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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8, — per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorder

^Kerkdiensten

ZONDAG 10 NOVEMBER

Hervormde kor k
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.15 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. B. Scholten van Amersfoort
19.00 uur ds. B. Scholten van Amersfoort

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgena

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

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 A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
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 (sigarenmagazfln en boekhandel „Hassimk").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE.. .
STAND

Geboren: Judith Geertruida Regum Sophia, dochter van
E. P. de Krosse en F. S. Keune; Dirk Maarten, zoon van
J. M. Boerstoel en A. H. Dijkman; Gijsbert Jan Willem,
zoon van J. M. Hooijkaas en G. M. Dieckman; Robert
Pranciscus Maria, zoon van J. W. M. Lucassen en C.
M. H. Godschalk; Marleen Liesbeth, dochter van J. W.
L. Vreeman en A. W. F. Piek.
Ondertrouwd: J. W. Heuvink en J. H. Kettelerij; W. Rij-
neveld en H. J. Wiltink; H. T. J. Zegger en J. G. H.
Besselink.
Gehuwd: G. W. Nijenhuis en J. Regelink; C. J. van Dijk
en T. W. Rossel.
Overleden: Geen.

EERSTE PRIJS VOOR DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Ter nagedachtenis van de destijds overleden motorcou-
reur Louis van Rijswijk wordt er telkenjare in het zand
en de duinen van het Brabantse Drunen een betrouw-
baarheidsrit gehouden.
Ditmaal vond deze rit jl. zaterdag plaats waarbij ook
het team van de Vordense motorclub ,De Graafschap-
rijders' acte de présence gaf. De Vordenaren deden het
uitstekend want het team, bestaande uit J. Oosterink,
J. Lenselink en D. Pardijs, slaagden erin om met slechts
één strafpunt deze 130 km lange rit te beëindigen. Dit
leverde ,De Graafschaprijders' de eerste plaats op.
Individueel ging het ook uitstekend want in de junioren-
klasse behaalde de Vordenaar W. Bielderman met O
strafpunten de eerste prijs. J. Broekhof bracht het tot
l strafpunt en G. Heerink tot 27. In de seniorenklasse
beëindigden P. Bergsma en W. Veenstra de rit resp.
met 7 en 9 strafpunten.

Eet NU goedkoop fruit
Fruitteeltbedrijf 'Medler'

J. W. LUCASSEN - D 153 . Telefoon 6811

vlag uit bij
Op 29 oktober jl. wapperde de vlag op de EMPO rijwiel-
fabriek H. B. Emsbroek N.V. te Vorden ter ere van de
heer J. A. Gossink. Op die datum mocht de heer Gos-
sink het feit herdenken, dat hij 40 jaar geleden in dienst
van de EMPO rijwielfabriek trad.
In de kantine van de fabriek vond dinsdagmiddag de
huldiging plaats. De heer en mevrouw Gossink en hun
kinderen werden, na van huis te zijn opgehaald, de kan-
tine binnengeleid, waar het gehele personeel zich ver-
zameld had. De heer H. L. Emsbroek sprak woorden van
dank en waardering voor al hetgeen de heer Gossink in
deze 40 jaar voor de Empo geweest is. Ook mevrouw
Gossink werd vanzelfsprekend in deze dank betrokken.
De heer Emsbroek sprak de hoop uit, dat de heer Gos-
sink in de jaren die hem nog scheiden van zijn pensioen,

zijn werk als monteur-chauffeur met evenveel akkura-
tesse en vreugde zal kunnen blijven doen, als dit tot nu
toe het geval is geweest. De heer Emsbroek overhan-
digde de jubilaris een enveloppe met inhoud terwijl me-
vrouw Emsbroek hem het gouden EMPO-insigne op-
spelde. Mejuffrouw D. Jansen bood mevrouw Gossink
bloemen aan.
Namens het personeel sprak de heer G. Vreeman woor-
den van dank voor de prettige samenwerking en ook
hij bood de heer Gossink een enveloppe met inhoud aan,
terwijl mejuffrouw Dijkman mevrouw Gossink bloemen
overhandigde.
De jubilaris dankte allen met een kort woord en onder
het genot van een kopje koffie met gebak bleef men
nog enige tijd gezellig bijeen.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoording van d^M*edaktir)

Naar aanleiding van de ingeSBöen mededeling van de
heer H. Wesselink in Contact van 31 oktober jl. zou ik
gaarne enige opmerkingen willen maken.
Aan de heer Wesselink is bij zijn afscheid van de ge-
meenteraad allerwegen veel lof toegedicht voor zijn ver-
diensten en werkzaamheden, zjjtel binnen als buiten dit
vertegenwoordigende college ̂ B Vordeni. Zonder de be-
doeling om aan al deze waaroWing ook maar enigszins
afbreuk te doen, meen ik toch te moeten zeggen, dat
ik mij bijzonder ongelukkig voel met de stelling, welke
de heer Wesselink bij zijn afscheid ,en public' (dus in de
raad en in het Contact via een ingezonden mededeling)
heeft gebracht.
Ik neem aan, dat de heer Wesselink op de hoogte is van
de herkomst van het ekonomisch beginsel, dat ten grond,
slag ligt aan de stelling, waaraan hij zijn politiek ge-
loof heeft vastgehecht.
Dan weet hij dus, dat dit uit de 18e eeuw daterende eko-
nomisch principe al generaties lang volledig achterhaald
is, zeer zeker in West-Europa en dat zelfs de oer-kapi-
talistische landen (stel, dat die er nog zijn !) dit begin-
sel in feite overboord hebben gezet.
Dit oude en achterhaalde beginsel komt hierop neer: van
overheidswege geen inmenging en geen ordening in het
ekonomische leven, de spontaan opkomende ekonomische
krachten hun vrije beloop laten, alles zoveel mogelijk
overlaten aan de noeste vlijt van het partikuliere initia-
tief, etc. etc. Op die wijze zou het ekonomisch leven het
beste zijn gediend. Wat sterk, machtig en invloedrijk is,
komt er vanzelf wel, wat niet deugt, dom of lui is, valt
vanzelf af. Een natuurlijk selektieproces binnen het
ekonomisch leven garandeert de vooruitgang en de wel-
vaart (lees: de individuele vooruitgang, de individuele
welvaart).
Wellicht heeft dit kapitalistisch ekonomisch stelsel in het
allereerste begin enkele heilzame vruchten afgeworpen.
Maar in de vorige eeuw heeft de wereld (vooral West-
Europa) kunnen aanschouwen, tot welk een verderfe-
lijke onderdrukking, uitbuiting, industriële slavernij en
schending van de menselijke waardigheid dit stelsel en
zijn navolgingen heeft geleid. Het socialisme ontstond
niet voor niets !
In nagenoeg alle landen ter wereld, ook in Nederland,
gaat de overheid in onze tijd juist steeds meer de rol
van stimulator, coördinator en initiatiefnemer spelen,
gelukkig niet alleen in het ekonomisch leven, maar
evenzeer in de sektor van de technische ontwikkeling,
het onderwijs, de ruimtelijke ordening, de rekreatie, de
gezondheidszorg, de werkgelegenheid, etc.
Onze samenleving groeit steeds meer naar steeds gro-
tere problemen (bv. wat gebeurt er met de werkgele-
genheid over 20 jaar ? Wat met onze kolossale bewape-
ning en wapenindustrie ? Wat met het op vele punten
vastgelopen en ondemokratische onderwijssysteem ?)
Als we alle krachten in allerlei sektoren van het eko-
nomisch en maatschappelijk leven zoveel mogelijk op
hun vrije beloop en zonder de onmisbare hulp en recht-
vaardige ordening van de kant van de overheid zouden
moeten laten, dan betwijfel ik sterk, of we een recht-
vaardige en een voor ieder aanvaardbare oplossing voor
al die problemen zullen vinden.
Trouwens, om nog een veel dramatischer probleem naar
voren te halen- dan de probleempjes in eigen welvaren
huis, tuin of keuken: hoe zouden de immense grote pro-
blemen in de dichtbevolkte ontwikkelingslanden op een
rechtvaardige wijze opgelost kunnen worden zonder die
moderne rol van de overheid ?
Inderdaad, zouden de wensdromen van de heer Wesse-
link door de Nederlandse overheid tot werkelijkheid ge-
bracht worden, dan zouden we veel minder belasting
behoeven te betalen, en dan zouden we nog een veel
prettiger leven kunnen gaan leiden, sommigen zouden
zelfs de pret van de welvaartsroes niet eens meer op
kunnen, maar dan gaan we ons in Vorden, in Neder-
land en in West-Europa nog veel meer gedragen als
een stelletje onuitstaanbare, igehate en van de werke-
lijkheid in de rest van de wereld geïsoleerde rijkaards
ten opzichte van de hongerlijdenden, de onderontwikkel-

den, de armen en de achterlijken elders in de wereld.
Het bovenstaande heeft wj^fcschouwd alles te maken
met (zelfs oubollige) dorpl^Ritiek. Juist in een klein
deel van onze samenleving, nl. de gemeente, is het
dringend noodzakelijk, dat veel mensen worden wakker
geschud uit hun benauwd welvaartswereldje. Moderne,
publiciteitsmedia geven soms wel een goed voorbeeld
van dat ,wakker schudden', maar dat dient dan toch
wel zijn weerklank en navo^óng te vinden, o.a. bij ver-
tegenwoordigers van de gt^^Be dorpspolitiek. Juist op
het platteland moet veel e^^iard worden wakker ge-
schud, omdat daar meestal het langst wordt geslapen.
De heer Wesselink is namens de VVD raadslid geweest.
Ik vermoed en hoop, dat de VVD als politieke partij in
Nederland een heel wat ruimere, en van meer verant-
woordelijkheidsbesef getuigende visie ontplooit omtrent
de probleempjes in ons eigen land en de naderende ca-
tastrofes in de ontwikkelingslandeni.
In ieder geval betreur ik het ten zeerste, dat de heer
Wesselink bij zijn afscheid van de gemeenteraad in Vor-
den een zwanenzang met zo'n aanvechtbare stelling ten
beste heeft gegeven.
Vorden, 31 oktober 1968. W.K.
(Volledige naam en adres bij de redaktie bekend.)

TWEEDE RONDE EUROPACUP

Ajax - Fenerbahce
NOG ENKELE KAARTEN VER-
KRIJGBAAR

Haast u
Opgave bij sigarenmagazijn Eijerkamp tel. 1386
en de heer Harren Voorst

Vertrek 5.00 uur per GTW marktpl.

DOOR AANLEG VEENGOOT VOND ENORME
VERANDERING PLAATS
Enkele weken geleden heeft de heer Dalebout het door
hem aangenomen en uit te voeren bestek ,De Veengoot'
voor de tweede maal opgeleverd. Het werk was tot te-
vredenenheid van de direktie uitgevoerd.
De heer G. J. Wuestenenk, in het dagelijks leven wet-
houder van Vorden, maar daarnaast ook voorzitter van
de ruilverkaveling Warnsveld, is van mening dat er
door de aanleg van de veengoot een enorme verandering
heeft plaats gehad. Het was wel erg moeilijk om zich
van tevoren precies het te verwachten resultaat voor te
stellen, aldus de heer Wuestenenk.
In het bijzonder is er veel veranderd in de omgeving
van de Nordebrug, bij de ingang van het dorp Vorden.
Het is alles nog zo vreemd, maar zo hadden velen het
toch niet verwacht. Een paar overhoeken zullen nog
worden ingeplant, wat hier stellig wel effekt zal sorte-
ren. Doordat de beek erg breed moest worden, is er nog
al wat grond mee gemoeid, zowel kultuurgrond als bos.
Op verschillende plaatsen wordt weer ingeplant, waar-
door het landschappelijk aanzien toch nog weer zo goed
mogelijk wordt hersteld. Door het aanbrengen van een
paar stuwen is het mogelijk geworden het water tot de
gewenste hoogte op te stuwen, wat voor de landbouw
ongetwijfeld zijn betekenis zal hebben, terwijl behalve
de Nordebrug de brug in de weg naar Delden en de brug
bij 't Voorde, nog enkele houten vonders zijn aange-
bracht, aldus de heer Wuestenenk.
Het was vooral door het Vordense bos waar een gewel-
dige ingreep werd gedaan in de bestaande houtopstand.
Het is echter gelukt hier naast wat goeds toch ook iets
moois tot stand te brengen. De beek met haar flauwe
bochten doet het hier prachtig. Maar wat is hiervan
het gevolg ? Voor menigeen, zowel boeren als burgers,
zijn de maai. en onderhoudspaden langs de beek een
prachtige wandelgelegenheid geworden. Vooral zondags
wordt hiervan dan ook bij goed weer een druk gebruik
gemaakt. Zo dicht bij het dorp is zo'n uitgaansgelegen-
heid van niet te onderschatten betekenis.
De plaatselijke kommissie van de ruilverkaveling, zo
vervolgt de heer Wuestenenk, wil er gaarne aan mee-
werken dat bv. van het .Schimmel' tot het ,Knopen-
laantje' aan de zuidzijde van de Veengoot, het aanwezige
maai- en onderhoudspad van 3 meter breedte als wan-
delpad wordt opengesteld. Deze kommissie is thans nog
aansprakelijk voor het onderhoud van beek en bermen
en kan over de toegang nog beslissen. Maar over een of
twee jaar zal het onderhoud van de beek worden over-
gedragen aan het waterschap van de Baakse Beek. Het
bestuur van het waterschap heeft er nogal bezwaren te-
gen om hier vrije wandeling toe te staan. De ervaring
heeft geleerd, aldus de heer Wuestenenk, dat zelfs een
breed pad voor de jeugd vaak nog niet breed genoeg is.
Het bos wordt erbij genomen of zij loopt langs de water-
spiegel en trapt het talud stuk, wat met het oog op het
machinaal onderhoud niet kan worden getolereerd. In
geen geval wil het waterschap de extra kosten die er
worden veroorzaakt, voor zijn rekening nemen!» aldus de
voorzitter.
Het waterschap is bereid een verzoek van de gemeente
Vorden tot rekreatief gebruik van de maai- en onder-
houdspaden in overweging te nemen, mits het gemeen-
tebestuur het waterschapsbestuur vrijwaart van alle aan-
spraken op schadevergoeding door derden, welke het
gevolg zijn van een vergunning, terwijl het bestuur van
het waterschap wordt gemachtigd op kosten van de
gemeente al die werkzaamheden aan taluds, bermen en
bruggen in het betreffende gedeelte Veengoot uit te
voeren welke buiten het normale onderhoud vallen. Het
bestuur van het waterschap stelt nadrukkelijk dat het
al of niet verlenen van een vergunning afhankelijk zal
zijn van het gedrag van de rekreanten in de periode
dat de ruilverkaveling nog het onderhoud heeft, aldus
de heer Wuestenenk. Men ziet dus dat het van het ge-
drag van de rekreanten in de eerstvolgende een a twee
jaren zal afhangen of er toestemming wordt verleend
tot het gebruik van de aanwezige paden.
In overleg met de gemeente en het waterschap zullen
er binnenkort borden worden geplaatst, waarop staat
aangegeven dat de paden alleen voor wandelaars toe-
gankelijk zijn en dat het is verboden de taluds te betre-
den. Dit geeft aan de politie de mogelijkheid, om zo
nodig, op te treden. Het gedrag van het publiek zal dus
beslissend zijn voor het al of niet openstellen.
Weet men zich niet behoorlijk te gedragen dan zal niet
alleen het bestuur van het waterschap van de Baakse
Beek de toegang tot de paden weigeren, zodra hij hier-
over te beschikken heeft, maar zal ook ongetwijfeld het
gemeentebestuur van Vorden zich niet aansprakelijk
stellen voor de extra onderhoudskosten. Het is dus zaak
dat ruiters en brommers die telkens op de paden worden
gesignaleerd, de bedoelde paden niet weer gebruiken,
aldus de voorzitter van de ruilverkaveling Warnsveld,
de heer G. J. Wuestenenk.

Diamanten bruidspaar
Dinsdag 12 nov. a.s. zal het 60
jaar geleden zijn dat het echt-
paar J. Lammers en P. Lam-
mers-Smit door de echt aan
elkaar werd verbonden.
Beiden, waarvan de bruidegom
85 en de bruid 86 jaar, genieten
nog een uitstekende gezondheid
het echtpaar heeft 2 kinderen,
2 kleinkinderen en 2 achter-
kleinkinderen. De heer Lam-
mers mocht 40 jaar van zijn le-
ven* als chef bij de Ned. Spoor-
wegen dienen, o.a. op de stati-
ons in Zutphen, Oldenzaal,
Winterswijk, Stroe, Lichten-
voorde, terwijl hij in 1928 in
Vorden als chef werd benoemd.
Dit is hij gebleven tot 31 jan.
1938 welk jaar hij gepension-
neerd werd. In die 40 jaren dat
de heer Lammers in Vorden
woont, heeft hij zich doen gel-
den als een waar sportliefheb-
ber. Mevr. Lammers doet nog
alle dagen haar huishoudlijke
bezigheden. Wij wensen hun 'n
blijde dag toe.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
Voor een heerlijke erwtensoep:

Varkenspootjes 3 stuks 58

Vleesribjes
Hamschiji
Runderlappen
Varkenslappen
Varkenstricandeau

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

158

248

Heeft u onze heerlijke Gelderse Rookworst al geproefd ?
EIGEN FABRIKAAT

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen:
1ste kwaliteit RUNDERVOO^pOUTEN per kg 3.90

ZÓENDER|N^ERKOSTEN 1ste kwaliteit RUNDERACHTERBOUTEN per kg 4.90

Palingworst 150 gram 69 cent Gekookt spek 150 gram 79 cent
Ham 150 gram 98 cent Boterhamworst 200 gram 49 cent

Uit onze groente afdeling

Hagelwitte bloemkool per stuk 98
Pracht jonathans 2 kilo 69
Panklare rode kool 500 gram 19
Honingzoete spaanse meloen voor 85
Nieuwe oogst mandarijnen 12 voor 149
Gewassen kleiaardappelenzak 2'L kg 79

Wiltho vruchtenlimonade 'sinas' 2 flessen 98 cent

Litersblikken perziken voor slechts 11,39

eierkoekjes

Fijn gekruide spekulaas 500 grams pak 98
Goudkoffie per pak 19O

elk 2e pak 125
Zakken chips van 105 voor 88
Haas augurken jampot 1O9

J MAGGI SOEPEN:
Pak kippensoep van 59 voor 5O
Pak groentesoep van 59 voor 50
Pak tomatensoep van 69 voor 60

Uit de diepvries:
Bitterballen 10 stuks 89
Kabeljauwfilets 400 gram 129

Doperwten m.fijn literblik 98
Sperciebonen literblik 89
Volop HARING en ROLMOPS
Krentenbroden ovenvers 98

J Echte

J Italiaanse vermouth
per fles f 2,98 J

Karnemelkzeep 3 stuks 125
8 stukken Lux zeep met

zeepbewaardoos GRATIS!

Vaatjes skip met gratis
Coral, Lu vil, Lux afwas, Sunlightzeep
Sunil 2 pak van 2.30 voor 200

I4 literpotten APPELMOES
deze week 2 stuks



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Dirk Maarten
(Dick)

J. M. Boerstoel
A. H. Boerstoel-

Dijkman
Joop

Vorden, 30 oktober 1968
Insulimk'laan 5

Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Rob
Bij het H. Doopsel zal hij de
namen ontvangen

Kobert Franciscus Maria
J. W. Lucassen
S. Lucassen.

Godschalk
Jacqueline, Marcel
Carla

Vorden, l november 1968
D 153

Gevraagd: Werkster of
meisje, 5 of 6 halve dagen
per week. Nieuwstad 31

TELEVISIETAFELS
keuze uit vele model-
len

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Gevraagd: Nette werkster,
l of 2 halve dagen per week
Bogchelman, Nieuwstad 5,
Vorden

Te koop: Een Etna gasfor-
imis, in prima staat. Te be-
vragen bij mevr. Barendsen
Zutphenseweg 73, Vorden

PETROLEUM per 1000 Ut.
vraagt prijs

G. Weulen Kranenbarg

Wég-gelopen: Hond, colly-.
boxer. Luistert naar de
naam ,Prins'. A. W. Uenk,
Zutphenseweg C 60, tele-
foon 1327

Te koop: Z.g.a.n. oliehaard.
W. A. J. Lichtenberg
,'t Waarle' telefoon 1388

BETONTEGELS
30 x 30 cm

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

KOELKASTEN
muf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash A carry prijs

TV5»
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCQMFOREN
vanaf 125.-
Otth A carry prp

huishoud ruilbeurs

Te koop: Kleine party aard-
appelen Surprise voor win-
teropslag. Gebr. Kettelerij,
Zutphensew. 54, tel. 1508

Te koop: Z.g.a.n. groene le-
ren damesjas, grote maat
en een prima damesrywiel.
Prins Bernhardweg 8

Te koop: Rogge- en gerste-
stro. Poorterman, Delden
telefoon 1591

Te koop: Een houten gara-
ge 5,25 x 2,75 meter bij
H. J. M. Memelink, Vorden-
seweg 7, Hengelo Gld.
telefoon 05753-1656

Nu uw
NAAMBORDJE

in enkele minuten
kant en klaar

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Roodbont vaars-
kalf. A. de Greef, Dennen-
dijk 3, Warnsveld

Te koop: Biggen. Oortgie-
sen, Medler D 157
telefoon 6759

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

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

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 12 november hopen wij met onze
kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkin-
deren ons (i()-jarig huwelijk te vieren.

,1. I . A I Y I M U K S
l'. L.AMMKIiS-SIVUT

f

tot feliciteren van l » ; . ( > ( ) t o t 18.00
uur in hotel Bakker. Ingang hotel.

Vorden, november 1968
Zutphenseweg 48
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'„''' ' ' ' ' ' .' ' ' ' ' '.'.-'-.' i t i i i >..'..'„'„t ..»_'_.'—'—'«-'..'..'..'.
i i i i » . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l\i\ i

Geheel onverwacht werd van ons weggenomen
mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd- en
grootvader

H K R M A N KETTELERIJ
echtgenoot van H. J. A. Bruggeman

in de ouderdom van 79 j : i ; i r .

Gezang 50 vers 3.

Uit aller naam:
FAM. KETTELERIJ

Vorden, 2 november 1968
Het Hoge 35

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden ontvingen wij het droeve bericht dat onze
trouwe medewerker en collega, de heer

H. STRAALM \N

op de leeftijd van 54 jaar plotseling is overleden.

Meer dan 35 jaar heeft hij zijn beste krachten aan
ons bedrijf gegeven.

Directie en personeel

EMPO RIJWIELFABRIEK

H. B. Emsbroek N.V.
Vorden

Vorden, 3 november 1968

Geheel onverwacht ging van ons heen onze lieve
zorgzame man en vader

IIENDRIKI1S STRAALMAN
echtgenoot van H. Vesten n k

op do leefti jd van 54 jan t

H. Straalman-Vesterink
Henk

Vorden, 3 november 1968
Graaf van Limburg Stirumstraat 9

De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag
7 november om 13.00 op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Volgende week:
de speciale Sint Nicolaas-editie!

;X:ï::i:::::?::::::x:::::::::::::::::Sx?^3
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EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. Einsbroek N.V. - Vorden

vraagt voor spoedige indiensttreding:

Assistentie)
op de afd. Boekhouding
leeftijd niet beneden 17 jaar. Mulo of
gelijkwaardige opleiding vereist.

Typiste
voor deze funktie komen ook gehuw-
de dames in aanmerking. Eventueel
voor halve dagen.

Jongste bediende
(mnl. of vrl.)
leeftijd 15-17 jaar. Ldefst met enkele
jaren Mulo of eventueel Huishoud-
school.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling
aan ons adres Enkweg 17 te Vorden.

EMPO

Gems
Metaalwerken N.V
Postbus 2, Vorden

In ons bedrijf is op de afdeling verkoop
plaats voor:

EEN ASSISTENT
VERKOPER

Voor deze afwisselende funktie denken we
aan een medewerker van 20-25 jaar, met
Mulo-opleiding en enige jaren ervaring op
een soortgelijke afdeling. Hij zal zich be-
zighouden met de orderbehandeling, het te-
lefonisch kontakt met de klanten, etc.

EN TYPIST
Zij zal op dezelfde afdeling de offertes moe
ten verzorgen en de kOrrespondentie bijhou
den. Mulo-opleiding en typediploma strek
ken tot aanbeveling.

Uw schriftelijke sollicitaties gaarne naar
bovenstaand adres.

De Raiffffeïsenbank
is goed voor uw geld..

Ook voor het geld
van'de Zilvervloot'.

Wie bij ons spaart met het Ideaal-
Spaarplan 'de Zilvervloot' krijgt

natuurlijk rente. Maar de overheid doet
er nog een schepje bovenop :

10% premie over het gespaarde én de
aantrekkelijke bankrente. Dus een gulden cadeau bij elk tientje.

Dat is de Zilvervloot. Hét spaarplan voor jonge mensen van
15 t/m 20 jaar. Kom morgen eens langs. Voor inlichtingen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

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

Literblik peren deze week slechts 98 cent
l pak cocoskoeken van 98 et voor 89 et — 10%
l pak theezakjes van 95 et voor 85 et — 10%
4 pakjes margarine van 176 et voor 159 et — 10%
l blik varkensvlees van 84 et voor 75 et — 10%

150 gram siiijuorst 89 et
l vacuüm rookworst slechts 95 et
500 gram komijnekans 219 et
3 kilo appels in draagtas 169 et

Bij 3 zakjes chips a 25 cent
Het vierde zakje GRATIS!

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

er o geeft

cadeaus

een kostbare-
opber&cassetfe-'

Uniek aanbod van Gero. Voor iedereen die zo'n
prachtige Gero Zilvium- of Gero Zilduro-cassette
wil bezitten. En wie wil dat niet.,

Wij geven u graag alle inlichtingen.

GEUR. BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261



ZELFKLEVENDE
LETTERS EN CIJFERS

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

D oe-het-zelf-centrum
Harmsen

SPEELTUIN ARTIKELEN
vraagt offerte
O. Weulen Kranenbarg

Gevraagd:
THUISNAAISTERS

liefst met confectie-
ervaring en een goede
machine.

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

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

Te koop: Z.g.a.n. huishoml-
kachel, voor spotprijs.
Tragter, Zutphenseweg

O VERHEMDEN -
REPARATIE

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

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

Poeliersbedrflf

ROSSEL
Hengeloseweg l, tel. 1283

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

CONFECTIEBEDRIJF
D. 3. Lammers
Raadhulsstr. löa, tel. 1971

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Grote kollektie
Bloementafeltjes
Byzettafels
Eikenhouten
bloempotten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Retexturingsbedrflf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand rok-
ken, vesten, jumpers en
truien chem. reinigen van
ƒ 3,— voor ƒ 2,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

< J ROOT JEBBINK
Staringstraat 9

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69.50
O. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

Grote paardenmarkt
(KOLDERMARKT)

Op woensdag 13 nov. te

Hengelo [Gld]
Aankoop prijzen voor de
verloting.

De Marktvereniging.

en metéén
voelt u
de
behaaglijke^
warmte...
LOGISCH, WANT
DOET GEEN VLOEISTOF (b.v.olie)
IN ZIJN ELEKTRISCHE
PANEEL-RADIATOREN!
Zulke radiatoren bestaan wel,
maar Inventum begint er niet aan.
Inventum elektrische radiatoren
geven hun warmte direkt aan de
lucht af. Zodat u ook metéén die
warmte voelt. En daar gaat het
u toch om? Als de gewenste
temperatuur is bereikt, schakelt de
thermostaat de radiator uit. Hij
schakelt hem automatisch weer in,
zodra dat nodig is. Zo bereikt u,
dat in een vertrek altijd de door u
gewenste temperatuur heerst. Ver-
rijdbare elektrische radiatoren zijn
ideaal voor hoofdverwarming in
voor- en naseizoen en voor bij-
verwarming in de winter. Maar let
er wél op, dat u vraagt naar de
echte, vloeistofloze Inventum
radiatoren!

(Ook verkrijgbaar
zonder thermostaat of

met losse Inventum
snoerthermostaat.)

U
KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM

BILTHOVEN

Inventum paneel - radiatoren zijn verkrijgbaar bij

VORDEN GEMS
Zutphenseweg/Raadhuisstr., tel. 1546

VORDEN G. PONGERS & CO
Nieuwstad 7, tel. 1474

BEZOEKT DE GROTE

te Vorden op 9 en 10 november a.s.
in zaal Lettink, Almenseweg 35.

Verkoopstand met prima kweekvo-
gels aanwezig. Ook nieuwe kleuren.

Tevens bezichtiging van de tekenin-
gen van de tekenwedstrijd van de
hoogste klassen der lagere school.

Geopend zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur.
Geopend zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

'De Vogelvriend'
VORDEN EN OMSTREKEN

Gemeentebestuur Vorden
Burgemeester en Wethouders houden op donder-
dag 21 november a.s. des avonds van acht tot
negen uur, voor een ieder, die hen wenst te spre-
ken, zitting in het café Van Asselt, E 28 alhier.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
Van Arkel.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG
LEVER ...

DINSDAG
GEHAKT

500 gram

500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram

PRIMA KOFFIE 250 gram

MARGARINE 3 pak

168

198

158
135
84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RIB-, HAAS. EN
SCHOUDERKARB. 500 gram

DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram

VERSE WORST 500 gram

GEHAKT 500 gram

HAMKAAS 200 gram

SNIJWORST 200 gram

BOTERHAMWORST ... 200 gram

KALFSPATEE 200 gram
HEDDEHONING

BLOEMHONING

ZUURKOOL 500 gram
FIJNE ROOKWORST ... 250 gram

290

275

225

198

1OO

60

25O

175

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Bakkersvakantie
A.S. MAANDAG 11 NOVEMBER TOT EN MET ZA-
TERDAG 16 NOVEMBER IS WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

Bakkerij Hartman
De werkende bakkers bezorgen hun afnemers normaal door, dus in uw
buurt komt een bakker, mogelijk kunt u uw brood bezorgd krijgen.

De afnemers in de buurt van bakker Hartman alsmede de Kranenburg
worden normaal bezorgd.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING

SIMCA
SIMCA 1301
Een zeer respresentatieve auto met
grote koffer en prachtig ventilatie- en
verwarmingssysteem. Voornaam van
Üjn met een zeer betrouwbare en eco-
nomische motor. Goed voor lange
ritten zonder enige vermoeienis. Lever-
baar in 2 uitvoeringen.

Handwerken
in veler vorm

SIMCA 1501
Een auto van grote allure. De ultra-
comfortabele frontfauteuils zijn nog
maar een onderdeel van 'het zeer
luxueus afgewerkt interieur. De 1500 cc
motor heeft nu 81 din pk. Ook lever-
baar met 'pook'-versnelling of vol-
automatische transmissie.

oimir* A iTffwi nf°)n@TTOlEVIUM U yAyJLruUcS) u
Een tot in de finesses doordachte
combinatiewagen met veel comfor-
tabele ruimte voor de hele familie met
bagage of voor oneindig veel vracht.
Luxueus en voornaam uiterlijk. Onge-
dacht wendbaar in het verkeer en bij-
zonder robuust en snel (160 km/uur).

kussens, lopers, scheliekoorden,
kleedjes, geboortetegels, tafellakens,
dekservetten, overhanddoeken,
soedanwol, borduurwol en ./jjde,

vierkante en ovale lijstjes
Ros^stand borduurartikelen
vergrootglazen enz.

Automobielbedrijf
A. G. Tragter

Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

H. LU TH
Nieuwstad - Vorden

i Voordelig! i
6 - 13 november 1968

Voor het weekend
ROOMBOTERSPEKULAAS
SUIKERBROOD
GROFJES (volkorenbrood)

ZWEEDSE BOLLEN
gebakken van zuiver Zweedse ongebleekte
bloem

AMANDELBANKETSTAVEN
SLAGROOMGEBAK
KRENTENBROOD
ROZIJNENBROOD
GEVULD EN DIK SPEKULAAS
KADETJES
ROOMBROODJES

Neem proef met on»

melkbrood
lekker knappend gebakken door:

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

Telefoon 1384

^

> Kleutertaai
zak a 500 gram 891

> Chocolade letter
Victoria, per stuk 95

2e letter «zt
^ Gesorteerd f ruit «JE A

a^rrlh .framh .Uorcon "3 hl iUioQ || ̂ ^^^^F ^^Jaardb.-framb.-kersen, 3 blikjes

| Chips
VIVO, naturel, zak è 200 gram

o VIVO pils

Vogeltentoonstelling van ,ONS GENOEGEN '68'
op zaterdag 9 en zondag 10 november gaat we-
gens bijzondere omstandigheden

niet door!
> VOOR SNEL-GRATIS-GEMAKKELIJK SPAREN!

VIVO-KRUIDENIERS :
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG
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Tweede biad Contact
7 november 1968

Nutsdepartement Vorden nam afscheid
van voorzitter H. Wesselink

Zelden is de jaarvergadering van het Nutsdepartement
Vorden zo druk bezocht geweest als dinsdagavond het
geval was. Het was dan ook wel een bijzondere verga-
dering, want, zoals de waarnemend voorzitter, de heer
Rombach, terecht opmerkte, het belangrijkste punt dat
op de agenda stond was ongewijfeld het afscheid nemen
van de voorzitter de heer H. Wesselink.

Gedurende de 23 jaar dat de heer Wesselink de scepter
heeft gezwaaid als voorzitter van het Nutsdepartement
Vorden is er onder zijn bezielende leiding veel tot stand
gekomen. Op 31 oktober 1945 is de lieer Wesselink tij-
dens een stormachtige vergadering in het bestuur ge-
kozen, om enkele weken later maar meteen de voorzit-
tershamer te hanteren.

Dat de heer Wesselink het Nut zeer ter harte ging,
bk'ck wel toen de bezetters meenden het Nutsgebouw
voor zich te moeten opeisen. De inventaris, stoelen etc.
werden nl. snel door de heer Wesselink naar veiliger
oor-den getransporteerd.

Verder hebt u zich buitengewoon aktief getoond op het
gebied van het verwerven van leden, aldus sprak de
heer Rombach tijdens de huldiging. De bazar in 1948 ten
bate van de Nutskleuterschool werd een groot financieel
sukses. Verder heeft de heer Wesselink veel werk ver-
richt in verband met de verbouwing van het Nutsge-
bouw, die op 5 november 1951 gereed kwam. De drank-
wetvergunning werd op naam van het departement
overgeschreven. Vanzelfsprekend ook in samenwerking
met de overige bestuursleden had de scheidende voor-
zitter een flink aandeel in het gereedkomen van de Nuts-
kleuterschool ,De Kroezestulp' op l mei 1962.

In 1964 nam de heer Wesselink het initiatief tot oprich-
ting van een ijsbaan in Vorden met daarnaast een bloei-
ende ijsvereniging. Diverse cursussen werden door de
heer Wesselink in het leven geroepen, bv. boekhouden,
Engels. De thans onder leiding van de heer De Boer
bloeiende Nutsblokfluit. en melodicaclub met ca 60 le-
den, ontstond door toedoen van de heer Wesselink. Toen
de giften van de Nutsspaarbank niet meer kwamen,
heeft hij naarstig gezocht naar andere wegen om aan
geld voor ,zijn' Nut te komen. Zo bracht de verkoop
In die 23 jaar dat u voorzitter bent igeweest, hebt u meer
voor het Nut gedaan dan men voor mogelijk kon hou-
den en zonder u zal het voor het bestuur moeilijk zijn
het werk op een dusdanige manier voort te zetten, aldus
de heer Rombach, die onder luid applaus de heer Wes-
selink tot ere-voorzitter van het departement benoemde.

Van het hoofdbestuur van de Mij tot Nut van het Alge-
meen was een telegrafische gelukwens binnengekomen.
Als blijk van waardering werd de nieuwe ere-voorzitter
een wandelstok aangeboden met daarin gegraveerd ,Het
Nut Vorden 1945-1968'. Voor mevrouw Wesselink waren
er bloemen.

De heer Wesselink, die zijn funktie op uitdrukkelijk ver.
zoek van de dokter moest neerleggen, bedankte de heer
Rombach voor zijn waarderende woorden,. Zij zijn nog
mooier dan het cadeau, ik moet er echter bijzeggen dat
het werk dat ik voor het departement Vorden heb mo-
gen verrichten niet mogelijk zou zijn geweest zonder
de steun van de diverse leden. Speciaal met mevrouw
Haverkamp en mejuffrouw Scheltens heb ik veel en
plezierig mogen samenwerken. Hopenlijk gaat de Nuts-
blokfluit- en melodicaclub op dezelfde voet door want
zij doet veel goed aan de kulturele vorming van de
jeugd. Verder werd de conciërge de heer A. Wentink en
echtgenote dank gebracht voor hetgeen zij voor het Nut
doen. .Aan het slot van zijn dankwoord wekte de heer
Wesseiink de leden op dat het ledental (dat thans 265
bedraagt) te brengen op 300.

Naast het afscheid van de heer Wesselink werd deze
avond ook afscheid genomen van de heren J. V. Plas
en K. H. de Vries die zich ma 23 jaar bestuurslid te zijn
geweest niet meer voor deze funktie beschikbaar stel-
den. Beide heren hebben zich vooral verdienstelijk ge-
maakt wanneer er bv. financiële moeilijkheden waren.
Direkt na de oorlog hadden beide heren zitting in de
zgn. kulturele kommissie. Verder legde de heer Plas
die tevens 5 jaar voorzitter van de Nutskleuterschool is

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

9 nov. Prinsenbal in zaal Schoenaker
9 nov. Nutsavond (Toneelavond, blijspel)
9 nov. Vogelshow in zaal Lettink

10 nov. Vogelshow in zaal Lettink
12 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

13 nov. Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
14 nov. Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
15 nov. Feestelijke ouderavond school 't Hoge
15 nov. Feestavond buurtver. Julianalaan

16 nov. Oliebollenaktie voetbalver. Vorden
16 nov. Grote bazar in zaal Eykelkamp

19 nov. Lezing Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes

21 nov. Herv. Vrouwengroep dorp
22 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-

telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

23 nov. Feestavond CJV Leesten-Warken in
de ontspanningszaal Groot Graffel

23 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

22 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

23 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

J l dec. Nutsavond

14 dec. Balavond v.v. Vorden in café-rest.
,'t Wapen van Vorden'

21 dec. Kerstzang in de Herv. kerk

21 dc< Feestavond hengelsportver. de
Snoekbaars (,'t Wapen van Vorden')

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

geweest, vele kontakten tussen het gemeentebestuur en
het Nut. Beide heren werden benoemd tot ere-leden van
het departement en ontvingen daarnaast als blijk van
waardering een boekenbon. Voor de dames waren er
bloemen.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
mevrouw G. Wullink-Lebbink en de heer G. W. Eijer-
kamp herkozen. Op voorstel van het bestuur zullen de
vacante bestuursfunkties worden ingenomen door mevr.
v. d. Heide-v, d. Ploeg, mevrouw Sterteveld en de heren
Sikkeng en Harmsma. Tot leden van de kaskommissie
werden benoemd de heren Turfboer en J. Kost.

Het winterprogramma van het Nut vermeldt voor zater-
dag 25 januari een avond met Vordense krachten. Het
Nutsbestuur ziet gaarne suggesties voor deze avond te-
gemoet. Een paar aanmeldingen zijn reeds binnen van
o.a. het Dameskoor terwijl de heer Brinkman een mu-
sical zal opvoeren met kinderen. Verder worden er dit
winterseizoen twee toneel avonden gehouden en wel op
zaterdag 9 november door ,De Hoveniers' uit Bilthoven
en op zaterdag 29 maart door ,Het Vordens Toneel'.
Woensdag 12 februari zal de heer Bergsma, kommissa-
ris van politie in Zwolle een lezing houden, terwijl de
heer L. van Beek uit Balk op woensdag 11 december
een lezing zal houden over zijn reis via Moskou naat dr
Kaukasus.

Verder werd het Nutsbestuur door de vergadering ge-
machtigd de oude kleuterschool, waar thans de PTT in
is gehuisvest, te verkopen. Men is reeds met een ge-
gadigde in onderhandeling. Het gebouw plus bijbehoren-
de grond zou 40 mille op moeten brengen. De resultaten-
rekening van het departement gaf een batig saldo te
ziea, waarbij rekening moet worden gehouden met de
subsidie die het departement van de gemeente Vorden
heeft ontvangen voor het opknappen van het Nutsge-
bouw. Besloten werd de zaalhuur niet te verhogen. De
kontributie zal voortaan voor alleenstaande leden 5,25
gaan bedragen en voor de overige leden 7,25). Bij afwe-
zigheid van de heer Klein Lebbink werd het jaarverslag
van de Nutsspaarbank voorgelezen door de heer Rom-
bach. Het bleek dat er meer werd ingelegd dan terugbe-
taald. Men is thans bezig met de afwerking van het
nieuwe spaarbankgebouw, dat hopenlijk over een maand
in gebruik kan worden genomen.

De sekretaresse van het Nut, mejuffrouw Scheltens, gaf
een uitvoerig overzicht van de gebeurtenissen in het af-
gelopen jaar. Zo memoreerde zij het overlijden van de
Ie sekretaresse mevrouw Van Mourik die zeer veel voor
het Nut heeft gedaan. Naast de verschillende Nutsavon-
den stond mejuffrouw Scheltens ook nog uitvoerig stil
bij het 150-jarig bestaan dat op 8 januari werd herdacht
(tussen twee haakjes, het toneelstuk dat het bestuur toen
heeft opgevoerd, kwam van de hand van mejuffrouw
Scheltens).

Het bibliotheekwerk stemt tot tevredenheid. Het aantal
uitleningen bedraagt nu reejrls^tö22. Het boekenbezit is
verrijkt met 154 stuks. Do^lj|̂ »ieer Turfboer werden
twee nieuwe kasten gemaak*^^Klat er meer ruimte is
gekomen. Gedurende de 2 vakantiemaanden zijn de uit-
leningen 's avonds doorgegaan niet gunstig resultaat.
De bloemententoonstelling van Nutsfloralia was weer
een groot sukses. De inzending van oud-plaatsgenoot
de heer Klein Haneveld, was prachtig. Van verschillen-
de bloemenliefhebbers was e^^grote verscheidenheid
aan bloemen, planten, bakjes, J^ini;ezonden. De school-
kinderen hadden weer voor een grote voorraad stek-
planten gezorgd. Aan de bloemschikcursus werd door
30 personen deelgenomen.

De Nutsblokfluit- en melodicaclub had als hoogtepunt
de jaarlijkse uitvoering en een concert in het bejaarden-
centrum. Voor het eerst was er haast een volledig or-
kest. Het leerlingenaantal op de Nutskleuterschool blijft
stabiel nl. ca 80. Een paar keer per jaar werden er zgn.
werkavonden gehouden, waarover de ouders zich en-
thousiast toonden. Er werd een Palmpasenoptocht ge-
houden naar de Wehme en een schoolreisje naar het
dieren-vogelpark in Silvolde.

De Nutsbridgeclub telt momenteel 14 leden.

LEDENVERGADERING AR-KIESVERENIGING
Onder leiding van de heer A. J. Lenselink kwam de AR-
kiesvereniging .Nederland en Oranje' in zaal Bloemen-
daal maandagavond in ledenvergadering bijeen.
In zijn inleidend woord dankte de voorzitter de heer
Slofstra voor wat deze als penningmeester heeft mogen
doen in dienst van de vereniging en wenste hem in
Zwolle alle goeds toe. Ook dient volgens spreker het
volgend jaar naar een jongere kracht te worden uitge-
zien aangezien de heer Lenselink plaats wil maken voor
de jongere generatie. Gaarne zou spreker willen opwek-
ken tot het daadwerkelijk meedoen in de hedendaagse
staatkunde en maatschappelijke vraagstukken. Dat er
zoveel lauwheid gevonden wordt weet spreker aan de
welvaart van ons land omdat in ons volksleven het ma-
teriële een grote rol speelt. In het politieke leven dient
in het licht van Gods Woord gearbeid te worden.
In de twee ontstane vacatures in het bestuur werd door
stemming voorzien door benoeming van de heren G.
Dijkman en Chr. van Ooyen.
De heer Haanschoten hield een inleiding over: Evange-
lische radikaliteit. Hierin besprak spreker in hoofdzaak
de partij van de Christen Radikalen welke in maart
1967 is ontstaan (spijtstemmen). Uit de uitvoerige be-
spreking welke op dit onderwerp volgde kon men de
konklusie trekken dat niet de nadruk moet vallen op
Christen Radikaal maar op Radikaal Christen zijn.
Medegedeeld werd dat op 24 januari a.s. mejuffrouw van
Leeuwen een spreekbeurt voor de vereniging hoopt te
vervullen over een nog nader aan te kondigen onder-
werp. Tevens dat op 20 november a.s. in hotel Avenarius
te Ruurlo dr Kruisinga een lezing zal houden waarbij
de lieden werden opgewekt deze vergadering te bezoe-
ken.
De voorzitter dankte de heer Haanschoten voor zijn
medewerking aan deze avond waarna deze voorging in
dankgebed.

AMUSEMENTSAVOND BESTUURDERSBOND NVV
Zaterdagavond vond onder auspiciën van de afdeling
Vorden van de Bestuurdersbond NVV in café-rest. ,'t
Wapen van Vorden' een amusementsavond plaats, waar-
voor een buitengewoon grote belangstelling bestond.
Het programma werd de gehele avond verzorgd door
het toneelgezelschap ,TOEP' ut Wenters (Winterswijk)
onder het motto: ,Bij uns teggen 't hoes'. Het program-
ma, dat uit een, 20-tal nummers bestond, werd op zeer
vlotte manier voor het voetlicht gebracht.
De voorzitter, de heer G. Koerselman, wees er in zijn
openingswoord op dat de spreker van het hoofdbestuur
niet aanwezig kon zijn in verband met het verschuiven
van deze avond. Inplaats hiervan gaf de voorzitter een
kort overzicht van de werkzaamheden in onze gemeen-
te wat betreft de aanleg van de riolering, de waterlei-
ding en de gasvoorziening.

de herfst
m
uw lens!

Niemand zal dit jaar met weemoed afscheid nemen van
de zomer. De mooie dagen waren zo schaars als garna-
len in de Noordzee: een grote teleurstelling voor heel
zonminnend Nederland. Ook een teleurstelling voor fo-
tografen, die toch altijd in de zomermaanden het ak-
tiefst zijn. Waarom ? Ja, waarom eigenlijk . . . Het is
een totaal verouderde mening, dat je zon nodig hebt om
mooie foto's te maken. Ook bij regen kunnen er stem-
mige plaatjes worden gecreëerd of bij een bewolkte
lucht. Onder alle omstandigheden kan men fijne foto's
maken, als men zijn ogen maar wijd open houdt.
De herfst, die nu aan onze deur klopt, is wel een ideaal
jaargetijde voor de enthousiaste fotograaf. Vooral voor
degenen, die hun camera met kleur hebben geladen.
De tinten van de bladeren, die dan variëren van goud-
geel tot bruin, komen zowel op een dia als op een kleu-
renfoto goed tot hun recht. Voor zo'n natuuropname
doet de fotograaf wel verstandig op zon te wachen. En
dan behoeft die zon niet schuin achter de fotograaf te
staan.zoals meestal wordt geleerd. Juist een tegenlicht-
opname kan bijzonder sfeervol zijn. Ook voor de zwart-
wit fotograaf is tegenlicht in de herfst ideaal: wanneer
de zonnestralen gebroken door de boomtakken vallen.
Ook heel mooie foto's kunnen gemaakt worden wanneer
het nevelig is. Wees niet bang voor die nevel; die wat-
tige achtergrond maakt de foto juist anders dan anders.

Kijkt u maar eens naar de hierbij geplaatste foto. De
nevelige achtergrond accentueert de stille gespannen-
heid van de visser. Hij wordt als het ware in zfln we-
reldje van stilte rondom de dobbers opgesloten. In het
spiegelgladde water worden zijn hengelstokken, roei-
spanen en bomen op de achtergrond prachtig weer-
kaatst. Zowel voor de visser als voor de fotograaf was
de nevel geen belemmering hun hobby uit te oefenen.
Integendeel zelfs . . .

En dan het fotograferen van kinderen. Knip ze eens
wanneer zij aan het stoeien zijn in de gevallen herfst-
bladeren; wanneer zij elkaar met bladeren om de oren
gooien. Of als zy tijdens een herfststorm op het strand
met de wind vechten. U kunt daar schitterende opna-
men van maken. Alleen . . . wees uiterst voorzichtig
met uw camera ! Het zand is er ingedrongen voordat u
het weet. Bescherm daarom uw kostbare apparaat met
plastic, dat alleen de lens vrijlaat. Vergeet u voorts om-
hoog te kijken, naar de vaak beeldschone wolkenluchten.
U weet het: om die wolken extra goed tot hun recht
te laten komen*, moet u gebruik maken van een geel-
filter. Hoe zwaarder het filter, hoe dreigender de lucht.

Al fotograferend zal de herfst voorbij zjjn, voordat u
het weet. En dan gaan we ons voorbereiden op de win-
terfotografie, maar dit is een kous apart!

DIUIK BEZOCHTE OUDERAVOND
NUTSKLEUTERSCHOOL

Donderdagavond werd in de Nutskleuterschool ,De
Kroezestulp' een ouderavond gehoudeni, waarvoor van
de zijde der ouders een goede belangstelling bestond.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de heer Plas,
mede dat er op school wein^fckinderen absent zijn. De
leidsters van de school werc^rdank gebracht voor hun
goede zorgen. De penningmeester, de heer Geerken,
kon gewag maken van een batig saldo. De heer Plas

linnenkort aftreden als voorzitter van de school.
De heer Geerken bracht de heer Plas alvast dank voor
hetgeen deze voor de school heeft gedaan. Als blijk van
waardering ontving hij van^fcit bestuur en ouders een
boekenbon. ^P

De direkteur van de streekschcol voor opleiding van
kleuterleidsters te Arnhem, de heer E. Wellinga, sprak
hierna over het onderwerp ,Wat zegt u de tekening van
uw kind'. Spreker verduidelijkte zijn betoog door het la-
ten zien van de door kleuters gemaakte tekeningen.
Na afloop bracht de heer Plas de spreker dank voor zijn
uiteenzetting.

SIIKSKSSKN VOOR DE HEER WAGENVOORT

Tijdens de gehouden lichte samengestelde wedstrijden
in Lochem is de Vordenaar B. Wagenvoort er met
Enuza in geslaagd de tweede prijs te behalen met 315,75
punten. Verder legde de heer Wagenvoort met goed ge-
volg de BI dressuur en de Caprelliproef af.

Een paar maanden geleden werden we nogal eens gekoru
fronteerd met krantenberichten over weddenschappen,
die werden afgesloten (8 km kruipen, met de autoped
van Amsterdam naar Vorden etc.).

Zaterdagavond maakten een vijftal jongelui uit Vorden
de volgende weddenschap. Een van hen zou achterste-
voren op de fiets gezeten van Vorden naar Ruurlo fiet-
sen. In het holst van de nacht vertrokken de jongelui
naar Ruurlo, waar diegene die de weddenschap had aan-
gegaan, zich om 3 uur doodvermoeid van de fiets liet
zakken. Zes kratten bier was de beloning. Wat het gers-
tenat al niet vermag.

PRINS HENRI I VAN ,DE DEURDREAJERS'
NEEMT AFSCHEID

Op zaterdag 9 november a.s. wordt er in zaal Schoen-
aker een, groot Prinsenbal gehouden van de carnavals-
vereniging ,De Deurdreajers'. Het is tevens de laatste
maal dat de carnavalsprins zijn onderdanen zal regeren,
want hij neemt dan traditiegetrouw afscheid na een re-
geringsperiode van een jaar. (Zie advertentie in dit blad)

LEDENVERGADERING IJSVERENIGING VORDEN

Onder voorzitterschap van de heer M. Groen hield de
ijsbaanvereniging Vorden donderdagavond in het Nuts-
gebouw haar jaarvergadering.

In zijn openingswoord toonde de voorzitter zich weinig
verbaasd over de geringe opkomst van de leden, want
zo zei hij, is er weinig bezoek op een ledenvergadering
dan kan men daaruit konkluderen dat de leden met de
gang van zaken in de vereniging akkoord gaan.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer J. F.
Geerken, bleek dat er het afgelopen jaar weinig spek-
takulaire gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

De penningmeester, de heer A. Schipper, kon melding
maken van een ruim batig saldo. Men moet dit voorde-
lige saldo echter niet al te optimistisch zien want wij
moeten elk jaar nog altijd ƒ 500,— aflossen, aldus de
penningmeester.

Bij monde van de heer H. G. Wullink bracht de kas-
kommissie verslag uit. In de nieuwe kaskommissie wer-
den benoemd de heren H. Bargeman en J. F. Geerken.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
t.w. de heren J. F. Geerken, A. J. Zeevalkink en Maal-
derink bij akklamatie herkozen.

De kontributie zal hetzelfde bedragen als vorig jaar. Het
ligt in de bedoeling dat de baan in december onder wa-
ter zal worden gezet. Aan het slot van de vergadering
deelde de heer Groen nog mede dat de baan niet ge-
schikt is voor wedstrijden in groter verband, maar dat
men wel onderlinge wedstrijden kan houden.

VEILIG VERKEER TELT REEDS 361 LEDEN

Onder voorzitterschap van de heer J. J. v. d. Peyl hield
de afdeling Vorden van het Verbond voor Veilig Ver-
keer haar jaarlijkse ledenvergadering.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer Joh. J.
van Dijk, bleek dat de onlangs gehouden verlichtings-
kontrole een groot sukses was geworden, waarbij te-
vens 39 nieuwe leden konden worden ingeschreven,
waardoor de afdeling thans 361 leden telt.

De afdeling herdacht 10 oktober haar 15-jarig bestaan
waaraan geen bijzondere avond zal worden besteed.
Ook zullen dit seizoen, gezien de slechte ervaringen in
het recente verleden geen avonden in de buurtschappen
gehouden worden. Wel stelt de afdeling zich beschik-
baar om voor diverse verenigingen op hun verzoek een
avond te beleggen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
de heren Van Dijk, Gotink en Wolsing bij akklamatie
herkozen. Voor het schoolverkeersexamen werd een spe-
ciale kommissie samengesteld.

De vergadering sprak zijn waardering uit over de nieuw
verlichte ANWB handwijzer midden in het dorp maar
vroeg het bestuur zich te beijveren om de plaatsnaam
Brummen hiervan verwijderd te krijgen, daar de hierop
aangegeven weg nagenoeg uitsluitend over B-wegen
naar de pont bij Bronkhorst voert die 's avonds niet
vaart en bij hoog water geheel uit de vaart genomen
wordt. Er zouden door deze richtingaanguve al diverse
moeilijkheden zijn ontstaan. Ook werd gepleit voor het
invoeren van éénzijdige parkeerverboden voor de diverse
straten in het dorp. Vele leden zouden voorts bomen zien
verdwijnen die hinderlijk zijn voor het verkeer.

SPORTKOMBINATIE MEDLER KRIJGT EIGEN
GEBOUW

De kogel is door de kerk; de touwtrekkers van 't Med-
ler en de nieuw opgerichte damesvolleybalclub aldaar,
welke onlangs besloten tesamen als sportkombinatie
Medler gezamenlijke aktiviteiten te ontplooien, krijgen
een eigen onderdak.
Voorzitter J. Knoef van de touwtrekvereniging heeft in
het bijzijn van enkele bestuursleden en gemeente-archi-
tekt de heer J. v. d. Broek, de eerste spade in de grond
gestoken. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de
vereniging in vervulling gegaan.

De plannen om een eigen gebouw te hebben leven al heel
lang, vertelde de heer Knoef ons. De touwtrekkers van
't Medler, die nu al bijna tien jaar bestaan, trainden
vroeger altjjd in de zandweg tegenover de Medlerkoepel
en 's winters vaak langs de rijksweg omdat daar een lan-
taarn stond. Langzamerhand werd de toestand ondraag-
lijk en was er door het groeiende ledental dringend be-
hoefte aan een eigen sportterrein en een eigen onder-
dak/kleedgelegenheid.
Met ingang van l november 1967 werd het eerste ide-
aal verwezenlijkt en kreeg men dankzij de medewerking
van de huurder en de gemeente, de beschikking over
het voormalige schoolsportterrein nabij de Medlerschool.
Juist omdat er in 't Medler niet voldoende rekreatie-
magelijkheden voor de jeugd waren, is dit een grote
vooruitgang voor deze buurtschap.

De touwtrekkers hebben er geen gras over laten groeien
en het materiaal wat benodigd is, ligt al enkele tijd
gereed. Nu met het grondwerk een begin is gemaakt,
vele leden boden al hulp, zal de technische kommissie
spoedig in aktie komen. Het gebouw zal nl. geheel door
de eigen leden worden gebouwd, als vrijetijdsbesteding.
De totale bouwkosten zullen daarom dan ook sterk af-
hankelijk zijn van hetgeen er door de leden wordt ge-
presteerd.

De touwtrekvereniging van 't Medler, die nu ruim 40
leden telt en de afdeling damesvolleybal met plm. 35
leden, die het gebouw gedurende de wintermaanden ook
als trainingscentrum willen gebruiken, zijn erg dank-
baar voor de hulp die men zowel van de instanties als
de omwonenden heeft gehad en men hoopt zo spoedig
mogelijk het nieuwe eigen gebouw te kunnen betrekken.

BENOEMD

Met ingang van l november jl. is onze oud-plaatsgie-
noot de heer H. W. M. Lichtenberg benoemd als sekre-
taris der gemeente Millingen aan de Rijn. Voorheen be-
kleedde hij de funktie als chef financiën en waarnemend
sekretaris dezer gemeente.



LEDENWERFAKTIE STICHTING
,HET HOOGELAND'
Het opvoeden, verplegen, verzorgen en reklasseren van
jongens en mannen, dat is de opdracht van ,Het Hooge-
land'. Behalve voor dit uitgebreide werk in haar 5 in-
richtingen en 4 tehuizen, waarin per jaar honderden per-
sonen, ongeacht godsdienst of gezindte, worden ver-
pleegd, wordt uw speciale aandacht gevraagd voor de
revisie en uitbreiding van het jongenshuis ,De Beele' te
Voorst. In deze inrichting zijn ruim 70 debiele jongens
opgenomen, die door aanpassinigsmoeilijkheden niet in
het ouderlijk huis kunnen zijn of door moeilijkheden -
ook buiten hun schuld - in deze inrichting moeten wor-
den verzorgd en opgevoed. De jongens volgen l.o., b.l.o.
of vakonderwijs, terwijl voor de niet schoolgaande jeugd
een plaats in het bedrijfsleven in de omgeving van de
inrichting wordt gezocht.
De zeer slechte behuizing geeft niet alleen de bewoners,
direktie en bestuur zorgen, maar eveneens de direkie
kinderbescherming van het ministerie van Justitie.
De plannen tot verbouwing en uitbreiding zijn gereed en
half juli kon met de voorbereidende werkzaamheden
een begin worden gemaakt. De rijksoverheid is bereid
een groot deel van de bouwkosten voor haar rekening
te nemen, waarbij evenwel als voorwaarde wordt ge-
steld, dat de Stichting een belangrijk bedrag aan eigen
middelen beschikbaar stelt. Dit bedrag is ca ƒ 280.000,—.
Wanneer u in de komende weken een folder wordt over-
handigd, hopen wij dat u zich als kontributant zult wil-
len opgeven. U steunt hiermee het werk op christelijke
maatschappelijk en sociaal terrein.

VOGELTENTOONSTELLING
Naar wij vernemen organiseert de vogelvereniging ,De
Vogelvriend' Vorden e.o. in zaal Lettink op 9 en 10
november a.s. een interessante tentoonstelling van tro-
pische vogels. Niet minder dan 35 variëteiten zullen
daar te zien zijn.
Om ook de jeugd meer te betrekken bij deze mooie hob-
by is er in schoolverband een tekenwedstrijd aan ver-
bonden voor de hoogste klassen van de lagere scholen.
Enkele prijsjes zijn daarvoor beschikbaar gesteld.
De leiding van de expositie berust in handen van de
heren H. G. Klein Brinke, G. Koerselman jr en J. W.

Rondeel. De jury voor de vogels bestaat uit de heren H.
J. Waanders en J. G. Willink. De jury voor de teken-
wedstrijd bestaat uit de heren H. L. Dirkze, H. Folmer
en J. G. Vedders.
Het huidige bestuur stelt alles in het werk om deze ten-
toonstelling tot een unieke te maken, zodat een bezoek
hieraan zeker de moeite waard zal zijn.

TOEZEGGING VAN BEROEP

Ter voorziening in de a.s. vakature van ds. J. J. van
Zorge, heeft de kerkeraad van de Hervormde- LM-meente
toezegging van beroep gedaan aan ds. J. C. Kraajen-
brink te Emmen.

LEDENVERGADERING BINDING-RECHTS

In café ,'t Zwaantje' hield Binding-Rechts haar leden-
vergadering onder voorzitterschap van de heer M. A.
Gotink.
Besloten werd de afdeling Vorden van de Boerenr
partij op te heffen. Met algemene stemmen ging men
akkoord met de verklaring welke de gemeenteraads-
fraktie had afgelegd in de laatste openbare raadsverga-
dering om zich aan te sluiten bij Binding-Rechts.
De heer Gotink gaf de voorzittershamer over aan de
nieuwe voorzitter, de heer Korenblek met de woorden:
.Jaren ben ik voorzitter geweest van de afdeling Vor-
den, ik hoop dat u met evenveel genoegen een reeks van
jaren deze funktie mag vervullen en dat onder uw lei-
ding Binding-Rechts mag -groeien en bloeien, waarvoor,
naar ik meen, alle kansen aanwezig zijn. Binding-Rechts
is de enige werkelijk rechtse partij in Nederland en Ne-
derland is naar mijn mening voor het overgrote gedeelte
rechts. Dit durf ik, ondanks het geschreeuw van radika-
len, Nieuw-Links en lange baarden, te stellen'.
De meesten van de nlet-aanwezige leden hadden ivrds
een schriftelijke verklaring voor deze gang van zaken
afgegeven.
Als bestuur van Binding-Rechts werd gekozen de heren
J. Korenblek, voorzitter; D. A. Lenselink, sekretaris;
A. Winkels, penningmeester. De nieuwe afdeling Bin-
ding-Rechts omvat de gemeenten Hengelo Gld., Laren
Gld., Ruurlo, Vorden en Warnsveld. De omliggende L;V-
meenten kiezen elk een bestuurslid.

Sprookjesachtige aktie begint
De nieuwe kinderzegel s en .kaarten y.ijn het kopen
volop waard

Op dinsdag 12 november begint ,een speciale aanbie-
ding voor heel Nederland'. De nieuwe kinderpostzegels
zijn er dan voor iedereen. En de kollektie bijzondere
kaarten niet te vergeten. In honderden postkantoren treft
men weer de gezellige kraampjes aan, door dames .be-
mand', de grote schare vrijwilligsters.
De officiële verkoopdatum - die 12e november ,- brengt
de volwassenen in het geweer. Wie dan en ook later een
postkantoor bezoek, kan te kust en te keur bij de kinder.
postzegelstand terecht. Natuurlijk, aan het loket ,zegel-
verkoop' worden ze ook verkocht, maar het kraampje
van het komité vormt die extra service, die velen _ de
ervaring leert het - zo uitermate waarderen. Met de
komité's nemen de mensen van de PTT de verkoop voor
hun rekening en die gaat de wintermaanden dóór. Ie-
dereen heeft postzegels nodig, wat meer, wat minder.
Iedereen verzendt een kaart, zeker rondom de kerstda-
gen en met Oud en Nieuw. Maar afgezien daarvan is het
plakken van de kinderzegels een goede bezigheid. Jawel,
u betaalt meer dan voor een gewone postzegel, maar dat
komt omdat u met een kinderpostzegel veel meer kunt
doen. Waarom nog steeds die verkoop van kinderpost-
zegels, die .speciale aanbieding' gedurende de winter-
maanden ? Het Nederlands komité voor kinderpostzegels
dat jaarlijks verantwoordelijk is voor deze grootscheep-
se aktie, zou zijn aktiviteit onmiddellijk staken, wanneer
er geen harde noodzaak aanwezig was.

ZATERDAGVOETBAL

RATTI I — SSS E IV 7—0
Ratti I heeft haar tweede plaats op de ranglijst behou-
den door een verdiende 7—O overwinning op SSS E IV
uit Eibergen.
Het was een ontmoeting waarbij de Rattispelers zeer
produktief waren en midvoor Reindsen al in de eerste

Het vraagt u kinderzegels en kaarten te kopen, omdat
de georganiseerde kinderbescherming in Nederland met
het geld hulp kan bieden. Zeer noodzakelijke aanvullen-
de hulp op de regeringssteun, die alle bona fide kinder-
beschermingsinstellingen krijgen. Die steun, de subsidie,
is nimmer van dien aard dat alle kosten worden gedekt.
Om een paar dubbeltjes, kwartjes, meer uit te geven
voor de verzorging van gehandicapten, van door het
leven gekneusden, voor kleuters met groei en/of opvoe-
dingsproblemen, voor de epileptici en de blinden, voor
de doven en de spastici, voor die voor velen onvoorstel-
bare grote groep, die niet thuis is, waarvan ook een
groot deel nimmer thuis zal kunnen zijn en waarvan een
deel geen eigen huis heeft.
Kinderpostzegels en kinderkaarten kopen betekent dood.
gewoon voor een kind een stukje levensgeluk kopen.
Waarom zoudt u meteen niet wat Kerstkaarten en
Nieuwjaarskaarten inslaan ? Het gaat in één moeite
door. De kinderzegels van 1968 op de wens- en groet-
kaarten voor het kind.^ft| op uw gewone post, in privé-
sektor en in beclrijfslev^^Help mee aan de vorming van
een sprookjesachtige opbrengst.
De postzegels en kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de
volgende komité-leden: Mevrouw A. B. van Arkel-Oos-
terhoff, Ruurloseweg 25; mevrouw L. van den Berg,
Raadhuisstraat 10; mevrouw A. H. E. Creuleberg, E 5 b
Linde. ^b

de beste aanval de score kon openen l—0. Ratti bleef
domineren en met goed opgezette aanvallen via de.beide
vleugelspelers werd de Eibergse defensie onder druk
gezet. Dit resulteerde in een doelpunt van Reindsen wel-
ke even later gevolgd werd door een derde treffer van
dezelfde speler. Linksbinnen Dijkman zag zijn goede spel
deze middag beloond met een fraaie treffer 4—0. SSS
kon geen vat krijgen op het snelle spel van de groen-
witten. Hun aanvallen waren geen problemen voor de
hechte Rattidefensie, welke op hun beurt met goede
passes en keurig positiespel de Ratti-aanvallers alle ge-
legenheid gaven hun spel te ontplooien.
Na de thee ginig Ratti onverdroten voort en het pleit
voor SSS dat zij bleven voetballen en zodoende Ratti
geen gelegenheid gaf het tempo te laten zakken. Hoe
goed midvoor Reindsen de geboden kansen weet te be-
nutten ondervond de SSS-doelman die nog tweemaal
raak schoot. Linksbuiten Lichtenberg zag vlak voor tijd

Het landschap in de herfst
Het landschap in de herfst is zeker
zo boeiend als in de zomertijd, maar
het ontleend zijn schoonheid aan an-
dere elementen. Niet langer geven bo-
men en struiken een .wollig' effekt
aan de omgeving. De boom toont zich
anders met zijn kalende takken. Wie
er op gaat letten merkt, dat elke
boom of struik een- eigen en typische
vorm heeft, een eigen karakter, een
individu is. De inplant van de takken
is bij eiken anders dan bv. iepen of
populieren. In .de spreektaal is men
zo ver gegaan, de eigenschappen van
mensen, aan te duiden met bomen-
namen. ,Hij ds zo sterk als een eik',
of ,zy is zo slank als een den' en ie-
mand ,beeft als een populier'. Hieruit
blijkt dat de mens zijn omgeving en
al wat daarin leeft en groeit steeds
nauwlettend heeft bestudeerd. Helaas
zijn wij met de verstedelijking hard
op weg om het kontakt met de leven,
de natuur kwijt te raken. De belang-
stelling voor de radioprogramma's
als die van bv. ,Weer of geen weer'
duidt erop dat de mens nog steeds
een soort heimwee heeft naar die na-
tuur, een behoefte ook.
De amateurfotografie is een heel fijn
middel om dat kontakt met de na-
tuur te houden en te verstevigen. Het
leert ons oog te hebben voor het land-
schap, oog voor het detail daarin, de
vorm van boom en struik.
Bijgaande typische najaarsfoto werd
gemaakt met een eenvoudige camera.
De fotograaf heeft de sfeer versterkt
door een juist gebruik van het geel-
filter.

NIEUW

in lingerie
Vier Nederlandse kousenmerken: Jolita - Mirlon/
Mirlana - Setter Set en Vasana, hebben in nauwe
.samenwerking nul dr Koninkl i jke Kousen, en
Sokkenfabrieken M. Jansen de Wit N.V. Icsamrn
reu n i euw p n x l u k t ontwikkeld, nl. een set be-
staande uit nylon kousen + een slip.

Het zijn een. paar stretch kousen met grote elas-
ticiteit in de lengte . gemaakt volgens een bijzon-
der breiprocédé - en een stretch broekje met rech-
te elastische pijpjes, die de kousen keurig op hun
plaats houden.

De kousen zijn verwisselbaar, zodat wanneer men
met een kous een ongelukje zou hebben, deze kan
worden vervangen door een van een paar wissel-
•nylons.

De kosten van de set - in een k e u r i g e verpakking"
- bed i-a L; e n ./' r>, 9.r>, die van een paar wisselnylons
ƒ 2,2.r,.

Uitgebreide draagproeven zijn gunstig uitgevallen
/.odat veel wordt verwacht van dit produkl dat is
ontstaan door s a m e n w e r k i n g en Nederlands vak-
manschap.

een solo beloond met het zevende doelpunt.
Ratti heeft door twee opeenvolgende grote overwinnin-
gen op haar naaste konkurrenten de afgelopen weken
bewezen in een vorm te zijn welke de mogelijkheid op
een goed resultaat dit seizoen niet uitsluit. Dat dit mede
te danken is aan de speciale zaterdagkommissie, die
ook de e l f t a l l e n samenstel t , bewijst zijn nu t wel zeer
duideli jk.

DEESKENSVELD I — RATTI II 1—2

De Ratti-reserves hadden het in Rekken niet gemakke-
lijk en verloren van koploper Deeskensveld met 1—2.
Doelman Klein Geltink moest al na enkele minuten in
het net duiken voor een harde bal van de middenvoor
der gastheren l O, waarna de thuisclub de score via
een harde bal in de hoek en een hoge bal in de bovenr
hoek op 3—O brachten. Midvoor Kappert van Ratti wist
na goed doorzetten een tegenaanval met een fraai doel-
punt af te ronden 3—1. Een kwartier voor de rust werd
het 4—l toen Klein^^|ink een lage bal niet voldoende
onder kontrole kon^P^en, terwijl het vijfde doelpunt
van de gastheren resulteerde uit een hoge voorzet die
via de onderkant van de lat in het doel stuitte 5—1.
Na de hervatting bleef de thuisclub sterker en men de-
monstreerde dit met een magnefieke kopbal 6 -1. Ratti-
rechtsbinnen J. Arendsen kon de achterstand nog redu-
ceren 6—2, maar vufcminuten voor het laatste f lui t sig-
naal kon de goed f^^Uonerende Rekkense kombinatie
midvoor-rechtsbinnen de eindstand op 7 2 brengen.

VOETBALFROGRAMMA

Zaterdag 9 november: Ratti I SKVW III; EGVV I—
Ratti II; Zutphania Al—Ratti Al; Ratti Cl—Steende-
r e n C l ; zondag 10 november: Kibergse l'oys V R a t t i 1;
Ratti II en III vrij.

WATERPOLO
VORDKN l — AZC II 7—4
Het herenzevental van Vorden heeft zaterdagavond ge-
toond dat het ook tegen een snellere tegenstander een
goed resultaat kan behalen. In het Deventer overdekte
zwembad is dat tegen AZC II uit Apeldoorn in de eers-
te kompetitiewedstrijd duidelijk gebleken, want met 7
4 bleven de Vordenaren aan de goede kant van de score
In het begin leek het er niet op dat Vorden een derge-
li jke ruime overwinning zou gaan behalen, want meteen
na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jongejans
zwommen de Apeldoorners dankzij een grove dekkings-
fout door de Vordense verdediging. De midvoor liet
doelman Oudsen kansloos O—1. Vorden liet zich door
deze snelle achterstand geenszins ontmoedigen en na-
men het initiatief over. Een dekkingsfout in de Apel-
doornse defensie stelde Eggink in staat vrij op te zwem-
men naar het doel hetgeen l—l betekende. Even later
mocht Vorden een vrije worp nemen. Via Eggink en
Holsbeke kwam de bal bij Anema die zich geen moment
bedacht en raak schoot 2—1. Johan Holsbeke nam hier-
na het derde doelpunt voor zijn rekening dat gescoord
werd uit een afstandsschot. AZC ontketende een hevig
offensief, maar dankzij de goed sluitende en goed
dekkende Vordense achterhoede werd het doel schoon
gehouden,. Bij een uitval kreeg Rudi Eggink de bal plot-
seling toegespeeld van Anema en bracht de stand op
4—1. Even later konden de Apeldoorners ook juichen
dankzij hun midvoor. Vlak voor de rust bracht Anema
na een hevig duel met de midachter van AZC de stand
op 5—2.
Na de rust werd verwacht dat de Vordenaren het niet
meer zouden redden, doordat zij in de wintermaanden
vrijwel niet in de gelegenheid zijn te trainen, dit in te-
genstelling tot hun tegenstanders. Niets bleek minder
waar. Wel wist de AZC midvoor er direkt na de hervat-
ting 5—3 van te maken, maar bij een uitval kwam Bg-
gink alleen voor de doelman te liggen. Met een fraaie
boogbal werd het 6—3. Even later trof Holsbeke doel
met een/ schot vanaf de middellijn dat de Apeldoornse
keeper totaal verastte 7—3. AZC kreeg nog een straf-
worp toegewezen die werd gemist. Vlak voor tijd werd
het evenwel toch nog 7—4.
Op zaterdag 30 november speelt Vorden tegen WZC uit
Wijhe, eveneens in het Sportfondsenbad te Deventer.

VOLLEYBAL

VOLLEYBALTEAMS VAN DASH UITSTEKEND
OP DREEF

De volleybalteams van onze plaatselijke vereniging Dash
zijn in de nieuwe kompetitie uitstekend op dreef. Na de
fusie van de afdeling Zutphen met de 'afdeling Deventer
worden alle wedstrijden nu gespeeld in de prachtige
Hanze-sporthal te Zutphen waar de afdeling de beschik-
king heeft over liefst zes sportvelden..
Evenals verleden jaar komen Dash I en II (dames) uit
in de tweede klas dames met o.a. Volgo I en II uit Gors-
sel; Set Up IV en V uit Zutphen en Wilhelmina IV uit
Zutphen.
Dash I (heren) speelt in de tweede klas heren met o.m.
Volgo I en II; Set Up IV; DKE uit Eefde; WW uit

Warnsveld; Wilhelmina II en III en Hercules I en II
uit Zutphen.
Het damesteam van Dash I won tot nu toe alle wedstrij-
den. Eerst zegevierde men met 3—O over Set Up V;
daarna werd Volgo II ingemaakt met de setstanden
15—2; 15—l en 15—4. Meer moeite had men, met Wil-
helmina IV dat na vier sets met 3—l sneuvelde (4—15;
15—17; 15h-ll; 11—15).
Dash II dames verloor beide wedstrijden en wel van
Set Up IV met 3-0 en van Volgo I met 3—0.
l i e t eerste staat nu bovenaan de ranglijst met 6 punten
uit drie wedstrijden, de reserves bezetten een gedeelde
vijfde plaats.
Bij de heren van Dash I lukte het eerst niet zo best,
want tegen Wilhelmina III verloor men met l—3. Tegen
Volgo I waren de rollen omgekeerd en herstelden de
Vordenaren zich uitstekend door een overtuigende 3—O
overwinning. Ook won men met 3—O van DKE I waar-
door Dash I thans op een gedeelde vierde plaats staat
met Hercules III beiden hebben 4 punten uit drie wed-
strijden.

DAMMEN

DAMCLUB VERSLAAT DENK & ZET MET 12—8
Het tweede tiental van DCV, dit jaar gepromoveerd naar
de eerste klas, doet het tot nu toe bijzonder goed in de
nieuwe omgeving, want uit de drie gespeelde wedstrij-
den behaalden de Vordenaren 5 punten.
Vrijdagavond werd in zaal Eskes met 12—8 gewonnen
van Denk & Zet uit Laren.
Aan bord een speelde Van Dijk een goede partij tegen,
IJoersma en behaalde een remise. Wentink die speelde
tegen de oude crack Stegink, wist in het middenspel een
schijf te winnen, maar kon toch niet verder komen dan
een puntenverdeling. W. Wassink wist tegen Haytink
in het middenspel een schijf te winnen en dit was voor
de jeugdige dammer voldoende voor 2 punten. H. Wan-
sink speelde tegen Beltman een solide partij en wist
door een prachtige slagzet te winnen. G. Dimmendaal
die speelde tegen R. J. Holterman, kwam na een aan-
vankelijk betere stand een schyf achter. In het eind-
spel won Dimmendaal de schijf terug en kwam hij tot
een goede remise. H. W. Esselink speelde tegen Joh. Vis-
sers een mooie, gelijkopgaande partij die in een broe-
derlijke remise eindigde. G. Hulshof had tegen W. Lueks
niet zijn beste dag. Hij deed in het middenspel een ver-
keerde zet en verloor 2 schijven, hetgeen partijvei l ic .
betekende. J. Hoenink verloor tegen R. Bielderman door
een verraderlijke slagzet. De tegenstander van Hulstijn,
nl. G. Hietbrink, kwam in het begin van de partij al drie
schijven achter en verloor. Aan bord tien speelde H. W.
o t i e i eins tegen Joh. Nijman een goede partij. Hij kreeg
een schijf winst en won verdiend.

ONDKRUNUK DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden in
/.aal Uskes de volgende partijen gespeeld:
Hulstijn—Rossel 2—0; Esselink Dimmendaal O—2;
Wansink—Offereins O—2; Hesselink—Klein Brinke O—
2; Roozendaal—Sloetjes 0—2; W. Wassink—Van Dijk
2—0; Hoenink—Heuvink l—1; Leunk—Klein Kranen-
saftaoiS'—IOSSOH :0—Z MUISS-B^ 'V—aa^naae '.l—t S.req
O—2; Oukes—S. Wiersma 2—O; Nijenhuis—Ter Beest 2
—0; Rietman—Roozendaal l—1; Van Ooyen—Klein
Brinko 2—0.

Opgericht
BINDING-RECHTS
afd. Vorden en omgeving

Belangstellenden k u n n e n
zich opgeven h i j :

D. A. Lenselink
E 20 - Telefoon 6671

Of schrifteli jk hij :
POSTBUS 8 VORDEN

GEVRAAGD:

flinke hulp

Bar 'De Posthoorri
annex automat iekhal

Dorpsstraat 2<S - Vorden
Tel. 1905



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

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

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

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

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het me-
deleven ons betoond btj het
overlijden van onze lieve
moeder en (grootmoeder

Jenneken Klein Tiessïnk
Uit aller naam:
Fam. Ruiterkamp
Fam. Stronks
Fam. Harmelink

Laren, november 1968

YOQR

Wapen, en sporthandel

Martens
sleeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Ons assortiment
PRISMA-POCKETS

biedt u een keuze uit
meer dan 100 titels !

D. BOERSMA

LINGERIE

i» i )adidaspd
met de £?l banden!

voetbalschoerï
der kampioenen

Wapen, en sporthandel

Marten:
sleeds doeltreffend!

Zutphenseweg _ Vorden,

als de fokker
SUPERWQÏÏHSTART
voert ...kan de mester

niet achterblijven

fokker en mester voeren
winstgevend en met succes
SUPER START

UIT D voort tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond Cj? (05754) 270

Wapen, en sporthandel

Martens
~^eeds doeltreifendl

Zutphenseweg - Vorden

Grote bazar
ZATERDAG 16 NOVEMBER A.S.
ZAAL, EYKELKAMP MEDLER

Geopend: 19.30 tot 23.30 uur.

Vele attrakties o.m.
Rad v. avontuur, balgooien, schieten, spykerslaan,
gewichtschatten konijn, naam raden van pop etc.

Speciale stand van de
DAMESVOLL.EYBALCLUB
'T MEDLER
PRACHTIGE PRIJZEN !

Opbrengst t.b.v. de nog jonge

damesvolleybalclub
KOMT ALLEN !

BLOEMBOLLEN

POTGROND

ROODSTEENBLOEMPOTTEN

SIERPOTTEN

Fa Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden _ Telefoon 05752-1385

KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR ((

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

premes
in de sinterklaastijd

op vele artikelen
van koffiemolen tot wasautomaat en
van draagbare radio tot kleurentelevisie

f
<B
45
(Dg
n
a

PREMIES VAN 2.50 TOT 250.'
ZIE DE PREMIE-ADVERTENTIES ZIE ONZE ETALAGES

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700> 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr 27 Tel.(05700)17003

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 50 50
VOORST Emperweg68 Tel: (05758) 392

Een zak vol geld...
staat klaar om te worden ver-

deeld onder hen, die in Vorden

hun Sint Nicolaasinkopen doen.

Let daarom goed op de bonne-

tjes, die u bij uw aankopen ont-

vangt want —

zelts op de 'nieten' kunt u geld winnen!

Koop daarom in feestelijk verlicht Vorden



Weer een rijksdaalder!
Ja, in feestelijk verlicht Vorden kopen
betekent kans hebben op denderende
geldprijzen, let dus op uw bonnetjes.
Zelfs op de 'nieten' kunt u
grote geldbedragen winnen!

Koop daarom in Vorden!
HANDIGE
TELEFOONBEKJES

voor toestel en gids
slechts ƒ 14,90

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

HBO I
extra lage prezen

O. Weuleii Kranenbarg

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

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

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling b\j aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Zoekt u voor uw geld «jen
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van ae

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
634% RENTE

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

DIESELOLIE
14 cent per liter

Olietanks met pomp
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

VOOR/U UW

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

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

MARLEEN - LIESBETH
(Marleen)

J. Vreeman
B. Vreeman-Piek

Vorden, 2 november 1968
B. v. Hackfortweg 62

VERGADEREN
doet u doeltreffend bij

BOERSMA
Intieme vergaderzaal
beschikbaar voor plm.
20 personen

Iets nieuws
voor u mevrouw?

IN DEUX PIECES - JAPONNEN
BOKKEN . BLOUSES
SPENCERPAKJES

Mooie en aparte kollektie.
Komt u rustig eens passen.

H.LUTH
NIEUWSTAD VORDEN

Zojuist ontuangen:
Herenschoenen

IN NIEUWSTE MODERNE

SNITTEN.
In instap- en vetermodel.

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

GEVRAAGD:

Jongen of meisje

Wasserij Brandenbarg
Industrieterrein - Telefoon 1465

's Avonds na 19.00 uur

H. K. van Gelreweg 30

van
'De Deurdreajers"
ZATERDAG 9 NOVEMBER A.S.
ZAAL SCHOENAKER, Kranenburg.

Muziek ,DE PRINSENKAPEL'

Aanvang 19.30 uur

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Luxe doos
Postpapier

voor slechts 98

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Vordense Winkeliersver*

Kontaktavond
A.S. DINSDAG 12 NOVEMBER IN

'HOTEL ,DE KONIJNENBITLT»
AANVANG 8 UUR

HONDEN EN KATTEN VRAGEN OM

hondebrood - kattebrood
VLEES IN BLIK
DONATIN . DONAKAT

PRIMO HONDERIEMEN EN
KETTINGEN

DIEREN
SPECIAALZAAK

Fa Borgonjen
Kerkstraat 13 . Vorden
Telefoon 1385

C.J.V.
Jongens Club Samuël

Aanvang clubavond heden donderdag
7 november in het Geref. Jeugdgeb.
aanvang 7.45 uur. Leeftijd vanaf 1.1
jaar tot en met 16 jaar.

NIEUWE LEDEN HARTELIJK WELKOM.

Donderdag
S P K K L A P P K N 500 gram

Vrijdag en zaterdag
SPEKLAPPEN 500 gram

RUNDERLAPPEN 500 gram

VEBSE WOBST 500

155

155
240
245

Voor de boterham
PEKELVLEES .............................. 150 gram 37

BOLPENS .................................... 150 gram 89

BOEBENMETWOBST .................. 150 gram 83

BOTEBHAMWOBST ..................... 200 gram QQ

Hebt u het al geproefd?
Onze VLUG KLAAB VLEES-artikHm y.ijn on/.r S |M' r ia . l i t«- i l
rmHi i sc l i i i i f . y .Hs - frioandellcn . sluvinkcii (8 smaken) _ blinde v i n k e n -

Gelderse sehijven _ be«'fburgers _ Hamburgers.

OOK STEEDS VOORRADIG: NASI EN liAMI
alles bereid in cii

En natuurlijk hoefijzerzegels !
BUN D- EN VABKENSSLAGEBIJ

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

i mini m
RAADHUISSTR.. VORDEN

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden l -
Aalten l

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Gems Metaalwerken N.V.
ZUTPHENSEWEG l—12 VORDEN

Deze advertentie is ALLEEN be-
stemd voor jongens, die een
eersterangs vak WILLEN leren.

Met het vak dat wij hier bedoelen) kun je de hele indu-
strie in: de apparatenbouw, de scheepsbouw, de vlieg-
tuigindustrie, de toeleveringsindustrie voor de centrale
verwarming, kortom: ,je kunt er alle kanten mee uit'.

Dat is het veelzijdige ambacht van de:

Koperslager/plaatwerker annex
argon-arc en elektr. lasser

Er komt wiel iets voor kijken. Je zult over een LTS-
vooropleiding moeten beschikken. Je moet je verder
willen ontwikkelen en bekwamen door cursussen-èn-
praktijk buiten en binnen de fabriek. Je zult tekeningen
moeten leren lezen, zelfstandig vanaf tekening moeten
leren werken, werkstukken op vlakke plaat leren uit-
slaan, - een grote materialenkennis moeten verzamelen,
handvaardigheid moeten bezitten (koperslagers o.a. zijn
kunstenaars-met-de-hamer). Tenslotte: je moet zover
zien te komen dat ze van je kunnen zeggen»: ,hij heeft
't in z'n vingertoppen'.

Deze opleiding tot allround
vakman kun je krijgen bij Gems
Informeer eens aan de fabriek, op bovenstaand adres.


