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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

|Kerkdiensten

ZONDAG 26 JULI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur ds. J. J. van Zorge (Birdaard)
Interkerkelijke Jeugddienst
In de zomermaanden koffie na de diensten

Kapel Wildenborch
10.00 uur Openluchtdienst bij kasteel De Wilden-
borch, ook voor gasten-vakantiegangers.
Voorganger ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. L. Raven uit Bierum (Gr.)

19.00 uur ds. J. J. van Zorge uit Birdaard Reit-
sum (Fr.) Interkerkelijke Jeugddienst in de Herv.
kerk

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 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
Zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 juli zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 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, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

VAKANTIE BEGRAFENISONDERNEMING
Begrafenisdienst Herv. Diakonie; Begrafenison-
derneming A. de Jonge
In het tijdvak van 25 jul i - 5 augustus gelieve men
zich voor begrafenissen en bestellen lijkauto wen-
den tot: telefonisch, Zutphen 05750-2931 of mon-
deling de heer Papperse Smidsstraat 13 Vorden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Anna Geertruida, dochter van J. C. Kra-
jenbrink en A. G. Boland.

Ondcrtroun'd: B. Koerselman en B. B. M. Pardijs;
J. W. Bloemendaal en A. C. Besselink.

Gehuwd: W. H. A. van Kesteren en G. M. J.
Spoor; D. de Beus en D. Jansen.

Overleden: Hendrikus Hiddink, 85 jaar, weduw-
naar van A. G. Klompenhouwer.

Een groepsfoto gemaakt bij het Ie lustrum

s.v. Ratti bestaat 25 jaar
De grootste sportvereniging van de Kranenburg
de s.v. Ratti hoopt op zaterdag 25 juli a.s. haar
25-jarig bestaan te herdenken. De vereniging telt
momenteel ruim 170 leden.

Het jubilerende bestuur bestaat uit de volgende
personen: J. Lucassen, voorzitter; T. Lichtenberg,
sekretaris; H. Mombarg, penningmeester; H. Rut-
gers, afdeling zondag; broeder Canutus Schilder,
junioren en pupillen; H. van der Linden, zaterdag-
afdeling. Verder nog de heren J. Simmelink en
D. Klein Geltink, die echter naar elders zijn ver-
huisd.

Een feestkommissie is bezig geweest om deze dag
volledig te doen slagen. Het feestprogramma is
reeds voor enige weken geled«a gestart ondermeer
met een goed geslaagd pupSB- en juniorentoer-
nooi. Voor de senioren wordener seriewedstrijden
gespeeld op 15, 16; 22, 23 en 29,30 augustus.

Zaterdagmiddag 25 juli zal het jubilerende bestuur
een receptie houden van 3-^uir in zaal Schoen-
aker waar dan 's avonds e^Jfubileumfeestavond
voor alle leden en oud-leden van Ratti zal plaats-
vinden. Op deze receptie en feestavond zullen vele
Rattiainen en oud-Rattianen de gelegenheid krij-
gen om nog eens van gedachten te wisselen over
de afgelopen 25 jaar.

De geschiedenis van Ratti dateert reeds van voor
de tweede wereldoorlog. In de jaren 1930-1935
was de voetbalsport een geliefkoosde vrijetijdsbe-
steding op de Kranenburg. De oudere generaties
zullen zich nog goed kunnen herinneren hoe de
voetbalvereniging Volharding werd opgericht als
voorloper van Ratti. Deze club ging ter ziele en
bij het uitbreken van de oorlog was de Kranenburg
zonder voetbalclub. Maar na vijf jaar gedwongen
rust kwam er uit de gemeenschapszin van de Kra-
nenburgers een nieuwe club tot stand want een
groep jongeren had haar zinnen op de voetbalsport
gezet. De club kreeg aanvankelijk de naam van
Avanti maar deze moest worden gewijzigd daar er
al een club van die naam bestond. De bond gaf
toen de naam Ratti vrij.

De grote moeilijkheid in die tijd was waar men de
ballen, kleding en schoeisel vandaan moest halen
en zo kon het gebeuren dat voor de eerste officiële
wedstrijd via een relatie op afgedankte voetbal-
schoenen en shirts van de Engelsen was aangewe-
zen.
Na een half jaar telde de vereniging al 82 leden en
gioig het goed vooruit. Ratti startte in de 3e klas

GVB met 2 seniorenelftallen en na enige tijd ook
met 2 jeugdteams in de kompetitie. Na enkele ja-
ren speelde Ratti in de 2e klasse, waar men het
bijna 6 jaar volhield en steeds een behoorlijke plaats
op de ranglijst innam. Eenmaal werd het eerste
kampioen in deze klasse maar verloor de promo-
tiewedstrijd. In juni 1955 kon eindelijk de kroon
op het werk worden gezet en werd de Ie klas be-
reikt. De vreugde was groot toen men beide promo-
spannende en zenuwslopende wedstrijden tegen
tiewedstrijden won. In de Ie klas speelde Ratti
Pax, Ruurlo en andere clubs uit deze omgeving.

In de loop der jaren veranderde het beeld bij Ratti
nogal eens. Naast jaren van opgang was er tegen-
slag, wat zich uitte in bestuursmutaties enz. doch
de vereniging wist zich aJ^is uit deze impasses
te werken. Vers in het gi^ugen liggen nog bij
velen de fusieplannen met de v.v. Vorden voor
vijf jaar geleden. Er werden heel wat vergaderin-
gen aan gewijd, maar men wilde uiteindelijk als
zelfstandige vereniging verder gaan.

Voor een drietal jaren geleld nam Ratti het initia-
tief om naast de voetbalsport op zondag ook een
afdeling zaterdagvoetbal in het leven te roepen
en dat dit initiatief een goede keuze was blijkt wel
uit de ca 30 zaterdagvoetballers die met twee elf-
tallen in de kompetitie vertegenwoordigt zijn. Het
eerste elftal draait al enkele seizoenen in de top
van de 3e klas mee en het afgelopen seizoen miste
men maar net het kampioenschap, wat wel een be-
wijs vormt dat voetballen op zaterdag door velen
wordt geapricieerd.

Voorspoedig gaat het ook met de afdeling zondag-
voetbal van Ratti dat met 3 elftallen in de kompe-
titie uitkomt en waarvan het eerste vorig seizoen
weer het 2e klasserschap heroverde.
De jeugd draait momenteel goed wat door de pres-
taties tot uitdrukking werd gebracht want het B-
elftal behaalde in haar klasse het kampioenschap.
Ratti heeft bij haar 25-jarig bestaan nog enkele
wensen, waarvan de grootste ongetwijfeld is de
bouw van een nieuw kleedlokaal. Er is reeds een
aktie gaande maar men wil nu met inzet van alle
krachten dit zo spoedig mogelijk verwezenlijkt zien.

Na 25 jaar heeft Ratti bewezen dat zij voor Vor-
den en in het bijzonder voor de Kranenburg voor
de sport veel werk heeft verricht en lijdt geen twij-
fel of de bevolking zal dit werken van de vereni-
ging weten te waarderen door op de a.s. feestdag
van haar belangstelling blijk te geven.

Zang- en dansgroep uit Portugal
oogstte sukses
Maandagavond stond Vorden in het teken van de
Portugese folklore. Onder auspiciën van de plaat-
selijke VVV en de boerendansgroep De Knup-
duukskes verzorgde de Portugese dans- en zang-
groep Ramcho das Cantarinhas een optreden waar-
voor grote belangstelling bestond.

Nadat de dansgroepen, voorafgegaan door de mu-
ziekvereniging Sursum Corda en de drumband, een
rondgang door het dorp hadden gemaakt, waarbij
tevens een bezoek werd gebracht aan het bejaar-
dentehuis De Wehme, werd het gezelschap in het
Nutsgebouw verwelkomd door burgemeester A. E.
van Arkel, ditmaal in zijn funktie van voorzitter
van de VVV. De heer Van Arkel betoogde dat het
bezoek van de Portugezen aan Vorden gezien
moest worden als een tegenbezoek. In 1965 zijn de
Vordense Knupduukskes nl. in Portugal op be-
zoek geweest. Verder memoreerde de heer Van
Arkel het optreden van een Franse dansgroep, die
hier enkele jaren geleden op stelten danste.

Hierna kreeg de leider van de Portugese dans-
groep een herinnering aangeboden nl. een ets van
de acht kastelen van Vorden. De bedoeling van
de Portugese dansgroep was om de rijke historie
van hun land zo goed mogelijk weer te geven d.m.v.
zang en dans.

De heer Van de Wal, voorzitter van De Knup-
duukskes leidde de groep in. Omdat er zoveel be-
langstelling bestond voor deze avond werd de voor-

KOMT U OOK IN DE

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST ?

stelling verdeeld over het Nutsgebouw en de zaal
van 't Wapen van Vorden, waar de dansgroepen
om beurten optraden.

De uit 46 personen bestaande Portugese dansgroep
begon haar optreden met een hymne aan het vis-
sersplaatsje (hun woonplaats). De dames van de
groep presteerden het hierbij om met enorme krui-
ken (9 kg) op hun hoofd te dansen. De heren van
de groep dansten met zoveel vuur en elan dat het
een lust was voor het oog. De groep werd begeleid
door een eigen orkest. Bij de verschillende uitge-
voerde dansen werd veel gezongen.

Hierna kwam De Knupduukskes aan bod die in
een geheel andere stijl o.a. een boerenpolka, de ze-
vensprong, de windmolendans etc. brachten.
Na de pauze kwamen de Portugese dansers weer
op het toneel en brachten prachtige folkloristische
dansen, waarna tot slot het Portugese volkslied
werd gezongen. Al met al was het een fleurig
schouwspel waarvan de talrijke aanwezigen met
volle teugen hebben genoten.

Diplomazwemmen
Onder het toeziend oog van KNZB-official de
heer G. Aalbers uit Zutphen, werd in het zwembad
In de Dennen te Vorden diplomazwemmen gehou-
den. Ditmaal waren de A- en B-kandidaten aan
de beurt. Van de 31 A-^kandidaten slaagden er 30
en van de 18 B-kandidaten verlieten er 17 het wa-
ter met een diploma.

Nieuws van
de kerken
INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
Zondagavond 26 juli wordt er weer een Interker-
kelijke Jeugddienst gehouden, in de Herv. kerk.
In de dienst zal voorgaan de in Vorden welbeken-
de ds. J. J. van Zorge uit Birdaard-Reitsum (F.) .
Het onderwerp van de prediking is: ,,Of, weet jij
een ander?"

OPENLUCHTKERKDIENST IN DE
WILDENBORCH

Het is de bedoeling a.s. zondagmorgen 26 juli een
openluchtkerkdienst te houden in de bossen bij het
kasteel De Wildenborch. De in gang is bij het
grote ijzeren hek tegenover bakkerij Oplaat aan
de Wildborchseweg. Deze dienst, die om 10 uur
begint, is ook bestemd voor gasten en vakantie-
gangers. Muzikale medewerking verlenen de mu-
zikanten van Sursum Corda. Ds. J. C. Krajen-
brink Hervormd predikant te Vorden, hoopt deze
dienst te leiden. Bij minder gunstig weer wordt de
dienst gehouden in de kapel in de Wildenborch.

'OUW

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamer.komst in het nutsgeb
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

26 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de
Herv. kerk te Vorden om 19.00 u.

29 juli Hervormde Vrouwengroep Linde
l aug. Avondwandeling Oranjevereni-

ging Medler en omstreken
5 aug. Dansen in het Nutsgebouw

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

Ponykeuringen
Op de op 8 juli jl. te Apeldoorn gehouden keurin-
gen van het Nederlands New Forest Pony Stam-
boek werden de volgende prijzen door deelnemers
uit Vorden behaald.
Rubriek merrieveulens: Grote Veld's Jaenette van
mevrouw Stenger-Torringa 3e premie.
Rubriek hengstveulens: Venhorstink Forest Alex-
ander van J. T. van Dellen 2e premie.
Rubriek Twentemerriën kleine maat: Daisy van
W. H. Potman 2e premie.
Rubriek Twentemerriën grote maat: Esther van A.
J. Zweverink Ie premie.
Rubriek 3-jarige merrian met veulen grote maat:
Hazelder Flicka van J. T. W. Mokkink 3e premie.
Rubriek 6-1 O-jarige stermerriën met veulen grote
maat: Broomy Daffodil van J. T. van Dellen Ie
premie.

Voetbalprogramma

Het programma voor de v.v. Vorden:

In het kader van het oefenprogramma voor het
komende seizoen speelt Vorden I op zaterdagmid-
dag 22 augustus een oefenwedstrijd tegen Wilson
Meters uit Den Haag, een ploeg die uitkomt in
de afdeling Den Haag zaterdagvoetbal. Voorts
ligt het in de bedoeling dat Vorden op zondag 16
en 30 augustus eveneens vriendschappelijke wed-
strijden zal spelen. De tegenstanders zijn op dit
moment nog niet bekend.

Het tweede elftal van Vorden speelt zondag 23
augustus ter gelegenheid van het nederlaagtoernooi
van Klein Dochteren een wedstrijd tegen het eers-
te elftal van Klein Dochteren. Het derde en vierde
elftal van Vorden neemt deel aan het toernooi dat
Warnsveldse Boys op 16, 23 en 30 augustus orga-
niseert.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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



SUPERMARKT
PRESENTEERT

DIT IS GOEDKOOP !

17 ROLLETJES

vruchtensnoep
VOOR SLECHTS

Uttcte
GELDERSE SCHIJVEN

VLEESRIBJES

VARKENSLEVER

RUNDERLAPPEN

RIBSTUK

ONS BEKENDE

3 stuks

500 gram nu

500 gram

500 gram

500 gram

SOEPPAKKET

98
98
178

198
BOTERHAMWORST

BOERENMETWORST

TONGEWORST

HAMWORST

150 gram 49

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 89

ett
MALSE SPERCIEBONEN y2 kg 98

PRIMA KLEIAARDAPPELEN 2]/2 kg 98

PERZIKEN, heerlijk zoet 5 stuks 98

JONGE RODE KOOL per kilo 69

BANANEN per kilo 98

HEERLIJKE SINAASAPPELEN
12 voor 189

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

NESCAFE GOUDMERK 50 gram
NU MET 20 CENT KORTING

NESCAFE GOUDMERK 100 gram
NU MET 50 CENT KORTING

ITALIAANSE TOMATENPUREE
3 blikjes

Ons koekje van de week
VAN WELZEN van 95 voor

De kinderen zijn er dol op
CHOCO AS van 134 voor

ARDITA DAMESVERBAND 81
elk 2e pak

CHOCOLADEHAGEL
grote baal 800 gram slechts

GILDA ROLLEN SNOEP
diverse smaken 3 voor

FILTERZAKJES NO. 502
80 stuks voor

49
79
115
49

69
89

LITERFLES 1068 GRAM COLOMBO

Koffiemelk
VAN 159 VOOR

Green Spot

LIMONADE

zonder prik

van 82 voor

75

Herschi

GAZEUSSE

3 flessen

89

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Div. kleuren

Erdal schoen-
crème

nu 3 doosjes

voor

99

Ovaal blik

haring in to-

matensaus

nu

89

LITERFLES

Frambozen bessenwijn 395
MET JENEVER ^^ W ^^

Hl l FLES JUS D'ORANGÉÉGRATIS

Div. smaken

Teo pudding-

saus

2 flesjes

109

Unox

groentesoep

102

elk 2e blik

29

Mellona

Vecht-Bij

honing

nu per pot

99

VLIDO

spuitbus

insecticide

deze week

per bus

225

Heerlijke witte

VRUCHTEN-
WIJN

per fles

198

P.C.D.

Roodmerk koffie
500 GRAM VAN 398 VOOR

v. d. Pijl

APPELMOES

2 potten

voor slechts

89

Heerlijke

PINDA-
ROTS J ES

200 gram

79

Witte en

bruine

IJSCUPS

200 gram

89

Lydia

HAARLAK

van 298 voor

198

Div. smaken

ALSA

IJSMIX

van 85 voor

69

LITERPOT

Augurken
NU SLECHTS VOOR



Dankbaar en blij geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

Filibertus lakob
FILIBERT

Hans Kraxner
Ans Kraxner-

Pardijs
Vorden, 21 juli 1970
H. K. van Gelreweg 7

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, ont-
vangen bij ons 40-jarig
huwelijk, betuigen wij,
mede namens onze kin-
deren, onze welgemeende
dank.

H. Lijftogt
H. G. Lijftogt-

Smeenk
Vorden, juli 1970

Voor de belangstelling
en medeleven, ondervon-
den bij het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Gerritje \Ventink-
Teunissen

betuigen wij onze harte-
lijke dank.

Fam. Wentink
Vorden, juli 1970
Bergkappeweg 6

AFWEZIG
N. J. EDENS
tandarts

van woensdag 29 ju-
li tot en met maan-
dag 17 augustus

Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. v. Dijke
Hengelo Gld.
spreekuur dagelijks van
9-10 uur behalve zater-
dag, telefoon 05753-1370

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondag 26 juli om
19.00 uur in de
H er v. kerk, Vorden

Te koop: Grote partij
preiplanten. H. Broyl
Rietgerweg 2 Warken

Te koop ten gevolge cen-
trale antennesysteem een
tv-antenne met Ned. I, II
Duitsland I, II, zeer bil-
lijk. Nieuwstad 44 n
Vorden

Te koop: Z.g.ë.n. Pel-
grim bijzetkachel.
Het Hoge 38 Vorden

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondag 26 juli om
19.00 uur in de
Herv. kerk, Vorden

VOORAL UW

«trftt
^V l* i eniyfiKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Nieuwe eet-
aardappelen. D. Pardijs,
Kranenburg tel. 6712

Te koop: 7,20 ha rogge,
briefjes inleveren voor
zaterdagavond 8 uur bij
A. J. Wentink Linde

Te koop: Oliehaard met
tank en zgn. huishoud-
kachel. H. Radstake,
Overweg 5, Vorden

Te koop: Biggen.
Joh. Wesselink Kranen-
burg

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

zondag 26 juli om
19.00 uur in de
Herv. kerk, Vorden

Te koop: NL biggen-
boekzeug, uitgeteld 27
juli, moeder sterzeug.
G. B. Lebbink, Eikenlaan
27 Vorden telefoon 6739

Te koop: Ged. v. inboe-
del. Maandag 27 juli van
14.00-16.00 uur. Mejuf-
frouw L. J. Oosterveen,
Ruurloseweg 15 Vorden

Te koop: 2 jonge Oost-
Indische duiven bij Jaap-
je en Henk Kettelerij
Het Hoge 35

Te koop: Windsor eet-
hoek zo goed als nieuw.
Vordenseweg 17 Henge-
lo Gld.
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25 jaar voetbal Kranenburg-Vorden

SPORTVERENIGING RATTI 1945-1970 {

De jubileumkommissie heeft de eer u -
namens het bestuur .. ter gelegenheid
van dit jubileum uit te nodigen op de l \
receptie, welke zal worden gehouden in
de zaal van café-restaurant Schoenaker
te Kranenburg-Vorden op zaterdagmid-
dag 25 jul i a.s. van 15.00 tot 17.00 uur. |

Jubileumkommissie
s.v. Ratti

Kranenburg-Vorden, juli 1970

^

Profiteert tot en met a.s.

zaterdag 25 juli van onze

Koopjes in alle

afdelingen

RAADHUISSTR.. VORDEN

AART BRINKMAN
en
ANNIE VREMAN

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op donderdag 30
juli a.s. om 13.30 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den in de kapel „Het Spijk" Zutphense-
weg 202 te Eefde om 14.30 uur.

Eefde, Kapperallee 51
Vorden, Peggenhofweg l
juli 1970

Toekomstig adres: Damlaar 6, Eefde.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.30-
18.30 uur in De Uitrusting, Kapperallee
Eefde.

-

::
•

ORANJEVERENIGING
MEDLER E.O.

Organiseert zaterdagavond
l augustus een

AVONDWANDELING
in het Medler

Inschrijving om 20.00 uur in café-restaurant
't Wapen van 't Medler fa gebr. Eykelkamp

VOOR DEELNEMERS
GEZELLIG DANSJE NA DE
WANDELING

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

V/apen- en sport handel

Mattens
sleede >it"

Zutphenseweg - Vorden

VVV VORDEN
Elke maandagavond

Avondwandeling onder leiding.
In juli vertrek 7.30; in augustus 7 uur

Elke woensdagmiddag

Achtkastelentocht per rijwiel, onder
leiding. Vertrek 1.30 uur

Donderdag 23 juli

Braderie in de Dorpsstraat

Donderdag 30 juli

Pannekoeken eten bij boerderij

f 't Sehimmel; optreden van de folklo-
ristische dansgroep De Knupduukskes,
tevens een boerenkapel- Aanvang 8 u.

Komt allen, het wordt gezellig

Vrijdag 24 juli wordt onze geheel ver-
bouwde en gemoderniseerde zaak

Bij aankoop van
1 goudvis a 60 et

ELKE TWEEDE
GOUDVIS VOOR
30 CENT

Op alle hengels
de komende
week
5% KORTING

heropend
Profiteer nu
Bij aankoop van 3 grote blikken
Kittekat a 99 cent
HET VIERDE BLIK VOOR 24 CENT

Bij aankoop van 3 grote blikken
Ghappi a 98 cenf
HET VIERDE BLIK VOOR 23 GENT

Deze aanbiedingen gelden tot en
met zaterdag 1 augustus

Zie voor andere reklame-artikelen onze etalage !
U mag geheel vrijblijvend onze kollektie bezich-
tigen.

DONDERDAG 23 JULI GESLOTEN

KLUVERS'
voeder en vissport Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 1318

2 blikken appelmoes van 138 voor 98

500 GRAM HAGELSLAG PUUR 139

2 ROLLEN SPAR BESCHUIT van 78 voor 69

l POTJE AUGURKEN 69

l doos Spar theezakjes van 89 voor 65

12 SINAASAPPELS 149

l PAK SPAR THEE van 81 voor 59

l LITERSFLES KOFFIEMELK 759

3 PAKJES SPAR MARGARINE van 132 voor 119

150 GRAM BOERENMETWORST . 99

Haantje 900 gram van 325 voor 289

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP,

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Attractie
Markt Vorden

Kom op 24, 31 juli en 7 aug.
a.s. een bezoek brengen aan
de markt te Vorden en u
ontvangt

gratis bonnen
te besteden op de markt.
Goedkoop en veilig kopen

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij

drukkedMfeevers
Mr

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404



In november openen wij.... ?
DOE-HET-ZELVERS

De hele bouwvakvakantie is onze
winkel

OPEN
gaarne tot uw dienst

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Meester Schilder

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Ruime parkeergelegenheid

Adidas
sportschoenen

VOOR TENNIS

VOETBAL EN GYMNASTIEK

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wij gunnen on/e cliënten een rustige
vakantie.

Dus gun ons ook een rustige
vakantie van

27 juli tot 8 augustus
Maar 8 augustus staan wij weer
geheel tot uw dienst

WASSERIJ BRANDENBARG
Vorden

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 §r. haas-, rib- en
schouderkarbon. 375

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

500 gr. speklappen 190

500 gr. vet spek 70

200 gr. boterhamworst 80

100 gr. tongeworst 70

Adverteren doet verkopen

Begrafenisdienst Herv Diakonie

Begrafenisondern. A dé Jonge

Wegens vakantie wordt u ver-
zocht van 25 juli tot 10 augustus
voor sterfgevallen en bestellen
van de lijkauto zich te wenden:

Telefonisch Zutphen 05750-2931

Mondeling J. Papperse Smidsstraat 13
Vorden

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in
'Contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

Een vakantie, waarbij u niets vergeten moet om mee te nemen
Een camera of spiritusbrander, alles hoort erb'j.

Wecst echter voorzichtig . .
vooral in het verkeer!

Anders kon uw vakantie wel eens vervelend aflopen.

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

Zondag 26 juli om 19.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden

Voorganger:
Ds. .1. .1. van Zorge uit Birdaard

Thema:
01% WEET JIJ EEN ANDER ^

BEKENDMAKING
Zaterdag 8 augustus is het diepe
bad van het zwembad In de Den-
nen te Vorden

GESLOTEN
van 9.00 tot 13.00 uur.
Dit in verband met wedstrijden

Nog 3 dagen kunt u
profiteren van onze

GRANDIOZE

Opnieuw diverse verlaagde prijzen

EIKEN SALONKASTEN

200 breed met luifel en bar

BANKSTELLEN

SALONTAFELS met chroompoot

nu 598,00

vanaf 398,00

vanaf 98-00

Zie diverse koopjes in de panden
Zutphenseweg 14 en Zutphenseweg 16
en showroom

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZIE ONZE AFDELINC TEXTIEL
MET ONGEKENDE KOOPJES

Te koop:Eetaardappelen
bij G. J. Steenblik
Nieuwenhuisweg 4 Del-
den telefoon 05753-1770

Wegens verbouwing te
koop: Betonnen schuur
6 x 4 m met met béton-
tegels en betonrandjes.
Te bevragen Fa G. Bar-
geman aannemer Vorden

Te koop: Jonge hondjes.
H. Pelgrum, Lindeseweg
l Vorden tel. 6686

Te koop: Tosmos brom-
fiets. M. Jansen Burg.
Galléestraat 42 tel. 1451

Te koop: In prima staat
verkerende Mercedes
J90 D (diesel) bouwjaar
1964. Tel. 05752-1241
,na 18.00 uur 1278

Wie is zijn Oost-Ind.
duif kwijt? Gaarne met
spoed af te halen Nieuw-
stad 12 Vorden

De laatste opruimingsparen
gaan voor een krats weg

Profiteer nu

t/m zaterdag nog 10% korting

Wullink's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden



Donderdag 23 juli 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 16

In onze afdeling winkel hebben
wij plaats voor een

LEERLING VERKOOPSTER
Inliehtingen dagelijks aan de xaak
of telefonisch 05752-1546

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

In verband met de vele belang-
stelling voor de kermisvermake-
1 ij k h ede n zal ook

a.s. donderdag de kermis
in Vorden geopend zijn

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Denkt u aan metselen of
timmeren,
nieuwbouw of verbouw ?

Wij leveren alle materialen
zoals bv.:

hardboard - zachtboard
spaanplaat (tijdelijk extra
voordelig)
planken - balken - latten
golfplaten - cement enz.

Alles uit eigen voorraad leverbaar,
ongekend lage prijzen.

Komt geheel vrijblijvend kijken, het
verplieht u tot niets- Wij laten u graag
alles /ien.

OOK TIJDENS DE
BOUWVAKVAKANTIE
ZIJN WIJ OPEN

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Keurslager
M. G. Jansen
Biedt u deze week:

Woensdag

500 gr. gehakt 2,25

Vrijdag

500 gr. verse worst 2,75

Donderdag, vrijdag, zaterdag
500 gr. speklapjes 1,98
500 gr. iets doorregen

rundvle» 3,40
150 gr. pekelvlffs 0,98
150 gr. boterhamw. 0,75
250 gr. leverworst 0,88
250 gr. kookwocst 0,98

1ÏT KEURSLAGER
'n goeie vinger

A.S. ZONDAG 26 JULI

dansen
met medewerking van

THE EVENING STARS
MET ZANG VAN ANS EN
SINKA

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Adverteren
doet

verkopen

\\ c'ijcns teleurstelling

MEISJE
voor de huishouding
5-daagse werkweek

SLAGERIJ VLOCMAN
Nieuwstad 14 - Vorden

Wij gaan met vakantie
VAN 26 JULI TOT EN MET
l AUGUSTUS

SMEDERIJ HENK VAK ARK
Bun». Galléestraat

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

ZOMERAANBIEDINCEN

beeld en geluid
DRAAGBARE RADIO
„Philips" met FM van 219,-—
nu 179,—

DRAAGBARE RADIO
met FM van 199— nu 759,—

BATTERIJRADIO'S
vanaf 44,95

PLATENSPELER
„Stereo" met twee boxen 795,—

PLATENSPELER
„Philips" voor batterij en
lichtnet 139 —

PLATENSPELER
„Telefunken" 129,—

GRAMMOFOON
LANGSPEELPLATEN
„Stereo" vanaf 4,95

BANDRECORDER
„Telefunken" 4 sporen
kompleet met mikrofoon en
opnameband 345,—

TELEVISIE
grootbeeld tv momentinstelling
met inruil 499,—

KOM HET ZIEN EN HOREN BIJ

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Badmeester
Jan Verstoep
is met hart
en ziel aan de
zwemsport
verknocht

Op de foto een van de kandidaten
voor het afleggen van een

zwemproef

Toen Jan Verstoep in 1960 naar Vorden kwam
om hier de benoeming van badmeester te aanvaar-
den in het zwembad In de Dennen, kon hij nau-
welijks bevroeden dat er thans (10 jaar later) 3250
personen onder zijn leiding een zwemdiploma zou-
den behalen.
,,In feite heb ik er meer opgeleid maar niet ieder-
een, ik denk hier speciaal aan de ouderen, legt
een zwemproef af. Deze zomer hoop ik tot 3500 te
komen" aldus een enthousiaste badmeester Ver-
stoep.

Hoe verklaart u het dat er juist in Vorden zoveel
jongelui zwemexamens afleggen, vroegen wij hem.
„Het grootste geheim is volgens mij, dat het voor
de kinderen een enorme sti^fcLans is dat men om
de 2-3 weken in de gelegeniwRi is een zwemdiplo-
ma te behalen. Het oefenen heeft men er dan graag
voor over. Wanneer er maar één of twee keer in
het seizoen diplomazwemmen wordt gehouden, dan
moeten de kinderen veel te lang wachten. De ani-
mo verdwijnt. Het gevaar h^taat bovendien dat,
vanwege het grote aantal ka^Fdaten, dan de aan-
dacht van de badmeester verslapt."

,,Ieder jaar treft men onder de namen der ge-
slaagde jongelui aan uit het westen van het land.
Ouders met vakantie in Vorden laten kinderen
dikwijls iedere dag oefenen zodat aan het eind
van de vakantie met een zwemdiploma huiswaarts
kan worden gegaan. De mooiste leeftijd voor een
kind om met zwemmen te beginnen is, wanneer het
kind het laatste jaar op de kleuterschool zit. Het
eerste jaar kunnen we het kind dan leren zwemmen
en het jaar daarop kan er diploma worden gezwom-
men."

,,Het diploma A vind ik zeer belangrijk", aldus
praat Jan Verstoep enthousiast verder. ,,Het maakt
niet zoveel uit of de armslag of beenslag niet he-
lemaal volgens de regelen der kunst gaat. Het
gaat er hoofdzakelijk om dat het kind de „banen"
zwemt, met andere woorden dat het het laatste
stukje angst leert overwinnen. Het kind krijgt dan
zelfvertrouwen en denkt bij zichzelf: ,,badmeester
ik heb u niet meer nodig, ik kan het alleen wel".

Kijk daar gaat het mij om. Na het behalen van het
diploma A komt, wanneer het kind doorgaat met
zwemmen, de juiste arm. en-of beenslag vanzelf."
„Het aantal kinderen dat in Vorden in het bezit
is van een zwemdiploma, nadat men de lagere
school de rug toekeert, is zeer groot. Ik schat dat
ca 96 pet kan zwemmen", aldus de badmeester.
„Het onderwijzend personeel van de lagere scho-
len is gelukkig ook zelf enthousiast. Wekelijks
hebben de verschillende scholen, vanaf de 3e of 4e
klas schoolzwemmen. Wat ik zeer prettig vind, is
dat er bij het diplomazwemmen hier in Vorden al-
tijd veel ouders aanwezig zijn. Dat geeft je ergens
wel voldoening wanneer je weet dat er belangstel-
ling voor je werk is."

's Morgens om zes uur treft men badmeester Ver-
stoep al in het zwembad aan, terwijl men hem 's a-
vonds om half negen nog kan vinden. Gezien de
enorme bezoekersaantallen wordt hij de laatste 2
jaar geassisteerd door Truus Oonk. Inmiddels zijn
de plannen een huis voor de badmeester naast het
zwembad, werkelijkheid geworden. Binnenkort zal

met de bouw worden begonnen. Het huis komt te
staan tussen het zwembad en het Gemeentelijk
Sportpark. Vanzelfsprekend is badmeester Ver-
stoep hier zeer mee in zijn sas.
Naast zijn funkt ie als badmeester offert de heer
Verstoep veel vrije tijd op voor de zwem- en po-
loclub Vorden '64.

„Toen ik pas in Vorden kwam, blies de toenmalige
zwemvereniging VZV zijn laatste adem uit. In
december 1964 richtte ik de zwem- en poloclub
Vorden op. Er werd gestart met 20 leden. In 1965
werd voor het eerst in kompetitieverband water-
polo gespeeld met een dames- en een herenteam.
Thans in 1970 speelt de vereniging met 2 heren-
teams l dames- en twee aspiranten (jongens en
meisjes). Het ziet er naar uit dat volgend jaar met
7 ploegen zal worden uitgekomen."

„Hoe ik de waterpolosport zie? Wel, door de polo-
sport krijg je een enorm inkasseringsvermogen. Je
leert het accepteren van een nederlaag. In je la-
tere leven heb je daar enorm plezier van. Boven-
dien is de polosport een gezonde sport. De longen,
spieren kortom je hele bloedsomloop komt tot ont-
wikkeling. De polosport is een keiharde sport waar-
bij praktisch nooit ongelukken voorkomen. Een en-
kele keer een vinger uit de kom, maar wat zegt dat
nu! Een massasport zal het waterpolo nooit wor-
den, de training is moeilijker en de reaktie van de
spelers moet ook dikwijls groter zijn dan bij an-
dere sporten."

Over zijn eigen „Vorden" kan badmeester Ver-
stoep uren vertellen. ,,Sinds we hier een verwarmd
bad hebben, zijn de prestaties in Vorden aanzien-
lijk beter geworden. We draaien lekker, al hebben
we natuurlijk wel een achterstand vergeleken bij
ploegen die ook in de winter kunnen trainen. Dit
schept bij ons naast de financiële problemen ook
vervoersproblemen. Kijk ik 'naar een plaats als
Zutphen, waar slechts één vereniging is en waar
wij nauwelijks voor onder behoeven te doen, dan
vind ik dat we het lang niet gek doen in Vorden.

Wanneer we het geluk hebben om in Vorden in
de nabije toekomst een binnenbad te krijgen, dan
verwacht ik dat de polosport hier een enorme op-
ganp zal maken. Talent is er genoeg, maar dat
komt helaas in de winter niet tot ontwikkeling. Dol-
graag zou ik zien dat we nog meer jeugdleden krij-
gen zo in de leeftijd vanaf 8 jaar."
Overigens heeft Jan Verstoep zijn sporen in de
waterpolosport ruimschoots verdiend. Niet minder
dan 25 jaar heeft hij aktief gespeeld in de Naar-
dense zwemclub De Vest, waarvan vele jaren in
de 2e klas KNZB. Voor deze vereniging scoorde
hij in die 25 jaar zo'n 2000 doelpunten. Een aksep-
tabel aantal. Dat hij uit het goede hout was ge-
sneden, bleek wel uit het feit dat hij toentertijd
vele malen werd gekozen in het Gooise, Utrechtse
en het distriktszevental. Ook in Vorden speelt hij
nog regelmatig zijn partijtje mee, wel een bewijs
dat ook bij hem het bloed nu eenmaal kruipt waar
het niet gaan kan.

Voor de zwemsport in Vorden is het te hopen dat
de markante figuur van badmeester Verstoep nog
vele jaren in en rondom het zwembassin aanwezig
zal zijn.

Kom heden woensdag en donderdag
naar de gezellige kermis

van Vorden!



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gr. runderlappen

500 gr. riblappen

500 gr. varkenslappen

500 gr. verse worst

Voor de boterham

150 gr. ham
150 gr. boeren metworst

150 gr. pekel vlees
150 gr. boterhamworst

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

0,98
0,93

0,93
0,68

HOEFIJZER

iry

SIMCA
SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 SIMCA 1501

A u t om o b i el bedrij f

A. G. Tragter
Kutphenseweg 95 _ Vorden _ Telefoon 1256

| SIMCA

81

Peugeot bromfietsen
Vraag vrijblijvend prijs en

demonstratie

Rijwielbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG 95 - VORDEN

Nu nog
koopjes halen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

in onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter f 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop:
BOERENKOOL-,
BLOEMKOOL-,
SELDERIE- EN
ANDIJVIEPLAN-
TEN

Klein Geltink, Klein Gar-
mel Vorden

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

KEUKENS
uit voorraad leverbaar
lengten 100, 120, 150,
165, 180, 200, 220 cm.
Alles zeer laag in prijs
Brengt een bezoek.
Het verplicht u tot
niets.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 05752-H86

Ook tijdens de bouw-
vakvakantie zij,n we
open

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Te koop: Ectaardappelen
Eigenheimers. Joh. \Ves-
selink Kranenburg

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Te koop: Ca 7,05 ha rog-
ge; ca 1,20 ha tarwe; ca
2,60 ha gerst. Briefjes in-
gewacht voor of op 27
juli bij J. W. Wolters,
Heidepolweg 2, Vorden

Te koop: Roodbont
vaarskalf 10 weken oud
en 8 kalverboxen.
A. J. Denkers Geesink-
weg 3, Warnsveld tele-
foon 05750-2467

Te koop: Enkele gebruik-
te damesbromfietsen en
kindcrrij wielen.
Rijwielbedrijf Tragter
Zutphenseweg 95 Vor-
den

Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Vakantie
Heerlijke ogenblikken, vastgelegd op onderstaande fotoserie, geven

u een beeld van het leven van alle dag in het mysterieuze oosten

Op weg naar
vreemde oorden

Pitoreske straatjes
mysterie

Handwerk,
al eeuwen lang

Gestadig groeit
het kleed


