlijk aan
het schutteren en met de regelmaat van de klok werd
de stand tot 10 — 3 opgevoerd. Speciaal Dollekamp had
een flink aandeel in de doelpunten.

VORDEN VI — VORDEN VII 3 — l
De zesde uitgave van Vorden heeft op het nippertje van
het pas opgerichte Vorden VII kunnen winnen. Na een
ruststand van O — O nam Vorden VII zelfs een O — l
voorsprong. In de slotfase wist het zesde de zege toch
nog te grijpen.

VORDEN IV — CUPA II 0—1
Geheel tegen de veldverhouding in heeft de vierde uit-
gave van Vorden een kleine nederlaag geleden. Gedu-
rende de gehele wedstrijd hadden de geelzwarten een
veldmeerderheid en wisten zij zich verschillende goede
kansen te scheppen. Bij de rust was de stand nog dub-
belblank. In de tweede helft opnieuw vele kansen voor
Vorden, doch bij een Cupa-uitval een doelpunt van de
bezoekers O — 1.

WITKAMPERS III — RATTI I 0—6
Ratti heeft er geen gras over laten groeien in de uit-
wedstrijd tegen Witkampers III te Laren. In een harde
wedstrijd werd de thuisclub met O — 6 verslagen.
De Kranenburgers gingen direkt in de aanval maar be-
paalden zich aanvankelijk tot terrein verkennen. Na 20
minuten kon J. Schoenaker de score openen door een
direkte vrije schop binnen de 16 meter over het muurtje
in de touwen te jagen O — 1. J. Bijen bekroonde hierna
een mooie kombinatie-aanval met een subliem doelpunt
0—2.
Na de thee knalde Lichtenberg de stand naar O — 3,
waarna de in goede konditie zijnde M. Jansen voor num_
mer vier zorgde. Dezelfde speler kopte vanuit een vrije
trap de score naar O — 5 terwijl hij vlak voor tijd de hat-
trick verrichtte O — 6.

RATTI II — DREMPT VOORUIT II 7—0
De Rattireserves spoelden thuis een verdienstelijke wed-
strijd tegen Drempt Vooruit II, waarbij de puntjes thuis
bleven door een 7 — O overwinning.
Ratti leidde al na enige minuten toen B. Horstink goed
doorliep en de Dremptse doelman kansloos Het l — -0.
Aan de andere kant kreeg Rattikeeper Roelvink gele-
genheid zijn kunnen te tonen, wat hem bijzonder goed
afging. De groenwitten kregen nog verschillende sco-
ringskansen, terwijl ook de bezoekers enkele doelpun-
ten aan zich voorbij zagen gaan.
Na de rust kon Borgonjen de stand op 2 — O brengen,
waarna Takkenkamp het derde doelpunt scoorde. Ratti
verhoogde de stand suksesievelijk tot 7 — O door doel-
punten van J. Bos (2 x), A. Brinkman en C. Koers.

RATTI III — BAAKSE BOYS III 1—4
De ontmoeting tegen Baakse Boys III was voor het
derde elftal van Ratti zeker niet gemakkelijk, maar de
uitslag had met wat meer geluk gelijk kunnen zijn.
In de eerste helft ging het goed tegen elkaar op al
kreeg Ratti wel meer scoringskansen. Na een half uur
wist Ten Holder voor de Boys de score te openen waar-
na Ratti-aanvoerder W. Roelvink tien minuten later
voor de gelijkmaker zorgde. Aan de andere kant kon
T. Jansen tenslotte vlak voor rust de stand op l — 2
voor de Boys brengen.
Na de hervatting begonnen de Boys steeds beter te
spelen. Bij een schermutseling moest de Rattidoelman
de bal laten gaan l — 3, waarna T. Jansen tenslotte de
eindstand op l — 4 voor de gasten bepaalde.

RATTI II — SSSE V 4—1
De nieuwste aanwinst van het zaterdagvoetbal, Ratti II,
onderging jl. zaterdag de vuurdoop op uitstekende wijze
want het groenwitte team won royaal met 4 — l van
SSSE V uit Eibergen.
De bezoekers konden na tien minuten het eerst scoren.
Nadat Klein Geltink de bal aanvankelijk had gestopt
kon hij een tweede Eibergse aanval niet meer ontwijken
O — 1. Rattimidvoor H. Kappert bleek in de voorhoede
een snelle en gevaarlijke speler, die door zijn switchen-
de aanvalstaktiek menige gevaarlijke situatie voor het
SSS-doel schiep. Hij maakte, na een prima pass van
links de stand gelijk. Onmiddellijk na de aftrap kon
Kappert vanuit een voo^^ van rechtsbuiten Bretveld
opnieuw inschieten, maa^R Eibergse doelman werkte
de bal het veld weer in waar de terugspringende bal
in tweede instantie door J. Arendsen feilloos in het doel
werd geknald 2 — 1. Rattikeuper D. Klein Geltink had
het voor rust niet moeilijk maar redde overigens op
sublieme wijze een formidabele kopbal van de midvoor
der gasten door de bal ode lat te werken.
Na de thee gooide SSS a n g op de aanval, maar beging
geregeld de fout te ver op te dringen. Dit kostte hen*
twee doelpunten, want de aktieve J. Arendsen scoorde
eerst de stand naar 3 — l door van 20 meter raak te
schieten waarna hij de zege veilig stelde met een vierde
doelpunt 4 — 1.

VERRASSEND GELIJKSPEL VAN TWEEDE TIEN-
TAL DCV
Het tweede tiental van DCV slaagde er maandagavond
op verrassende wijze in om in Aalten tegen ADC II een
10—10 gelijkspel uit het vuur te slepen.
Aan bord een speelde J. J. van Dijk tegen G. Hartman
een prachtige partij wat hem na 3,5 uur spelen de volle
winst opleverde.
B. Wentink speelde een gelijkopgaande strijd tegen B.
ter Heurne, in het eindspel slaagde de Vordenaar er in
om enig voordeel te behalen, hetgeen hem uiteindelijk
2 punten opleverde.
W. Wassink speelde tegen H. Hoopman niet zijn sterks-
te spel en verloor verdiend.
H. Wansink kwam tegen J. Lankhof in de hekstelling
en kon met moeite remise behalen.
Na 2 uur spelen in de partij tussen G. Dimmendaal en
G. Kraayenbrink waren er nog maar 2 schijven van het
bord, waarna Dimmendaal met het afruilen gunstiger
kwam te staan en daarmee de partij won.
H. W. Esselink speelde een gelijkopgaande strijd tegen
D. Ebbers. De Aaltenspeler haalde er een mooie slagzet
uit en kwam gunstiger te staan maar door een foutieve
voortzetting werd het remise.
De partijen tussen G. Hulshof en A. de Graaf en J.
Hoenink en E. Winkelman eindigden in een normale
remise.
C. Hesselink speelde goed tegen G. Onnink maar kon
de nederlaag echter niet ontlopen, hetgeen aan bord 10
ook Jansen overkwam tegen B. te Mebel. Einduitslag
dus 10—10.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN DISTRIKT
OOST BEGONNEN
In Vorden, Eibergen en Doetinchem zijn inmiddels de
wedstrijden om het persoonlijk jeugddamkampioenschap
van het gewest Gelderland distrikt oost begonnen. In
totaal nemen er dit jaar 24 jongelui aan deel.
In Vorden zijn 8 spelers ondergebracht, Eibergen 7 en
Doetinchem 9. Het ligt in de bedoeling dat een halve
kompetitie wordt gespeeld zodat het toernooi tot ca
eind november zal duren.
De nummers één van elke groep gaan over naar de
finale. Verder spelen de drie nummers twee om twee
plaatsen, zodat uiteindelijk 5 deelnemers uit zullen ma-
ken wie zich kampioen van distrikt oost mag noemen.
Bovendien tellen de wedstijden mee als voorronden om
het provinciaal kampioenschap.
In Vorden nemen de volgende spelers aan het toernooi

deel: H. Meurs, Zutphen; mejuffrouw Bargeman en
Postma, Warnsveld; v. d. Beemt en v. Engeland Brum-
men; W. Wassink, J. Leunk en B. Rietman, Vorden.
Tot dusver werden in zaal Eskes de volgende partijen
gespeeld:
H. Meurs—W. Wassink O—2; mejuffrouw Bargeman—
v. d. Beemt O—2; Postma—J. Leunk 0—2; W. Wassink
—B. Rietman l—1; J. Leunk—W. Wassink 1—1.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP DISTRIKT OOST
De uitslagen van de zaterdagmiddag in zaal Eskes te
Vorden gespeelde wedstrijden waren:
B. Rietman (Vordeni)—v. d. Beemt (Brummen) 2—0;
Postma (Warnsveld)—W. Wassink (Vorden) O—2; J.
Leunk (Vorden)—mejuffrouw Bargeman (Warnsveld)
2—0. De speler Van Engeland heeft zich inmiddels te-
ruggetrokken. De stand luidt momenteel: 1. W. Was-
sink (Vorden) 4—6; 2. J. Leunk (Vorden) 3—5; 3. B.
Rietman (Vorden) 2—3; 4. Van de Beemt (Brummen)
2—2; 5. Meurs (Zutphen l—0; 6. en 7. Postma en me-
juffrouw Bargeman (beide uit Warnsveld) 2—0.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
In zaal Eskes werden voor de onderlinge damkompeti-
tie de volgende wedstrijden gespeeld: Esselink-—Hoenink
2—0; Dimmendaal—Wansink 2—0; Wesselink-—Rossel
2—0; Wassink—Leunk 2—0; Heuvink—Hulshof l—1;
Jansen—Roozendaal l—1; A. Wassink—Wiersma l—1;
Ter Beest—Klein Kranenbarg 2—0; Oukes—Wentink 2
—0; Breuker—Nijenhuis O--2; Offereins—Hesselink 2
—0.

KLEIN DOCHTEREN I — RATTI I 2—2
Ratti en Klein Dochteren, de beide koplopers in hun
afdeling, hebben in een spannende wedstrijd de puntjes
broederlijk verdeeld. De eindstand werd 2—2. Dit ge-
lijke spel was voor Ratti geflatteerd, daar de groenwit-
ten praktisch de gehele wedstrijd een veldmeerderheid
hadden. Onmiddellijk na de aftrap ging Ratti ten aan-
val, maar de verdediging van de thuisclub gaf geen
krimp. Klein Dochteren lanceerde na een tiental minu-
ten een gevaarlijke uitval en het was meteen raak. Doel-
man Huitink wilde door snel uitlopen de aanval over
links onderscheppen, maar linksbuiten W. Brunsveld
gaf een scherpe pass naar rechts, waarbij Takkenkamp
vlak voor doel de bal niet meer kon keren en de Klein
Dochtermidvoor P. de Vries net langs de paal inschoot
O—1. Ratti bleef de toon aangeven en kreeg diverse
scoringskansen. J. Vreman knalde tegen de lat, terwijl
8 minuten voor rust Bijen naast het doel schoot. De
Kranenburgers kwamen vijf minuten voor rust aan een
verdiend tegenpunt, een wegens hands aan Ratti toege-
wezen penalty werd door H. Haverkamp beheerst in-
geschoten l—1.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

30 okt.
31 okt.

31 okt.
2 nov.

9 nov.

9 nov.
9 nov.
9 nov.
10 nov.
10 nov.

13 nov.
14 nov.
15 nov.
15 nov.
16 nov.
19 nov.

23 nov.

22 nov.

23 nov.

Herv. Vrouwengr.
Alg. ledenvergadeirng IJsvereniging
in het Nutsgebouw
Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
Amusementsavond NVV in café-rest.
„'t WaAn van Vorden"
VogeltwRonstelling ,Ons Genoegen'
in café De Zon
Prinsenbal in zaal Schoenaker
Nutsavond (Toneelavond, blijspel)
Vogelshow in zaal Lettink
Vogelshow in zaal Lettink
Vogeltentoonstelling ,Ons Genoegen'
in café De Zon
Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut

Feestelijke ouderavond school 't Hoge
Feestavond buurtver. Julianalaan
Grote bazar in zaal Eykelkamp
Lezing Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes
Feestavond GMvL, Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)
Feestavond GMvL, Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)
Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw
Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

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

Ook in de tweede helft waren de groenwitten beduidend
sterker, maar het juiste schot ontbrak. Na enkele goed
opgezette aanvallen probeerde de voorhoede het met ver-
re schoten,, maar ook dat hielp niet. In de 25e minuut
werd de stand l—2 toen de gastheren via rechtsbuiten
G. Brunsveld een keiharde bal afvuurde waarbij de Rat-
tidoelman de bal verkeerd onder kontrole kreeg en in
eigen doel stootte. Vlak voor het einde werd J. Vree-
mna bij Ratti vervangen door Th. Heuvelink. Twee mi-
nuten voor tijd kon J. Schoenaker vanuit een ingooibal
met een juweel van een doelpunt de eindstand op 2—2
brengen.

RATTI H — BAAKSE BOYS H 2—2
In een stevige wedstrijd hebben de Ratti-reserves en
Baakse Boys II de puntjes broederlijk verdeeld 2—2.
Onmiddellijk na de aftrap wist midvoor C. Koers uit

een fraaie voorzet van linksbuiten B. Takkenkamp de
Baakse doelman te slaan met een schot van zeker 30
meter l—0. Na 20 minuten werd het l—l doordat de
linksbuiten der gasten te veel vry spel kreeg en hij de
bal gemakkelijk achter doelman Roelvink kon plaat-
sen. Ratti had een kleine veldmeerderheid, maar het
sukses Kwam nu aan de auuere Kant, bij een aanval
over links kopte de Baakse nuüvoor prachtig in l—2.
Na de rust was het spel matig; vooral bij de thuisclub
werden de aanvallen slordig afgewerkt. Twee minuten
voor tijd kon Takkenkamp Dy een schermutseling voor
het Boysdoei de balans in evenwicht brengen 2—2.

ZATERDAGVOETBAL

DEESKENSVELD II — RATTI I 3—7

Ratti I is in de running gebleven en won met forse cij-
fers de uitwedstrijd tegen het onder hen op de ranglijst
staande Deeskensveld H uit Rekken.. Het werd een 3—7
overwinning.
Na 5 minuten kon Ratti-rechtsbuiten T. Klootwijk de
score openen met een hoog flankschot O—1. Ratti bleet
aandringen en het betere positiespel leverde een doel-
punt van linksbuiten J. Lichtenberg op nadat een der
Deeskensveldverdedigers in eigen doel had geschoten
0—3.
Na de rust antwoordde de thuisclub met lelie tegen-
aanvallen waarbij doelman Hoogheim een goed geno-
men vrije schop moest laten gaan 1 3 . Deeskensveld
kreeg hierna een strafschop te nemen welke feilloos
werd benut 2—3. Ratti nam het initiatief nu over en
met goed opgezette aanvallen dwong het de gastheren
in de verdediging. Lichtenberg zorgde voor 2—4. Ratti
bleef in de aanval en de thuisclub betrok de wacht
voor het doel met 8 man van waaruit zij tegenaanvallen
probeerden op te zetten welke door de goed draaiende
middenlinie en achterhoede werden opgevangen. Ratti
had de juiste taktiek toegepast en met snelle, vanuit
het achterveld georganiseerde aanvallen bleef zij op het
doel schieten. Reindsen en Dn'kman zagen hun inzetten
echter steeds weer gestuit door de doelman of een der
Deeskensveldspelers. Toen echter Dijkman zich handig
vrijspeelde en in de onbeschermde hoek schoot was de
vijfde treffer een feit. Uit een vrije schop bracht Reind-
sen met een uitgekookt schot de stand op 2—6, waarna
even later een toegekende penalty door Geurts over
het doel werd geschoten. Bij een uitval bracht de aktieve
midvoor van Deeskensveld de stand op 3—6, maar toen
Tenten enige minuten voor het einde uit een vrije trap
er 3—7 van maakte bleek wel wie de sterkste was ge-
weest.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma voor de v.v. Vorden voor het a.s. week.
end luidt als volgt: Ratum I—Vorden I; Vorden II—
WVC III; Vorden Hl—Zutphen IV; Hoven V—Vorden
IV; Oeken III—Vorden VI; Wilhelmina SSS BI—Vor-
den BI; Vorden B2—Zutphen B2; Voorst Cl—Vorden
Cl.
Het voetbalprogramma voor de s.v. Ratü luidt voor
zaterdag: Ratti I—SSS E IV; Deeskensveld I—Ratti II;
Sociï Al—Ratti Al; Ratti Cl--Sociï Cl. Voor zondag:
Ratti I—Markelo III; Keyenborgse Boys IV—Ratti II;
Ratti III—Hummelo en Keppel V.

ZONDAGVOETBAL
VORDEN l TEGEN RUURLO KANSLOOS TEN
OJVER 4—1

Vorden, dat de laatste jaren steeds een geduchte tegen-
stander was van Ruurlo, heeft dit jl. zondag niet waar
kunnen maken. Tegen een over alle linies beter spelen-
de thuisclub leed Vorden een verdiende en geenszins
geflatteerde nederlaag. Dit betekent dat de nabije toe-
komst er voor Vorden nu niet bepaald al te rooskleurig
uitziet want momenteel vertoeven de geelzwarten. op de
derde plaats van onderen.
Voor de rust slaagde Vorden er nog wel in om Ruurlo
flink partij te geven en zelfs namen de Vordenaren na
ca 15 minuten spelen een O—-l voorsprong door een
doelpunt van B. Nijenhuis. Bij een der Ruurlo-aanvallen
werd er voor het doel van Berkelder hands gemaakt,
waarna de Ruurlospeler Scholten uit de toegekende pe-
nalty de balans in evenwicht bracht. Bij de rust had de
thuisclub een 2—l voorsprong door een doelpunt van
B. Stegeman.
Typerend voor het Vorden van dit seizoen was, dat men
ook nu niet de kracht kon opbrengen om een eenmaal
opgelopen achterstand weer in te lopen. Na de rust kon
Ruurlo nl. op vrij eenvoudige wijze de voorsprong ver-
groten tot 4—l door doelpunten van Nijenes en Stege-
man, terwijl ook nog enkele Ruurlodoelpunten door de
scheidsrechter werden afgekeurd.
Wil Vorden a.s. zondag tegen Ratum niet weer ten on-
der gaan, dan dient men de volle 90 minuten fel op de
bal te zitten, misschien dat dan nog een puntje kan
worden meegenomen. Even ter herinnering: Ratum ver-
sloeg het bezoekende Reuni met 3—1.

VORDEN II — EIBERGSE BOYS II 2—8
Na een zeer suksesvolle kompetitiestart is Vorden II
zo langzamerhand in het hoekje gekomen waar de
slagen vallen. In een voor de rust behoorlijk tegen el-
kaar opgaande wedstrijd verloren de geelzwarten thuis
met 2—8 van Eibergse Boys II.
Het bleek al spoedig dat de bezoekers via de vleugel-
spelers tot gevaarlijke aanvallen konden komen. Na ca
tien minuten nam Eibergse Boys een verdiende O—l
voorsprong. Een kwartier later verkeek doelman Oost,
die overigens een goede wedstrijd speelde, zich op een
afstandsschot O—2. Vlak hierna werd het l—2 door
een doelpunt van T. Jurriens. Juist voor de thee scoor-
de de linksbuiten van Eibergen het derde doelpunt voor
zijn ploeg.
Na tien minuten spelen in de tweede helft verkleinde
Jurriens de achterstand tot 2—3. Toen een paar minu-
ten later de attente midvoor van de Boys er 2—4 van
maakte, zakte het Vordenelftal zowel verdedigend als
aanvallend als een kaartenhuis in elkaar. Met de regel-
maat van de klok konden de bezoekers de score tot
2—8 opvoeren, waarbij onmiddellijk aan toegevoegd dient
te worden dat enkele Vordenspelers het de Boys wel
heel erg gemakkelijk maakten.

VORDEN V — BRUMMEN V 0—3
De bezoekers behaalden in deze wedstrijd een verdiende
O—3 zege. Voor de rust bleken de aanvallen van Brum-
men reeds gevaarlijk en wisten zij tweemaal te scoren.
Bij de thuisclub bleek men geen schutters te hebben.
In de tweede helft een gelijkopgaande strijd, waarbij
Brummen nog eenmaal het Vordendoel wist te vinden.
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ZONDAGVOETBAL
WABNSVELDSE BOYS IV — VORDEN VII 0—0
De jongste uitgave van Vorden is er op keurige wijze
in geslaagd de eerste uitwedstrijd van deze kompetitie
op O—O te houden. Gedurende de gehele wedstrijd de-
den zich voor beide doelen goede scoringskansen voor
die allen onbenut bleven.

DE HOVEN VI — VORDEN VI 0—13
Het zesde elftal van Vorden heeft in de uitwedstrijd te-
gen de Hoven een duidelijke overwinning behaald. Tot
aan de rust gaf de thuisclub nog wel aardig partij en
wist zfl de schade beperkt te houden tot O—2. Na de
rust vielen de Vordense doelpunten aan de lopende band.

DAMMEN
DAMCLUB VORDEN VERLIEST MET 9—11
VAN APELDOORN
De Vordense damclub DCV heeft vrijdagavond in zaal
Eskes te Vorden een eervolle 9—11 nederlaag geleden
tegen DCA uit Apeldoorn. Hier dient echter wel aan
toegevoegd te worden dat de thuisclub 2 punten cadeau
heeft gekregen aangezien aan bord tien de Apeldoornse
speler verstek liet gaan zodat W. Heuvink op wel zeer
gemakkelijke wijze aan beide punten kwam.
De partij tussen B. Nijenhuis en J. Mooy aan bord een
was een aan weerszijden goed opgezette positiepartij.
Mooy forceerde in het middenspel een schijf winst. Het
eindspel werd door beide spelers goed gespeeld, waarbij
de Apeldoorner geen kans zag om verder te komen dan
remise.
Tussen J. Oukes en M. Slantjesdijk was tot aan het
eindspel een gelijkwaardige strijd met aan weerszijden
goed spel. Oukes geraakte toen echter in tijdnood en
maakte een foutieve .plakker' en verloor door over-
macht.
H. Klein Kranenbarg raakte in het middenspel tegen
W. Kleyer door een slagzet 2 schijven achter en was
verder kansloos.
Aan bord vier speelden B. H. Breuker en H. Kleyer een
gelijkopgaande partij. Breuker werd in het eindspel door
een slagzet verrast, waarna partyverlies onontkoom-
baar bleek.
Langzamerhand wordt het normaal dat aan bord vijf
Geerken wint of remise speelt. Zo ook deze keer in zijn
partij tegen F. van Wermerskerken. Door sterk positie-
spel wist Geerken een eindspel te forceren van 4 om l,
hetgeen vanzelfsprekend winst betekende.
A. Wassink speelde tegen A. Kleyer. Door een zwakke
zet in het middenspel kreeg Kleyer beslissend voordeel
en wikkelde verder keurig af.
Aan bord zeven speedde S. Wiersma tegen J. Lindeman.
In deze partij bezette Lindeman al vrij snel het kerk-
hofveld. Wiersma wist door konsekwent aanvallen deze
schijf te veroveren en kreeg hierdoor tevens een hele
hekstelling. Lindeman ging hierdoor kansloos ten onder.
D© partij tussen G. ter Beest en B. Hannema was een
interessante wedstrijd met aan weerszijden diverse slag-
dreigingen. Hannema wist in een voordelig eindspel voor
Ter Beest nog remise te forceren.
Aan bord negen speelden B. Wentink en B. Leuvenkamp
een sterke partij. Het eindspel was wel iets voordelig
voor Wentink maar de volle winst zat er toch niet in.

FRAAI SUKSES VOOR DAMCLUB DCV
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV heeft
maandagavond in Ede tegen de Kroonschijf voor een
fraaie prestatie gezorgd door een 10—10 gelijkspel uit
het vuur te slepen. Zelfs zat er nog een eindoverwinning
in, ware het niet dat eerste bord speler B. Nijenhuis in
een gunstige positie in de slotfase in tijdnood geraakte
zodat hij met remise genoegen moest nemen, waardoor
de thuisclub nog juist een punt thuishield. Opmerkelijk
was verder, dat Geerken, tot dusver nog ongeslagen in
de hoofdklasse, nu zijn eerste nederlaag moest inkasse-
ren.
De individuele uitslagen van deze spannende damont-
moeting waren als volgt: E. Fluit—B. Nijenhuis l—1;
C. W. Dieckman—A. D. Smeenk l—1; E. Jochemsen—
J. F. Geerken 2—0; W. Snijders—J. Oukes l—1; J. v.d.
Hoef—H. Klein Kranenbarg l—1; J. ledema—B. H.
Breuker l—1; G. Jonker—A. Wassink O—2; J. G. Was-
sink—S. Wiersma l—1; A. Jochemsen—J. Leunk 2—0;
H. van Holland—G. ter Beest O—2.
Dinsdagavond 5 november gaat DCV I in Arnhem op
bezoek bij DVA.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP DISTRIKT OOST
In zaal Eskes te Vorden werden zaterdagmiddag de vol-
gende wedstrijden gespeeld in de strijd om het persoon-
lijk jeugddamkampioenschap van distrikt oost:
H. Meurs (Zutphen)—J. Leunk (Vorden) l—1; Van der
Beemt (Brummen)—Postma (Warnsveld) 2—O; B. Riet-
man (Vorden)—mejuffrouw Bargeman (Warnsveld) 2
—O.
De stand is hier als volgt: 1. W. Wassink (Vorden) 4
—6; 2. J. Leunk (Vorden) 4—6; 3. B. Rietman (Vorden)
3—5; 4. Van der Beemt (BDV) 3—4; 5. H. Meurs (Z
DV) 2—1; 6. en 7. Postma en mejuffrouw Bargeman
(Warnsveld) 3—0.

Fut schoenen
met \ jaar garantie
uoor jongens en heren

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

A.S. ZATERDAG

Ratti 1-SSSE 4
Aanvang 3 uur

A.S. /ONDAG

Ratti l-Markelo 3
Aanvang 2 uur

Enorme geldprijzen zitten tussen

de bonnen welke vanaf 15 nov.

verkrijgbaar zijn bij de Vordense winkels

Zeis met de nieten kunt u
grote geldbedragen
winnen.

In de speciale Sint Nicolaas
krant volgen nadere
mededelingen.

Bupro-
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

WEÜLEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
L. va a Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwtfk

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash a carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 125.-
oash & carry prp

.uisnoudruilbeurs

WIJ VRAGEN MET SPOED:

leerling zetters
of
leerling drukkers
Leeftijd 15 jaar en moet dan alle
klassen der lagere school met goed
gevolg hebben doorlopen.

Of hoogstens 17 jaar met tenminste
l jaar Mulo-opleiding.

loon.

Een dag per week naar srliool m«'t
behoud van loon.

rukken eevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Wapen, en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

als de fokker
SUPER START
voert ...kan de mester

niet achterblijven

fokker en mester voeren
winstgevend en met succes
SUPERWDÏÏHSTART

voort tot winst*

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

hart tegen bard:-
tal van

kindcnn
hebben txlra zor

ORANJEKALENDER 1969
IS - GEHEEL IN KLEUREN - VERSCHENEN

Ten bate van

tal van kinderen,
die extra zorg

nodig hebben.

Een kwestie van

hart tegen hard.

V

V

V

Een kostelijk
bezit. Zowel in
het particuliere
als in het zake-
lijke vlak een
treffende attentie.

BESTELBON

Naam

Adres

Woonplaats ......................................... • .....................

wenst toezending van
(aantal) Oranjekalenders 1969 met

Nederlands calendarium

en/of

(aantal) Oranjekalenders 1969 met
viertalig calendarium:
Engels, Frans, Duits en Spaans

Beide soorten è f 3,90 (verzendkosten f 0,60 extra)
Het bedrag is overgemaakt op

POSTGIRO 517400
KALENDERACTIE PRO JUVENTUTE

POSTBUS 71 01 - AMSTERDAM - TEL. (020) 79 09 49
lil

l vacuüm rookworst slechts 95 et
1 rol beschuit -(- voorraadbus nu 100 d
2 blikken soepballetjes 115 et — 10%
150 gram gekookt oiitbijts|>«'k 99 et

2 pak petit beurre van 138 et voor 98 et
1 pak Spar koffie 169 et — 10%
2 kilo handappels 89 et
10 rollen Faam drop 89 et

Ie pak bakmeel 70 et
2e pak 50 et

DERDE PAK GRATIS

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
iS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



BABYHUIS IN EEN NIEUW JASJE
Kom en kijk, u kunt nu geld verdienen!

Een kinderwagen
VAN 219,50 VOOR

149,50
Een kinderwagen

VAN 229,50 VOOR

169,50
MET WANDELWAGENBAKJE
ERBIJ VOOR

199,50
ZIE VERDER ONS GROTE SORTI-
MENT

kinderwagens
EN ALTIJD l JAAR GARANTIE

Een wandelwagen
TOTAAL CHROOM,

GROTE WIELEN
VAN 89,—

Bij ons 59,95

Een Wandelwagen
OMZETBAAR VAN EN NAAR DE
MOEDER, MET RIEMVERING
VAN 109,50

voor 89,50
EN l JAAR GARANTIE

Kinderstoelen
IN ALLE KLEUREN

PRIMA VERCHROOMD

OOK TAFEL EN STOEL VAN TE

MAKEN

VAN 42,50

nu 29,95

MET ZWARE CHROOMBUIS UIT-
VOERING NORMALE PRIJS 54,50

nu voor 39,95

EN VOLOP KEUZE

Kinderboxen
MET VERHOOGDE VLOER EN
TELRAAM

VAN 39,95

Nu 29.75

Babybad
VAN 11,95 VOOR

7.95

Reiswieg
nu 29.95

Commodes
PRACHT KAST
VAN 129,50

bij ons nu 99.50
BIJPASSEND

Ledikant
VAN 89,50 VOOR

59.50
MATERIAAL HEEFT NOG MEER
GEKOST

Babysitter
UW BABY VOELT ZICH ALS
PRINS JOHAN FRISO

17.95

Pracht wieg
VAN 129,50 VOOR

99.50

Boxdekken
UITZOEKEN
VAN 8,95 NU VOOR

5.95
TOP CAT BOXDEK
DE AMERIKAANSE BESTSJSLL.KK
VAN 14,95 VOOR

12.95
DE NIEUWSTE

Wandelwagenzak
WEERT UW KIND TEGEN
DE KOU
GEHEEL GEVOERD
VAN 29J>5 NU

24.95

Nergens voordeliger
Nergens zoveel service

mevrouw

Eckhardt-Smit
Nieuwstad 10 - Vorden

BILJARTEN
WISSELENDE SUKSESSEN VOOR VORDENSE
BILJARTERS
In klasse Cl van het biljartdistrikt Zutphen & Omstre-
ken leed KOT I in de uitwedstrijd tegen DLS I een
grote 6—l nederlaag. De individuele uitslagen waren:
J. W. Wiggers 308 (308)—J. Klein Hekkelder 279 (65);
W. Posthoorn 121 (121)—H. Zieverink 114 (89); G.
Swienink 101 (101)—H. Meyerman 95 (85).
KOT II deed het beter en won met 5—2 van Poorte I.
Hier waren de individuele uitslagen: W. Pardijs 220
(220)—G. A. ter Horst 330 (185); J. Wijnbergen 121
(121)—H. de Boer 147 (138); W. Remmers 95 (88)—
W. v. Praag 141 (141).

In de klasse C2 behaalde ïjfT III een ruime 8—l over-
winning op Voorst I. De ̂ Pfividuele uitslagen waren:
H. Koenders 77 (73)—B. Seesink 85 (85); G. H. Dek-
ker 77 (56)—G. Hellewegen 85 (85); Doornebosch 77
(43)—S. Huizinga 85 (85); A. Bruggink 77 (77)—W.
SeesLnk 77 (77).
KOT IV leed in de klasse C3 een flinke nederlaag door
met 9—O van Lindeboom I te verliezen. De individuele
uitslagen waren: K. Franken 77 (77)—B. v.d. Straaten
77 (49); J. Franken 69 (69)—W. Seesink 69 (22); C.
Eikelboom 69 (69)—G. v Hunen 62 ( 2 ) ; D. Jansen, 62
(62)—H. Eggink 62 (46).
In klasse C4 won KOT V met 6—3 van Lindeboom III.
De persoonlijke uitslagen waren: K. Franken 35 (35)—

Joh. Stapper 62 (37) j k Staal 35 (26)—A J. Boes 53
(53); G. J. Welmers S^fel)—G. Sleuring 44 (44); J. G.
v.d. Horst 35 (33)—Joh. Vriezekolk 44 (44).

BENAUWDE ZEGE VOOR VORDENSE BILJARTERS
Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT is
er in de thuiswedstrijd tegen de Pauw I uit Warnsveld
in geslaagd een kleine 4—3 overwinning te behalen.
Individueel kwamen de spelers tot de volgende resulta-
ten: J. Klein Hekkelder 279 (214)—J. Baanders 227
(227); H. Zieverink 114 (114)—K. Groot 147 (139); H.
Meyerman 95 (95)—J. Nagtegaal 121 (102).
Het tweede drietal van KOT leed tegen de Pauw II een
grote 7—O nederlaag. Hier waren de individuele uitsla-

gen: D. J. Oerlemans 154 (154)—W. Pardijs 220 (200);
D. J. Somer 88 (88)—J. Wijnbergen 121 (99); H. Ha-
genbeek 88 (88)—W. Remmers 95 (90).
KOT IV leed in de uitwedstrijd tegen de Kroon II een
7—2 nederlaag. De individuele uitslagen wareni: H. Den-
kers 105 (105)—W. Seesink 69 (58); Van Cotthem 85
(85)—G. vna Hunen 62 (32); R. Zeegers 62 (60)— Joh.
Stapper 62 (62); J. Boekhorst 62 (62)—H. Eggink 62
(29).
De vijfde uitgave van KOT verloor op het nippertje met
5—4 van DLS IV. De individuele uitslagen waren: P.
Hendriks 62 (62)—J. Stapper 62 (59); L. de Boer 53
(52)—A. J. Boers 53 (53); D. van Aanholt 44 (43)—G.
Sleuring 44 (44); J. Baneonan 44 (44)—J. Vriezekolk
44 (38).

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!'

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 30

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: Ie) dat Kubizek Martln's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Er bestond geen enkele
aanwijzing waar het kind nu was, er was daarentegen een gerede
kans, dat het al lang aan de andere kant van de Moerdijk was.
En dit waarschijnlijk dankzij de hulp van iemand, die dubbel spel
speelde.
De snelheid van de kleine auto was vrij hoog, aangepast ook aan
de lege straten. De DKW sputterde als Sigi het gas even losliet
vóór een bocht, maar als hij, scherp sturend, in de bochten vol gas
gaf, trok de machine één ononderbroken streep van felle tweetact-
geluiden door de stilte van de morgen. Op deze, gedurende de
laatste oorlogsjaren verwaarloosde, slecht geplaveide straten, be-
wees het voertuig pas zijn voortreffelijke ligging, vond Martin.
Hij merkte ook op hoe de bekwame chauffeur met genoegen zijn
vaardigheden testte aan de mogelijkheden van de kleine auto, die
hem wederkerig zijn uitstekende mechanische en motorische ei-
genschappen bewees. En het ging ook tot Martin in, dat elke acce-
leratie hem met kracht dichter voerde naar het huis aan de Groot-
hertoginnelaan, waar hij, o vreugde ! Lia zou weerzien ! Het telkens
terugkerende beeld van hun laatste ontmoeting aan het strand
kwam opnieuw in zijn gedachten . . .

. . . Een mooie middag in het najaar. De zon heeft nog kracht ge-
noeg om het duin in gloed te zetten en om glans te geven aan de
late bloemen. En van achter het laatste duin springt speels een
koele bries tevoorschijn, als een groet van de lang verbeide zee, de
Noordzee, dochter van de grote zee, de Atlantische, die vele landen
der wereld omspoelt. Het is erg jammer dat Martin op deze mooie,
muzikale middag zijn uniform moet dragen als een toegangsbewijs
tot de verboden zone, maar ze zijn gelukkig alléén op dit strand;
alleen met een paar breedvleugelige meeuwen. De zeewind rukt
aan Lia's sjaal, aan haar hoofddoek, trekt Lia's kapsel uiteen en

haar blonde haren stromen ineens rondom het hoofd van de man, -
zij werpt zich in zijn armen. Ze kussen elkaar innig, haar armen
om zijn nek gestrengeld, zijn sterke rechterhand in tederheid om
haar taille. Ze kussen elkaar, kijken elkaar verrukt in de ogen, leg-
gen handen om eikaars hoofden, warme handen, krachtige handen,
strelende handen, handen wier liefkozingen louter vereringen zijn.
„Jij bent dezelfde lieve vrouw van altijd, hoewel je er ineens heel
anders uitziet, weet je dat ? Hier, kijk eens in dit spiegeltje ! De
wind heeft een kleinigheid aan je haar gedaan. Dat heeft jouw
uiterlijk totaal veranderd. Hoe komt het, dat ik alleen van deze
vreemde vrouw kan houden ? Ik ben dankbaar dat ik je heb ont-
moet, die avond, in de tuin van Van Ulzen, wat zeg je daarvan !"
„Ik ben alleen al blij als ik je handen mag vasthouden. Wat zeg je
daarvan ? Wat ben jij dan voor een goede, vreemde man dat ik
soms mijn land en m'n volk voor jou vergeet, Martin ?"

„Ik ben de man met wie je gaat trouwen, Lia dat is het l"

„Ja, dat zal het zijn ! We zijn stellig voor elkaar in de wieg gelegd,
mijn jongen, maar, o, ik wou dat ik je vijf jaar eerder had ontmoet !
Dan had je misschien aan mijn kant gestaan, Martin."

Ze wendt haar blik van hem af. Hij draagt z'n uniform, een gehate
uniform, de uniform van de vijand. Het licht van de zon is in deze
maand en op dit uur niet meer zo sterk als in de zomer, er is geen
parelmoer meer in, het is zelfs niet meer zo gouden, het neigt naar
saffraangeel en aan de einder boven zee komen donkerrode storrn-
wolken op. Stiller dan een uur geleden gaan ze de weg terug. Er
zijn veel hardkrijsende meeuwen.

Ineens houdt Lia haar schreden in. Lachend zegt ze: „Je dacht
toch zeker niet dat ik zó, met losse haren, terugga naar de stad l"
Ze steekt spelden tussen haar haren en gebruikt haar kam, terwijl
hij haar het spiegeltje voorhoudt. Ze heeft spelden tussen haar
opeengeklemde lippen, maar haar ogen lachen ! Ze neemt de spel-
den uit haar mond en steekt ze in haar kapsel: „Alles komt goed,
mijn jongen l Kijk niet zo ernstig vent. Hé, Martin ! Ouwe jongen l

Kijk me eens diep in de ogen ! Zie ik er soms uit als iemand die een
langgekoesterde wens maar zo opgeeft ? Ik geef jou nooit op I En
wij geven elkaar nooit op ! Hier, geef me de hand er op, jongen !"
Dat was taal. Ze was sterk ! Hij had haar hand gegrepen. En zwij-
gend geknikt, geboeid als hij was door haar kracht en levendig-
heid, die zich weerspiegelden in elk gebaar en in de uitdrukking
van haar ogen: ogen, groen als de zee, en wisselend in glans en
schittering, zoals de zee boeiend is in haar verschijningen, van zon-

bestraalde turqoise pracht tot de diepe smaragden gloed, wanneer
bij een roodbewolkte hemel plotseling banen van zonlicht doorbre-
ken, maaiend van de ene einder naar de andere . . .

. . . Nee, hij zou Lia niet overleveren aan Dr Gloede's experimen-
ten. Hoe was het ooit in zijn gedachten opgekomen ! Maar wat, als
hij het kind zou vinden ?

Hij voelde een lichte hoofdpijn, gepaard met ergernis over het feit,
dat hij nu weer in dezelfde, fatale cirkel begon rond te tollen als
vannacht.

Iemand van de inzittenden van de DKW huiverde hoorbaar. Was
het Höothmann ? Of was hij hetzelf geweest ?

Onzeker vroeg hij: „Heeft iemand het koud ?"

„Wij hebben het alle drie koud, als je het weten wilt. Het vriest
nauwelijks, maar deze wind blaast door alles heen, weet je ?" luid-
de het antwoord van Höothmann.

„Kijk eens aan," zei Martin, weer zeker van zichzelf, „ik meende
al tekenen van meegevoel te bespeuren in deze rijdende ijskelder.
Hebben we nog meer gelijke gevoelens ?"
„Ja. Galgenhumor !" zei Höothmann.

Martin lachte: „Is dat zo, Sigi ?" vroeg hij de chauffeur.
Maar Sigi, meestal eenlettergrepig, volstond ditmaal enkel met een
hoofdknik. Verder zei niemand iets. Ook niet toen Sigi op een wenk
van Martin stopte.

De kerk was kil en verlaten, stil als een grafkelder.

Martin keek rond of hij iemand kon ontdekken in het schemerige
interieur van de kerk, waarvan de hoeken en wanden op dit vroege
uur nog in duisternis waren gehuld. Zou er een priester zijn, die
„Post" heette, zoals Morbleue had aangeduid ? Hij was benieuwd.

Hij zag een kleine man, dikachtig, met een gebogen rug en gaande
in het grove habijt van de paters Franciscanen. Hij was vermoe-
delijk uit een zijdeur gekomen.

(wordt vervolgd)



KNALGOED
wordt de Vordense St Nicolaasaktie die weldra begint!

Haal uw
diepvrieskist in huis!

Het hele jaar door verse groenten,
vers fruit, enz. bij de hand.

Voor kwaliteitsapparaten

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

de echte noorse sokken, kousen en>
wanten.

Sportief en warm
zijn onze

TRUIEN, VESTEN EN
PULLOVERS

van scheer wol in zeer mooie dessins
en kleuren

Wapen, en sporthandel

Martens
sieeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Prima stof blik
75 cent

Handige vergiet
89 cent

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

De ideale

winterdrackt l
WOLLEN MOHAIR

Auto coats
voor heren en jongens.

VLOTTE MODELLEN
MODERNE KLEUREN

Herenmaten
reeds vanaf f 79,-

n i >m n
RAADHUISSTR.. VORDEN

Ziekenvervoer OGZO
Door onze verbouwing kan het gebeuren dat u
ons niet telefonisch kunt bereiken. Bij geen ge-
hoor kunt u dan

05753-1377 of 1656 bellen

A. G. WOLSINK
Vordenseweg 3 - Hengelo G - Tel. 05753-1493

Te koop: Diverse soorten
parkieten.
H. Harmsen, Hanekamp 30,
Vorden

Nu uw
NAAMBORDJE

in enkele minuten
kant en klaar

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

DIESELOLIE
14 cent per liter

Olietanks met pomp
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

VERGADEREN
doet u doeltreffend bij

BOERSMA
Intieme vergaderzaal
beschikbaar voor plm.
20 personen

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en elke dag vers
aan huis verkrijgbaar

Poeiiersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l, tel. 1283

Wij vragen:
NAAISTERS
hele of halve dagen
werktijd in overleg.

CONFECTIEBEDRIJF
D. J. Lammers
Raadhuisstr. 16a, tel. 1971

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

HBO I
extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Te koop:
meisjesfiets 5 tot 12 jaar
Weekhout
Wachtpost 21, Vorden

Te koop: plm. 1000 kg
winterwortelen voor vee-
voeder en 1000 kg mangels
H. C. Kettelerjj
B.v.Hackfortweg 4, Vorden

SPEELTUIN ARTIKELEN
vraagt offerte
G. Weulen Kranenbarg

Te koop: eetaardappelen
ook per half mud
Joh. Wesselink, Kranenburg

Te koop: 1^4 ha suiker-
bietenkoppen en voeraard-
appelen. Briefjes inleveren
7 november 8 uur
W. A. Eskes, Schoolweg 14
Vierakker, telef. 05754-434

Te koop: 15 zware biggen.
A. J. Vruggink, Riethuis,
Delden

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

(Metselen zonder specie)
SCHOORSTEENPLATEN

al vanaf ƒ 28,—
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

OVERHEMDEN-
REPARATLE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter kennis van belanghebbenden dat van 31 okto-
ber tot en met 13 november 1968 ter secretarie
dezer gemeente ter inzage ligt een voorstel aan
de gemeenteraad tot onttrekking aan het open-
baar verkeer van het gedeelte van weg nr. 20 van
de wegenlegger, de voormalige Boonkstraat, gele-
gen tussen de Rijksweg Vorden-Zutphen( en de
Mispelkampdijk.

Bezwaarschriften tegen het voorstel kunnen voor
14 november 1968 bij de gemeenteraad worden in-
gediend.

De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht in
een zitting van het college van Burgemeester en
Wethouders of van een door hen uit hun midden
benoemde commissie.

Deze zitting zal worden gehouden op dinsdag 19
november des voormiddags 10.00 uur in het ge-
meentehuis.

Vorden, 30 oktober 1968

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
Van Arkel.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek van 30 okt. - 9 nov.
kryg je GRATIS een vulboek bij het kopen van
kinderboeken voor ƒ 5,— of meer.

Boekhandel Fa Hietnrink

kloeten uw meubelen
NIEUW GESTOFFEERD

of uw matrassen
WORDEN BIJGEVULD ?

Vraagt eens prijsopgaaf, het valt u
beslist mee.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VOOR WINTERVOORRAAD ALLE SOORTEN

appels
tegen voordelige prijzen.

Tevens te koop nog een kleine hoe-
veelheid

valappels
Iedere zaterdag van 8-12 uur.

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

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ BcHÏIlK

NIEUWSTAD — VORDEN

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden 2 -
WVC 2
(Winterswijk)

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Donderdag
VARKKNSLAPPEN 500 gram

Vrijdag en zaterdag
VARKENSLAPPEN 500 gram

RUNDERLAPPEN 500 gram

VERSE WORST 500 gram

275

275
240
245

Voor de boterham
PEKELVLEES 150 gram 87

HAM 150 gram 98

BOERENMETWORST 154) gram 83

BOTERHAMWORST 200 gram

Hebt u het al geproefd ?
Onze VLUG KLAAR VLEES-artikelen zyn een specialiteit

roomschnitzeLs . fricandellen . slavinken (3 smaken) . blinde vinken
Gelderse schaven . beefburgers _ Hamburgers.

OOK STEEDS VOORRADIG: NASI EN BAMI
alles bereid in eigen slagerij

En natuurlijk hoefijzerzegels!
RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

HOEFIJZER B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

De Raiff eisenbank
is goed voor uw geld

Met verzekerd sparen
bijvoorbeeld.

Om steeds in de behoeften van
de spaarders te blijven voorzien

streeft de Raiffeisenbank naar
nieuwe aantrekkelijke spaar-

vormen. Vandaar dat de
Raiffeisenbank u thans de

mogelijkheid biedt van verzekerd sparen.

Gaarne geven wij u nadere inlichtingen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1888 — Postgiro 86 29 23

NU NOG
EEN FIETS
VOOR DE
OUDE PRIJS

DKX
Heerlijk, zo'n nieuwe f iets l
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 l Natuurlijk kocht ik m'n nieuwe fiets
bij een vakman, dus bij

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg . Vorden


