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De banke
Sinds een paar wekke is de gemeenschap een nuttig
dink rieker ewodden. Mensen die d'r langes kwammen
kekken opzied en vroggen of zie daor ok gebruuk van
mochten maken. Ja, natuurlek mocht dat! Et is maor
een doodgewone zittebanke maor hie steet daor zoo
mooi onder de beume - dat was lestens met die hette
een uutkomst. Et mooiste was da'w d'r gien cent veur
hebt hoeven te geven. En de veurige eigenaar kosten e
ok al zoowat niks. Hie was - jaoren eleen - an 't brand-
holt zagen ewes, en had een paar stukken holt anpart
ehollen - daor zaog e nog een banke inzitten. Effen uut-
zagen - de boel in mekare spiekeren - en hie hef d'r
joren een banke an ehad. Nou ging e verhuuzen, ik
was d'r toevallig net. Ik zegge: „wat doe'j met die ban-
ke?" „At e ouw past dan nemt um maor met, anders
geet e toch bi'j et brandholt!" Dat was an gien doove-
mans oorne ezeg, en veur de tweede keer wodden dan
holt veur et vuur wegeslept.

Een jonge keerl die ik had evraogd um de bakfietse
brach um netjes op de plaatse waor ik em graag heb-
ben wolle. En daor kan e nog jaoren staon - et holt
is nog zoo hard as iezer. Tot plezier van de wandelaars,
die ok wel es graag in de schemme zit. En zoo he'w
daor met mekare ongemarkt een stuksken „welzijns-
beleid" eleverd zonder da'w bi'j de gemeente of bi'j een
andere instantie an de belle hoeven te trekken. Mis-
schien bu'w nog een betjen olderwets aneleg, veur ons
gevuul mossen de mensen zi'k dat bellen een betjen
afwennen en eers probeern wat ze zelf konnen. Wi'j
hadden ok wel kunnen gaon schrieven dat et een schan-
daal was dat de wandelaars met die hette gien blieven-
de plaatse konnen vinnen umdat haos alle banken in
de zonne staot. Maor ik zol liever zeggen: , mensen,
slaot gien goie banken kapot - zet ze liever op een
pleksken waor a'j d'r een ander een diens met doet.
Nou mo'k nog zien da'k de jonges van de gemeente
zoowied kriege dat ze die banke van de winter opbergt
en een betjen opverft. Ik kan d'r zelf nergens met hen.
't Zal allemaole wel niet volgens de veurschriften we-
zen, maor ik denke an de weurde van de veurige Bör-
gemeister van Utrecht: ,,Wij moeten niet steeds vragen
wat mag, maar wat kan!" Een verstandig woord, bi'j
zo'n man vuul ik mien in goed gezelschap . . .

De banke hef ok al diens edaon as moppenbanke - de
buurman wis em. Twee keerls zatten bi'j mekare - d'n
eenen dee niks as kèwen. „Wat kèw i'j toch?" vroeg
d'n andren. „Ik kèwe op appelkeurne" zei de kèwert,
„daor krie'j verstand van". ,Doe d'r mien ok wat met
a'j mien tenminste niet veur de gek holt". „Ik hebbe d'r
niet zoovölle, veur een dubbeltjen 't stuk za'k d'r ouw
vieftiene doen - probeert ze maor es". D'n andren kè-
wen ok een peusken op zien keurne. „Nou hei'j mien
nog te grazen, as ik veur dat geld appels had ekoch
had ik volle meer keurne ehad!" „Zie'j wel da'k ouw
niet veur de gek holle dat verstand ha'j veur een paar
minuten nog neet - dat zat in die appelkeurne!" . . .
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Oranje/eest
Medlertol op 18, 19 en 20 augustus
Het komende weekend staat Medler in het teken van
de Oranjefeesten. Er wordt niet minder dan drie dagen
feest gevierd door de buurtbewoners en velen uit de
nabij gelegen plaatsen. De f eestkommissie heeft een
bijzonder aktueel programma in elkaar gezet.
Op vrijdag 18 augustus een zullen een keur van televi-
sie- en radio-artiesten optreden in de grote feestsalon.
Onder meer de bekende zangeres Imca Marina, de jeug-
dige trompetist Marty, het mondaccordeon-trio The
Reillysons, het accordeon-duo De Fratelli's, Frans Vro-
lijk als konferencier en vele anderen.

De zaterdag wordt altijd vrijgehouden voor het eigen,
lijke feest. Reeds in de morgenuren zal het traditionele
vogelschieten beginnen. De koning van 1971 zal het
eerste schot lossen. 'sMiddags komen de andere volks-
spelen aan bod en de dag wordt besloten met een groot
bal met muziek van de Woodpeckers.
Speciaal voor de jeugd heeft men zondagmiddag 20
augustus beslag kunnen leggen op een van Nederlands
populairste zanggroepen: Livin' Blues.

Jaarvergadering s.v. Ratti in het
teken v. d. nieuwe akkomodatie

Maandag jl. kwamen de leden van de SV Ratti voor
de jaarlijkse ledenvergaderirg bijeen in zaal Schoen-
aker waar voorzitter W. Lichtenberg hen verwelkomde
en er op wees dat deze vergadering in het teken zou
staan van de bijna voltooide nieuwe akkomodatie.
Na de goedkeuring van de notulen van de vorige leden-
vergadering alsmede die van de buitengewone ledenver-
gadering om te komen tot een nieuwe akkomodatie met
een nieuwe kleedgelegenheid, ging sekretaris B. Klein
Gunnewiek verder met het vermelden van de aktivitei-
ten en resultaten van het afgelopen seizoen. Voor wat
de afdeling zaterdag betreft was het een suksesvol jaar
Het eerste elftal werd nl. kampioen van de 3e klas GVB
en zal nu haar krachten meten met clubs uit de 2e klas.
Het tweede elftal eindigde in de onderste helft van de
ranglijst in de 3e klas.

De afdeling zondag kwam uit met drie elftallen resp.
in de 2e en 4e klas GVB waarbij de elftallen niet tot
buitensporige prestaties kwamen maar zij zich ruim-
schoots in hun klassen voor de a.s. kompetitie kontinu-
eerden.
De afdeling jeugd kwam met 3 elftallen uit in resp. de
A-, B- en C-klasse en tevens met 2 pupillenelftallen
welke in een buurtkompetitie uitkwamen.
De sekretaris bracht tevens dank voor de verzorging
van de velden (het maaien geschiedt thans door ge-
meentewerken) de thee tijdens de wedstrijden, het ver-
kopen van entreebewijzen, het wassen van de reserve-
shirts enz. Een speciale plaats kreeg de toto-kommissie
in het verslag van de sekretaris. Onder leiding van de
heer B. Lichtenberg zijn zij er in geslaagd om het to-
tobedrag te verhogen met ƒ 836,— en te brengen op
ƒ 2942,—. Deze mededeling ontlokte de aanwezige leden
een spontaan applaus wat dan ook zeker op zijn plaats
is gezien dit prachtige resultaat. De sekretaris besloot
zijn verslag met de wens dat de prestaties van de elf-
tallen in dezelfde lijn zullen stijgen als dat de vereniging
zich thans in zijn geheel naar buiten uit manifesteert.
Hierna bracht penningmeester H. Helmink het finan.
cieel verslag van de verenigin°^over het afgelopen
boekjaar. Na het voorlezen van^B ontvangsten en uit-
gaven, waarbij dit keer grote bedragen gemoeid waren
in verband met de nieuwe akkomodatie, bleek er een
ruim batig saldo te zijn. De heer Lichtenberg sprak
zijn waardering uit voor het gevoerde financiële beleid
van de penningmeester en vroegte leden het bestuurs-
voorstel ter goedkeuring van hec^^-slag te aanvaarden.
Nadat een goedkeurend rapport van de kaskommissie
t.w. de heren Bos en Mombarg was voorgelezen, ging
de vergadering hiermee akkoord.

Voorzitter Lichtenberg bracht dank aan de samen-
stellers van de verslagen alsmede aan de kaskommissie.
Als nieuw lid van de kaskommissie werd benoemd de
heer G. Tolkamp. Bij de bestuursverkiezing waren af-
tredend van de afdeling zondag de heer R. Heuvelink en
van de afdeling zaterdag H. v.d. Linden, beide her-
kiesbaar. Doordat er geen tegenkandidaten waren bin-

nengekomen werden beide heren voor een nieuwe zit-
tingsperiode van drie jaar benoemd. De voorzitter dank-
te de beide heren voor de aanvaarding van deze nieuwe
periode omdat dit volgens hem de groei en de stabiliteit
van bestuur en vereniging ten goede komt vooral ook
met betrekking tot de realisering van de plannen.
Hierna ging voorzitter Lichtenberg dieper in op de
bijna voltooide nieuwe akkomodatie. Het eerste veld
is inmiddels uitgezet en van lijnen en doelen voorzien.
De aanplant om het eerste veld is ook aangebracht en
naar voldoening van Staatsbosbeheer onderhouden. Wat
het tweede nieuwe veld betreft, deze zal pas het vol-
gend jaar bespeelbaar zijn. Het ligt in de bedoeling hier
een beplanting aan te brengen van naaldhout. Het oude
veld zal nog zolang dienst doen tot het tweede be-
speelbaar zal zijn. Hierna zal het worden verkleind en
zal de bestaande verlichting er omheen worden ge-
plaatst zodat een ideale trainingsmogelijkheid aanwezig
is. Een en ander komt dan overeen met wat de Vereni-
ging voor Nederlandse Gemeenten in haar rapport over
de SV Ratti heeft geadviseerd.

De bouw van het 4-kleedkamerkomplex nadert haar
eindfase. De heer Lichtenberg deelde mede dat de des-
tijds gemaakte begroting van het gehele komplex niet
is overschreden en dat alles zoals het er nu staat is
betaald zodat de vereniging nog steeds geen schulden
hoeft te maken. Dat dit kon gebeuren is niet alleen
te danken aan een goed bestuursbeleid maar tevens
aan de inzet van een groep leden welke de bouw van
deze prachtige kleedkamer hebben gerealiseerd. De
voorzitter memoreerde de nog te verrichten werkzaam-
heden en hoopte dat met deze groep mensen de kleed-
kamers spoedig klaar zouden zijn. Hij bracht hen vast
dank voor hun onontbeerlijke medewerking welke zij
pro deo hebben verricht, maar zegde hun toe dat hij
zulke opoffering graag beloond zag en dat daartoe op
een nog vast te stellen datum de gelegenheid zal worden
gegeven om deze groep met hun dames door de vereni-
ging in het zonnetje worden gezet.

De opening van de nieuwe a^Jmodatie is gepland op
zaterdag 26 augustus. Hierbij zullen 's middags de offi-
ciële instanties en anderen worden uitgenodigd, waarna
zij 'in optocht vanaf café Schoenaker naar de nieuwe
akkomodatie zullen gaan waar de officiële opening
plaatsvindt. Hierna is er een jraeptie in zaal Schoen-
aker, waarna er een wedstrijd^Pïpeeld zal worden tus-
sen de veteranen en oud-leden van Ratti. 's Avonds zal
er voor de leden en genodigden een balavond worden
gegeven in zaal Schoenaker onder leiding van de Wood-
peckers.
De rondvraag leverde geen onoverkomelijke bezwaren
op, zodat voorzitter Lichtenberg aan het slot van de
vergadering de elftallen en hun leiders alsmede de ver.
schillende kommissies veel sukses toewenste in de
nieuwe kompetitie en hen hoopte terug te zien bij de
opening van het de nieuwe akkomodatie waarna hij de-
ze voor de SV Ratti belangrijke vergadering sloot.

Tien jaar "NEDAC*
Het 10-jarig bestaan dat de Nedac NV zaterdag jl.
vierde, trok in Vorden heel wat bekijks. Het begon alle-
maal zaterdagochtend toen de genodigden bij het cen-
traal magazijn bijeen kwamen.
Met de plaatselijke muziekvereniging Sursum Corda
met drumband voorop begaf zich een lange optocht
in de richting van het Gemeentelijk Sportpark. Hier
maakten de twee voetbalelftallen t.w. de Sorbo-binnen-
dienst en de Sorbo-buitendienst zich gereed voor het
spelen van een voetbalwedstrijd onder leiding van
scheidsrechter De Boer. In een doelpuntrijk festijn won
de binnendienst uiteindelijk met 8—4.

In de pauze van deze voetbalwedstrijd was er voor de
jeugd van Vorden een ballonnenwedstrijd. De kinderen
waren in grote getale naar het voetbalveld gekomen
want er gingen plm. 500 ballonnen de lucht in. De hoofd-
prijs van deze ballonnenwedstrijd is een prachtige jon-
gens- of meisjesfiets. Voorts konden de Vordenaren te-
gen inlevering van een bon een prachtig pakketje Sor-
bo-huishoudprodukten in ontvangst nemen. Dit pakket
vertegenwoordigde een waarde van plm. 5,50.

Na de voetbalwedstrijd ging het gezelschap terug naar
het centraal magazijn waar de lunch gereed stond. Hier
werd door de direkteur van de Nedac NV, J. H. de Jong
aan alle spelers van de winnende ploeg een boeket an-
jers overhandigd. Onder de vrolijke tonen van het mu-
ziekkorps Concordia met drumband begaf men zich
hierna naar de villa van de familie De Jong waar in de
direktietuin een receptie werd gehouden dat een infor-
meel karakter droeg. Velen waren aanwezig om het
echtpaar De Jong de hand te drukken. Het gemeente-
bestuur van Vorden was aanwezig, de plaatselijke mid-
denstand etc. Ook was de pers ruimschoots vertegen-
woordigd o.a. gaven verschillende hoofdredakteuren
van grote landelijke dagbladen alsmede Frits v.d. Poel

METSELSTEEN : handvorm, vormbak, sfrengpers
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acte de présence. Verder waren diverse politieke vrien-
den (de heer De Jong is zoals bekend lid van de Tweede
Kamer) aanwezig.
De gasten behoefden zich tijdens deze receptie niet te
vervelen. Behalve de muziekvereniging Concordia gaf
ook de rijvereniging De Graafschap een demonstratie
in de direktietuin. Verder kon men genieten van het
Zuid-Amerikaanse trio Los Alegres en het dansorkest
La Scala met zang van Lydia Beek.

Voor het personeel, zakenrelaties en andere genodigden
was er zaterdagavond een diner-dansant dat werd ge-
houden in de zaal van hotel Bakker. Een keur van ar-
tiesten traden tijdens het diner op. Behalve het reeds
genoemde trio Los Alegres traden verder op Therese
Steinmetz, Willy Alberti, De Kamees, Saskia en Serge
en Sjakie Schram. Rinus van Galen begeleidde de ar-
tiesten op de piano. Het dansorkest La Scala met zang
van Lydia Beek werkte ook 's avonds mee.
Tijdens het diner-dansant bracht dirkteur De Jong
hulde aan zijn vrouw, voor de wijze waarop zij in al deze
tien jaren heeft meegewerkt om de Nedac NV op een
steeds hoger plan te brengen.

Wt
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KOERSELMAN CASSETTES

Zwemmen
Onder het toeziend oog van de heer De Weerd uit Apel-
doorn en de heer Beek uit Vorden werden in het zwem-
bad In de Dennen weer zwemdiploma's behaald. Voor
A waren er 37 geslaagden, voor B 11, voor C 7 en voor
D 7 geslaagden.

A.s. zaterdag 19 augustus is er voor de kandidaten, op-
geleid door badmeester Verstoep en mevr. Brandenbarg,
gelegenheid om het diploma E en F te behalen.

Het zwembad In de Dennen werd dit jaar reeds door
120.000 bezoekers bezocht.

Frankering Wj abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier

19.00 uur ds. N. Schelhaas te Lochem

R.K. KERK DORP
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week: dinsdag en donderdag om 8.00 uur; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 's morgens 7.00 uur
Harmsma, telefoon 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1408
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer<
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE...
STAND

Geboren: René, zoon van H. Vliem en B. M. Klein Kra-
nenbarg.

Ondertrouwd: B. J. M. Klooken en G. J. P. Sessink.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Bernarda Wilhelmina Bargeman, 52 jaar,
echtgenote van G. J. Makkink.
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Kwaliteit
Service
Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS

VARKENSLEVER

RUNDERSTAART

RUNDERLAPPEN

LENDELAPPEN

MALS RIBSTUK

RUNDER- OF KALFSTONGEN

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

per kilo

148
198
198
348
548
488
850

100 gram LEVER

150 gram SN l J WORST

150 gram HAM WORST

79

89

89

200 gram GELD. KOOKWORST alleen aan stuk 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

COLORNO

KOFFIEMELK
LITERFLES VAN 175 VOOR

Herschi

SINAS

//ferf/es 89

e/k< 2e f fes

59

Gez/nsf/es

APPELSAP

69

elke 2e f/es

Frambozen- of

sinaasappel-

RANJA

van 98 voor

85

Literkruik

frambozen-bessen

WIJN

van 255 voor

198

Abrikozen brandy

VRUCHTEN-

WIJN

literkruik voor

225
tmHHMÊimH*Mm*MPMWW*MVW^^

PRISMA KOFFIE
250 GRAM VAN 196 VOOR

HEERLIJK KOEKJE ^^^ ^^^_

ZEEUWSE RONDJES g ff
PER ZAK NU SLECHTS ^H^̂  ^H^

Groof blik

Unox

S M AC

van 245 voor

219

2 x 200 gram

LEVER-

PASTEI

deze week

119

2 x 200 gram

SOEP-

BALLETJES

van 756 voor

125

Nieuwe oogst

AUGURKEN

3/4 llterpot

voor

139

Geurfs

APPELMOES

2 jampoffen

van 770 voor

89

SMARIUS BESCHUIT fiJ9

Nieuwe oogst

3/4 llterpot

KOMKOMMER.

SCHIJVEN voor

75

Ardita

LUIERS

per pak 750

e/k 2e pak

98

Grote ton

DIXAN

zeeppoeder

van 22,40 voor

18.40

iriffo

S04PP4DS

met zeep

van 772 voor

98

Bolletje

PANEERMEEL

nu per pak

van 54 voor

45

Groente en Fruit
Donderdag: 4\/
ANDIJVIE heel kilo

Vrijdag: 4QQ
WITTE DRUIVEN per kilo 13*7

Zaterdag: "7/\
2 KROPPEN SLA + KOMKOMMER samen /*f

GRAPE FRUITS QQ3 stuks yy
FIJNE H ANDPEREN 4 O O

per kilo iC.y

VOLSAPPIGE PERZIKEN -|OQ
heel kilo voor lOw

HAND- EN PERSSINAASAPPELEN 4AO14 stuks lyy
OUTSPAN SINAASAPPELEN -IQO

8 stuks 19 O

RODE KOOL -^

500 gram panklaar ^T\J

PRINS FOURRE Q^

net a 3 rollen van 125 voor O%/

Voor dekinderen: "V/\
GROTE ZAK VOL SCHUIM voor /9

FABELT J ES DROP —^

grote zak van 98 voor / \J

DESSERT KOUDE MELK PUDDING ÖQ

3 pakjes %/O

MAGGI GROENTESOEP ftQ

2 zakjes voor \/w



Hierdoor wil ik, mede na-
mens mijn kinderen, harte-
lijk dank betuigen aan dok-
ter K. H. de Vries en aan
de direktie en personeeel
van Huize „Het Enzerinck"
voor de buitengewoon goede
zorgen en liefde waarmee zij
mijn vrouw omringden tij-
dens haar langdurige ziekte.

G. Koerselman
Julianalaan 8, Vorden

Te koop aangeboden: No-
tenhouten slaapkamerameu-
blement, waaronder 2-per-
soons bed met spiraal en
matrassen alsmede bijpas-
sende nachtkastjes en kap-
tafel; 2 kleine gemakkelijke
stoelen; l kastje met leg-
planken; l eettafeel met uit-
schuifbladen; l stalen bu-
reau met 6 laden en bijbe-
horende stalen kast; l hand-
grasmachine.
Het Jebbink 16, Vorden
telefoon 1839

Te koop: Eikenhouten dres-
soir, lang 1,55 m; eikenhou-
ten linnenkast 3-deurs; aan-
recht met graniet bovenblad
1,75 m. Almenseweg 10 Vor-
den, telefoon 1759

De moderne
methode:

trek maar aan het
touwtje en de
luchtververser
doet de rest.

TOILET

LUCHTVER-
VERSER

Spuitbus
1,75

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: Nieuwe aardappe-
len. Denk aan uw bestelling
wintervoorraad. H. Jimmink
Het Gulik 4, Vorden

Gevraagd: Hulp voor de
huishouding voor een halve
dag per week. Nieuwstad 57
Vorden, telefoon 1987

Te koop: Boerenkool- en
spniitkoolplanten bij
D. Klein Geltink „Klein
Garmel" Schuttestraat l,
Vorden

P

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Te koop gevraagd:

ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijg
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

SUPERBENZINE
63,8 et per liter

KEUNE
Nijverheidsweg 4
Vorden

REINARD GROOT NUELEND
en
TEA BRUMMELMAN

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op woensdag 23 augustus a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, augustus 1972
Hengeloseweg 2 / De Steege 35
Toekomstig adres: Schuttestraat 24, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
rest. , 't Wapen van 't Medler" (gebr.
Eykelkamp) te Vorden.

WIM VAN BURGSTEDEN
en
MARIA LICHTENBERG

hebben de eer mede namens wederzijdse
ouders kennis te geven dat zij voornemens
zijn elkander het H. Sacrament van het
huwelijk toe te dienen onder de plechtig
gezongen H. Mis op zaterdag 26 augustus
a.s. des namiddags om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Kranenburg.

Achterveld, Hessenweg 152
Vorden, Lindeseweg 7
augustus 1972

Toekomstig adres: Hessenweg 152, Achterveld

Receptie van 16.00 tot 17.15 uur in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler" (gebr.
Eykelkamp) te Vorden.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, delen wij mede dat heden van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

HERMINA BARTHA HOLMER
echtgenote van G. Koerselman

in de ouderdom van 67 jaar.

G. Koerselman
A. B. G. van Lingen-Koerselman
H. van Lingen
H. A. Lissenburg-Koerselman
A. H. Lissenburg
Eric
G. Koerselman
J. H. Koerselman-Pasman

Vorden, 14 augustus 1972
Julianalaan 8

De teraardebestelling zal platshebben donderdag
17 augustus om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Kerkdienst-in-het-teken-van-de
Eenheid

Zondag 20 augustus 10.00 uur

Er is ook dienst om 8.30 uur

Zondagsschool Vorden, Med/er
Wi/denborcn

Start na de vakantie:

ZONDAG 20 AUGUSTUS A.S.

Dorp: school Het Hoge 10.00 uur

Medler/Linde: Medlerschool 10.30 uur

Wildonborch: kapel 10.00 uur (2e en
4e zondag na de kerkdienst ca 11.00
uur)

„GUN UW KIND DE ZONDAGSSCHOOL"

Sekretaresse van de zondagsschool is:
Mevrouw Klein Obbink, Berend van Hackfort-
weg 48. Zij geeft graag nadere inlichtingen.

Nuts Blok/luit en
Melodica Club

AANVANG OER LESSEN

VRIJDAG l SEPTEMBER
18.30 uur Melodica-gevorderden en

accordeons

ZATERDAG 2 SEPTEMBER
10.00 uur Blokfluit-beginnelingen
10.45 uur Blokfluit-gevorderden
11.30 uur Melodica-beginnelingen

OPGAAF NIEUWE LEERLINGEN BIJ:
de heer P. de Vries, Het Gulik 16, telefoon 1941
de heer Schipper, De Haar 7, telefoon 1785
Mevrouw Hazekamp, Ruurloseweg 108, tel. 6615
de heer D. de Boer, Insulindelaan 33 telefoon 1827

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

iiiWMAMNWWN^^

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

Marlens
steed; -loeltrcffend!

Zutphenseweg - Vorden

"CONCORD1A"
Hengelo (CM)

20 augustus

orkest

Zang und Klang
met zang van Cecil

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

BfoiyyytftfyyiMMMMHIMByHW^^

Verkrijgbaar bij:

Komt u ook eens vrijblijvend kijken bij:

Voor het a.s.
schooljaar brengen
wij een
keurkollektie
SPORTIEVE
KLEDING
voor uw kinderen!

Spijker-
broeken
m. uitlopende pijp

broeken
Corduroy
m. uitlopende pijp

Corduroy
jacks

jacks
Terlenka
met capuchon

enz. enz.

i i i d: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 21 au g. t/m 2 sepf.

Schoenmakerij

A. L. VISSER
Hertog Karel van Gelreweg 4, telefoon 1849

81

Simca/Chrysler
Wij verkopen het liefst aan mensen die een hekel aan autorijden hebben.
Met de huidige verkeersdrukte is dat niets bijzonders. Mopperend
stappen ze in een 1000, 1100,1301,160 of 180 en trekken de deur dicht.
Dan is het een poosje stil. Plots wordt er gestart. Proefgereden. En als
de deur weer opengaat, kijken we in twee enthousiaste ogen. Tja, wat
wil je? Simca! De nieuwe Franse Chrysler! Een complete lijn pracht-
wagens, die stuk voor stuk je hart stelen. Soms al voordat u ingestapt
bent!

SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-160 G.T.-180

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

€beltin

. GEBR.

j BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

500 GRAM SPAR KOFFIE 349

2 POTJES APPELMOES 79

FLES SHERRY l liter van 585 voor 549

BLIK MANDARIJNEN FRUITCOCKTADL

EN ANANAS samen nu 258

POT SPAR PINDAKAAS . . 1 2 9

500 GRAM JONGE KAAS 275

% POT KOMKOMMERSCHIJVEN 79

BLIK SPERZIEBONEN van 85 voor 69

150 GRAM BERLINER 89

2 FLESSEN SPAR COLA 138

DOOS TILBURY BIER 338

3 STUKKEN TOILETZEEP van 125 voor 100

10 OUTSPAN SINAASAPPELS . . 198

1 7 - 1 8 - 1 9 augustus:

500 GRAM TOMATEN 65

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



in kleur
Met een

KLEURENTELEVISIE
zi'f de hele familie op de ere-fr/bune

Beeld 66 cm - 110° beeldbuis, zeer eenvoudige bediening

Voor u interessante inruilmogelijkheden

Olympiade aanbieding

Televisie zwart/wit
61 cm beeld elektronische tuner voor het vast instellen!
van zeven programma's

Moderne licht-noten houten kast
-

Merk: Sc/icrub Lorenz - Prijs f 778,-

Olympia prijs f 578,-

61 cm beeld, moderne uitvoering

Merk Indisit

Olympia prijs f 499.-

Zorg dat u op tijd bent voor de Olympiade 26 augustus

Verkrijgbaar: Top Sport boekje Olympische Spelen 1972 f 1,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

OLYMPIADE
Opgave deelnemers f sfers J O/ympiade-sporfdag op
2 september a.s.

Alleen bestemd voor hen die zich NIET via de school hebben kunnen opge-
ven.

Naam; Voornaam:

Leeftijd: jaar. Jongen of meisje:

Adres: Woonplaats:

Dit uitknippen en zo spoedig mogelijk ingevuld opsturen of terugbrengen
aan:

A. J. STOLTENBOBG, DE HAAR 32 TE VORDEN
Nadere gegevens volgen dan enkele dagen later.

OOK DE LAATSTE OPRUIMINGSWAREN

MOETEN WEG!

Nu ieder 2e paar opru/m/ngssc/ioenen

voor de HALVE PRIJS!
Uiteraard wordt steeds het goedkoopste paar als
2e paar geteld.

Profiteer nu nog van deze unieke aanbieding !

JANSEN 't schoenenhuis
H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Gevraagd:

medewerkers
jongens en mannen

medewerksters
meisjes en dames, ook voor halve dagen

kantoorbediende
mannelijk of vrouwe/i/k

Prettige werkkring in onze nieuwe moderne produktie-
afdelingen.

APTITO B.V.
fabriek v.h. Coveco - Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum b/j Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !

TJNIEK is ook onze kollektie
Compfèfs en
4vond;aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren ^A
Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. iTrkm van Kuurlo

Adverteer in Contact

Krijgt u een nieuwe

woning Proficiat l
U weet het reeds:

voor nieuwe
meubelen,
vloerbedekking
en gordijnen
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

PRIMA WERK

100 PROCENT SERVICE

EN VOORDELIG IN PRIJS

DANSSCHOOL

Leer dansen in het

ritme van deze

tijd, het maakt u

weer fit!

HOUTMAN
Programma:
Balroom, Latijnse rn DLsco-soul, mixers en
Party-dansen.

Clubs voor scholieren, verloofden gehuwden.

Inschrijving:
19 en 26 augustus Vorden Jeugdcentrum 6-7 uur,
verder op 19 en 26 augustus zaal Schoenaker 8-9
uur, Vierakker Ludgerusgebouw 20 en 27 augus-
tus van 11-12 uur of vormt zelf een clubje en
komt eens praten: inschrijfgeld ƒ 4,—

U mist veel wanneer u niet weet hoe

een

citroentje van

BRANDENBARG smaakt,

De man van

STAALPLAMUUR EN

POLfESTER

Fa Haggeman
Kremerskamp 40 - Warnsveld - Tel. 05750-3204

PETIT RESTAURANT

V O R D E S

vraagt met spoed:

FLINKE LEERLING KOK
of jongen die hiervoor opgeleid wil
worden.

GEVORDERD KOK

FLINK MEISJE
voor automatiek.

N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

WIJ ZIJN TERUG
EN HEBBEN EEN PRACHT AANBIEDING

Badstof
keukendoek

per sfuk voor ƒ 2 , —

zolang de voorraad strekt

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

VEEL MEER
woonkomfort en gezelligheid in een
huis voorzien van

CENTRALE VERWARMING

Vraagt vrijblijvend prijsopgave

ook voor (/W HUIS biJ

Gediplomeerd gas-, water, sanitair,
cv en elektro technisch instalateur

(Voor 65-plussers mogelijkheid rijkssubsidie)

WINTERSPHILIPS

Spalstraat 8-10 - Hengelo G

Telefoon 05753-1280
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NIEUWS VAN

DE KERKEN

KERKDIENST IN HET TEKEN VAN DE EENHEID
DER KERK

Het Is via pers, radio en televisie genoegzaam bekend,
dat het centraal komité van de Wereldraad van Kerken
dit jaar in de stad Utrecht vergadert en wel van 13-23
augustus. Het centraal komité is het beleidsorgaan, de
kerkeraad van de Wereldraad van Kerken. Het telt
ongeveer 120 leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 250
kerken die samen over de wijde wereld de Wereldraad
van Kerken vormen. Onder deze leden vindt u o.a. de
Gereformeerde kerken in Nederland, de Lutherse kerk
en de Hervormde kerk.
In het kader van deze vergadering belegt de landelijke
Raad van Kerken (waartoe ook de RK kerk behoort)
een oekumenische studie- en informatiedag in Utrecht.
De plaatselijke Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg zal daar vertegenwoordigd zijn door Geziena Bak-
ker en Henk Eggink.

De landelijke Raad van Kerken (voorzitter daarvan is
dr A. Kruyswijk, hij is ook de voorzitter van de synode
van de Gereformeerde kerken in Nederland) heeft te-
vens parochies en gemeenten dringend verzocht zo mo-
gelijk in een gezamenlijke dienst in woord, liederen en
gebeden zich te bezinnen op de eenheid der kerk, de
oekumene. We zijn een. We zijn ,,verplicht tot gemeen-
schap".
Stellig worden a.s. zondag in vele dorpen en steden
diensten samengevoegd, als teken van eenheid en ook
van hoop. Hier ter plaatse is dat (nog) niet mogelijk ge-
bleken op zondagmorgen. De plaatselijke Raad van
Kerken betreurt dit ten zeerste. Stellig zal toch in alle
diensten aandacht gegeven worden aan genoemd the-
ma. Met nadruk zal dit gebeuren in de Hervormde kerk
in de dienst van 10.00 uur.

De Interkerkelijke Jeugdwerkgroep (Gereformeerd en
Hervormd) zal deze dienst mee voorbereiden. Ook van
een jongere uit de RK kerk is medewerking gevraagd.
Zij zullen ook in de dienst zelf meewerken. Wij willen
u opwekken ook deze dienst mee te maken. Wij willen
zo met elkaar uiting geven aan ons verlangen naar de
zichtbare eenheid der kerk. Deze eenheid is gave en
opgave. We moeten als kerken (weer) worden wat we
zijn: één in de ene Heer Jezus Christus.
Ds. Krajenbrink hoopt genoemde dienst (zondag 20 au-
gustus 10 uur) te leiden en ook de prediking te houden.
Liturgiën worden gestencild en uitgereikt. (Zie ook de
advertentie in dit blad.)

DE ZONDAGSSCHOOL BEGINT WEER

Nu de vakanties van de basisscholen voorbij zijn, gaat
ook de zondagsschool, de kinderkerk, zondag a.s. 20
augustus, weer beginnen. De kinderen zijn er hartelijk
welkom. De beginleeftijd ligt rond de vijf jaar. Een be-
kende slagzin van het landelijke zondagsschoolwerk
luidt: „Gun uw kind de zondagsschool." (Zie ook de
advertentie in dit blad.)

KINDERKANTORIJ

Evenals vorige jaren gaat de kinderkantorij weer zin-
gen. Op zaterdagmorgen van 11.15 tot 12 uur wordt er
gerepeteerd en gezongen in het Herv. kateclrsatielokaal
achter de kosterswoning Kerkstraat 15. Deze kantorij
is niet gebonden allen aan de Hervormde kerk. Het is
de bedoeling samen te zingen. Op verzoek ook in ver-
schillende kerkgebouwen die ons dorp ,rijk" is. Of is
deze rijkdom de diepste „armoede" . . .

De leeftijd van de kinderen die mee zingen ligt zo tus-
sen 8-9 tot 12-13 jaar. Jan Oortgiesen leidt deze zang-
groep. We willen ouders vragen er met hun eventuele
kinderen eens over te praten. U weet, dat het nodig is
- wil er iets van terecht komen - dat de ouders er
achter staan en meewerken. Zou de eenheid der kerk
niet zingend bij onze kinder engestalte kunnen krijgen?

"Olympiade 9?

Vorig jaar organiseerden de voetbalverenigingen Vor-
den en Ratti, de gymnastiekvereniging Sparta en de
padvindersgroep DYA als dank voor de aan hen ver-
leende subsidie een sport- en speldag voor de totale
Vordense schooljeugd tot en met 12 jaar. Dit werd een
daverend sukses en daarom hebben de betreffende
verenigingen besloten een dergelijke sport- en speldag
tot een jaarlijks weerkerend evenement te maken even-
tueel uit te breiden tot meerdere dagen achtereen en
dit dan bv. te organiseren in de zomervakantie.

De jeugd heeft zich dankzij de medewerking van de di-
verse scholen reeds kunnen opgeven voor de sportdag
van dit jaar welke zal worden gehouden op zaterdag
2 september a.s. op het Gemeentelijk Sportpark. De
jongens of meisjes die wel willen meedoen maar zich
door een of andere reden niet via een der scholen heb-
ben kunnen opgeven, kunnen zich alsnog opgeven; zie
hiervoor de advertentie in dit blad. Ook logeetjes kun
nen hiervan gebruik maken.
Op de sportdag zelf worden de jongelui verdeeld in groe-
pen van 15 deelnemers (er wordt gerekend op 30-40
groepen). Per groep worden de diverse prijzen be
vochten. Dat het een sportieve dag zal worden staa
voor de organiserende kommissie nu reeds vast, voora
mi de jeugdafdeling van de volleybalvereniging Dash en
van de Vordense Zwem. en Polovereniging ook hun
medewerking hebben toegezegd.

Ook muziekvereniging Concordia zal weer van de par
tij zijn om tap-toe te blazen.
Na de diploma-uitreiking zal er een grote balonnen
wedstrijd worden gehouden. Hieraan zijn uiteraard en
kele leuke prijsjes verbonden. Al met al wordt het vas
en zeker een fantastische dag en als het bovendien nog
mooi weer zal zijn en de belangstelling van de ouder
optimaal, dan is de kommissie volop tevreden.

Avondwandeling
Aan de Oranjefeesten te Medler die a.s. weekend volop
an start gaan is inmiddels al een voorproefje vooraf

gegaan in de vorm van oriënteringsavondwandeling.
Hieraan namen 104 personen deel. Het werd een leuke
ocht waarin veel foefjes waren verwerkt.

Na afloop reikte voorzitter Van Bruggen de prijzen uit.
De winnaars waren: 1. groep Klein Brinke; 2. groep
D. Nijenhuis; 3. groep Eykelkamp; 4. groep Schröder;
. groep J. Weenk; 6. groep B. Wunderink; de poedel-

prijs was voor de groep Boersbroek.

Geslaagd
Vaar ons eerst nu ter ore kwam is onze plaatsgenoot
de heer J. W. M. Gerritsen in Nijmegen aan de Katho-
ieke Universiteit geslaagd voor het kandidaatsexamen
echten. Proficiat.

Damrubriek
n het zesde Internationale Scholten—Honig damtour-

nooi moest onze landgenoot Harm Wiersma het opne-
men tegen de Surinamer Ramcharan. In het begin wil-
de het niet erg vlotten. De toeschouwers mompelden dat
iViersma nogal laat naar bed was gegaan. Hoe raakt
men zo geïnformeerd? Ook in de volgende stand zag
men er nog niet veel voor onze landgenoot in. Hoe moet
hij verder. De stand in cijfers:
H. Wiersma zwart: 8, 12, 13, 14, 15, 16,' 17, 18, 19, 22,
23 en 24.
R. Ramcharan wit: 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39,
40 en 43.
Wiersma vond daar een afdoende oplossing voor door
J6— - 23—29; 37. 39—34 (gedwongen, want op 32—28
olgt 17—21); 15—20!; 38. 34x23, 19x48; 39. 30x10, 13

—19! De verrassing 40. 25x23 18x29; 41. 27x7, 8—12;
42. 7x18, 17—21; 43. 26x17 48x5 en wit gaf op, want na

2—27, 5—19 is schijf 27 niet meer te redden. En Wiers-
ma kreeg van het publiek een applaus. Ongebruikelijk,
maar niet onverdiend.

Het probleem van vorige week was:
zwart 9 schijven op: 3, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19 en 24
wit 9 schijven op: 23, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 39 en 44
De oplossing:
Wit: 26—21, a. 38—33, 28—22, 37-32, 33x4, b. 38—33.
wart: a. 17x26, 24x35, 19x17, 26x28, b. 24x35, 17x26.

Wit: 28—22, 37—32, 33x4.
Zwart 19x17, 26x28. 4fe

Goede oplossingen ontvangen van H. Grotenhuis ten
Harkel en G. Wassink.

En nu ons probleem op diagram:

zwart

wit

Wit één schijf op 45 en dam op 4.
Zwart 2 schijven op 25 en 39. Wit speelt en wint.

Voetbal
VOETBALVERENIGING VORDEN:
UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN

Het afgelopen seizoen is voor de v.v. Vorden nu niet be-
paald een vreugdevol seizoen geweest. Immers het
eerste elftal degradeerde naar de 2e klas GVB. Dit on-
danks een felle eindsprint dat met een neuslengte ten
opzichte van Vios Beltrum verloren ging.
Wie nu denkt dat men bij Vorden door deze degradatie
teneergeslagen is, heeft het volkomen mis. Gezien het
beleid dat trainer De Weert het afgelopen seizoen heeft
gevoerd (jeugdspelers een kans geven) kan de toekomst
met vertrouwen tegemoet worden gezien. Enkele jeugd-
spelers hebben de hun geboden kans met beide handen
angegrepen en zijn niet meer weg te denken uit hel
eerste elftal. Samen met enkele routiniers moet Vorden
l in staat worden geacht het verloren gegane terrein
te herwinnen.

Het bestuur heeft het kontrakt met trainer De Weert
met één jaar verlengd. Het komende seizoen komt Vor
den uit met 6 seniorenelftallen. Evenals het eerste elf-
tal speelt ook het tweede elftal in de 2e klas GVB. Het
derde en vierde elftal komen uit in de 3e klas, het vijfde
(veteranen) en 6e elftal in de laagste klasse. De zater
dagafdeling heeft er nu één jaar kompetitievoetbal op
zitten. Het eerste elftal eindigde op de tweede plaats
achter kampioen Ratti. Verder zullen 6 junioren en
pupillenelftallen in kompetitieverband uitkomen. In to
taal betekent het dus dat Vorden 20 elftallen „rijk" is
Financieel zit het bij de geelzwarten wel goed. De ver
eniging heeft naast een prachtige kantine en vier kleed
kamers de beschikking over drie terreinen op het kom
plex van het Gemeentelijk Sportterrein. Gezien hè
aantal elftallen komt de vereniging l veld tekort. Men
twijfelt er bij Vorden niet aan of hiervoor wordt een
oplossing gevonden in aanmerking genomen dat men
het altijd goed met het gemeentebestuur heeft kunnen
vinden.

VORDEN WINT VAN VIOD

n het kader van de nederlaagwedstrijden die de v.v.
Vorden organiseert is het Viod niet gelukt om de thuis-
club een nederlaag toe te brengen. In een op redelijk
>eil staande ontmoeting won Vorden verdiend met 4—0.
Reeds in de eerste helft hadden de geelzwarten het
este van het spel. Er werden goede aanvallen opge-
duwd maar het vizier stond nog niet goed behalve

halverwege de eerste helft toen Nijenhuis op fraaie wijze
de score opende l—0.
n de tweede helft werd Viod nog verder op eigen helft
eruggedrongen en kreeg de achterhoede en met name

doelman Bouwmeester nauwelijks werk van betekenis
p te knappen. Nadat Hengeveld de bal tegen de lat

had geschoten werkte Ter Beest de terugspringende
al in het net 2—0. Door goed werk van Steintjes bleef

Vorden aanvallend gevaarlijk. Nijenhuis en opnieuw
Ter Beest bepalden de eindstand op 4—0.
Vorden 2 speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen
egen Viod 2 en won met 9—0. Vorden 5 won met 7—3
an Ruurlo 6.

VORDEN ZATERDAG WINT MET GROTE CIJFERS

/'orden l afdeling zaterdag speelde een vriendschappe-
ijke wedstrijd tegen Almen 3. Doordat de bezoekers
net 10 man speelden was het voor Vorden een koud
iunstje om de wedstrijd volkomen te beheersen. Bij de
ust was de stand reeds 7—O door doelpunten van Man-
teke, Wentink 2x en Sloetjes 4x. In de tweede helft

ging het doelpuntenfestijn onverminderd voort en
rachten achtereenvolgens Wentink, Bos, Stokkink en
lloetjes 3x de eindstand op 13—0.

Vorden 2 speelde in Doetinchem tegen DZC 4 en ver.
oor met 6—2. Een onvolledig Vorden 3 ging tegen DZC

kansloos met 8—l ten onder.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Zaterdagavond: Sp. Brummen 2—Vorden l afd. zondag;
Sp. Brummen 3—Vorden 2 afd. zondag; SUS Nette
Vorden 5. Zondag: Steenderen 2—Vorden 3; Steenderen

Vorden 4. Zaterdagmiddag: Vorden l—Zelos 2;
Vorden 2—Zelos 3; Zelos 4—Vorden 3.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open ledere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg

Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

17 aug. Jaarvcrg. Bond v^^Staatspensionering
18 aug. Medlerfeest showfiNRid

19 aug. MRY veekeuring in Wildenborch bij
G. J. Zweverink

19 aug. Medlerfeest dansavond
20 aug. Medlerfeest beatmiddag

1 sept. Oranjefeest Wildenborch
2 sept. Oranjefeest Wildenborch

10 sept Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen

14 sept. Herv. vrouwengroep Linde
16 sept. Orëterinps avondwandeling in Linde
22 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum

22 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum

25 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis in
de landbouwschool

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Voetbal

In Vorden Is het waterpolo bijzonder populair. De ver-
eniging Vorden bestaat thans ca 8 jaar. Voordien was
er ook wel een vereniging, VZV, die echter ter ziele is
gegaan. Met de komst van badmeester Verstoep naar
Vorden werd de polosport nieuw leven ingeblazen en
werd in 1964 Vorden '64 opgericht. Gedurende deze 8
jaren is er dankzij de inspanningen van de heer Ver-
stoep een leuke vereniging ontstaan waarbij het voor
de leden prettig spelen is.
De heren van Vorden begonnen in de 2e klas Kring,
zijn doorgedrongen naar de 4e klas KNZB en spelen
met wisselend sukses. Verder telt de vereniging nog
twee herenzeventallen, een dameszevental en twee as-
pirantenteams (jongens en meisjes). Talent is er vol-
doende in Vorden. Helaas kampt de vereniging met
trainingsmoeilijkheden. Aangezien het zwembad 's a-
vonds voor het publiek is opengesteld evenals 's mor-
gens vanaf 6 uur is er weinig gelegenheid tot trainen.
Toch toont badmeester Verstoep zich in zijn weinige
vrije tijd (zaterdagsavonds) bereid de jeugd onder han-
den te nemen. Ideaal is het allemaal echter niet. Een
vurige wens van de heer Verstoep is een apart instruk-
tiebad met o.a. gelegenheid tot het spelen van water-
polo. Wellicht gaat deze wens binnen niet al te lange tijd
in vervulling. Mocht dit zo zijn dan lijdt het geen twij-
fel of de polosport maakt in Vorden nog meer furore.

uit de omgeving
STEENDEREN

RATTI l SPEELDE GELIJK EN VERLOOR

Zondagmiddag speelde Ratti in het kader vn het ne-
derlaagtournooi tegen KSH l uit Harreveld. In een
wedstrijd met veel overtredingen kwam de eindstand
l—l voor beide elftallen als het beste uit de bus.
Dinsdagavond speelde Ratti l een vriendschappelijke
wedstrijd tegen Longa 2 uit Lichtenvoorde en de gasten
behaalden hier een vlotte l—3 overwinning.

RATTI l AFDELING ZATERDAG WON

In het kader van het nederlaagtournooi speelde Ratti
haar tweede wedstrijd, nu tegen Zelos 3 uit Zelhem.
De Zelhemse club had aanvankelijk het 2e elftal inge-
schreven, maar stuurde het 3e elftal met de hopeloze
taak om de score zo laag mogelijk te houden. Het is
hen niet gelukt, want Ratti won met 8—2. De doelpun-
ten werden gemaakt door Reindsen 4x, Jansen 2x,
Arendsen en Bluemink.
Ratti 2 afdeling zaterdag won haar ontmoeting van
Zelos 4 met 3—2.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

De afdeling zaterdag speelt haar derde wedstrijd en wel
tegen DZC 3, het tweede speelt tegen DZC 4. Beide wed-
strijden te Kranenburg.

Waterpolo
Een sport die veel wordt bedreven maar waarvoor over
het algemeen weinig publieke belangstelling bestaat is
de waterpolosport. Toch is het een sport waarbij veel
spektakulaire momenten te zien zijn en waarbij een flink
uithoudingsvermogen van de spelers (sters) wordt ver-
eist.

Nieuwe dominee
Een volle kerk was zondagmorgen getuige van de be-
vestiging en intrede van Steenderen's nieuwe predikant
ds. J. G. Eelderink welke bevestiging werd ingeleid door
de wijkpredikant ds. C. Fortgens, nu de Hervormde ge-
meente van Steenderen en Wichmond tot één zijn sa-
mengevoegd.
Nadat na de bevestiging de gemeente de nieuwe predi-
kant had toegezongen psalm 134:1, 2 en 3 had deze als
tekst voor zijn intredepreek gekozen Exodus 17:8-12 en
waarin ons wordt verhaald de strijd die gestreden werd
te Rafidim tussen Israël en Amalek, waarbij de nieuwe
predikant de waarde van het gebed duidelijk onder-
streepte.
Ouderling H. Huurnink sprak namens de kerkeraad van
de wijkgemeente Steenderen en namens alle gemeente-
leden een welkomstwoord tot het nieuwe domineesgezin.
Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Her-
vormde kerk van Steenderen en Bronkhorst, dat er een
wijkpredikant wordt bevestigd. Voor vele jaren terug
hadden wij dit niet voor mogelijk gehouden. Een gedeelte
zelfstandigheid prijs geven wordt immers veelal als een
achteruitgang gezien. Bij ons eerste gesprek dat wfl
met u mochten hebben hebt u blijk gegeven van uw
warme belangstelling voor deze ontwikkeling. Een in-
stelling die door de kerkeraad, zeer begrijpelijk, als
voorwaarde gesteld was aan de nieuw te beroepen pre-
dikant. Nu, na uw bevestiging en intrede, wacht u de
taak in samenwerking met ds. Fortgens en de kerkera-
den gestalte te geven aan deze nieuwe vorm van ge-
meente zijn. Een taak die wellicht niet eenvoudig zal
zijn. Wees er echter gerust op dat wij geen wonderen
van u verwachten. Hoewel u een geboren Achterhoeker
bent en daardoor vrij goed op de hoogte bent van tra-
dities, leefgewoonten en eigenaardigheden van de Ach-
terhoeker, zult u toch ongetwijfeld nog geruime tijd no-
dig hebben om u te oriënteren en in te werken. Niet te-
genstaande dat u geografisch bent afgezakt, hoop ik
dat uw komst naar Steenderen voor u en voor ons een
opgang mag zijn, die zich mag manifesteren in het ge-
zamenlijk opgaan van de gemeente naar Gods huis en
dien ten gevolge een opgang van Gods koninkrijk. Mag
ik u tot slot, dominee en mevrouw Eelderink, met uw
kinderen een blijde en gezegende tijd in Steenderen

, toewensen.
Na de dienst was er in het koor van de kerk gelegen-
heid tot kennismaking, terwijl voor genodigden een
begroetingsbijeenkomst was belegd in zaal Concordia
waar burgemeester S. Budding' als eerste spreker na-
mens het gemeentebestuur het woord voerde. Het valt
niet mee wordt er gezegd, eerst een nieuwe burge-
meester daarna een nieuwe dokter en nu een nieuwe
predikant. Maar wat kan u overkomen, aldus Steende-
ren's eerste burger, u bent in Ruurlo geboren, kent de
Achterhoek en bent op de hoogte van de gewoonten en
tradities die er zijn. Namens het gemeentebestuur wens
ik u van harte welkom en spreek de wens uit dat er een
goede samenwerking op allerlei terrein mag volgen.
Het verheugd ons zeer als katholieken in deze gemeente
dat er weer een nieuwe predikant is, aldus pastoor
Doodkorte, temeer daar er een tekort aan priesters en
dominee's is. Wat u hier kunt uitbrengen, is datgene
wat in het hart van Christus heeft geleefd. We hopen
dat het woord dat u zult brengen een open oor zal heb-
ben en dat u een klein instrtument mag zijn om de
boodschap van Christus uit te dragen.
Jeugdouderling A. Willemsen had met voldoening ken-
nis genomen dat de nieuwe predikant een bijzonder
warm hart had voor de jeugd. We hebben behoefte aan
een stuwende kracht en hopen op zeer prettige wijze
met u samen te werken.
Ds. Thalens van Warnsveld sprak een welkomstwoord
namens de Ring en hoopte dat God de nieuwe herder
veel vreugde zou geven bij de uitoefening van zijn
ambt. De rij van sprekers werd besloten door de konsu-
lent en kollega ds. C. Fortgens die opmerkte dat hoewel
er nu 2 wijkpredikanten zijn, door samenwerking het
doel kon worden bereikt. Hierna was het ds. Eelderink
die een dankwoord sprak waarna er gelegenheid was
om kennis te maken met het nieuwe predikantengezin.
Onder de velen die deze morgen biyk gaven van hun
belangstelling bemerkten we naast de genoemde spre-
kers op wethouder M. Spekkink, gemeentesekretaris E.
P. G. Bouwens, een deputatie van de zusters Repaticen
uit deze gemeente en een delegatie uit zijn vroegere
gemeente Nieuw Amsterdam.



WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 27 aug. f of en mef

5 september

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

VANAF HEDEN EEN GOED

MEDIUM

Dry Sherry
zo uit het vat in onze winkeel getapt

voor ƒ 5,50 per liter

Slijterij

Jmtfc
Telefoon 1391

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHEBMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

Grote pony-

en paarden-

markt te

Hengelo (Gld.)
Op woensdag 23 augustus a.s.

KEURING VAN FJORDENPAARDEN
van het Ned. Fjordenpaardenstamboek

VEULENKEURING VAN SHETLAND PONY'S

Wehls en New Forest paarden

Rektificatie
Doordat enkele banknummers verkeerd zijn door-
gegeven in de advertentie van zuster Stoop ver-
melden wij deze nog eens:

Raif f eisenbank:
giro 862923 - rekeningno. 36.64.09.530

AMRO-bank:
giro 824808 - r&Ki ingno. 48.63.02.180

Nutsspaarbank:
giro 949214 - rekeningno. 92.31.00.008

Boerenleenbank Kranenburg:
giro 864310 - n^fcingno. 15.51.00.009

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

Adldas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-„Santlago"
met schroefdoppen. oa. 44,»

Adida8-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroef doppen.
ca. v.a. 31.BO
Adlda*-„Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,5O

adidas
Wapen- en Sporthandel

steedi doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Vanaf heden tot juni zijn wij maandags

de gehele dag GESLOTEN
N. H. A. VAN GOETHEM

VORDEN

PETIT RESTAURANT

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

VERGADERINGEN

KOFF/ET4FELS

UW ADRES

LUDGERUS GEBOUW

WICHMOND

Tydens het Oranjefeest
alleen zaterdag geopend

Telefoon 05754-581 b.g.g. 361

Oranjefeest Vierakker-Wichmond
op zaterdag 26 augustus om 14.00 uur

Van de feestelijke optocht is ook dit jaar weer zeer veel werk gemaakt. Zeker 20 wagens
zullen aan de start verschijnen, om mee te dingen naar de eerste prijzen.

Wij hebben eens achter de coulissen gekeken en gekonstateerd, dat er avond aan avond
gewerkt wordt om de wagens op tijd gereed te krijgen. Wat vooral opvalt is dat de kwa-
liteit der wagens en het enthousiasme van de diverse buurtverenigingen, klubs en ook
vooral van de zijde van het publiek, elk jaar meer toeneemt.

Iedereen doet zijn uiterste best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ook kleine
stukken zullen in grote getale aanwezig zijn. Door de gemeente Warnsveld, de Oranje-
vereniging en door Drukkerij Weevers uit Vorden zijn bekers beschikbaar gesteld.

De muziekvereniging Jubal in samenwerking met 6 diverse muziekverenigingen, drum-
bands met majorettes uit de omliggende plaatsen, zullen de optocht een feestelijk karak-
ter geven.

Deze verenigingen zijn: St Martinusgilde uit Didam, Sursum Corda uit Vorden, muziek-
vereniging St Jan A Schuttersgilde uit Keyenburg, Harmonie Concordia uit Beltrum,
Muziekvereniging .Kaatsliedenkwartier uit Zutphen en de muziekvereniging Presikhaaf
uit Arnhem.

Voor de bewijzen van deel-
neming, ondervonden tijdens
de ziekte en bij het overlij-
den van onze geliefde moe-
der, groot- en overgroot-
moeder

HENDRIKA JOHANNA
DECANIJE-ABBINK

betuigen wfl onze welge-
meende dank.

Fam. Decanije

Vorden, augustus 1972
Galgengoorweg 7

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden na
het overlijden van onze ge-
liefde man, vader en groot-
vader

J. W. G. HARMSEN
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
J. Harmsen-Lievestro

Vorden, augustus 1972
De Haar 28

Te koop: Een vaste wasta-
fel, kleur lichtgroen, kom-
pleet met spiegel. Wiekart,
Dorpsstraat 30, Vorden,
telefoon 1423

Te koop: Mobylette en een
meisjesfiets. Willem
Alexanderlaan 2, Vorden

Te koop: 1% ha hooi- of
kuilgras. Briefjes inleveren
zaterdag 19 augustus voor
5 uur. B. A. Luesink, „de
Bolderhorst" Vorden

Denk aan het

MEDLERTOL
Vorden

op 18-19 en 20
augustus
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