
Donderdag 6 november 1969
31e jaargang no. 32

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
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^Kerkdiensten

WOENSDAG 5 NOVEMBER (Dankdag)

Hervormde kerk
19.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

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

ZONDAG 9 NOVEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.15 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen (bed. H. Doop)
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Erwin, zoon van E. W. Teunissen en
G. H. Tragter; Ivar, zoon van A. de Vries en E.
T. van de Pol; Albertha Hendrika, dochter van A.
Smallegoor en G. H. Slöerjes; Yvonne, dochter
van G. Bultman en R. E. Schurink.

Ondertrouwd: L. R. J. Eijkelkamp en H. W. M.
Winkelman; J. G. W. Winkelman en H. J. M.
Waarle.

Gehuwd: G. J. Klein Kranenburg en T. D. Offe-
reins; Joh. Stokkink en J. H. Walgemoet.

Overleden: E. J. Knoef, 59 jaar, echtgenoot van
H. L. Gosselink.

Fruit eten is gezond en ..
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

Raadsvergadering
van de gemeente Vorden

BANNINK (CHU) : „BEJAARDENWONINGEN KUNNEN BETER
GEBOUWD WORDEN IN DE OMGEVING VAN „DE WEHME"
De woningbouwvereniging Thuis Best is voorne-
mens om, met toepassing van de beschikking gel-
delijke steun partfkuliere 'huurwoningen 1968, om
in plan Boonk 14 bejaardenwoningen te bouwen
voorzien van een centrale verwarming. Acht wo-
ningen van dit projekt krijgen een tweede slaap-
kamer. De woningen zullen gebouwd worden op
een perceel bouwterrein gelegen aan Het Jebbink
en De Steege. Het peceel is groot plm. 3542 m2.

Burgemeester Van Arkel was erg ingenomen met
deze woningen. Het heeft heel wat voeten in aarde
gehad, alvorens het zover was. Het is in het be-
lang van de bejaarden. De verkoopprijs van ge-
noemd perceel bedraagt ƒ 42.000,— inklusief btw,
zijnde ƒ 3000,— per woning. De totale stichtings-
kosten van het onderhavige komplex zijn geraamd
op ƒ 446.800,—.
Met de prijs van de grond waren sommige raads-
leden het niet eens. Helemaal duidelifk is het niet.
Zonder toelichting doet 'het een beetje vreemd aan,
aldus merkte de heer Regelink (AR) op.

De heer Bannink (CHU) merkte tot betrekking
van de verschillende grondprijzen op dat het hier
op neerkomt, dat andere mensen die naast deze
bejaardenwoningen willen bouwen, meer voor de
grond zullen moeten betalen.
De heer Van Arkel was van mening dat men hier
geen precedent gaat scheppen, omdat hier in feite
sprake is van een soort force majeure. Wil de ex-
ploitatie kloppen, dan zullen de anderen meer moe-
ten betalen voor de grond, dat kan nu eenmaal
niet anders, aldus merkte wethouder Lenselink
(AR) nog op.

De heer Gerritsen (Bindi^BRechts) werd mede-
gedeeld dat op elk van d^e bejaardenwoningen
ƒ 500,— subsidie verleend wordt. Voor deze wo-
ningen zijn reeds ca 10 gegadigden.

De heer Bannink vroeg zich af of de woningen
wel op de goede plaats gezet worden. De wonin-
gen moet men plannen in de omgeving van het
bejaardencentrum.

De voorzitter antwoordde hierop dat, wanneer er
narigheid ontstaat (ziekte of iets dergelijks), dan
is er beslist doorstroming naar het bejaardentehuis.
Hiervan zijn verschillende voorbeelden te noemen,
aldus de voorzitter, die nadrukkelijk stelde de me-
ning van de heer Bannink niet te delen.
Wethouder Wuestenenk meende dat er in de toe-
komst wellicht in plan Zuid enige bejaardenwo-
ningen in partikulier verband gebouwd zullen wor-
den. De tendens van de regering is meer bejaarden-
woningen, zo sprak burgemeester Van Arkel.

De heer Gotink (Binding-Rechts) zag de bejaar-
denwoningen, zoals nu het geval is, liever gebouwd
op verschillende plaatsen in de gemeenschap. An-
ders lijkt het alsof de ouden van dagen uit de be-
volking uitgerangeerd "worden.

Wethouder Lenselink: ,,Ik krijg de indruk dat de
heer Bannink het dorpscentrum teveel aan de Hen-
geloseweg ziet liggen" waarop de heer Bannink
repliceerde: „Mijn voorstel is een vinding van het
bestuur van het bejaardencentrum en niet van mij.
De bejaarden moeten in het centrum wonen en
moeten niet in een hoekje worden geschoven".

De raadsleden waren het er wel unaniem over eens
dat het verheugend is dat deze woningen gebouwd
worden. De huur van de woningen zal ƒ 146,—
per maand bedragen. Voor de financiering van
deze ƒ 446.800,— heef t ̂ e woningbouwvereniging
Thuis Best een geldler^B aangeboden gekregen
van de Raiffeisenbank Vorden. Met de 'gevraagde
gemeentelijke garantie van tijdige betaling van
rente en aflossing ging de raad akkoord.

Staande nam de raad van Vorden dinsdagavond
enige ogenblikken stilte in acht i.v.m. het overlijden
van het oud-raadslid de heer H. Wessélink. Ruim

19 jaar heeft de heer Wessélink als VVD-raadslid
zitting gehad.

DELEGATIEBESLUIT BENOEMING KLEUTERLEIDSTER
Op verzoek van de voorzitter, besloot -de raad de
benoeming van de hoofdleidster aan de Openbare
Kleuterschool te delegeren aan het kollege van
B & W, teneinde praktischer en efficiënter te kun-
nen werken. Voor deze funktie van hoofdleidster
hebben zich in totaal 10 sollicitanten aangemeld.
Donderdag komt de inspektrice van het kleuteron-
derwijs naar Vorden. Wij hopen dat de school in
januari kan gaan draaien, aldus de voorzitter.

De raad ging akkoord met het voorstel de jaar-
wedden van de wethouders te verhogen tot ƒ 4.
900,—. Tevens ging de raad er mee akkoord met
in de toekomst automatische aanpassing aan de
trendbewegingen. Ook met een wijziging van de
bezoldigingsverordenmg 1963, betrekking hebben-
de op de salarissen en lonen van het rijkspersoneel,
ging de raad akkoord.

VERKOOP GEMEENTEWONING
De raad besloot tot verkoop van de gemeentewo-
ning Julianalaan 8 aan de heer G. Koerselman
voor de prijs van ƒ 15.000,—. Alvorens het zover
was, hadden enkele raadsleden wel bezwaren te-
gen de wijze waarop het bedrag van ƒ 15.000,—
was vastgesteld.

De heer Bannink: ,,We sc'heppen hier een prece-
dent, we moeten niet in zee gaan met de prijs die
een jaar geleden gold, we moeten de prijs aanhou-
den die nu geldt. Wanneer nu iets verkocht wordt,
dan ook de prijs van htans" aldus spreker. De prijs
dateert van 30 juli 1968 toen ook enkele gemeente-
woningen tegen deze prijs verkocht werden.
Wethouder Wuestenenk (PvdA) meende dat dit
bij deze verkoop geen rol speelde omdat de prijs
op dit moment gelijk is aan die van 1968, waar de
heer Bannink het niet mee eens was.

De heren Gerritsen en Regelink voelden met de
heer Bannink mee. Uiteindelijk ging de raad ak-
koord met het voorstel van de heer Gerritsen dat
inhield dat de pijs voor dit soort gemeentewo>ningen
gehandhaafd bl i j f t tot l januari 1970. Komen er
'dan aanvragen binnen, dan zullen de prijzen op-
nieuw bekeken worden.
Voor de bouw van een bungalow werd aan de
heer J. Drijf hout een bouwterrein verkocht aan de
Willem Alexanderlaan groot 546 m- tegen f 23,—
per m-.

De heer Regelink sprak er zijn blijdschap over uit
dat topfunktionarissen een eigen woning willen
bouwen. Dit bevordert de doorstroming, meende
hij.
Eveneens voor de bouw van een bungalow ver-
kocht de raad 713 m- grond aan de heer G. W.
Wullink uit Hengelo. Ook hier bedraagt de ver-
koopprijs ƒ 23,— per m-. De heer Wullink wil de-
ze bungalow bouwen aan Het Jebbink.

Van de woningbouwvereniging Thuis Best kocht
de raad 240 m- grond, gelegen aan de Berend van
Hackfortweg. Totaale koopsom ƒ 1.800,—. Met
de reeds in eigendom toebehorende gronden vormt
dit stukje grond hiermee een bouwperceel.
Ten behoeve van de aanleg van een bushalte nam
de raad om niet 126 m- grond over van de familie

Poesse.

De heer Albers (VVD) verzocht B 6 W om kon-
takt op te nemen met de GTW om hier en daar
bij bushlates wac'hthuisjes te bouwen. In Steen-
deren zie je ze overal staan, aldus de heer Albers
die speciaal een wachthuisje nabij het bejaarden-
centrum wenste.

BENOEMING
In de kommissie belast met het nazien van de ge-
meenterekening 1967 en van de jaarrekening 1967-
1968 van het gemeentelijk woningbedrijf, benoem-
de de raad mevrouw M. v. d. Heide-v, d. Ploeg en
de heren H. Tjoonk en J. W. M. Gerr itsen.

LAFFE DADEN
Vanzelf spekend, zouden we willen zeggen, kwam
ook aan de orde ,,het spelletje van de laatste tijd
in Vorden": lekker de brandweer voor niets laten
opdraven, en dan maar in het vuistje lachen.
De heer Norde (CHU) sprak van laffe daden,
waarop de voorzitter verder ging met: Schandalig,
misselijke streek etc. Kwamen we er maar achter
wie dit doet, aldus verzuchtte de heer Van Arkel.
De heer Koerselman (PvdA) die woorden van
dank sprak aan het adres van de Vordense brand-
weer, wat zijn ze allemaal snel weg, informeerde
of de brandweerlieden thuis geen installatie kun-
nen krijgen, zodat ze bij brand via het gemeente-
huis gewaarschuwd kunnen worden.
Dit zou wel kunnen, maar of dit financieel te ver-
wezenlijken is kon de voorzitter niet zeggen. Wel
kon de voorzitter bekend maken dat er op diverse
donkere punten in de gemeente lantaarns geplaatst
zullen worden. Het grove tuinvuil wordt niet
opgehaald. Hier bleek in het verleden te weinig
belangstelling voor te bestaan. Wanneer de grond
door de betreffende eigenaren wordt afgestaan,
kan de Gamog beginnen met de aanleg van gas-
leidingen in de weg van Het Wiemelink naar de
Burg. Galléestraat. Hierover kan men kontakt op-
nemen met de Gamog. Aanleg van de riolering zit
er nog niet in, aldus burgemeester Van Arkel.
De heer Lichtenberg (KVP) tenslotte wees B&W
op de gevaarlijke situatie die is ontstaan bij het
eerste kruispunt in plan Boonk waar een grote
hoop zand dit kruispunt tot een onoverzichtelijk
punt maakt.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Modeshow
Op woensdagavond 29 oktober jl. hield konfektie-
bedrijf Lammers in zaal ,,'t Wapen van Vorden"
een show voor personeel en genodigden van de
japonnenkollektie zomer 1970.
De dames hebben onder het genot van een kopje
koffie e.d. kunnen zien, wat de dames het volgend
jaar zomer zullen dragen. Ze waren allemaal even
enthousiast over de leuke, vlotte en smaakvolle mo-
dellen, vervaardigd uit diverse stoffen, zoals tre-
vira, diolen en veredelde katoen, zowel in bedrukt
als effen.
Wat de dames op deze avond hebben gezien en
deze winter zullen gaan vervaardigen, kan het vol-
gend voorjaar o.a. bij de firma Visser te Vorden
worden bezichtigd en gekocht.

Belangrijke mededeling
aan onze adverteerders!
In samenwerking met de Vordense Winkeliersvereniging wordt er ook dit
jaar weer een speciale SINT NICOLAASKRANT in kleur gedrukt, welke
huis-aan-huis wordt verspreid in Vorden, Warnsveld, Hengelo Gld, Vierakker
en Wichmond-

Mochten er voor de kleur advertentie s niet voldoende gegadigden zijn, dan
wordt de krant in zwart gedrukt.

De krant dient uiterlijk 14 november op de post te zijn. De advertenties
kunnen tot A.S. ZATERDAG 8 NOVEMBER bij ons bezorgd worden met
vermelding „Sint Nicolaaskrant".

De advertentieprijs is 15 cent per mm per kolom; in kleur 20 cent per mm per
kolom; voorpagina dubbel tarief. Wij hebben dit tarief zo laag mogelijk gehou-
den met de rekenschap dat de advertenties op tijd binnenkomen.

Mededelingen over de grote Sint Nicolaasaktie worden in deze krant bekend
gemaakt. Wij vragen dus beleefd uw aller medewerking.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

R.S. Het gewicht van de krant mag van de zijde der posterijen niet zwaarder
zijn dan 30 gram, zwaarder mogen wij de krant niet maken, dus weest er als
de kippen bij.



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

ERWIN
E. W. Teunissen
G. H. Teunissen-

Tragter
André
Gerko

Vorden, 29 oktober 1969
D 53

Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons dochter-
tje en zusje

YVONNE
G. Bultman
R. E. Bultman-

Schurink
Tiny
Elly
Carla
Ar jan

Vorden, 4 november '69

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

Bennie Braakhekke
Els Braakhekke-

Janssen
Vorden, november 1969
Wilhelminalaan 12

Voor alle blijken van be-
langstelling, ter gelegen-
heid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank.

W. Oortgiesen
C. Oortgiesen-

Zwart
Vorden, november 1969
Almenseweg 39a

Langs deze weg onze
hartelijke dank aan allen
voor de belangstelling op
ons 40-jarig huwelijks-
feest betoond.

B. Antink
L. J. Antink-

Lenselin'k
Vorden, november 1969
Linde E 18

steeds doetlreffendl

Te koop: Mooie jonge
konijnen, keuze uit 10.
Gotink, Groot Broekweg
2, Wa rus vel d

Te koop: ftg.st.z. huis-
houdkachel, grote maat,
met nieuwe pijpen en
dompelaar. Almenseweg
7, Vorden

Gevraagd door meisje in
Vorden of omgeving:
Kamer. Brieven onder
no. 32-1 bureau Contact

Te koop: 2 ha knollen,
ook in gedeelten.
G. Momberg, Noordink
E 57, Hengelo Gld

BEHANG
3 halen 2 betalen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Voor l onzer oudere
werknemers zoeken wij
i.v.m. vestiging van ons
bedrijf te Vorden per 15
november een gemeubi-
leerde kamer met verwar-
ming en stromend water.
Volledig pension.
Aanmeldingen: Nedac nv
Graaf van Lijndenlaan 33
Apeldoorn (event. tele-
foon 05760-19970)

Gevraagd: Net meisje
voor hele dagen in gezin
met 2 kleine kinderen.
Mevr. Schultze, Laar-
straat 14a, Zutphen, te-
lefoon 05750-3814

Gehuwde vrouw vraagt
thuiswerk. Brieven onder
no. 32-2 bureau Contact

aaoioioioioioî ^

GERARD JANSEN
en
HENNY FLEMING

hebben de eer, mede namens wederzijdse *
ouders, kennis te geven van hun voorge- \
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking l
zal plaatsvinden op woensdag 12 no- '
vember a. s. om 14.30 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 1 5.00 uur in de parochiekerk van
Christus Koning te Vorden.

De Steeg, Diepesteeg 2a
Vorden, Julianalaan 5
november 1 969

Toekomstig adres: Parallelweg 1 1 ,
De Steeg.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden".

^^

Inplaats van kaarten

'hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden op donderdag 13
november a.s. om 11.00 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om H.00 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. L. M. Brouwer
uit N. Dordrecht.

Vorden, november 1969
Kruisdijk C 46
Stroodijk C 26

Toekomstig adres: Slotemaker de Brui-
nestraat 10, Zelhem.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
Ba'kker te Vorden.

!6O3iO!OiOK)l̂

VOE BAL PRJIKELEH

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden *•

Te koop: Stoppelknollen.
Poorterman, Delden

CTOOroaOiOIOKKroOK^̂

TONNY BI J EN H OF
en
TOOS BLOEMENDAAL

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van 'hun voorge-
nomen huwelijk waarvan de voltrekking
zal plaatshebben op vrijdag 14 november
om 11.00 uur ten gemeentehuize te
Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Hengelo Gld door
de weieerwaarde heer ds. C. Fortgens
uit Wichmond.

Hengelo Gld, Hummeloseweg 7
Wichmond, Hackforterweg 25
november 1969

Toekomstig adres: Westerstraat 20,
Hengelo Gld.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

aomaomomacKK^̂

Bedankt
voor het

compliment!

Kostuumklanten van ons horen wel eens dat ze
een goede kleermaker hebben. Bedankt voor het
compliment, maar we zijn geen kleermakers in
de oude zin van het woord. Wij zijn moderne
kleding-adviseurs, die iedere klant kleden naar zijn
eigen stijl, smaak en persoonlijkheid. Met top-
confectie van de beste coupeurs ter wereld.

ƒ198,

De Here nam, na een geduldig gedragen
ziekte, uit ons midden weg onze lieve man,
vader en opa

EVERT JAN KNOEF
echtgenoot van H. L. Knoef-Gosselink

op de leeftijd van bijna 60 jaar.

Zijn rustig heengaan is ons tot troost.

Vorden: H. L. Knoef-Gosselink
Vorden: Gerrie en Henk
Haarlo: Gerrit en Willemien

en kinderen
Vorden: Gerrit Jan

Velp: Riek
Vorden: Reinder

Vorden, 30 oktober 1969
Groot Geltink E 22

De rouwdienst is gehouden maandag 3 no-
vember in de Hervormde kerk te Vorden,
waarna de begrafenis op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden heeft plaatsgevonden.

Tot onze diepe droefheid werd plotseling uit
ons midden weggenomen, na te zijn voorzien
van het H. Sacrament der Zieken, mijn dier-
bare vrouw en onze lieve moeder

WILHELMINA HENDRIK A
ELSEBROEK

echtgenote van Wilhelmus Antonius
Lichtenberg

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: W. A. Lichtenberg
Harry en Mariet
Willy
Hans en Ineke
Teun
Annie en Jos
Jozef en Irma
Bennie
Maria
Corrie
Betsie

Vorden, l november 1969
B 17

De H. Eucharistieviering heeft plaatsgehad
woensdag 5 november in de kerk van de

. Antonius van Padua te Kranenburg, waar-
na de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.

2 pakken Spar koffie van 340 voor 290

/ pak SPAR VACUÜM KOFFIE 760

2 //essen SPAR COLA 98

l zak a 500 gram GEMENGDE SNOEP 139

% pot AUGURKEN Jonker Fris 99

l pot Spar jam vanllSvoor 98

l fles STAR LIMONADESIROOP van 120 voor 99

1 p. a 500 gram KIPPELEVERTJES 795

2 pakjes PETIT BEURRE van 126 voor 98

3 stukken SPAR TOILET ZEEP . . van 105 voor 79

200 gram boerenmetworst 99

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

maak van uw huis 'n thuis]

Heden is in het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen ons ontnomen, onze lieve vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

JAN DOORNINK
weduwnaar van Ch. J. Barink

op de leeftijd van 82 jaar.

Uit aller naam,
H. Doornink

Vorden, l november 1969
C 142

De teraardebestelling zal plaatshebben don-
derdag 6 november a.s. om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden, alwaar
na de plechtigheid gelegenheid is tot condo-
leren in café Lettink.
Vertrek vanaf café Lettink om 12.30 uur.
Zij die de overledene de laatste eer wensen
te bewijzen worden verzocht om 12.50 uur
aan de begraafplaats aanwezig te zijn.

Nog onverwacht is in het Algemeen Zieken-
huis overleden onze zwager en oom

ƒ. DOORNINK
weduwnaar van C. J. Barink

Vorden: Fam. Vruggink

Vorden: Fam. Hiddink

Vorden: Fam. Bargeman

Steenderen: Fam. Mulder

Barchem: Fam. Platerink

Vorden, l november 1969

RAADHUISSTR.. VORDEN

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

v.a. f 860.-

w**nvisie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

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

Alle soorten legerkleding o.a.:
Wind jacks (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,—, melk jassen, 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, flzer-
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 jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, voor slechts vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten
38-50 f 23,50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE



SUPERMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

BIJ ELK PAK VAN NELLESUPRA KOFFIE

EEN PAK SPECULAAS
500 GRAM

Honig
BAKMEEL

van 71 nu

67

Literblik

KERSEN OP
SIROOP

van 179 nu

139

Smarius
EIERBESCHUIT

2 rollen

59

Grote zak

POTGROND
49

elk 2e pak

29
LITERBLIK JONKER FRIS

HOLL. SNIJBONEN
Vitella

INSTANTPUDDING

3 halen slechts

2 BETALEN

Italiaanse

TOMATENPUREE

6 blikjes

98

Mooie grote

STOFDOEKEN

01eze week

69

Instant

POEDERKOFFIE

van 350

VELUCO

APPELMOES
LITERBLIK 79 ELK 2e BLIK

49
Grote zak

TOFFEES

69

ERWTEN-
WORTELEN

literblik 72
elk 2e blik

49

Dit is goedkoop

SARDINES IN
OLIJFOLIE

2 blikjes

98

Grote rol
PRINS FOURRE

van Choc

79

SMARIUS

KLEUTERTAAI
GROTE BAAL

Potten

WORTELEN

extra fijn

89

2 blikjes

ANANAS

slechts

89

Koen Visser

BAMI GORENG

van 198 nu

179

9 gevulde

KIKKERS EN
MUIZEN

89
GEZINSFLES

JUS d'ORANGE
Gratis

SOEPKOM

bij Zwan

ROOKWORST

Montalia
ITALIAANSE
VERMOUTH
van 350 nu

298£iBVW

Literblik
PERZIKEN

van 169 nu

119

Jampot
ZILVERUITJES

nu

65

Heerlijke
GEVULDE KANO'S

nu slechts

Van Welzen
ROOMBOTER SPRITSRINGEN

69
"̂% fm85

lUtde,

Wij gaan door met Ie kwaliteit
tegen zeer lage prijzen

SLAVINKEN
3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

KLAPSTUK
met klein beentje 500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

Bij aankoop van ƒ 5,- vlees:

RUNDERSTAART
500 gram 98

ELKE 2e 500 GRAM
voor 134

BOTERHAMWORST

PAARDEROOKVLEES

TONGEWORST

GEBRADEN GEHAKT

150 gram 49

150 gram 109

150 gram 89

150 gram 79

en (ku&t
WITLOF

CHAMPIGNONS

GRAPEFRUITS

GESNEDEN WITTE KOOL

HUTSPOT

JONATHANS

75
200 gram 98

3 stuks 110

500 gram 19

500 gram 25

2V2kg 89

Heerlijke

KERSENBONBONS

Diverse smaken

GEURTS JAM

Grote gezinsfles

APPELSAP 79

150 gram

elke 2e fles

2 x 200 gram

GROOT LEVERPASTEI

119

79

49

105



adidas
• cle r-1 u a i u i o n

vootba lschoen
der kampioenen j

\Vapen- en sporthandel

Maitens
.teeds -toeltreffenJ!

Zutphenseweg - Vorden

Voor

KOMPLETE
AQUARIUM-
INRICHTING
zowel tropisch- als koudwa-
ter naar

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

VORDENS TONEEL

Meisjes en jongens die graag to-
neel spelen, kunnen zidh opgeven
voor Vordens Jeugdtoneel bij

ƒ. Hilferink, Dr. Lulofsweg H
Mevrouw Schappers, Almenseweg 9
/U. Holsbeeke, Enkweg 24 en
J. Lenselink, Kerkhof laan D 5, tel. 1761

Zie verder onder ingezonden
nieuws

OP ZATERDAG 15 NOVEM-
BER VOOR GEHUWDEN
EN VERLOOFDEN.

Orkest:

„THE EVENING
STARS"
5 personen en zangeres
aanvang 19.30 uur.

i „T WAPEN VAN VORDEN"
F. P. Smit - Telefoon 1391

GEVRAAGD:

personeel
voor alle afdelingen, zowel jon-
gens als meisjes^.

Ook kunnen wij volslagen man-
nelijke of vrouwelijke krachten
gebruiken.

Goed loon.

WASSERIJ
BRANDENBARG
Industrieterrein - Telefoon H65

's Avonds na 6 uur H. K. van Gelreweg 30
Vorden

UITSLAG VAN DE BALLON-
WEDSTRIJD VAN EMPO
RIJWIELFABRIEK

Ie prijs Werner Bosch, Insulinde~
laan 32 (Empo Mini fiets)

2e prijs Jacqelien ter Heurne,
De Stroet 30 (zakradio)

3e prijs Henriëtte van Wolferen,
Burg. Galléestr. 52 (fototoestel)

Verder waren er nóg 7 mooie prijzen, be-
schikbaar gesteld door de EMPO Rijwielfa-
briek, welke alle inmiddels uitgereikt werden
aan degenen wiens ballon het verst kwam.

Totaal konden er dus 10 prijzen worden uit-
gereikt.

een ver/ossend
NA. /4AKSMOML

IS NIET MOEILIJK TE VINDEN IN ONZE
GEVARIEERDE NAJAARS- EN WINTER-
KOLLEKTIE JAPONNETJES.

„BESLIST VOOR ELK WAT WILS" IS OOK
DIT SEIZOEN WEER ONS DEVIES GE-
WEEST TERWIJL WIJ ER BOVENDIEN
NAAR HEBBEN GESTREEFD OM OOK DE
PRIJZEN WEER REDELIJK TE HOUDEN.

HOE WIJ GESLAAGD ZIJN BLIJKT UIT
ONZE KOLLEKTIE DIE WIJ U GRAAG IN
ONZE ZAAK ZULLEN TONEN.

WIJ HEBBEN

Jagers j assen, in lang en kort model van
Tiroler Bauer Loden

Knickerbockers, rijbroeken, pantalons in
loden en manchester

Waterdichte jachtschoenen, van gevet
juchtleder ƒ 34,55

Rubber jachttaarzen, Diana Japans import
ƒ 16,90

Muko faarssloffen, met vochtopnemend
haarvlies ƒ 6,45

Wapen- en sporthandel

GROTE PAARDENMARKT
(KOLDERMARKT)

OP WOENSDAG
12 NOVEMBER TE

Hengelo Gld
Aankoop prijzen voor

^ de verloting.

De Marktvereniging.

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van ƒ 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS
bij f 10,— 5 stuks, boven f 10,— voor elke
ƒ 5,— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

Fa. Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden ~ Telefoon 1385

MODE NAJAAR 1969
Keurkollektie

VESTEN

PULLOVERS

PULL-POLO'S

COL PULLOVERS

WEEKENDERS

EL-MIOR OVERHEMDEN

voor HEREN en JONGENS

Zie etalage

föfSchoolüerman
^^^^J \ rr\ sM-Mfrr-Af A x» i Mt- i i i » * ix

VOORHEEN A.G.MELLINK

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

SCHOOL MET DE BIJBEL
Het Hoge 42

FEESTELIJKE
OUDERAVOND

op donderdag 13 november in het
Nutsgebouw, aanvang half acht.

De kinderen van de zesde klas
verzorgen het programma.

Ouders, leden en belangstellenden worden
hierbij hartelijk uitgenodigd. Toegang vrij.

Denkt u aan uw advertentie voor de
Sint Nicolaaskrant?

Voor uw gashaarden - Henk van Ark



Donderdag 6 november 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang nol 32

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor organiseerde een kon-
taktavond in zaal „'t Wapen van Vorden.
De voorzitster, mevrouw Klein Brinke, opende de
avond. Ze dankte de besturen en dirigenten van
de koren dat ze aan de uitnodiigng gehoor hadden
gegeven en wees op het oei van een kontaktaovnd,
hoe men elkaar meet in de keuze van de stukken die
ten gehore worden gebracht en het onderlinge kon-
takt als zanglief hebbers (sters).

Eerst zong het Vordens Dameskoor en haar Tie-
nerkoor, daarna het Gemengd Zangkoor Voorst,
Gemengd Koor Ons Genoegen uit Laren Gld en
haar Tienerkoor en tot slot het Lochems Mannen-
koor welke een zeer goede indruk gaf.
Na het zanggedeelte was er nog gelegenheid voor
een dansje verzorgd door De Zwervers.
Het was een gezellige avond.

Ballonvaart
Woensdagmiddag tegen twee uur kregen helpers
de laatste aanwijzingen en kommando's voordat
het gevaarte met grote snelheid in de richting Ruur-
lo verdween. De heer Catacre achtervolgde met
enkele familieleden en helpers de ballon om de
nodige assistentie te verlenen bij de landing.

De reden dat deze ballonvaart vanaf het gazond
van „de Wiersse" plaatsvond was dat onder de
ballonvaarders mevrouw Catacre was samen met
de heer Boesman, de heer W. K. Keswick en
mejuffrouw Brinkers.

KPO-nieuws
Het aantal kinderzaken dat door de kinderrechter
wordt behandeld, neemt in ons land zienderogen
toe. Alleen in het arrondissement Zutphen al is
het aantal deukten 'in 1968, vegeleken met 1967
liefst met 32 percent toegenomen, terwijl dit in
1969 nog weer hoger is geworden. De oorzaken
jiggen veelal in de zich snel veranderende maat-
schappij, waarin vele ouders en de jeugd niet meer
weten waar ze aan toe zijn en er meer dan ooit
kon f likten ontstaan tussen ouders en kinderen, al-
dus mr G. J. M. Temmink, officier van justitie
aan het arrondissement Zutphen op de door de
KPO gehouden ontwikkelingsavond in zaal
Schoenaker.

Op deze eerste avond van het nieuwe wintersei-
zoen was een groot aantal KPO-leden aanwezig.
Presidente mevrouw W. Huinink, heette speciaal
welkom de heren mr Temmink officier van justitie
te Zutp!hen en mr L. A. Punt substituut officier
van justitie aan de arrondissementsrechtbank te
Zutphen.

Na de pauze was er gelegenheid fot vragen stellen
waarvan druk gebruik werd gemaakt. Zowel mr
Temmink als mr Punt gaven duidelijke toelichting
over diverse punten o.m. de civiel-rechterlijke vor-
deringen, WA-verzekering etc.

De presidente sprak een hartelijk dankwoord en
bood beide heren een attentie aan.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen wcekmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

7 nov. Jaarlijkse feestavond buurtvereni-
ging Julianalaan in hotel Bloemen-
daal

8 nov. Dropping Jong Gelre
8 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging

,,De Deurdreajers"
12 nov. Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
12 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
12 nov. Ledenvergadering Jong Gelre en

GMvL in ,,'t Wapen van Vorden"
13 nov. Feestelijke ouderavond School

Het Hoge
14, 15 en 16 nov. Nationale vogeltentoonstel-

ling ,,De Vogelvriend" in zaal
Schoenaker

15 nov. 2e Nutsavond in het Nutsgebouw
17 nov. Rekreatiemiddag Bond van

Staatspension, in café De Zon
18 nov. Lezing Ned. Chr. Vrouwen Bond

in zaal Eskes
18 nov. Vergadering KPO in zaal Schoen-

aker
19 nov. Ledenvergadering Jong Gelre in

,,'t Wapen van Vorden"
22 nov. Oriënteringsrit buurtvereniging

Delden
25 nov. Ledenvergadering AR in zaal

Eskes
27 nov. Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
28 en 29 nov. Jong Gelre, GMvL en Bond

van Plattelandsvrouwen feesta-
vond in het Nutsgebouw

29 en 30 nov. Vogeltentoonstelling vogelver-
eniging Ons Genoegen in café
De Zon

10 dec. St. Nicolaasavond voor KPO-
leden in zaal Schoenaker

17 dec. KPO-avond voor bejaarden in
zaal Schoenaker

18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstmiddag bejaarden

18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstavond eigen leden

I S en 20 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

Vorden verliest van Zelhem
De eerste klap is een daalder waard, moeten de
spelers van Zelhem gedacht hebben, want na 20
minuten spelen keken de Vordenaren reeds tegen
een O—3 achterstand aan.
In de eerste helft werd er door Vorden onsamen-
hangend gespeeld, waarbij we niet aan de indruk
ontkwamen dat er met weinig inzet werd gespeeld.
Een lichtpunt was debutant Sloetjes die op de
rechtsbuitenplaats een verdienstelijke wedstrijd
speelde. Het was jammer dat Sloetjes te weinig be-
speelbare ballen kreeg van zijn medespelers.
Na enkele minuten was de stand reeds O—l toen
Velhorst, hoewel in buitenspelpositie, scoorde. De
geel-zwarten waren deze tegenslag nauwelijks te
boven of nummer twee lag reeds achter Golstein
in het nét. De Vordense goalie ging bij dit doel-
punt van opnieuw Velhorst echter niet vrijuit. Aan-
vallend wilde het bij Ruiterkamp en de zijnen maar
niet lukken. In de 20e minuut werd het O—3 toen
de rechtsbuiten van Zelhem op handige wijze Hols-
beke passeerde om vervolgens in de uiterste hoek
te scoren.
In de tweede helft kwam Vorden beter voor de dag
en werden er enkele goede aanvallen opgezet. Na
een kwartier slaagde Nijenhuis er in om met een
prachtig schot de achterstand tot l—3 te verklei-
nen. Even later schoot dezelfde speler tegen de
keeper op, waarna Janssen de terugspringende bal
,,ins blaue hinein" schoot. Een ver sChot van Hols-
beke werd door één der Zelhem-backs van de doel-
lijn gehaald. Intussen bleken de tegenaanvallen van
Zelhem uitermate gevaarlijk. De doorgebroken Vel-
horst werd nog net op tijd door Holsbeke met een
korrekte sliding een halt toegeoepen. Vlak voor
tijd kreeg Vorden het nog even benauwd, een van
dichtbij ingeschoten bal belandde echter in handen
van Golstein. Al met al een verdiende Zelhem-
zege.

Vorden II - SDOUC III
In een matige wedstrijd bleven de reserves van
Vorden opnieuw aan de verkeerde kant van de
score. Geheel onnodig werd met l—4 van SDOUC
verloren. Een foutje van doelman Wentink was
er de oorzaak van de UI f t op gelukkige wijze aan
ene O—l voorsprong kon komen. De thuisclub
kwam hierna fel opzetten. Schoten van Nieuwen-
huis en Hengeveld werd^^evenwel fraai door de
SDOUC-doelman gestop^Prien minuten voor de
rust werd het l—l door een fraaie goal van Dos-
tal.
Na de hervatting bracht de thuisclub er niets meer
van terecht. Toen de midvoor en de rechtsbinnen
van SDOUC de stand o^J—3 hadden gebracht,
was de strijd gestreden.^^en minuten voor tijd
werd het zelfs nog l—4.

Lochuizen I - Vorden III
Deze ontmoeting werd verdiend door de thuisclub
gewonnen doordat Lochuizen feller op de bal zat.
In de eerste helft ging de strijd 'gelijk op. Bij Vor-
den bleek doelman Bannink in een goede vorm. Bij
de rust was de stand nog dubbelblank.
Na tien minuten spelen in de tweede helft werd
het 1—0 toen de linkshalf van Lochuizen uit een
corner de bal ineens via één der Vordenspelers op
de schoen nam. De Vordenaren probeerden deze
achterstand ongedaan te maken, de Lochuizenver-
dediging bleek echter in goede vorm. Een misver-
stand tussen Zeeburg en Bannink was een kwartier
voor tijd de oorzaak van het tweede Lochuizen
doelpunt.

Voorst V - Vorden VI
Lijstaanvoerder Vorden VI heeft in de uitwedstrijd
tegen Voorst V een verdiende, doch wel onfortuin-
lijke nederlaag geleden. Reeds na tien minuten
stond Voorst met 2—O aan de leiding door fouten
van de Vordense doelman. Een door Velhorst
tegen de paal geschoten bal werd door Rothman
opgevangen en ingeschoten 2—-1. Een kwartier
voor de rust werd het 3—l toen Hartelman in ei-
eng doel schoot.
In de tweede helf t een fel aanvallend Vorden, dat
na vijf minuten tegen een 4—l achterstand aan-
keek toen een te zacht door Bosch terug gespeelde
bal werd onderschept door de midvoor. De thuis-
club gaf deze voorsprong niet meer uit handen.

Vorden IV - Zutphen IV
De thuisclub speelde een zeer slechte wedstrijd en
ongeïnteresseerd voetbal. De Zutphenaren deden
het beter en via midvoor en rechtsbinnen hadden
de 'bezoekers bij de rust een O—3 voorsprong.
In de tweede hel f t hetzelfde speelbeeld waarbij de
Zutphenaren met de regelmaat van de klok de
stand tot O—6 opvoerden.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v, Vorden:
Erix I—Vorden I; Vorden V—Keyenborgse Boys
III; Vorden VI—Zutphen V; Soci II—Vorden VII
Vorden Al—AZC Al; Brummen Bi—Vorden Bi
Be Quick Cl—Vorden Cl; Vorden C2—Eefde
C2.

Ratti II - Soci II
Zowel de Ratti-reserves als de bezoekers uit Wich-
mond-Vierakker hebben er hard voor moeten vech-
ten om dit 2—-2 gelijke spel uit het vuur te halen.
Ratti , dat er op gebrand was om Soci de eerste ne-
derlaag van dit seizoen toe te brengen, had vooral
in de eerste helf t nogal last van de felle tegenwind.
De gasten bleken in hun voorhoede geduchte schut-
ters te hebben, vooral linksbuiten Taken - die veel
te vrij stond -, kreeg meerdere kansen om te sco-
reri. Zo kon doelman Roelvink een door Taken
hoog voorgezette bal, die door de wind het doel
indraaide, ternauwernood over de lat tikken. Het

De hr Garritsen 40 jaar dirigent

Sursurn Corda gaf uitvoering
De christelijke muziekvereniging Sursum Corda
gaf in het Nutsgebouw een goed geslaagde uit-
voering die zeer goed bezocht werd.
Voorzitter N. H. Gotink opende deze avond met
de mededeling dat dit de laatste dirigentenavond
was van de heer A. M. Gerritsen uit Hengelo Gld,
intrede als nieuwe dirigent deed de 'heer R. Ruy-
sink uit Zutphen. De heer Gotink wees er op dat
de heer Garritsen de muziekvereniging Sursum
Corda 40 jaar lang op uitstekende wijze had ge-
dirigeerd, waarbij ook wel eens moeilijke tijden wa-
ren geweest. Hij wenste de heer Garritsen een
goede levensavond toe en bood hem namens de
vereniging een prachtige leunstoel aan. De heer
Gotink speldde hem namens de Christelijke Mu-
ziek Bond Fanfare en Harmonie een gouden her-

inneringsspeld op. Mevrouw Garritsen kreeg bloe-
men aangeboden.
Het gedeelte voor de pauze werd gevuld door de
muziekvereniging Sursum Corda, die verschillen-
de muziekstukken ten gehore bracht. Tijdens de
Saint-Triphonmars droeg de heer Garritsen de
dirigeerstok over aan de heer Ruysink.
De heer Gotink dankte het gemeentebestuur en
met name burgemeester Van Arkel en tevens dank-
te hij de begunstigers van de vereniging.
Ds. Krajenbrink sprak tot slot en wekte een ieder
op om lid te worden van Sursum Corda.
Na de pauze kwam de toneelvereniging COC uit
Holten aan bod en bracht met veel verve het dol-
komische stuk Patricia ten tonele.
De tijdens deze avond gehouden kollekte ten bate
voor nieuwe instrumenten bracht ƒ 275,— op.

eerste sukses was voor Ratti. Na een half uur kon
midvoor Koers uit een^Mss van Takkenkamp met
een t re f fe r Ratti de leidmg geven l—0. Ratti pro-
beerde nog voor rust een hogere score te krijgen,
maar dit lukte niet meer omdat de Soci-defensie
steeds op tijd ingreep.
Na de thee bleef hetj^el gedurig wisselen. De
gasten wisten na een ^Prartier de stand gelijk te
maken l—l, toen een penalty wegens hands van
Steenbreker door Van Dijk onhoudbaar in het net
verdween. Ben misverstand tussen Steenbreker en
de Ratti-doelman werd door Taken handig uitge-
buit die van dichtbij gemakkelijk kon scoren l—2.
Bij Ratti werd Baakman hierna vervangen door
Koers, die op de rechtervleugel al direkt in goede
vorm bleek. Via een lange pass van Koers waarbij
doelman Maalderink de bal niet voldoende onder
kontrole had, maakte Takkenkamp in tweede in-
stantie geen fout 2—2.

Veteranen van Ratti voetbalden
Zondagmorgen was half Kranenburg en Medler
uitgelopen om het belangrijke treffen tussen de
pas opgerichte Ratti-veteranenclub en het elftal
van „gepensioneerde" werknemers van de coöp.
Ons Belang te Linde te gaan zien.
De weer van stal gehaalde Ratti-raspaardjes de-
den het nog uitstekend en wisten tot een flinke
5—O zege te komen.
Broeder Canutus Schilder die, hoewel hij voor eni-
ge jaren Abraham heeft gezien, nog in puike kon-
ditie is, wist al spoedig door het benutten van een
penalty Ratti de leiding te geven. Ons Belang
vocht fel terug en probeerde haar naam eer aan
te doen door een doorbraak te forceren. Ondanks
verwoede pogingen van Ribbers c.s. en zelfs een
snelle rush van outsider Flierman kende de Ratti-
defensie geen genade en ranselde Huitink als all-
round vakman alle ballen het doel weer uit. Ratti
verhoogde via B. Bos de score tot 2—O waarna
J. Bos ook toonde uit het goede voetbalhout te
zijn gesneden door nog voor de rust de derde goal
te scoren.
Na de hervatting was het weer broeder Canutus
die met een welgemikt schot de stand op 4—O
bracht. Frits van Lingen mistte een opgelegde kans
toen hij, vrij voor doel staande, zijn vrouw achter
het doel ontdekte . . . Hoewel Ratti steeds in de
aanval bleef gelukte het slechts H. Hartman om
nog een goal te scoren, eindstand 5—0.

Medler touwtrekkers voetbalden
Dat touwtrekkers niet alleen aan het touw een
goed figuur slaan, maar ook op de groene grasmat
hun mannetje staan, bleek zondagmorgen waar op
het sportterrein bij Brummelman in het Medler de
return-ontmoeting tussen Medler l en EHTC l uit
Eerbeek plaatsvond. Het werd een pittige wed-
strijd waarbij de Medler-midvoor Berenpas zijn
club al spoedig de leiding gaf l—0. Van Boven,
die bij EHTC een prima partij speelde, kon nog
voor de rust de stand in evenwicht brengen l—1.
Na de thee werd het pas goed spannend. EHTC
had in haar elftal enkele „buitenlanders" opgesteld
en wist door deze aankopen een l—2 voorsprong
te verkrijgen. Medler kwam echter nog weer op
gelijke voet door de aktieve Berenpas 2—2.

Dammen
DCV-nieuws
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV
won vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Vadac
Varsseveld op overtuigende wijze met 14—6.

Reeds na 2 uur spelen slaagde Oukes er in zijn
partij te winnen, waarna de stand met de regelmaat
van de klok werd opgevoerd tot 12—O doordat
achtereenvolgens Klein Kranenbarg, Wiersma,
Wassink, Leunk en Nijenhuis zegevierden.
Geerken kon niet ontkomen aan een onverwacht
eindspel van 4 tegen l tegen Boland en verloor
terwijl Wassink, hoewel in gewonnen positie, toch
nog met remise genoegen moest nemen tegen Brug-
gink. Een beter eindspel van Vrieze betekende
voor Breuker een verloren partij. Eindstand 14—6.
Het tweede tiental van DCV leed in Doetinchem
tegen DVD II de derde nederlaag in suksessie.
Het werd een 15—5 zege voor de htuisclub. Slechts
aan de eerste twee borden kwam Vorden met de
volle winst tevoorschijn.

Waterpolo

Waterpolo-nieuws
Het eerste herenzevental van Vorden zal ook dit
jaar weer aan de winterkompetitïe van de kring
Twente-IJsselstreek deelnemen. De Vordenaren,
die hun eerste wedstrijd op zaterdag 8 november
zullen spelen, zullen hun thuiswedstrijden spelen
in het sportfondsenbad te Apeldoorn.
De dames van Vorden alsmede de heren II en de
jongens- en meisjesadspiranten nemen deel aan de
winter-zomerkompetitie. De Vordense teams spe-
len in de winter hun thuiswedstrijden ook in het
sportfondsenbad te Apeldoorn.
Deze •winter-zomerkompetitie begint voor Vorden
op zaterdagavond 15 noevmber. Gespeeld wordt
dan Vorden A—Proteus A; Vorden A—Proteus
B; Vorden II—Vogel II. Zondagmiddag 16 no-
vember spelen de dames I van Vorden in Zwolle
tegen OZC I uit Oldenzaal.

Biljarten

KOT-nieuws
In klasse Cl van het biljartdistrikt Zutphen en
Omgeving gaat Voorst I aan de kop. Doordat
KOT I met 4—3 zegevierde tegen Pelikaan I,
klommen de Vordenaren op naar de tweede plaats.
KOT II zegevierde in dezelfde klasse over DLS I
waardoor zij de vierde plaats bezetten.
In klasse C2 staat KOT III, dat niet speelde, op
de zesde en laatste plaats.
In klasse C3 verloor KOT IV met 5—4 van Peli-
kaan II. De Vordenaren staan op de vierde plaats.
In klasse C4 werkte KOT VI zich op naar de 2e
plaats door een zege op Lindeboom III met 7—2.
KOT V staat in deze klasse op de achtste plaats.

Volleybal

Dash-nieuws
De volleybalvereniging Dash is begonnen aan de
nieuwe kompetitie van de afdeling Deventer-Zut-
phen.
Bij de dames I werd de eerste wedstrijd tegen Vol-
go I omegzet in een 3—O overwinning. Eveneens
speelde men de returnwedstrijd tegen de Gorssel-
se dames die met dezelfde cijfers werd gewonnen.
Ook tegen Wilhelmina IV ging het van een leien
dakje en zegevierden de Vordense dames met 3—
O, zodat zij nu ongeslagen koploper zijn.
Het eerste herenteam is tot nu toe weinig suksesvol
tegen Vlugheid en Kracht II sneuvelden zij met
O—3 terwijl ook Set Up II sterker bleek O—3.
De herenreserves van Dash startten uitstekend
door Bruvoc IV met 3—O te verslaan. Tegen Her-
cules IV speelde men 2—2 gelijk en tegen nieuwe-
ling Valto behaalde men een 3—O overwinning.



Vergadering „Nut"
„HET NUTSGEBOUW IS MOOI OM TE HEBBEN, MAAR NIET
OM TE ONDERHOUDEN" ALDUS DE HEER ROMBACH TIJ-
DENS DE JAARVERGADERING VAN HET NUTSDEP. VORDEN
Voor de doniderdagaovnd in de koffiekamer van
het Nutsgebouw gehouden jaarvergadering van
het Nutsdepartement Vorden bestond weinig be-
langstelling van de zijde der leden. In zijn ope-
ningswoord bracht mr J. Rombach het echtpaar
Wentink dank voor de goede zorgen aan het Nut
besteed.
Door de vergadering werd de eerste goedkeuring
gegeven aan de vaststelling van de nieuwe statu-
ten en het huishoudelijk reglement. Dat één en an-
der herzien werd, was geen overbodige luxe want
de statuten dateren reeds uit het jaar 1835. Het
belangrijkste was wel dat bestuursleden, die om
de drie jaar aftredend zijn, voor ten hoogste 3 ter-
mijnen opnieuw benoemd kunnen worden d.w.z.
maximaal 9 jaar aan één stuk zitting kunnen 'heb-
ben in het bestuur.
De heer J. W. Klein Lebbink gaf een uitvoerig
jaarverslag over de aktiviteiten van de Nutsspaar-
bank. Zo bleek dat de boeken konden worden af-
gesloten met een winst van ƒ 23.109,04. De heer
Klein Lebbink memoreerde het 150-jarig bestaan
van de spaarbank dat op 14 mei werd herdacht,
terwijl die dag tevens het nieuwe gebouw in ge-
bruik kon worden genomen. Nu kunnen tenminste
alle gewenste bankfaciliteiten gegeven worden, al-
dus de heer Klein Brinke.
De resultatenrekening van het departement Vor-
den van het Nut gaf een voordelig saldo aan van
ƒ 17.397,01. Dit is in feite bedriegelijk, aldus legde
de heer Rombach uit, want we hebben de oude
kleuterschool verkocht, vandaar het voordelige sal-
do. Het is nl. zo dat het Nutsgebouw jaarlijks een
flink bedrag vergt voor onderhoud. Hadden we de
oude Nutskleuterschool niet verkocht, dan was de
resultatenrekening afgesloten met een nadelig sal-
do. De heer Rombach zag met betrekking tot het
Nutsgebouw geen andere oplossing dan dat de
gemeente iets zal moeten doen, zo niet dan zal
het gebouw wel opgedoekt moeten worden. Het
Nutsgebouw is een mooi ding om te hebben, maar
niet om te onderhouden, aldus de heer Rombach.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd
de heren Turfboer en Duursma.

Bij de bestuursverkiezing stelden de aftredende le-
den, t.w. mejuffrouw A. J. Scheltens, mr J. Rom-
bach en de heer J. W. Klein Lebbink, zich niet
meer herkiesbaar. In hun plaatsen werden gekozen
mevrouw Turfboer en de heren Molenkamp en
De Vries.
De heer Bakker bracht de scheidende bestuursle-
den dank voor hetgeen zij voor het Nut nebben
gedaan. Mejuffrouw Scheltens was nl. 24 jaar be-
stuurslid en de heren Rombach en Klein Lebbink
beide 23 jaar. Op voorstel van de heer Bakker
werden alle drie benoemd tot ereleden van het
Nutsdepartement afdeling Vorden terwijl zij te-
vens een blijk van waardering kregen aangeboden.
Wat betreft het winterprogramma werd medege-
deeld dat de tweede Nutsavond zal plaatsvinden
op zaterdag 15 november. De toneelgroep De Ho-
veniers brengen dan het toneelstuk Mijn twee zo-
nen. Op donderdag 29 januari vindt de derde
Nutsaovnd plaats. De lieer Ebbenhorst-Tengber-
gen uit Warnsveld zal dan een lezing houden over
Vorden's verleden. De vierde Nutsavond op za-
terdag 28 februari, zal verzorgd worden door Vor-
Hense krachten. Voor de vijfde en tevens laatste
Nutsavond worden de bijzonderheden nog nader
bekend gemaakt.

ajarverslag Nutsdepartement afdeling Vorden

Uit het jaarverslag van mejuffrouw A. J. Schel-
tens werd allereerst gememoreerd het overlijden

van de oud-voorzitter, de heer H. Wesselink. In
de Nutszaal, waaruit de begrafenis geregeld was,
waren velen aanwezig. Veel heeft de heer Wesse-
link in zijn leven voor het Nut te Vorden gedaan.
Hij was met recht een stuwende kracht, aldus me-
juffrouw Scheltens.

De gehouden Nutsavonden vielen over het alge-
meen wel in de smaak. Zo brachten De Hoveniers
een vlot gebracht blijspel. De heer Van Beek uit
Balk hield een lezing over zijn tocht naar de Kau-
kasus via Moskou. De derde Nutsavond trok een
volle zaal. Deze avond werd geheel door Vorden-
se krachten gevuld. De heer Bergsma, kommissaris
van politie te Zwolle, verzorgde een avond over
de gevaren welke onze kinderen bedreigen. De
laatste Nutsavond werd verzorgd door het Vor-
dens Toneel.

De Nutsspaarbank vierde op 14 mei haar 150-jarig
bestaan en nam daarbij een mooi gebouw in ge-
bruik.
De Nutsbibliotheek heeft weer met sukses gewerkt.
In totaal werden er 7385 boeken uitgeleend. Hier-
van alleen werden in de vakantiemaanden 1614 uit-
geleend. Er zijn nieuwe boeken aangeschaft ten
bedrage van ƒ 705,53.

Voor de 44e keer werd er de Nutsfloraliatentoon-
stelling gehouden. Het floraliabestuur was geen
moeite teveel om ook dit jaar weer goed voor de
dag te komen. Een groot aandeel in het sukses
hadden de stekplanten van de schoolkinderen en
de inzending van de firma Halfman uit Hengelo
met verschillende soorten naaldbomen. Ook werd
dit jaar weer een bloemschikcursus gehouden onder
leiding van de heer Hol uit Zutphen.

De babysitcentrale is dit jaar voor het eerst be-
ognnen onder leiding van mevrouw Stertefeld met
assistentie van de dames Oonk en Bosch. Er zijn
6 babysitters t.w. vijf meisjes en een jongen. Tot
nu toe hebben 10 ouders van deze babysitcentrale
gebruik gemaakt, maar dat aantal zal dit seizoen
waarschijnlijk wel groter zijn, aldus mejuffrouw
Scheltens.

Wat het Nutsgebouw betreft, werd medegedeeld
dat de koffiekamer een opknapbeurt heeft onder-
gaan, terwijl ook de buitenkant van het gebouw
een beter aanzien heeft gekregen. Nu is het toneel
aan de beurt, waarvoor een werkgroep is anage-
wezen. Een poging tot samenwerking met het
Jeugdcentrum is mislukt. Het Jeugdcentrum is er
nl. huiverig voor er een algemeen iets van te ma-
ken. Het afgelopen jaar is de verkoop van de ou-
de kleuterschool een feit g^^rden. Het pand werd
verkocht aan de Gebr. Mor^nkhof voor ƒ 40.000,-.
Voor de totstandkoming van een tennisbaan is een
voorlopig bestuur gevormd. De gemeente wil wel
grond in erfpacht geven, maar helaas is er nog
niets, aldus mejuffrouw Sd^ltens.

Voor de Nutskleuterschoo^R het een aktief jaar
geweest onder de prettige leiding van mejuffrouw
Grijzen en mevrouw Jansen-Vos. Het leerlingen-
aantal begon bij 60 en bedraagt thans 80. De voor-
zitter van het Nut, de heer Plas, werd ni dit jaar
opgeovlgd door de heer Harmsma.

Onder leiding van de heer D. de Boer werden er
op de Nutsblokfluit- en melodicaclub goede vor-
deringen gemaakt. Het leerlingenaantal bedraagt
thans 65. De jaarlijkse uitvoering verliep goed en
trok een geheel bezette zaal, aldus memoreerde
mejuffrouw Scheltens in haar jaarverslag.
Voor haar uitvoerige uiteenzetting werd zij hierna
door de voorzitter dank gebracht.

De heer Koekoek gaf zijn visie
In de zaal van hotel Bakker gaf het Tweede Ka-
merlid, de heer Koekoek, maandagavond zijn visie
op het politieke gebeuren in ons land.

In Nederland gaat het, aldus spreker, de verkeer-
de kant op. De grote politieke partijen hebben het
voor het zeggen, de kleine, waaronder ook de Boe-
renpartij, hebben geen stem meer in het kapittel,
hoewel de partij helemaal rechts moet worden ge-
noemd. Spreker ging in op de Troonrede van 1968
en wees daarbij op de onveiligheid op de wegen.
Hierin komt geen verandering indien niet eerst de
politiek gewijzigd is t.w. besparing van de over-
heidsuitgaven. De PBO's zijn nog niet verdwenen.
De staatshuishouding kost honderden miljoenen.

De Boerenpartij wil de woningbouw stimuleren,
doch niet ten koste van belastingverhoging. De 5
grote politieke partijen willen geen besparing op
de overheidsuitgaven. Wél helt de Nederlandse
regering over naar meer inspraak in diverse aan-
gelegenheden, waarbij spreker het studentenvraag-
stuk naar voren bracht. De studenten worden met
mooie beloften aan het lijntje gehouden.

De partij erkent de eigendomsrechten van de mens
en daarom is zij tegen de bezetting van de univer-
siteiten door de studenten. Zij wil wel inspraak
geven aan die studenten welke 3 jaar studie achter
de rug hebben.

Spreker gaf enkele voorbeelden van verleende stu-
diebeurzen aan studenten welke momenteel onge-
veer ƒ 5.000,— per jaar belopen. Ook wordt nog
veel te vaak de sociale dienst ingeschakeld om
studenten die nog geen werk hebben aan een uit-
kering van ƒ 73,— per week te helenp. Hier staan,
volgens spreker, de grote politieke partijen achter.
Momenteel trekken 130.000 personen van de Al-
gemene Bijstandswet. Hierop is volgens spreker
geen enkele kontrole. De Boerenpartij is daar op

tegen. Ook wil de partij het aantal ambtenaren in
rijksdienst verminderen. De grote partijen spre-
ken niet over bezuiniging maar wel over de ver-
deling van het nationaal inkomen. Elk jaar is even-
wel in de gezinnen meer nodig om de eindjes aan
elkaar te kunnen knopen. De kleine partijen ko-
men niet meer aan bod. Hiernaar wordt niet meer
geluisterd.

Veel bedrijven in Nederland moeten sluiten. Spre-
ker noemde in dit verband het Hotel Royal te
Arnhem dat moest sluiten in verband met de in-
voering van de btw en daardoor de emmer van
de financiële draagkracht deed overlopen. De EEG
eist een uitgaaf van 8 miljard gulden, waarvan
Nederland 800 miljoen moet opbrengen evenwel
zonder enig voordeel. Spreker wees vervolgens
op de splitsing van de Boerenpartij waarvan 4 van
de 7 leden in de Tweede Kamer afvallig waren
geworden. Het Nederlandse volk heeft, volgens
spreker, een goede eigenschap nl. deze, om afval-
lige mensen niet weer te stemmen. Het Neder-
landse volk gaat gelukkig de ogen open. Eigen
belang speelt soms een grote rol in het politieke
leven. Spreker noemde hierbij het voorbeeld van
de heer Harmsen, welke thans als eigen fraktie in
de Tweede Kamer zitting heeft.

Na nog enkele voorbeelden uit zijn eigen leven te
hebben aangehaald, sprak de heer Koekoek de
wens uit dat bij de komende verkiezingen de Boe-
renpartij met een groot aantal stemmen uit de bus
mag komen.

Na de pauze werden een aantal gestelde vragen
door spreker op uitoverige wijze beantwoord.

De belangstelling voor deze vergadering was matig.

Adverteren doet verkopen

Fantastische
aanbieding!

ELEKTRO
GRAMMOFOON
„PHILIPS"

•fa Voor batterij- en netvoeding

^ Fraaie uitvoering

•^ Grote luidspreker

* Prijs f 229,-
i

EN DAARBIJ GRATIS

2 stereo langspeelpla-
ten plus nog één lang-
speelplaat
vrij kiezen uit ons eigen platen-
assortiment.

PHILIPS ELEKTRO-
GRAMMOFOON van ƒ 139,-

óók met gratis twee
langspeelplaten

Voor goed geluid

STEREO EN MONO

GENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 1 5 46

CARNAVALSVERENIGING

„DE DEURDREAJERS"

ZATERDAG 8 NOVEMBER
OM 19.30 UUR IN ZAAL
SCHOENAKER

Muziek:

DE PRINSENKAPEL

Met medewerking vjjfi Prins Cornelis de
Eerste en gevolg

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Appels voor winter-
voorraad
Goudreinette vanaf ƒ 7,50

Golden Delicious vanaf ƒ 6,—

Jonathan vanaf ƒ 4,50

OOK HANDPEREN

AFHALEN:
Iedere vrijdagavond na 5.30 uur
ten huize van de heer J. Lucassen
D 153, Vorden. Iedere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de schuur
bij Huize „Medler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Wegens groot sukses

VRIJDAGAVOND
7-9 UUR DUBBELE
ZD-ZEGELS

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Voor al uw

BLOEMBOLLEN

KLUV1 RS
Zutphenseweg 53 - Vorden

Asef-dealer

Orga-specialist

De ouders van de kleuters worden
uitgenodigd voor de

ouderavond
op donderdag 13 november n.m.
8 uur in de Nutskleuterschool.

Mevrouw E. M. M. G. Wortel-
boer-^Haack, verbonden aan het
voorlichtingscentrum voor ouders
en opvoeders, zal voor u spreken
over:

Kinderen spelen,
waarom, waarmee

Tijdens de pauze is er gelegenheid om de
werkstukken van de kleuters te bekijken en
het illustratiemateriaal van het voorlichtings-
centrum.

Het bestuur.

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Kookworst
Kalfspaté

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 30
100 gram 50
100 gram 60

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 298

Pond zuurkool plus
Vi pond fijne rookworst 1,40

Fijne rookworst
500 gram 225

Haantjes 325

Rund-, kalfs. en vankensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Zaterdagreklame

Hackfortjes
EEN HEERLIJK GEBAK

van 35 cent voor

28 cent per stuk

BAKKERIJ

Het Hoge - Telefoon 1394

Specialiteit in zwanehalzen

Nogmaals wijzen wij onze adverteerders op
het feit dat de Sint Nicolaaskrant dit jaar in
Vorden, Warnsveld, Hengelo Gld, Vierak-
kcr en \Vichmond huis-aan-huis wordt ver-
spreid.

Bezorg daarom uw advertentie op tijd, doch
uiterlijk a.s. zaterdag 8 november.

„HET SCHOENENHUIS" FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden

If niC*l2ft2ll"7On GROTE SORTERING IN LEER (DIVERSE
IVni Iddl Z.C KLEUREN) LAK EN STRETCH REEDS VANAF f



Niet te geloven!
Met woinig moeite DUIZEND GULDEN

verdienen(min één cent)

U KUNT NU MET EEN GERUST HART ALLE SINT NICOLAASCADEAUS IN VORDEN KOPEN

P.S. Lees de volgende advertenties

40-jarig jubileum
De heer M. Menkhorst herdacht zaterdag jl. in
hotel Bakker in intieme kring met de familie Thate
dat hij veertig jaar geleden bij deze familie op
huize den Bramel als tuinman-bosarbeider in dienst
kwam.
Als eerste sprak hierbij de jubilaris toe de heer
Thate, burgemeester van Gorssel. Hierbij citeerde
hij enige momenten uit de loop der jaren o.a. het
sigarenroken en haantjes plukken bij Marinus.
Maar hierbij bracht spreker ook dank voor zijn
steeds nauwgezette plichtsbetrachting in dienst van
de familie Thate verricht en bood de heer Menk-
horst een enveloppe met inhoud aan.
Vervolgens sprak burgemeester Van Arkel van
Vorden, welke er op wees 'dat dit 40-jarig jubileum
zowel voor de gemeente als voor de familie Thate
verblijdend was, daar dit in het maatschappelijk
leven een zeldzaamheid is. Gij hebt dus, aldus spre-
ker, steeds in nauwe plichtsbetrachting en trouw
uw arbeid verricht. Dit kon ik steeds weer konsta-
teren tijdens de achtkastelentochten bij het zien
van de door u tot in de puntjes toe goed verzorg-
de prachtige tuin. Hierbij speldde spreker de jubi-
laris de eremedaille in brons met toebehoren op
de rever en wenste 'hem nog vele jaren.
Hierna sprak mevrouw Keg uit Zaandam enige
woorden van dank voor alles wat de heer Menk-
horst voor de familie Thate op den Bramel had
gedaan. U bent met den Bramel vergroeid tot een
geheel. Ook moeder (mevrouw Thate sr) is u
zeer dankbaar voor alles wat u op den Bramel ihebt
gedaan en voor ons allen bent geweest en wij ho-
pen dat we u nog vele jaren op den Bramel mogen
zien. Ook mevrouw Keg bood de jubilaris een at-
tentie aan.
Namens het personeel spraken de heer en mevrouw
De Groot welke bij hun gelukwensen ook een ca-
deau aanboden. Verder kreeg de heer Menkhorst
nog een gelukstelegram van de familie Keg uit
Krommenie.
Hierna bleef de heer Menkhorst nog enige tijd met
de familie Thate gezellig bijeen.

Vordens Toneel
Het onlangs op een vergadering genomen besluit
om naast de thans bestaande vereniging een jeugd-
toneelvereniging op te richten, blijkt bij de jeugd
in goede aarde te zijn gevallen. Hoewel de in-
schrijving van nieuwe leden pas is opengesteld,
hebben zich al enkele meisjes en jongens opgege-
ven. De leeftijd waarop men lid kan worden is plm.
13 jaar. We kijken echter niet op een paar maan-
den. Wil je graag toneelspelen en je wordt over
enkele maanden pas 13 jaar, kom dan maar gerust.
En dit, jongens en meisjes, is jullie kans om in de
toekomst de eer van Vordens Toneel hoog te hou-
den. Uit 'het bovenstaande zou blijken dat we uit-
sluitend jongelui verwachten. Niets is echter min-
der waar. Ook oudere dames en heren en wel in
het bijzonder heren, zijn van harte welkom.
Wel dames en heren van Vorden, kom de Vor-
dens Toneelgelederen versterken want er is veel
te doen. Gaven we enkele weken geleden een uit-
veoring voor de Bond van Staatspensionering,
thans is weer een nieuw stuk: Betty weet 't beter,
in studie genomen. Dit prachtige blijspel in drie
bedrijven onder regie van de heer Holsbeeke, ho-
pen we eind februari, begin maart voor het voet-
licht te brengen. U ziet, de vereniging bruist van
leven. Jammer dat er nog verenigingen zijn die to-
neelvereniging van elders boven een plaatselijke
prefereren.
(Zie de advertentie in dit nummer.)

Kampioensrit KNMV een sukses
De motorclubs uit Vorden, Harfsen, Lochem en
Hengelo G ld die 'de tweedaagse kampioensrit van
de KNMV hebben georganiseerd, kunnen terug-
zien op een goed geslaagd motorsportfestijn, waar-
bij vermeldt moet worden dat de organisatoren
veel thulp hebben gekregen van andere clubs uit
de Achterhoek en Overijssel.
Oondanks het feit dat het weer beide dagen voor
een bétrouwbaarheidsrit te mooi was, hebben toch
nog 60 van de 161 renners de strijd voortijdig
moeten staken. Wel een bewijs dat het parcours
verre van gemakkelijk was. In totaal beëindigden
37 deelnemers de strijd met O strafpunten. De
Oost-Duitsers, die naar Vorden waren gekomen,
namen o.a. deel met de befaamde 360 cc MZ-mo-
toren die hier voor het eerst werden ingezet. De
renners bleken er evenwel goed mee uit de weg
te komen, want bij de senioren gingen de ,,hoofd-
prijzen" naar Oost-Duitsland. In de klasse senio-
ren boven 175 cc werden zij l t.m. 3, hetgeen zij
eveneens presteerden in de klasse 51 t.m. 100 cc,
terwijl ook bij de senioren t.m. 50 cc een Oost-
Duitser eerste werd.
In tegenstelling tot vrijdag, de eerste dag van de
kampioensrit, waren de routekontroles zaterdag
niet op dezelfde plaats. In totaal waren er l l tijd-
kontroles en 13 routekontroles, hetgeen betekende
dat er beide dagen ca 100 mensen ingezet moesten
worden om alles vlot te doen verlopen, waarbij nog
niet gerekend de mensen van de politie die her en
der bij het oversteken hebben geholpen.
Zaterdagmorgen gingen de overgebleven renners
(ca 135) van start. In Harfsen struikelden er ve-
len. Hier was nl. een tijdkontrole zonder tijdpeiling
(bij de overige tijdkontroles 'hadden de renners nl.

2 minuten speling). Begrijpelijk dat hier strafpun-
ten Vielen. De renners die zich hier van de zwakke
broeders hadden afgescheiden moesten elkaar in
feite de uiteindelijke goede of slechte klassering be-
twisten in Hengelo G ld, waar de snelheidsproef
werd gehouden.
Beide dagen verliep alles naar wens. Zowel de
renners als de sportkommïssie van de KNMV wa-
ren enthousiast over de organisatie. Zaterdag bij
de bekendmaking van de einduitslag was er een
klein incident. Dick Muller uit Holten die nl. niet
was geklasseerd in de zijspanklasse, had vergeten
de kaart in te leveren. 'De uitslag van de zijspan-
klasse werd zodoende voorlopig bekend gemaakt.
De algemeen voorzitter van de KNMV, de heer
dr Roodenburg, reikte de prijzen uit. Hij bracht
de organisatoren dank voor de organisatie. Ook
was hij bijzonder verheugd over de prima beveili-
ging van de zgn. oversteken. Dr Roodenburg sprak
tot slot de wens uit dat hij de buitenlandse deelne-
mers het volgend jaar opnieuw in Nederland mocht
begroeten.

L.R.V. „De Graafschap"
Tijdens samengestelde wedstrijden in Varsseveld
behaalde B. Schouten van de landelijke rijvereni-
ging De Graafschaprijders uit Vorden een eerste
prijs in de lichte klasse. Tevens was hij het snelste
bij de cross-country.
De kontakt-t'heorie-avond die de landelijke rijver-
eniging De Graafschap in café Eskes hield, werd
door een flink aantal leden bezocht. De aanwezi-
gen werden welkom geheten door de waarnemend
voorzitter H. v. d. Woude.
Dr. Harmsma hield een inleiding over ziektever-
schijnselen bij dieren en het paard in 'het bijzonder.
Hij gaf hierbij een aantal voorbeelden en vertelde
erbij wat men er aan kan doen. De aanwezigen kon-
den hier beslist het een er^fcider van opsteken.
Hetzelfde kan gezegd wofBln van de lezing van
de heer E. Lettink over: Hoe een paard te beslaan.
De heer Lettink wees op het grote belang van op
ti jd met het paard naar de smid te gaan.
Beide sprekers werden door de heer v. d. Woude
dank gebracht voor hun J^ttge uiteenzetting.
Medegedeeld werd dat E^Pjraafschap op zater-
dagmiddag 8 november een onderlinge samenge-
stelde wedstrijd zal houden die wordt gehouden
op de Kiefskamp.

Bond van Staatspensionering
Op initiatief van de afdeling Vorden van de Bond
van Staatspensionering werd een rekreatiemiddag
gëhouen voor de bejaarden in de kleine zaal van
'hotel De Zon.
Bij het begin van deze samenkomst gaf de heer
Harwig een toelichting over het doel van deze
middag nl. dat de bejaarden een paar uur gezellig
samenzijn met sjoelen, dammen, schaken, kaarten
e.d. Ook de dames kunnen een handwerkje mee-
rbengen. Ook kunnen vragen inzake de Bond van
Staatspensionering naar voren worden gebracht.
Br werd een konsumptie aangeboden, terwijl ver-
dere verteringen geheel vrijblijvend zijn. Een be-
stuur is dan ook niet benoemd, alles wordt in ge-
ramenlijk overleg geregeld. Deze middag was
goed bezocht.

Meespelen
in een groot orkest
Meer dan ooit zit er muziek in de kinderpostze-
gels! Daarvan kunt u zich overtuigen vanaf 11 no-
vember, de eerste officiële verkoopdag van de nieu-
we zegels (en kaarten) via de stands, die in alle
grote postkantoren in ons land bezet zijn door le-
den van de ongeveer 400 dameskomité's, die mét
de PTT-ers (aan de loketten) het Nederlands Ko-
raité voor Kinderpostzegels terzijde staan.
Noem al deze vrijwillige medewerkenden, die jaar-
lijks - de komende wintermaanden door - op de
bres staan voor het kind „orkestleden": immers,
de afbeeldingen op de zegels laten kinderen zien,
die op eenvoudige wijze muziek maken. Zij vragen
aandacht voor dat andere kind, dat om welke re-
denen dan ook niet thuis kan zijn of extra zorg
nodig heeft.
,,Dóór het kind - vóór het kind", maar met de
uiteraard onmisbare hulp van volwassenen, die op
de postkantoren de verkoop mede stimuleren.
Wanneer er in uw woonplaats geen stand aanwe-
zig is; het postkantoor of het PTT-agentschap is
er altijd. Koop en frankeer de komende weken en
maanden - als 'het even mogelijk: is - met kinder-
zegels! Plak de tekeningen van de illustrator Dick
Bruna op uw post! Ook al zijn de schoolkinderen
al bij u thuisgeweest om uw eerste bestelling op te
nemen. Kinderzegels en wenskaarten kunt u altijd
gebruiken. Ze zullen in de komende periode be-
slist nodig zijn, met de feestdagen in het vooruit-
zicht.

Waarom kinderzegelverkoop, waarom die extra
toeslag? Uw hulp wordt ingeroepen voor jeugd, die
bijzondere zorg behoeft, die in onze ingewikkelde
samenleving tussen de wal en het schip is geraakt.
Voor die tienduizenden, die wachten op het veel-
belovend „fortissimo van het orkest" is de kinder-
zegeltoeslag.

HELMINK MEUBELSHOW
met vele extra voordelige aanbiedin-
gen tonen wij u a.s. vrijdag (koop-
avond) en zaterdag een fantastische
kollektie:

Bankstellen
zowel modern als klassiek

Slaapkamers
diverse soorten en uitvoeringen

Eethoeken
voor elk wat wils zowel in skai bekle-
ding als met stof

Bergmeubels
keus uit vele soorten in diverse
afmetingen

Profiteer van deze weekendaanbiedingen. De door u ge-
kochte goederen worden desgewenst gratis in bewaring
genomen.

l/w woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Opgelet UW ADRES VOOR KEUKENS
"Wij leveren kunststof keukens uit voorraad.

ALLE PRIJZEN
EXKLUSIEF

BTW

Tijdelijk
bij aankoop van keuken lang 100 - cm 150 cm - 170 cm - 180 cm -
200 cm ~ 220 cm

vanaf ƒ 195,- - roestvrijstalen blad GRATIS
ZEER LUXE BUFFET
geen f 575,~ tijdelijk f 432,-

STENEN zeer scherpe prijzen.

PLANKEN
geschaafd en geploegd Ie soort nu ƒ 6,50 per vierkante meter
geschaafd en geploegd met lichte waan f 5,90 per vierkante meter
alles l duim dik.

LATTEN - REGELS - BALKHOUT
alles uit voorraad en ver beneden de normale prijzen.

BETONMOLENS
75 - 100 ~ 125 liter inhoud.

ISOLATIEMATERIAAL
2-3-4-6 cm dik. Vele afmetingen.

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN
in voorraad.

HARDBOARD - ZACHTBOARD
ASBESTBOARD alles voorradig.

Ook maken wij bouwtekeningen en verzor-
gen uw bouwaanvragen
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Indien het u niet schikt overdag, belt u ons dan even om een af-
spraak voor 's avond^,.

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TEL. H86



ZOJUIST ONTVANGEN:

hoge werkschoenen
met leren binnenzool, leren tussenzool en ijzer-
sterke loopzooi

PRIJS SLECHTS f 19,95
maten 41 tot en met 46

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - V orde n

JA MIJNHEER,
ook u....
WINTERJASSEN
in camels - mohairs

SPORTIEVE COATS
in moderne tinten

JAGERSJAS
in kort sportief model

HERENKOSTUUMS
Uw herfstkostuum hangt klaar - niet alleen de prijs want
kwaliteit en pasvorm zijn eveneens af

MANNEN-
MODE
BIJ

Bouwfonds Informatie

Bouwplannen
van het
Bouwfonds.
U vindt in bijna
elke gemeente in
Nederland,
Bouwfondshuizen
en mogelijkheden
om een Bouw-
fondshuis te laten
bouwen'.

Spaar voor
een
eigen huis.
Spaar gemakkelijk
via een Bouwfonds
spaarrekening bij
de Rijkspostspaar-
bank. Safe en toch

• 5% rente.

Hypotheken
van het
Bouwfonds.
Het Bouwfonds
biedt veilige
hypotheken veelal
mogelijk tot 90%
van de totale
stichtingskosten.

vrijblijvende informatie:

W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden
Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds
Retextunngs&edrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal

Uw gulden wordt gere-
valueerd bij ,.ACCU-
RAAT" N.V. want ge-
durende de maand no-
vember geven wij
20% KORTING
op het chemisch reinigen
van KOSTUUMS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.

Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;

Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Voor
elk doel

verf en behang
van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

GEMS-VOORDEEL

wassen-drogen
Volautomatisch wassen is voor u
helemaal geen nieuwtje.

Maar volautomatisch drogen daar
wilt u vast wel meer van weten.

DROOGTROMMEL
„Philips" voor 2 kg wasdrogen

aktieprijs 299,-

DROOGKAST
met wel twaalf meter drooglijn
van f 748,—

aktieprijs 498,-

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

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Gevraagd: Net meisje
voor de huishouding,
voor hele of halve dagen
Mevr. Elbrink-Visser,
Burg. Galléestraat

Te koop: / ha knollen.
B. Groot Jebbink, Gal-
gengoor C 110, Vorden

Te koop: Jonge hcnnen{
W. Rietman, Zutphense-
weg 74, Vorden

Te koop: G.o.h. Solex.
D. Rietveld, C 43 Hack-
fort

Te koop: Zware biggen.
J. G. Koning, Wilden-
borch, Vorden

Profijt
AANBIEDING

Wandblik-
opener
nooit meer zoeken
altijd bij de hand.
Stevige metalen
uitvoering, voor-
zien van een vro-
lijk kleurtje

prijs ƒ 6,95
Geen geld voor
zo'n keukenhulp

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l , Zutphen,
telefoon 2264

PASFOTO'S

•
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.

Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ l .000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W'. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

VERSE KIP
deze week l kg f 2,80

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedr.
Rossel
T T ,
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het m est hok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Laat nu uw binnenwerk schilderen in verband met subsi-
die in de periode van 2 december 1969 t.m. 7 maart 1970

VRIJETIJDSELEDIM
Truien, vesten, pullovers, pulli's

Helanca, terlenka en wollen
pantalons

Spijkerbroeken
Duivelcaps, scooter- en
schaatsmutsen

Sjaals, kousen en sokken

Velours sweaters, winterkwaliteit

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Een
paar leuhe^
wintersport
vakantie-
foto's

Bij de foto:
De heer L. J. van Rijn uit Zeist trok met zijn dap-
pere kever door Eiffeland over de grootste passen.
Als illustratie plaatsen wij van hem, bijgaande ge-
zellige vakantiefoto, met het fraaie Zwitserse berg-
land op de achtergrond . . .
Ook zoiets hoort in uw fotoalbum thuis!!

Ook in Zwitserland maakten we deze foto buit.
In de zomer en toch skieën! Dat kan allemaal en
wel in Gsaad, waar deze groep skieërs geniet van
gezonde lucht en blijde verpozing.

De heer Groenewegen uit Deventer trok met zijn
'hele hebben en houden' in een piepkleine Fiat
naar Zwitserland.
Een zeer geslaagde foto maakte zijn vrouw, toen
ze juist door een tunnel waren 'gekropen'. Uit
deze foto blijkt weer eens wat de mens toch eigen-
lijk nietig afsteekt tegenover dit natuurgeweld!!


