
Donderdag 3 juli 1969
31e jaargang no. 14
Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1X05867

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZOND A 3 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. J. van Zorge Jeugddienst

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

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 zaterdagmiddag 13.30 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 A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

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

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: Yvonne Maya, dochter van R. J. van
Overbeeke en T. B. M. Herkes.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: P. van Esveld en A. A. Mennink; G. W.
Vruggink en J. W. Bosman; D. J. Heijnen en J.
W. Hoornenborg; G. H. Beskers en J. J. Brinks.

Overleden: P. M. Heitling, 22 jaar, ongehuwd, wo-
nende te Zutphen.

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor is naar Nijmegen ge-
weest om daar deel te nemen aan een nationaal
zangconcours. Het uit 40 dames bestaande koor
ging onder leiding van de dirigent de heer Schier-
boom uit Zelhem. Met 317 punten behaalden de
dames een eerste prijs.
Het koor kwam uit in de ere-afdeling A. Er moes-
ten twee nummers gezongen werden en wel eerst
een verplicht nummer „Adoramus Te" van Joh.
Brahms en daarna een vrij nummer „Gott meine
Zuversicht" van Franz Schubert. Dit lied werd op
de piano begeleid door de heer Nijhof uit Zutphen.
Blij met 'het behaalde resultaat gingen de dames
weer naar Vorden. Onderweg werd nog even ge-
pauzueerd in „Het Molentje" te Len. Omstreeks
6 uur werden de dames htuis verwelkomd in de
zaal van ,,'t Wapen van Vorden" door de pas op-
gerichte supportersvereniging van het dameskoor.
Hierbij werd een enveloppe met inhoud overhan-
digd voor het behaalde resultaat.
De voorzitster, mevrouw Klein Brinke, bedankte
iedereen en in 'het bijzonder de heren Schierboom
en Nijhof met een attentie. Ook de heer Van Til
werd bedankt voor het leiden van de repetities.
Hierna werd nog gezellig nagepraat waarbij de
heer Wolsink voor muziek zorgde.

De molen op Het Hoge

Vorige week zijn er enkele herstelwerkzaamheden
verricht aan de molen op Het Hoge door de fa Ten
Have. Het kruien waarmee de molen op de wind
gezet wordt, raakte de stelling en is een eindje
naar boven gekrikt, het kruien gaat nu weer gemak-
kelijker. De molenas, boven in de kap, moest even-
eens een paar centimeter naar boven gebracht
worden, want de as beschadigde de lange spruit
van de molen. Laten wij hopen dat we de molen
vaak zullen zien draaien. Het is een prachtig ge-
zicht zowel voor de inwoners als voor de toeristen.

Achtkastelentocht
De tweede Achtkastelentocht is beter verlopen dan
de eerste, die door regen halverwege moest wor-
den gestaakt. Onder leiding van de heer D. Norde
namen ditmaal 70 personen aan de tocht deel die
volop genoten hebben van zowel de kastelen als
de natuur.

Dit laatste kan ook gezegd worden van de 35 wan-
delaars die onder leiding van de heer Offereins
de mooiste plekjes van Vorden te voet hebben be-
keken.

Fa Barendsen opende nieuwe zaak
Naast haar reeds bestaande zaak in huishoude-
lijke en luxe artikelen heeft de fa Barendsen een
nieuw pand gebouwd dat woensdagmiddag offi-
cieel in gebruik werd gemüjrn.
In dit pand zijn o.a. ono^jgebracht gereedschap-
pen, tuinartikelen, gashaarden, kachels etc. Het
is een ruime en overzichtelijke winkel geworden die
tevens dienst doet als showroom.
Achter deze zaak is een geheel nieuwe en aanmer-
kelijk grotere smederij gej^nen waar o.a. grup-

roosters, zeugenkooien en melkwagens gemaakt
worden. De winkel in huishoudelijke en luxe arti-
kelen is aanzienlijk uitgebreid. Er is een nieuwe
afdeling voor kunstnijuitfaeid, terwijl er een spe-
ciale wand is bijgekon^Qt'oor de afdeling casset-
tes.
De familie Barendsen mocht deze dag een groot
aantal bloemstukken, geschenken en fruitmanden
in ontvangst nemen. Wij wensen hen veel sukses.

Gevonden voorwerpen
l bankbiljet van f 25,-; l herenpolshorloge met
zwart lederen bandje; l gele plastic regenbroek; l
herenpolshorloge merk ,,Anker" met zwart lederen
band; l bruin herenjack met ritssluiting; l licht-
blauw zeiljack; l groene plastic portemonnaie met
ritssluiting; l ring met 7 lipssleutels en hangertje
„Luxaflex"; l zwarte damesportemonnaie met knip-
beugel, inhoud f 41,87; l beige zijden sjaal; l brom-
fiets verz. plaatje MQH 772; l bankbiljet van
f 25,-; l donkerblauw terlenka damesvest; l bruine
plastic portemonnaie, inhoud f 25,- en enige ze-
geltjes; l bril met geslepen glazen en goud mon-
tuur; l groene plastic tuinslang; l jongenssport-
fiets ,,Union", anthracietgrijs; l blauwe geruite
damesparapluie; l zwarte portemonnaie met knip,
inhoud ongeveer f 17,-; l doublé meisjespolshorlo-
ge met zwart plastic bandje; l blauwe ,,Big-Ben"
damesregenjas; l bruine herenportemonnaie met
ritssluiting waarin f 0,05 en enige spoorkaartjes;
l wieldop met sierring van Fiat auto.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden
tot het groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuis-
straat 5 te Vorden, telefoon 05752-1230.

Touwtrekken in het VW-kader
Al vele jaren is het traditie dat in de loop van
het zomerseizoen in Vorden grote touwtrekwed-
strijden worden gehouden in het kader van het
VVV-programma. Deze evenementen zullen nu
worden gehouden op de woensdagen 16 en 30 juli
a.s. op het terrein achter hotel „De Zon" aan de
Zutphenseweg.
Aan deze wedstrijden, die worden georganiseerd
door de plaatselijke sportkombinatie Medler, zijn
tevens avondmarkten en kermis vefbonden op het
marktplein.
Het bestuur heeft in samenwerking met de VW
besloten dat alleen ploegen uit eigen gemeente
zullen mogen deelnemen. Er zijn al enkele vereni-
gingen die zich hebben opgegeven maar om de
strijd nog aantrekkelijker te maken worden de be-
sturen van bedrijven, buurtverenigingen e.a. aan-
geraden zich zo spoedig mogelijk op te geven.
Elke ploeg mag bestaan uit 5 man terwijl besloten
is dat in ieder geval geen leden van bestaande
touwtrekverenigingen die lid zijn van de NTB,
mogen deelnemen. Voor het toernooi zijn fraaie
prijzen beschikbaar gesteld, zowel door de organi-
serende vereniging als de W V. De winnaar mag
zich kampioen van Vorden noemen.
Voor toeristen, vakantiegangers e.a. voor wie deze
tak van sport misschien nog onbekend is, is het
weer een gebeurtenis om niet te missen.
Ploegen kunnen zich opgeven bij de heren H.
Brummelman Medler of sigarenmagazijn Eijer-
kamp.

Opbrengst kollekte
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van de Kinderbescherming (SAKOR) heeft het
mooie bedrag van f 1.417,80 opgebracht.

Gemeentewerkman met pensioen
In tegenwoordigheid van het kollege van B 6 W,
gemeente-architekt en enkele leden van het toe-
zichthoudend personeel van gemeentewerken werd
woensdagavond jl. in de raadszaal op hartelijke
wijze afscheid genomen van de gemeentewerkman
J. Tuenter, die wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd per l juli a.s. de gemeen-
tedienst gaat verlaten.

Nadat de heer Tuenter met zijn echtgenote en
verdere familieleden de raadszaal was binnenge-
leid, sprak de burgemeester de scheidende werk-
man onder meer als volgt toe: ,,U bent ruim 24
jaar in dienst van de gemeente Vorden geweest.
U werd op 20 april 1945 in losse dienst aangesteld
terwijl op l januari 1948 de vaste aanstelling volg-
de. Veel werkzaamheden mocht u helpen verrich-
ten. U hebt zich als een arbeidzaam mens getoond
die nauwgezet zijn werk uitvoerde". Namens het
gemeentebestuur dankte de burgemeester de heer
Tuenter voor de jaren aan de gemeente Vorden
bewezen diensten en sprak daarbij de hoop uit dat
het hem met zijn vrouw en kinderen gegeven mag
zijn nog vele jaren van zijn pensioen te genieten,
onder aanbieding van een afscheidsgeschenk. Me-
vrouw Tuenter ontving bloemen.

Na enige tijd gezellig te hebben doorgebracht, ver-
trok het gezelschap naar hotel „De Zon" waar al
zijn kollega's van gemeentewerken op zijn komst
wachten. In deze bijeenkomst sprak de gemeente-
architekt, de heer J. v. d. Broek, de scheidende
werkman op hartelijke wijze toe en dankte hem
voor hetgeen hij als zodanig in dienst van ge-
meentewerken heeft mogen doen.

L.R.V. ,,De Graafschap"
Op het concours hippique welke 28 juni in Culem-
borg werd gehouden behaalde het viertal van „De
Graafschap" een 4e prijs. B. Wagenvoort met E-
nuza behaalde in de klasseM springen een 3e prijs.
Op het concours hippique welke 29 juni in Groe-
sen werd gehouden, behaalde het viertal van „De
Graafschaprijders" een 4e prijs. G. W^underink
met Gonny behaalde in de dressuur jeugdklasse
eveneens een 4e prijs.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
zondag 6 juli om 10.00 uur

Voorganger:

ds. J. J. van Zorge uit Birdaad-
Reitsum

Onderwerp:
„PROTESTEREN"

KOMT U OOK?

Diplomazwemmen
In totaal probeerden 30 door badmeester Verstoep
voorbereide kandidaten zaterdagmorgen het diplo-
ma te bemachtigen. Zowel van C als van D werden
3 personen afgewezen, hetgeen gezien de eisen,
niet slecht is.
Woensdagavond jl. vond er weer diplomazwem-
men plaats. Ook deze keer liep alles naar wens en
slaagden 47 door de heer Verstoep voorbereide
kandidaten. Slechts een B-kandidaat moest wor-
den afgewezen. De 5-jarige Helena Martens be-
haalde het diploma B, dit tot groot enthousiasme
van de vele belangstellenden aan de kant.

,,De Graafschaprijders"
Voor het bestuur van de Vordense auto- en mo-
torclub „De Graafschaprijders" breken drukke we-
ken aan. Het organiseren van een tweedaagse
achtkastelenrit vergt nu eenmaal heel wat organi-
satie. Vorig jaar werd nl. deze achtkastelenrit voor
de eerste maal gehouden en verliep zo suksesvol
dat men meteen maar besloot er een jaarlijks te-
rugkerend evenement van te maken. Dit jaar wordt
het sportfestijn gehouden op zaterdag 19 en zon-
dag 20 juli, waarbij medewerking wordt verleend
door de OK benzinemaatschappij.

Deze achtkastelenrit bestaat in feite uit drie delen
waaraan afzonderlijk kan worden deelgenomen; nl.
aan de sterrit, toerrit of oriënteringsrit. De sterrit
en toerrit hebben een zuiver toeristisch karakter,
waarbij de routes voeren langs openbare wegen met
veel natuurschoon. Zij worden verreden onder het
KNMV-reglement voor sterritten. Deelname is
mogelijk voor motoren, scooters, bromfietsen en
auto's. De deelnemers aan de sterrit dienen mins-
tens 200 km af te leggen, behalve de bromfietsen,
hiervoor geldt een afstand van 100 km. De start
kan om 19 juli vanaf 0.00 uur vanuit het gehele
land plaatsvinden. De afgelegde afstand kan wor-
den aangetoond door minstens vier officiële stem-
pels van bv. politie, brandweer, NS-stations etc.
op een briefkaart of een stuk papier. De kortste
afstand van plaats tot plaats is bepalend. De finish
van deze sterrit is bij café Schoenaker in de Kra-
nenburg zaterdag 19 juli van 11.00 tot 13.00 uur.

Iedere deelnemer die de sterrit volbrengt ontvangt
de „sterritplaquette". Bovendien stellen de organi-
satoren nog extra prijzen beschikbaar voor de
verst wonende deelnemer, de oudsten, motor- of
scooterrijder; de club met het grootste aantal mo-
tor- en scooterdeelnemers (tenminste v i j f ) , de club
met het grootste aantal bromfietsdeelnemers (ten-
minste vijf) en de KNMV-club met het grootste
aantal deelnemers (tenminste vi j f ) . „De Graaf-
schaprijders" zelf zijn hierbij uitgezonderd. Het in-
schrijfgeld bedraagt 5,50.
De toerrit heeft een lengte van ca 50 km. De route
is gepijld door middel van OK-achtkastelenritpijlen.
Start en finish zijn eveneens bij café Schoenaker.
De start is vanaf 14.00 uur, terwijl de finishkon-
trole is geopend tot 18.00 uur. ledere deelnemer
die de toerrit volbrengt ontvangt de toerplaquette.
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50. Voor deelnemers
aan zowel de sterrit als de toerrit bedraagt het
inschrijfgeld f 7,-. Passagiers kunnen ook inschrij-
ven en ontvangen eveneens een sterrit- en-of toer-
ritplaquette tegen gereduceerde prijs.
De organisatoren wijzen er nog op dat iedere deel-
nemer minstens WA verzekerd moet zijn en dat hij
of zij rijdt voor eigen risiko, zowel voor, tijdens
als na de rit.

Zondagmiddag 20 juli vindt de roiënteringsrit
plaats die een lengte 'heeft van 50 km. Start en
finish zijn eveneens bij café Schoenaker. Het in-
schrijfgeld bedraagt f 5,- (voor leden van „De
Graafschaprijders" en sterritdeelnemers f 3,50).
Er wordt gereden in een A- en B-klasse. De B-
klasse geldt voor minder geroutineerden en is uit-
sluitend van belang voor de klassering.

De deelnemers die zaterdagmorgen aankomen in
Vorden om aan dit tweedaagse sportfestijn mee te
doen, kunnen direkt na aankomst overleg plegen
over de nodige logies- en-of campingplaats. Zater-
dagavonds wordt om 19.00 uur een begin gemaakt
met het achtkasteleribal, waar tevens de prijzen
uitgereikt zullen worden. Zondagmorgens staat er,
mits er voldoende deelnemers zijn, een ochtenwan-
deling op het programma onder deskundige leiding.
Lengte ca 5-6 km. Onderweg wordt een poosje
gepauzeerd teneinde een kopje koffie te kunnen
drinken. De prijsuitreiking van de oriënteringsrit
vindt zondagavond om plm. 18.00 uur plaats.

Geslaagd
Te Arnhem slaagden voor het bediendediploma
dameskappersvak de dames A. M. Koers en M. H.
Hoetink.
Voor het examen 'handmelken slaagden de volgen-
de kandidaten van de bijz. lagere landbouwschool
alhier t.w. A. J. Bennink, H. F. Eggink, G. J.
Klein Brinke, A. G. v. d. Meij, G. J. Pelgrum, G.
J. Ruiterkamp en E. Wentink uit Vorden; G. Ach-
terstraat, Brummen; H. Berenpas, Eefde; H. G.
te Brake, F. J. Blom, W. A. Harmsen, G. A. Heij-
irik, G. J. Knoef, E. Menkveld en M. Wullink,
Hengelo Gld; F. B. Kapper, Warnsveld en E. J.
W. Kornegoor, Steenderen.

Verkiezing ambtsdagers
Tot ouderlingen van de Gereformeerde kerk alhier
zijn gekozen de heren J. Bakker, J. W. Brummel-
man en A. Schouten. Tot diaken werd gekozen de
heer H. Neerhof.
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6 stuks

ANANAS-
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100
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BANKET-
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Zak a 24 st.
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CHOCOLA-
DEMELK

grote fles

79

Bus Cavaseul

W.C.

van 433 nu

375

BRILLO

SOAPPADS

pak van 104 nu

94

Spuitbus

CRACKFREE

van 310

279

Disc-o-matic

ZEEP- j|
POEDER '

van 725 nu

498 £

RUMBONEN

250 gram

119

PERZIKEN

literblik

119

Grote pot

CHAMPIG-
NONS

192

Salvequick

PLEIS^RS

10 meter

8Q

Blikje

Fancy Pink

ZALM

179

1/2 BLIK
2 GROTE FLESSEN ^^^ ^^^

NIEUWE OOGST ^«^ %^^ ' * *

Medium dry

SHERRY

van 365 nu

325

Koopmans
GUSTARD

400 gram

van 78 voor

69

GROOT BLIK

Blikje
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in paprikasaus

blikje

109

Royco

TOMATEN-
SOEP

zakje

65

Fruitglas

FRANSE
MOSTERD

voor

89

ZAK TOFFEE MELANGE 89
LI

SALINO SLASAUS per fles 98

litfc d& 6&CUU-
,,

SLAVINKEN
3

VARKENSPOULET
300

heerlijk voor bami en nasi

FIJNE VERSE WORST
500

RUNDERSTOOFLAPPEN
500

MALSE RIBLAPPEN
500

MAGER BRAADVLEES
500

HAMWORST

ZURE ZULT

GEKOOKTE LEVER

SNIJWORST

stuks

198gram IwW

gram ^— %J^J

298gram fc^W

398gram WWO

gram T* ̂ — ̂ ^

150 gram 98

150 gram 58

100 gram 89

150 gram 98

G\O4Ztlt& Cft GthUJÜb

HOLLANDSE BLOEMKOOL 75

GESNEDEN SPITSKOOL 500 gram 45

VERPAKTE DORE'S 2V2 kilo 109

JONGE TUINBONEN 2 kilo 98

IMPORT APPELEN 139

EUKE STRANDSET

HELE
Zak gevulde SOEP- LEVER- DE HEER

DE C DT ICC VRUCHTEN BALLETJES «S™ CHOCOLAADJES
PEERTJES Wie„e„ «««- ««— „,,„„,„

slechts 200 gram

VOOR 89 119 98 2e 100 gram

a
voor 75

VRUCHTENWIJN

met sherry brandy
aroma bereid met
kersenbrandewijn

Hierbij gratis 1 l.fles
JUS D'ORANGE

|̂ L Unox Pot Pot Groot blik Pak a 8
m TOMATEN- KOMKOM-

•• SOEP MER- KOFFIE- AMANDEL-

^f blik SCHIJVEN AUGURKEN MELK KOEKEN

79 59 98 65 69

DONNA ROSA
of

MUSCA-
TELLER
1,6 liter

van 375 nu
325



Voor de vele blijken van
belangstelling en geluk-
wensen, bloemen en ca-
deaus die wij ter gelegen-
heid van ons 30-jarig hu-
welijksfeest hebben ont-
vangen, zeggen wij bij
deze aan allen hartelijk
dank.

G. Korenblik
A. G. Koreriblik-

Hulshöf
Vorden, juli 1969
,,'t Heiderboom" E 24

Bij deze zeggen wij al-
len hartelijk dank voor de
vele blijken van belang-
stelling bij ons 40-jarig
huwelijk ondervonden.

J. L. Welsink
J. Welsink-

Klanderman
Vorden, juli 1969
Almseweg l

/. WECHGELAER
dierenarts

AFWEZIG
van 7 juli 23.00 u.
tot en met 29 juli

Dr. Harmsma neemt
waar

Te koop: / Ford Taunus
17 M bouwjaar 1963 in
zeer goede staat;l televi-
sie ook in goede staat,
Philips, billijke prijs.
Burg. Galléestraat 44
telefoon 1670

Veegvaste muurverf

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

Zonder twijfel
natuurlijk bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Breng uw stoomgoed
naar

STOMERIJ
VISSER

Burg. Galléestraat 44
telefoon 1670

Te koop: P/m. 3000 dak-
pannen (Muiden-jut)
D. Gotink, E 112 bij de
CLV Linde

Gevraagd: Werkster
voor een halve dag in de
week. Gebr. Barendsen,
Vorden

Te koop: 2 i.z.g.st.z. olie-
kachels; keukenkachel
Pelgrim Bambino 6000
kcal.; kamerkachel Davo-
lino 14000 kcal.
Stationsweg 7, Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 2 nieuwmelkte
koeien en 3 neurende 2e
kalfskoeien. Th. Zents,
C 120, Vorden

Te koop: Witte huis-
houdkachel Etna en een
kinderbox. G. Jurriëns,
Dr. Lulofsweg 10

Gevraagd: Huishoudelij-
ke hulp voor de ochtend-
uren. Reiskosten worden
vergoed. Mevr. Kuiper,
Broederenkerkplein 19,
Zutphen, tel. 05750-6426

\Vij zoeken een jongen
of meisje die voor ons
wekelijks folders kan be-
zorgen. VIVO-ZB Me-
melink, Dorpsstr. Vorden

Te koop: Slachthaantjes
\Veenk ,,Op Weenk"
Linde, telefoon 6659

Ladders
vele lengten

uit voorraad leverbaar

Koop ze bij de man
die ze ook repareren

kan
Natuurlijk bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

-, ve,r\- en b e ka ng artikelenVOOR AL uw

UITERWEERDNAAR VERFSPECIAALZAAK

onbetwist, de verfspecialist

Ruurloseweg 35 - Telefoon 05752-1523

Enorme sortering

Billijke prijzen

Inplaats van kaarten

HENK VELTHUIS
en

l BEA AALDERINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden
D.V. op woensdag 9 juli a.s. om 14.30
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. Smit uit Dordrecht.

Zutphen, Weg naar Laren 34
Vorden, Nieuwstad 39
juli 1969

Toekomstig adres: Dorpsstraat 9
Vorden.

Receptie van 16.30 tot 18.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Op 21 juni herdachten onze ouders en
grootouders

A. DIMMENDAAL
en
W. H. DIMMENDAAL-PARDIJS

hun 40-jarig huwelijk.

Zij 'hopen dit door omstandigheden op
11 juli a.s. feestelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinde-
ren.

Vorden, juli 1969
D 160

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

Op maandag 7 juli D.V. hopen onze
lieve ouders

H. W. WESSELINK
en
W. E. WESSELINK-EGGINK

hun 25-jarige huwelijksdag te herdenken.

Hun dankbare kinderen
Hentje - Gerrit
Tony - Rini
Alie
Willy

Hengelo Gld, juli 1969
Noordink E 59

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

-

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen onze schoonzuster en tante

BERENDINA MARIA
KLEIN KRANENBARG

weduwe van A. ter Maten

op de leeftijd van 66 jaar.

Fam. G. J. Wunderink
Fam. Wed. J. W. Burkink
Fam. W". Kornegoor
Fam. G. Kornegoor

Vorden, 24 juni 1969

GEVRAAGD:

ERVAREN

TRAILERCHAUFFEUR

Transportbedrijf

LICHTENBERG

Nieuwstad 61 - Vorden - Tel. 1466

KAMPEREN
Camping-Gaz
voor verlichting, verwarming en koken.

Mepal lenteservies
nu ook in carnaby'-kleuren.

Tafels, stoelen, ligbedden
gemakkelijk opvouwbaar, lichtgewicht.

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden
in de topmerken SEMPERIT en PALM A
getest door de ANWB en Konsumentenbond
als de beste en sterkste.

Lichtgewicht slaapzakken
acryl- en terlenkavulling, moderne dessins.

Slaapzaklakens
in wit en gekleurd

Wapen- en sporthandel2n- en sporinanuei »̂

MARTENS
ZutphensgÉfeg - Vordent

ONS

PARADE
PAARDJE

voor
gezond en

sterk
produktievee

NIET LATEN SLIPPEN
Fijne aanbieding elastisch, wit katoe-
nen damesslipje. Nu voor een veder-
licht prijsje. Prettig te dragen. Uitste-
kend wasbaar op hoge temperatuur
met behoud van de
elasticiteit. Nu slechts f.

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

VAKANTIE-

AANBIEDING

soorten

Maak voordat u op reis gaat nog
vlug een japon van onze voorde-
lige aanbieding

zomer-
stoffen

V O R D E N

De beroemde

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e Vorden - Tel. 05752-6781

rtfff

WESSANEN O* WORMERVEER

DE OPRUIMING STAAT WEER VOOR DE DEUR!

Nog een kleine veertien dagen en het is alweer zover.
Stel reeds NU uw opruimingsadvertentie samen of maak met ons

een afspraak.

De ideale geiser
voor keuken,
douche, bad en
wastafels.

Komt u eens kijken?

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46



VOOR AL UW

HENGELSPORTARTIKELEN
NAAR

Dierenspeciaalzaak Kluvers
Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 1318

KERMISMARKT
HENGELO GLD

WOENSDAG 9 JULI
DANSEN

De gehele dag

Zaal Leenireis
Orkest „The Rythm Players"

's Avonds

Zaal Langeler
Orkest Perry Combo

Zaal Concordïa
Orkest De Heikrekels

Zaterdag 12 juli ook
dansen

adidasaj
met de

voetbalschoen ïjjjjf*
der kampioenen Iffgedep.

Wj *

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 7 juli tot en met
woensdag 23 juli.

Donderdag 24 juli staan wij weer
gaarne tot uw dienst.

SLAGERIJ VLOGMAN
Nieuwstad - Vorden

Weest
prijsbewust!

Koop uw zonwering bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

nergens zo voordelig

FABER
DEGALUX, ISOLLEVOLOR

Wij verstrekken u alle ge-
wenste inlichtingen en prijs-
opgaaf zonder enige ver-
plichting

Telefoon 05752-1486

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
juli geen zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehou-
den op dinsdag 12 augustus 1969 van 19.30
tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Vorden, 2 juli 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

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

maandag 7 juli
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (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, ijzer-
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 ftoaf ƒ 19,75. Hoge bruine schoenen, maten
38-50 ƒ 23,50. Diverj^m>ontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter. Eerste so^t ongesorteerde spijkers „5 kilo" f 3,00,^s c

ICTIFa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

GASHAARDEN

Te koop nieuwe gashaar-
den 10.000 caloriën
f 375,-; tevens nog enkele
overjarige gashaarden m.
aantrekkelijke korting.

Wij ruilen ook uw kolen-
of oliekachel in!

Nieuwe kolenconvector
f 375,-; ruime voorraad
gebruikte kolen- en olie-
convectors en kachels.
Voorts te koop een als
nieuwe Siegler-oliekachel
voor f 475,-.

Als zeer speciale aanbie-
ding hebben wij voor u
de nieuwste Solex-brom-
fiets voor f 298,- (met
inruil).

Gebrs. Bulten, Ds. van
Dijkweg 17, Doetinchem,

tel. 08340-5712 of 3552

GEMEENTE VORDEN

Wegafsluiting
Burgemeester en Weth. d. gemeente Vorden;
maken bekend dat de Baakseweg vanaf de
Berend van Hackfortweg tot de Kruisdijk in
verband met wegverbeteringswerkzaamheden
zal zijn afgesloten voor 'het doorgaande ver-
keer vanaf 7 juli tot en met 11 juli a.s. of zo-
veel langer of korter als voor de uitvoering
der werkzaamheden nodig is.

De omlegging geschiedt via de Kruisdijk en
de Strodijk naar de Zutphenseweg.

Vorden, 2 juli 1969.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

l pak Spar koffie deze week 159

7 jampot APPELMOES 39

l pot SPAR JAM 98

200 gram ENGELSE BONBONS 139

l blik nasi of bami goreng nu 149

10 stukjes KAUWGOM van 50 voor 39

l cup SPAR SMEERKAAS 59

l [les SPAR RANJA van 129 voor 108

100 gram ROOKVLEES 75

200 gram BERLINER LEVERWORST 98

2 blikken Spar kippesoep 145

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Keukenkasten
Tienerkasten

Hang-legkasten
uit voorraad

leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: NIEUWE
SPORTRIJWIELEN
vanaf f H5,-; auto-aan-
hangwagen voor veever-
voer f 550,-; ijzeren af-
rasteringspalen, lang 2 m
f 1,50 per stuk.
Nog enkele nieuwe lang-
zaamwasmachines f 175,-
nieuwe gasgeisers f 165,-
nieuwe gasfornuizen, ook
voor butagas v.a. f 275,-.
4-pits gascomforen met
centr. ontsteking f 145,-;
nog enkele gasfornuizen
met verwarming f 550,-.
Wij leveren ook 4-aderi-
ge rubberkabels a f 0,50
per meter.
Gebr. Bulten, Ds. van
Dijkweg 17, Doetinchem,
tel. 08340-5712 of 3552

VOOR UW

schoenreparatie
WTTLLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

Bijzettafeltjes
afgelakt teak- en

notehout
nu slechts 3 stuks

voor f 25,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

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

In alle gevallen blflft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Voor goede
rywielreparatie naar:

RUWLELBEDRHF
TRAGTEK

Mahonie linnenkasten
afgelakt 100 cm breed

nu slechts f 120,-
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Gevraagd:
Vakman timmerman-
metselaar
voor nieuwbouw en
onderhoud.
Zelfstandige werk-
kring.

KEUNE
Nijverheidsweg 4

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Paardenmarkt
kermismarkt
woensdag 9 juli a.s.

HENGELO GLD

Centrale keuring
van Koudbloed-Haflingerpaarden
en Datmoor pony's van de Kon.
Ver. ,,Het Nederlandse Trek-
paard" afdeling Gelderland

Kermis met groot
standwerkersconcours

Marktver.

NU
studieboeken bestellen

Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

WV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Donduerdag 10 juli
Demonstratie folklorisische boerendans-
groep ,,De Knupduukskes" op de markt
aanvang 8 uur.

Elke maandagavond

Avondwandeling, vertrek vanaf Kerk-
plein in juni en juli om 7.30 en in augus-
tus om 7 uur, laatste wandeling 25 aug.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel. Vertrek
1.30 uur vanaf Kerkplein, laatste tocht
27 augustus.

Zomertentoonstelling schildershuis Blaauboer
van l juli tot l oktober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
14.00-17.00 uur.

Zwembad „In de Dennen" geopend in de
maanden juni t.m. augustus van 7.00-20.00
uur en zondags van 14.00-18.00 uur.

Inlichtingen bij het sekretariaat VW siga-
renmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
Vorden, telefoon 1386

DE HERENSALON IS WEGENS
VAKANTIE

GESLOTEN
van 14 tot en met 28 juli a.s.

KAPSALON HEERSINK
Telefoon 1215

BEATCLUB „TURN"

presenteert zaterdag

5 juli a.s.

DRAGO
FLY
Aanvang 19.30 uur.

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden



Donderdag 3 juli 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 13

EEN LEUK
ZOMERKADOOTJE

VAN UW FOTOHANDEL
„Hoe vertel ik het mijn vrouw"

door Henri Knap

De bekende journalist en chroniqueur Henri Knap
bij velen bekend als Dagboekenier of auteur van
doet-u-dit-of-dat-ook-zo-boekjesf schreef een ori-
ginele en geestige mini-pocket over kieken en fil-
men door amateurs.

De titeh „Hoe vertel ik het mijn vrouw" laat overi-
gens niet direkt vermoeden dat hier door de zoe-
ker gekeken is. Maar al wist men niet dat Knap,
behalve een bekend auteur, ook een uitstekend
amateurfotograaf en filmer is, dan nog kan men uit
zijn werk weten dat hij bijzonder goed weet te
observeren. En dat is nu precies waar het bij foto-
graferen en filmen om gaat: je moet het zien.

Henri Knap hééft het gezien. Niet de woest-artis-
tieke kant van de zaak. Hij heeft gekeken naar ge-
wone, alledaagse mensen en daarbij opgemerkt hoe
de camera hen plezier verschafte. Dat heeft hij op
zijn eigen humoristische manier neergelegd in een
aantal sketches, geïllustreerd met echte amateur-
opnamen. Hij heeft daarbij de „techniek" gelaten
waar zij hoort, op een ondergeschikte plaats. Het
gaat hem om de beleving van mensen-met-camera's
en die heeft niets met diafragma of sluitertijd te
maken.

Het boekje wordt voor het vakantieseizoen door
de fotohandel als waardevol relatiegeschenk aan-
geboden.

Foto Dolphijn, Kerkstraat, Vorden

Waterpolo

Flinke nederlaag voor Vorden
Een nog steeds met invallers kampend Vorden
heeft in de uitwedstrijd tegen WWV uit Winters-
wijk een flinke 8-0 nederlaag geleden. De thuisclub
nam al spoedig de leiding door een doelpunt van
Wassink. Dezelfde speler en H. Kornet brachten
in deze speelperiode de stand op 3-0.

In de tweede speelperiode probeerde Vorden het
een paar maal via afstandsschoten doch dit haalde
niets uit. Wassink en W. Kornet scoorden in deze
periode ieder één maal zodat de stand bij het in-
gaan van de derde speelperiode tot 5-0 was op-
gevoerd. In deze speelperiode kwamen de Vorde-
naren eindelijk wat meer in de aanval, doch men
miste de kracht om terug te slaan. W. Kornet
bracht de stand op 6-0 waarna in de vierde speel-
periode De Vries en Kornet de eindstand op 8-0
bepaalden.

Heren II van Vorden verloren
Het tweede herenzevental van Vorden deze avond
i.v.m. vakanties voor het merendeel bestaande uit
jeugdspelers, leed thuis tegen de Berkel I uit Lo-
chem een grote 11-3 nederlaag.
In de eerste helft kwamen de Vordenaren er he-
lemaal niet aan te pas. Bij Lochem lukte het beter
en binnen de kortste keren was het 0-6 ondanks
het feit dat doelman Siebelink zich flink weerde.
Nadat in de tweede helft de stand tot 0-7 was op-
gevoerd, slaagde Verstoep er in de achterstand
te verkleinen 1-7. De Lochemmidvoor scoorde hier-
na 1-8. Uit een pass van Verstoep bracht Holsbeke

Schoolnieuws
School jeugdverkeersexamen
Bij het school jeugdverkeersexamen, waaraan ook dit jaar alle leerlingen van de
hoogste klassen van alle lagere scholen in Vorden deelnamen, werden 102
jongens en meisjes zowel schriftelijk als praktisch geëxamineerd. Hiervan moes-
ten helaas 7 worden afgewezen, terwijl er 15 in slaagden het examen puntloos
te beëindigen. Het praktische gedeelte werd verreden in de Molenwijk waar
een door verkeersborden en verkeerslichten voorzien parcours moest worden
afgelegd. Hierbij is ook nu weer gebleken dat de verkeerslichten voor velen
van de plattelandsjeugd een groot probleem vormen. Het schriftelijk en prak-
tisch gedeelte stond ook dit jaar weer onder leiding van wachtmeester Verheul.
Alle geslaagden kregen naast hun diploma een draaginsigne.

Verkeersbrigadiertjes werden in het zonnetje gezet
Aan het eind van het schooljaar werden ook ditmaal weer de jeugdverkeersbri-
gadiertjes van de school in het dorp en van de school op Het Hoge die dit jaar
dienst hebben gedaan, in het zonnetje gezet. De sekretaris van de afdeling
Vorden van het Verbond voor Veilig Verkeer, de 'heer Van Dijk, dankte de
jongens en de meisjes voor de enorme verantwoording die zij een heel jaar op
zich hadden genomen om hun medescholieren op veilige wijze over de drukke
rijksweg te loodsen soms onder bizarre weersomstandigheden. Het is niet alleen
voor de ouders een grote voldoening en gerustheid dat dit alle schooldagen weer
gebeurt, maar ook voor Veilig Verkeer, dat zich verheugt hierdoor een betere
en veiligere oversteek voor de schooljeugd te hebben verkregen. Als dank ont-
vingen de klaar-overs naast de gebruikelijke oorkonde van het verbond een
boekenbon. Ook dankte de sekretaris wachtmeester Verheul voor zijn oppertoe-
zicht over de jeugdverkeersbrigadiers, waardoor ook dit jaar weer alles zonder
één enkele komplikatie is verlopen. De heer Zeevalkink dankte namens de bri-
gadiers voor de aangename attentie. De verkeersbrigadiers waren: Marian van
de Broek, Margriet Roetedink, Engelien Speyers, Reint Stegeman, Jos Geer-
ken, Gerrit Bogchelman, Martin Roeterdrink, Gerard Esselink, Nettie Voor-
horst, Rietje Rothman, Henny Buunk, Hans Brinkman, Arjan Mengerink.

Schoolnieuws Bijzondere lagere school
Aangezien voor de bijzondere lagere school in het dorp tot op 'heden 47 leer-
lingen zijn opgegeven, wat te veel voor één onderwijzeres is, zal een gedelte
van de eerste klas gekombineerd worden met een gedeelte van de tweede klas.
Het schoolgebouw ondergaat door het veranderen van de ramen een gedaan-
teverwisseling en belooft een belangrijke verbetering. Hierna zullen de toiletten
gewijzigd worden, hetgeen ook 'hard nodig is. Wanneer de gehele restauratie
achter de rug is wil het bestuur de school een naam geven. Daarom verzoekt
het bestuur een ieder die denkt een geschikte naam te 'hebben, die door te
geven aan 'het bestuur of aan één van de personeelsleden. Het bestuur hoopt
dat het veel reakties krijgt.

Het schoolfeest zal dit jaar op 5 september a.s. worden gevierd met een reisje
naar de Waarbeek, terwijl de klassen 5 en 6 eerst naar het vliegveld Twente
gaan. Van de leerlingen die de school verlaten, gaan er 21 naar lyceum havo
of mavo, 8 naar de landbouwhuishoudschool, 6 naar de technische school en
l naar de leaoschool. De bijzondere kleuterschool ,,De Springplank" levert 37
kleuters aan de sc'hool af. Als afsluiting van dit schooljaar zullen de kleuters van
de bijzondere kleuterschool ,,De Timpe" een gezamenlijk etentje worden aan-
geboden. Ouders geeft uw kind voor dit festijn een bord en een vork met de
naam er op mee. Tien kinderen van deze school gaan elders onderwijs genieten.
De leerlingen van de 6e klas van de school met de bijbel aan Het Hoge maakten
een fietstocht naar de St. Walburgiskerk te Zutphen. Ze genoten van 'het vele
moois dat daar te zien is. Vooral de librije met de boeken aan de ketting maakte
grote indruk.

Een paar dagen later zagen ze hoe op de Empofabriek een fiets wordt gemaakt.
Vooral de chroomafdeling, de lakkerij en de toonzaal stonden in de belangstel-
ling. De aangeboden verfrissing werd zeer gewaardeerd. Een bezoek aan de
zuivelfabriek staat nog op het programma.
Dinsdag waren de kleintjes die na de vakantie op school komen, een dagje op
bezoek. De kinderen van school noemen die dag rekrutjesdag. Het was een
feest al die kinderen op school te mogen ontvangen.

De leerlingen van de school aan Het Hoge hielden onderlinge zwemwedstrij-
den in het zwembad ,,In de Dennen". De uitslagen waren: jongens 12 jaar: 1.
Falco Faddajon; 2. Bert Bosch. Jongens 11 jaar: 1. Koos Poelder; 2. Rob Siets-
ma. Jongens 10 jaar: 1. Hans Wagenvoort; 2. Arjan van Diest. Meisjes 12 jaar:
1. Johanna Berenpas; 2. Engelien Speyers. Meisjes 11 jaar: l. Marja Hendriks;
2. Heleen Groot Enzerink. Meisjes 10 jaar: 1. Riet Bekman; 2. Ineke Esselink.
Meisjes 9 jaar: 1. Marjan Berends. Van de jongens werd tenslotte Falco Fad-
dajon eerste en van de meisjes Marja Hendriks. Het 'hoofd van de school feli-
citeerde de jeugd met het behaalde sukses en dankte de 'heer Verstoep voor zijn
verleende medewerking.

Openbare lagere school dorp
Dinsdagmorgen gingen de 5e en 6e Ikas van de openbare lagere school dorp
welgemoed per fiets op weg voor hun jaarlijkse 4-daagse schoolreis. Via Zut-
phen trok men in de richting Apeldoorn. Bij het vliegveld Teuge werd halt
gehouden maar vanwege het slechte weer was er op Teuge niets te doen. In
Vaassen gingen beide klassen hun eigen weg. De vijfde klas vertrok naar de
jeugdherberg de Heemhoeve in Ernst, na eerst nog het museum kasteel Can-

nenburg bezichtigd te hebben. De tweede dag vermaakte de 5e klas zich kos-
telijk in de Hulshorsterduinen, ook het Diorama met zijn opgezette dieren werd
bekeken, terwijl er gezwommen werd in de „Zandenplas". De derde dag werd
doorgebracht in Berg en Bosch, waar de modelspoorbaan aller aandacht had.
De zesde klas verbleef in de jeugdherberg ,,Enbas" in Oldebroek. Zij brachten
de dagen door met o.a. een boottocht bij Harderwijk, terwijl eveneens een be-
zoek aan Elburg en omgeving werd gebracht. Opmerkelijk was het dat het
overal op de Veluwe zo rustig was. De laatste dag zijn zowel de vijfde als de
zesde klas zo snel mogelijk weer naar Vorden vertrokken want de regen kwam
met bakken uit de hemel vallen. Wel nat, maar toch zeer voldaan kwamen de
jongelui eerder dan was gepland in Vorden aan.

Openbare lagere school Medler
Een verslag van een der leerlingen van de openbare lagere school Medler von-
den wij leuk geschreven en drukken dit onverkort af.
19 juni jl. ginguen we met sc'hoolreisje naar Hengelo O. We hebben wat spel-
letjes gedaan in het Twikkelbos. Toen zijn we naar de W^iarbeek gegaan.

ordat we bij het Twikkel kwamen, reden we vo^fcdurend alngs het Twenthe-
laal. Er voeren prachtige schepen op. Op de \^Rirbeek was het niet minder

prettig. We hebben er ongeveer 20 minuten geroeid. Daarna zijn we een poos
de speeltuin in geweest. Om l uur hebben we gegeten. Als we aan een tafel
zaten keken we uit over het water. Er waren jongens aan het roeien. Toen het«n op was gingen we in een treintje. Dat ging hprel fijn. Na nog een uur of

t in de speeltuin te hebben gespeeld, gingen -dBnaar de lachspiegels. Daar
D'ben we er heel wat af gelachen. We keerden ^Wdaan terug in het Medler.

Bijzondere lagere landbouwschool
Begunstigd door prachtig weer hebben alle klassen van de bijzondere lagere
landbouwschool hun jaarlijkse schoolreisje gemaakt. Ditmaal ging het in de
richting Winterswijk naar het Bergische Land in Deutsland. Hier werd een be-
zoek gebracht aan de Mungstenen Brücke en het Schlosz Burg. Vervolgens
werd een rondvaart gemaakt op een stuwmeer. Na nog gezellig gepleisterd te
hebben in Aalten, keerden allen 's avonds tegen tienen zeer voldaan in Vorden
terug.

Diploma-uitreiking Chr. Huishoudschool
Dinsdag- en woensdagavond vond in het schoolgebouw aan Het Hoge de uit-
reiking plaats van de diploma's aan de leerlingen van resp. de assistentenoplei-
dingen en de vooropleiding voor de verzorgende beroepen. Beide avonden
stonden onder leiding van de direktrice van de school, mejuffrouw Disbergen.
In 'haar openingswoord kon zij een groot aantal ouders, leerlingen en leerkrach-
ten welkom heten evenals een aantal leden van de kommissie van beheer.

Mejuffrouw Disbergen feliciteerde de geslaagden, hun ouders en de docenten
met het behaalde resultaat en wekte de meisjes op het geleerde ook in praktijk
te brengen, in een leven dat zich inzet voor de ander. Daarna kregen de meisjes
de gelegenheid een aantal schetsjes, iledjes en voordrachten voor het voetlicht
te brengen. Na het gebruik van een kopje koffie kwam het officiële gedeelte,
de uitreiking van de diploma's. Deze werden met een toepasselijk woord door
de direktrice uitgereikt. Namens de kommissie van beheer werden de geslaagden
hun ouders en de leerkrachten toegesproken en gelukgewenst door resp. de
heren Lenselink, voorzitter en Mennink, sekretaris van genoemde kommissie
van beheer. Daarna volgde de sluiting door mejuffrouw Disbergen. De diplo-
ma's van de primaire opleiding werden donderdag tijdens de bijeenkomst ter
afsluiting van het schooljaar aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen
uitgereikt. De namen van de gediplomeerden zijn:

Assistenten A: J. Boer, B. Boers, J. Bosch, W. Bosman, E. Botschuijver, J. Breu-
kink, A. Fleming, G. Fokkink, H. de Gunst, I. Hogendoorn, W. Kamperman,
G. Kettelerij, W. Klein Bramel, H. Klein Haneveld, G. Lijftogt, G. Memelink,
C. Regelink, G. Rouwenhorst, W". Velhorst, E. Regelink, G. Arendsen, F. Bar-
geman, H. Bargeman, J. Berenpas, H. Bloemendaal, B. ten Cate, D. Decanije,
J. van Gelder, G. Gotink, L. Groot Jebbink, H. Haneveld, W". Harmsen, A. Huk-
ker, H. Klein Brinke, A. Klein Ikkink, J. Pasman, W. Reesink, W. Schouten,
A. Schuppers, E. Stokkink, F. te Strake, A. Wisseborn, W. Bargeman, H.
Blikman, G. Bijenhof, J. Cortumme, F. Heuvelink, G. Jansen, J. Meenink,
A. Steenblik.

Van de vooropleiding verzorgende beroepen: W. ter Beest, M. Besselink, R.
Esselink, T. Groot Roessink, J. Heijink, G. Hoetink, M. Kruenen, G. Lang-
werdren, H. Maalderink, M. Nieuwenhuis, A. Oosterink, G. Pardijs, J. Pas-
mna, G. Riethorst, D. Sloot, G. Wassink, G. Willemsen, H. Wiltink, G. Wues-
tenenk, M. Wuestenenk, D. Bogchelman, A. van Eersel, M. Garritsen, M. de
Greef, H. Hiddink, G. Hoetink, G. Klein Ikkink, G. Knoef, G. Lueusink, G.
J. Luesink, G. de Man, M. de Man, J. Rensen, R. Spekkink, A. Verschuur,
H. Wenneke, E. Wuestenenk, H. Zweverink.

Primaire opleiding: M. Addink, W. Beeftink, D. Bosch, T. Breuker, H. Brinks,
M. Buunk, M. Gal, R. Golstein, H. Groot Roessink, J. Hissink, J. Jeeninga, J.
Kappert, M. van Resteren, D. Martens, H. Meyrink, E. Pellenberg, A. Pep-
pelman, L. Robbertsen, E. Schurink, D. Stoukkink, N. de Waal, E. Wagen-
voort, E. Winkel, R. Bennink, F. Besselink, J. Bosman, W. Bosch, W. Brek-
veld, P. de Bruin, F. Burger, M. Groot Bleumink, G. ten Have, M. Hesselink,
J. Heyink, J. Hiddink, J. Klumpenhouwer, L. Rouwenhorst, W. Teunissen, D.
Toonk, L. Vos, G. Wentink, A. Weustenenk, G. Woerts, E. Woerts, G. Ad-
dink, G. van Apeldoorn, A. Bargeman, C. Bats, M. Brandenbarg, M. Bruil,
E. Fokkink, R. Gotink, A. Holtslag, D. Hulshof, A. Lenderink, T. Maalderink,
E. Meyer, I. Meyer, G. Roelvink, W. de Ruig, S. Sneep, F. Staal, S. Velthuis,
T. Visser, B. van Zeyts, W. Zweverink.

VOOR BERG EN DAL

RAP
Rap klimt en daalt als de beste. Is ook de bes-
te. Met felle Puch-motor en koele remmen.
Full swing comfort voor 2 personen 3 model-
len (2 toer en l cross)

BROMFIETSBEDRIJF

Tragter
Zutphenaeweg

..Juli

De opruiming

1T t.e.m. 24 juli
bezorg uw advertenties
s.v*p* vroegtijdig dan
kunnen wij zoveel mogelijk
aan uw wensen voldoen
en er meer zorg aan
besteden*

Voor het volgende nummer
gaarne maandag 8 juli
doch uiterlijk dindag 9 juli.

de stand op 2-8. Uit een strafworp door Holsbeke
werd het hierna 3-8. In de slotfase liepen de Lo-
chemers uit tot 3-11.

Vordense dames verloren
De dames van Vorden die donderdagavond in
Rijssen uitkwamen tegen de Mors, hebben geheel
onnodig een 3-2 nederlaag geleden.
De Vordense dames waren vrijwel de gehele wed-
strijd sterker. Reeds direkt na het beginsignaal brak
Jet Smit op rec'hts door, doch de Rijssense doel-
vrouwe Eva de Lange, redde fraai. Ook een hard
schot van Truus Oonk wist zij fraai tot corner te
verwerken. Aan de andere kant leverde Gerda
Baan en mevrouw Velhorst felle strijd om de bal,
hetgeen veelal ten gunste van laatstgenoemde uit-
viel. Gerda Baan probeerde het 'hierna met af-
standsschoten waarmee doelvrouwe Gerda Helle-
wegen niet veel moeite had. Toch nam de Mors
de leiding toen Annelies ter Horst profiteerde van
een misverstand in de Vordense defensie. Nadat
Roeli Verstoep bij een Vorden-doorbraak buiten
bereik van Eva de Lange tegen de lat had gescho-
ten, werd het even later toch 1-1 toen Truus Oonk
uit een pass van Jet Smit met een prachtige boog-
bal raak schoot. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft begingen de Vordense dames
de taktische fout door wisselspeelster M. Schup-
pers in te zetten voor mevrouw Velhorst. Marijke
Schuppers kweet zich niettemin goed van haar
taak, maar Roeli Verstoep die nu Gerda Baan
moest afdekken, kon deze zwemster niet 'houden
hetgeen Vorden twee doelpunten kostte. Maar
eerst had Jet Smit al tweemaal het 'houtwerk ge-
troffen om tenslotte in derde instantie raak te schie-
ten 1-2. Nadat Jet Smit, die deze avond met veel
de andere kant 2-2. Even later werd het zelfs 3-2.

Meer nieuws op pagina 4.



Koelkasten
Diepvrieskisten

Diepvrieskasten
P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253 - Vorden

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

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
slechts f 5,75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Neem schuldbrieven van <ie
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

?Y2% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

CEMENT
vanaf f 3,85 per zak

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
X-Sy 917/68 h.

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

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

Husqvarna €

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 . Tel. 1342
Vorden

Zelfklevende
Vloerbedekking
nylon-vilttegels

40 x 40 cm
nu 2,90 per tegel

DOE^HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

KEUNE
vraagt:
Aankomende lassers
Aankomende plaat-
werkers

Aanmelden Nijverheids-
weg 4

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

vl Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208

Voor al uw
GROENTEZADEN

BLOEMZADEN

GEDROOGDE

KOEMEST

KUNSTMEST

POTGROND

BLOEMPOTTEN

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-1385

DEPOT LOENENZADEN

Adverteren doet verkopen

VRIJETIJDSELEDING
HEINZELMAN SWEATERS
velours en badstof, in de nieuwste kleuren.

SHORTS EN PANTALONS
in terlenka, helanca en katoen,

SPIJKERBROEKEN
ook met pistoolzakken.

Wapen- en sporthandel

ARTENS
Zutphenseweg - Vorden

GEMEENTE VORDEN

Wet ruimtelijke
ordening

Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn in afwijking van het geldende be-
stemmingsplan, aan de heer J. Eggink, B 39
te Vorden, met toepassing van artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vergun-
ning te verlenen voor het vergroten van een
woonhuis op het terrein gelegen, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie H, nr. 1313.

Tot 18 juli 1969 bestaat voor een ieder gele-
genheid tegen dit voornemen schriftelijk be-
zwaren bij het gemeentebestuur in te dienen.

Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
cretarie ter inzage.

Vorden, 2 juli 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

wat bromt
dat fijn

(zeggen Loek en Peter Post)

Die nieuwe Berini bromfiets-dat rijdt pas fijn l Eigenlijk
geen wonder, want Gazelle maakt 'm. En de kenners
(zoals Peter Post en zijn vrouw) weten wel wat dat
betekent, 't Betekent dat de nieuwe Berini op dit
moment de beste lichte brommer is, die u voor f. 419.-
kunt kopen.

berinl

Zomerse
japonnen

luchtige
zomerse prijzen!

KOOP ER NU EEN JAPONNETJE
BIJ

Zie onze leuke kollektie

tuniek blouses

Zomerse mode bij

VANGAZELLE

BROMFIETSBEDRIJF

Tragter

Zoekt uw voordeel!
Deze week

10 procent korting
OP AL ONZE

tuinótoelen /

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden

SENSATIONELE AANBIEDINfi
TOMBOMATIC

Een oerdegelijke wasautomaat met
• aangebouwde centrifuge

(2800 toeren per minuut)
• een zuinige 2 kg-knop
• speciale voorwasmiddelknop
• TWEE JAAR GARANTIE OP ALLE

ONDERDELEN
Profiteer van deze TIJDELIJKE aanbieding.
Kom een dezer dagen bij ons kijken.
Uw ERRES Tombomatic staat al klaar.

CEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

VAKANTIE i i i

Ga dan eens

paard-, pony- of
dogcarrijden
bij

„RIJCENTRUM ZUID"
Bocholtsestraat 57 - AALTEN
Telefoon 05437-2523

Gezellige zitjes en prima
konsumpties

STUDREBOEKEN
BESTEL ZE NU

v oor Lyceum - H.T.S. - Kweek-
en Handelsavondschool en alle
andere scholen of kursussen

Boekhandel

FA HIETBRINK
Telefoon 1253 - Zutphenseweg



Htftin voor n ir benen?

dv enige
en echte

VERKRIJGBAAR BUI

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

GAAT U MET VAKANTIE
OF WEEKENDS?

WIJ VERZORGEN
UW HOND

groot ƒ 3,- per dag

klein f 2,50 per dag

W. J. GEURTSEN
B 99 c - Hengelo Gld

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 7 tot en met 21 juli a,s.

Horloger - Optiek

ZUTPHENSEWEQ 16 - VORDEN - TELEFOON 1505

WEGENS HUWELIJK

woensdagmiddag
9 juli om 12 uur

DROGISTERU „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Keune
METAALWAREN - VORDEN

Vraagt'.

draaier-
onderhoudsmonteur
chauffeur monteur
aankomende
lassers
plaatwerkers

Aanmelden Nijverheidsweg 4, Vorden

WELK FLiNK MEISJE

wil opgeleid worden als

VERKOOPSTER
in onze textielafdeling

Aanmeldingen 's avonds na 19.00
uur.

WONINGHVRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KETTLER
SCHOMMELS

vanaf 49,95
Glijbanen, wip-
wappen enz. enz.
Kwaliteitsprodukt
Spotprijs

G. Weulen-Kranenbarg

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
geven wij

40% korting op het
chem. reinigen van
japonnen.

Tevens uw adres voor
onz. stoppen en overhem-
denreparatie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Gratis af te halen: Jong
poesje 6 weken oud.
Boersma, Dorpsstraat

Autospuitbussen

meer dan duizend
voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

MERKBENZINE
Tegen vrije prij-
zen plus gratis
Hoefijzerzegels

G. Weulen-Kranenbarg
bij NS-station Enkweg

SEMCA
1301/1501

AUTOBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg
Vorden
Tel. 05752-1256

95

Te koop: Enige Kapitein
Mobylette's o.a. model
EEG en l Solex in goede
staat. H. W. Groot En-
zerink, Zutphenseweg 21
telefoon 05752-1254

KOLEN
ZOMERPRIJZEN

de grootste sorte-
ring, de laagste
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

ZONWERING
Aluminium
jalouziën

5 jaar garantie

Zeer korte levertijd

Nergens zo voordelig
dan bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: 2 tomen biggen
bij E. Pardijs ,,'t Lange
End"

TIJDELIJK
PETROLEUM
13 cent per liter
en gratis Hoef-
ijzerzegels.
Laat nu uw tank
vullen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

DIESELOLIE
nu 13,5 et p. liter
inklusief BTW

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Tongeworst 200 gram ,

Boterhamw. 200 gram 0,70

Hamkaas 200 gram 1,20

Haas- en rib-

karbonade 500 gram 3,18

Gehakt 500 gram 2,25
Verse worst 500 gram 2,60

Fijne r ook w. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00

Koffie l pak 1,40
Haantjes per stuk 3,25

3 Alphen snitzeis 1,65

Rund-, kalfs- en varkensalag-erij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in >

CONTACT
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

MEUBELS
KOPEN
ló een zaak van

KOOPT ZE DAAROM BIJ DE

meubel-
voorraadhouder !

GROT SOR1 ÏRING

GEEN TOONZAALKOST EN

EN VOORDE .IG IN PRI IS

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZÜTPHENSEWEG TEL.05752-1514

de enige bromfiets is de SOLEX
Benzine erin en hij rijdt. Geen gezeur met technische toestanden.
Solex rijdt altijd. Is eenvoudig, veilig en betrouwbaar. Hij respecteert
uw kleding en kost nog geen cent per kilometer. Alleen SOLEX geeft
u zoveel echt bromfietsplezier!

Bromfietsenbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

DRAAGBARE
RADIO'S
vanaf 42,50

J. J. SLAGER

| Burg. Gallée-
straat

H.B.O. I
Let op onze lage
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
nnes

GEBR. WIL.LEMS
kleermakerij, Rozenhof.
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

PoeliersbedrtJf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

TANKGAS
goedkoop
lage aanlegkosten

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Tegenstelling

Terwijl wij puffen van de hitte, werden in

een Parijs modehuis de modellen voor de

komende winter geshowd . . . .



AARDGASCENTRUM
EIBERGEN - GROTESTRAAT 18 - TEL. 05454-2036 RUSSEN - GROTESTRAAT 33 - TELEFOON 05480-2494

Naar aanleiding van het grote sukses van onze gasverwarmingsshow te Zelhem en Hengelo,

is er reden waarom wij ook in Vorden een gasverwarmingsshow organiseren, op donderdag

10, vrijdag 11 en zaterdag 12 juli a.s. van 's middags 2 uur tot 's avonds 10 uur, in zaal 'Het

Wapen van Vorden'.

Wij nodigen u uit deze show te bezoeken, waarbij u verschillende nieuwe modellen uit de

kollektie 1969-1970 kunt zien branden.

Inruil

Voor uw oude grijze, groene of beige kolen- of olieconvector . l V/vJ«™ tot

Vakantieplan '69

Plaatsing en service

Gloeikolen

Voor uw oude gasstel, bij aankoop van een k o o k p l a a t . . . .

Voor uw oude gasfornuis, bij aankoop van een gasfornuis, tot . \ ƒ O«"

U kunt nog deelnemen aan de geheel verzorgde 5-daagse reis naar het ZWARTE WOUD !

Slechts enkele plaatsen vrij !

Al onze apparatuur wordt door onze gespecialiseerde monteurs geplaatst en gekontroleerd.
24 uur service, d.w.z. ook in de week-ends.

In vele van onze gashaarden kunnen gloeikolen geplaatst worden, die bijna niet van echte kolen

te onderscheiden zijn.

G-A'S.s.H.o-w
Zwemtweekamp
Zaterdagavond werd in het zwembad te Zutphen
een zwemtweekamp gehouden tussen de IJssel-
meeuwen en Vorden. De Zutphenaren revancheer-
den zich voor de vorig jaar in Vorden geleden ne-
derlaag en wonnen deze tweekamp met 211-H9
punten. Er werden in totaal liefst 37 zwemnum-
mers afgewerkt.

De uitslagen van deze nummers waren:
Meisjes 16 jaar en ouduer 100 m schoolslag: 1. D.
Vosmeyer Y; 2. T. Oonk V; 3. G. Kemperman Y;
4. A. Pelgrum V.
Idem jongens: 1. H. Slijkhuis Y; 2. G. Sikkens V;
3. J. Boers Y; 4. R. Koerselman V.
100 m schoolslag meisjes 16-17 jaar: 1. J. Kleine
Y; 2. J. Kerkziek Y; 3. Bannink V; 4. J. Schuppers
V.
Idem jongens: 1. P. Hofstraat Y; 2. K. de Jong Y;
3. M. Slotemaker V; 4. J. Siebelink V.
50 m schoolslag meisjes 14-15 jaar: 1. H. Hofman
Y; 2. J. Kappert Y; 3. D. Wentink V; 4. Brokke V.
Idem jongens: 1. T. Denkers Y; 2. H. Besselink V;
3. E. Kruisink Y; 4. A. Wentink V.
50 m schoolslag meisjes 12-13 jaar: 1. N. Sikkens
V; 2. A. Krol V; 3. E. Leinbeek Y; 4. J. Geubel Y.
Idem jongens: 1. H. Kip Y; 2. G. de Jong Y; 3. K.
Krol V; 4. Mengerink V.
50 m schoolslag meisjes 9-11 jaar: 1. M. Stijl V; 2.
A. Aalbers Y; 3. L. Sikkens V; 4. G. Kip Y.
Idem jongens: 1. F. Post Y; 2. Krabbenborg V; 3.
G. Hellewegen V; 4. H. Husken V.
100 m vrije slag meisjes 18 jaar en ouder: 1. J. Klei-
ne Y; 2. M. Kemperman Y; 3. A. Pelgrum V; 4.
T. Oonk V.
Idem jongens: 1. S. Gotink V; 2. P. Hofstraat Y;
3. H. Boers Y; 4. H. Elbrink V.
100 m vrije slag meisjes 16-17 jaar. 1. Vosmeyer
Y; 2. L. Geubel Y; 3. M. Schuppers V; 4. M. van
Eijkeren V.
Idem jongens: 1. J. Winters Y; 2. B. de Vries Y; 3.
G. Sikkens V; 4. A. Wentink V.
50 m vrije slag meisjes 14-15 jaar: 1. S. Advocaat
Y; 2. J. Kappert Y; 3. A. Sikkens V; 4. A. Krol V.
Idem jongens: 1. B. Wenneker Y; 2. S. Gotink V;
3. E. Kruisink Y; 4. M. Slotemaker V.
50 m vrije slag meisjes 12-13 jaar: 1. L. Sikkens V;
2. M. Sikkens V; 3. T. Kiezebrink Y; 4. M. See-
sing Y.
Idem jongens: 1. F. Bouman Y; 2. Knol V; 3. R.
Hofstraat Y; 4. M. Slotemaker V.
50 m vrije slag meisjes 9-11 jaar: 1. M. Stijl V; 2.
J. Bogchelman V; 3. M. Wassink Y; 4. J. Wenne-
ker Y.
Idem jongens: 1. H. Kulsdom V; 2. E. van Bos-
poort Y; 3. Mengerink V; 4. M. v. Zeyts Y.
50 m vlinderslag meisjes 18 jaar en ouder: 1. T.
Oonk V; 2. J. Kleine Y; 3. R. Vosmeyer Y; 4. A.
Pelgrum V.
Idem jongens: l. J. Winters Y; 2. B. Wenneker Y;
3. H. Elbrink V; 4. R. Koerselman V.
50 m rugslag meisjes 16-17 jaar: 1. J. Kleine Y; 2.

W. Bril Y; 3. L. Sikkens V; 4. Bannink V.
Idem jongens: 1. P. Hofstraat Y; 2. K, de Jong Y;
3. G. Sikkens V; 4. S. Gotink V.
50 m ruguslag meisjes 14-15 jaar: 1. H. Winters Y;
2. Advokaat Y; 3. A. Krol V; 4. A. Sikkens V.
Idem jongens: 1. H. Koordeman Y; 2. T. Denkers
Y; 3. A. Wentink V; 4. Knol V.
50 m rugslag meisjes 12-13 jaar: 1. M. Geubel Y;
2. L. Post Y; 3. D. Wentink V; 4. Brokke V.
Idem jongens: 1. F. Bouman Y; 2. Mengerink V;
3. M. Slotemaker V; 4. D. Wijmer Y.
50 m rugslag meisjes 9-11 jaar: 1. M. Stijl V; 2.
J. Bogchelman V; 3. J. Geubel Y; 4. K. Roebers Y.
Idem jongens: 1. M. Zeyts Y; 2. H. Husken V; 3.
E. Bospoort Y; 4. Bekker V.
4 x 50 m vrije slag estafette meisjes 9-12 jaar: 1.
Ysselmeeuwen; 2. Vorden.
Idem jongens: 1. Vorden; 2. IJsselmeeuwen.
4 x 50 m vrije slag meisjes 13-15 jaar: 1. Yssel-
meeuwen; 2. Vorden.
Idem jongens: 1. Yselmeeuwen; 2. Vorden.

Dash-nieuws
De volleybalsport heeft in Vorden de laatste tijd
een grote vlucht genomen. In een jaar tijds is 'het
ledental van de plaatselijke volleybalclub Dash bij-
na verdubbeld. Verheugend is bovenal dat door de
enorme uitbreiding van het ledental vooral door
toetreding van jeugdige leden thans met liefst acht
teams aan de Nevobo-kompetitie 1969-1970 zal
worden deelgenomen.

Op de in zaal Eskes gehouden goed bezochte jaar-
vergadering werden de verschillende aktuele pun-
ten door voorzitter de heer H. J. v. d. Sligte behan-
deld. Hij memoreerde in zijn openingswoord het
fraaie resultaat van het eerste herenzestal. De Vor-
denaren werden kampioen van de 2e klas heren.
Dash nam de laatste tijd aan diverse aktiviteiten
deel. In Heino werd ingeschreven voor een vriend-
schappelijk toernooi terwijl een 20-tal leden meeliep
in de Vordense Avondvierdaagse. Omdat men al
verschillende prijzen heeft gewonnen, zal er een
medaljekast worden aangeschaft.

De heer v. d. Sligte benadrukte dat op een onlangs
in Deventer gehouden hoofdbestuursvergadering
werd besloten dat elke Vereniging voor ieder inge-
schreven team dat deelneemt aan de kompetitie een
scheidsrechter beschikbaar zal moeten hebben. Aan
de opleiding hiervan zal dan ook alle aandacht
worden geschonken.

In verband met verhindering van de sekretaresse
werden de notulen door mejuffrouw C. Mombarg
voorgelezen. De peningmeester, de heer W. Den-
kers, kon een klein batig saldo vermelden.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van mejuf-
frouw C. Mombarg gekozen mejuffrouw D. Over-
beek. De heer W. Denkers trad af als penning-
meester, in diens plaats werd gekozen mejuffrouw
L. Koning.
De heer Denkers zal voortaan zorg dragen voor

de berichtgeving aan de pers en op geregelde tij-
den de leden door middel van cirkulaires etc. op de
hoogte houden van programma's standen etc. Zo
mogelijk zal men een eigen clubblad in het leven
roepen.

In de nieuwe wedstrijdkommissie voor de heren
werd benoemd de heer D. Krol terwijl mevrouw
T. van Houte deze taak voor de afdeling dames
zal waarnemen. Deze kommissie zal zoveel moge-
lijk samenspraak 'houden met de trainer bij het
samenstellen van de zestallen. In de jeugdkom-
missie werden benoemd: voor de heren H. Wes-
terveld en Tiesink en voor de dames S. Schoen-
aker en R. Mombarg. De wekelijkse training zal
voor de senioren verzorgd worden door de heren
v. d. Krol en De Gruyter.

In verband met de voorbereiding op de nieuwe
kompetitie die begin oktober van start zal gaan,
zullen de verschillende Dash-teams deelnemen aan
vriendschappelijke toernooien.
De voorzitter dankte in zijn slotwoord mejuffrouw
C. Mombarg voor de wijze waarop zij gedurende
twee jaar haar bestuurstaak als 2e sekretaresse
had vervuld, ook de heer W. Denkers die aftrad
als penningmeester, maar thans een nieuwe taak
op zich had genomen, werd dank gebracht, spe-
ciaal voor de wijze waarop hij het nieuwe systeem
t.b.v. de vereniging had opgebouwd.
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Vorden VI - Columbia VI

Het veld van de v.v. Voorst schijnt de voetballers
van Vorden niet te liggen. Verloor onlangs Vor-
den III een beslissingswedstrijd met 1-0 zondag-
morgen was het Vorden VI dat met 1-0 tegen
Columbia VI de vlag moest strijken. Hierdoor zijn
de Apeldoorners naar de 3e klas gepromoveerd.

Overigens moeten de Vordenaren de hand in ei-
gen boezem steken bij deze nederlaag. Zelden heb-
ben we een ploeg zoveel kansen om zeep zien bren-
gen als deze wedstrijd bij Vorden VI het geval
was. Natuurlijk behoort Vrouwe Fortuna bij een
beslissingswedstrijd aanwezig te zijn. Zij was er
ook, maar dan toch wel duidelijk op de hand van
de Apeldoorners.

De eerste tien minuten kregen de Vordenaren reeds
verschillende kansen de score te openen. Na 20
minuten werd een dekkingsfout in de Vordense
achterhoede door de rechtshalf van Columbia met
een fraaie kopbal afgestraft 0-1. De geelzwarten
lieten zich door deze achterstand niet ontmoedigen
en schiepen zich wederom goede kansen. Driemaal
achtereen voorkwam de Columbiadoelman doelpun-
ten bij schoten van Korenblik en v. d. Vlekkert.
Hij had evenwel geluk toen Rothman juist langs de
verkeerde kant van de paal kopte.

In de tweede helft een steeds maar weer aanval-
lend Vorden waarbij zich vooral de hardwerkende
Huetink en Teerink onderscheidden. Kansen kwa-
men er opnieuw. Teerink tegen de keeper en ver-
volgens tegen de paal, Stokkink in vrije positie
naast, kortom de zeker verdiende gelijkmaker bleef
uit zodat de felicitaties na afloop voor de Columbia-
ploeg waren. Opmerkelijk bij deze wedstrijd was
dat er door beide ploegen uiterst korrekt werd ge-
speeld.

Druk programma v.v. Vorden
Ter voorbereiding op de nieuwe kompetitie zal
het eerste elftal van Vorden de komende weken
een tweetal oefenwedstrijden spelen tegen militaire
teams. Op 10 en 17 augustus gaat Vorden naar
Groenlo om aldaar deel te nemen aan het zgn.
kermistoernooi dat door de v.v. Grol zal worden
georganiseerd. Op 24 augustus speelt Vorden I
thuis tegen Silvolde I.

Het derde elftal van Vorden zal op 6 juli en 13
juli deelnemen aan de seriewedstrijden in Hummelo
die worden gehouden op het H & K terrein.

Het tweede en vierde elftal zullen 17, 24 en 31
augustus deelnemen aan de seriewedstrijden van
W'arnsveldse Boys. Ter gelegenheid van het 40-
jarig jubileum van Vorden wordt er zondagmiddag
31 augustus op het Vordenterrein een wedstrijd
gespeeld tussen de eerste elftallen van WVC en
Pax.

Zaterdag 16 augustus nemen de A-pupillen en de
C junioren deel aan een toernooi dat wordt geor-
ganiseerd door Fortuna Winterswijk. Zondag 17
augustus zal Vorden A daar ook meedoen. Het A
en B-elftal zullen op zondag 31 augustus deelne-
men aan een jeugdtoernooi van de Sp. Lochem.

Speel sportief !


