
Donderdag 21 augustus 1969
31e jaargang no. 21
Uitgave drukkery Weevers v/h Woltor», Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Ahouiu'mt'i it 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

ZONDAG 24 AUGUSTUS 1969

Hervormde kerk
8.30 uur ds. D. A. Brinkerink uit Geesteren

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

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. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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 M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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
H.00-15.00 uur

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

BURGERLIJKE..,
STAND

Geboren: Willem Cornelis, -zoon van J. W. Lieve-
stro en P. M. Noordam
Gehuwd: J. T. Dolphijn en G. P. Roording

KPO-exkursie
Een 25-tal dames van de KPO afdeling Kranen-
burg-Vorden maakten een dezer dagen een exkur-
sie naar het plaatselijk fruitteeltbedrijf Medler.
Zij werden bij het ruim 7 ha grote bedrijf begroet
door de beheerder, de heer J. W. Lucassen die de
dames een korte uiteenzetting gaf van de werk-
zaamheden die een fruitteler zoal het hele jaar
te doen heeft.
Na de uiteenzetting werd het bedrijf bezichtigd
waarbij de verschillende soorten appels en peren
werden bekeken. Ook de beregeningsinstallatie en
de ontwatering kregen de aandacht. Tot besluit
werden alle cursisten verrast met een zak appels.
De presidente dankte de heer Lucassen voor zijn
bereidwilligheid en bood een kleine attentie aan en
sprak de verwachting uit dat zowel hij als de
KPO-leden de vruchten van deze leerzame exkur-
sie zouden plukken.

Bezoek zwembad 175.000
Het zwembad ,,In de Dennen" heeft tot dusver
175.000 bezoekers getrokken.

:: ?H

Vrijdag 15 augustus heeft mevrouiv M. Duister-
maat-Dommcrholt, nu ruim tivee-eneenhalf jaar
verblijvend in Villa N nova, onder grote behing stel-
ling haar honderdste verjaardag gevierd. Het werd
voor haar een grote feestdag doordat niet alleen
de familieleden maar ook burgemeester Van Arkcl
diens echtgenote en nog vele anderen haar kwa-
men feliciteren.
De vlag was in top en het hele huis in een fees-
telijke stemming. Menig bloemstuk - waaronder

een met honderd bloemen, aangeboden door de
lieivoncrs van Het Enzcrinck. Villa Nuova en
Klein Enzerïnck - en de nodige gebruikelijke fruit-
manden gaven de versierde .serre van het Vorden-
se verzorgingshuis een feestelijk aanzien.

De vreugde iverd nog vergroot door vlotte elektro-
nische orgelmuziek. Mevrouw Duistermaat geniet
van een goede gezondheid, al is ze erg doof en
laat ook haar gezichtsvermogen te wensen over.

Ds. J. W. Albers deed intrede in
de Herv. gemeente van Zeddam
Het was zondag 10 augustus een blijde dag voor
de Hervormde gemeente van Zeddam. Na een va-
kature van ruim zes maanden stond er nu weer een
eigen predikant op de kansel. In een tot de laatste
plaats bezet kerkgebouw hield de nieuwe predi-
kant ds. Albers zijn intredepredikatie na vooraf in
dezelfde dienst te zijn bevestigd door de konsulent
ds. Bloemendaal uit 's-Heerenberg.

Ds. Albers had tot tekst g^fcmen Marcus 7 vers
34: „Bffatha, dat is worcflBgeopend". Het gaat
hier, aldus ds. Albers, om meer dan de opening
van dove oren. Het gaat om de ontsluiting van de
gehele mens die was afgesloten van de buitenwe-
reld. Dat Jezus deze dove man apart neemt bete-
kent dat Hij persoonlijke a^Édacht heeft voor de
mens. Hier is geen sprake vwn een stunt maar van
bevrijding van ziekte als teken van het koninkrijk
dat met Jezus is gekomen. Door het machtige woord
Effatha, dat Jezus in volstrekte afhankelijkheid aan
zijn hemelse Vader sprak, wordt deze zieke man
verlost uit de gevangenis van zijn eenzaamheid. Hij
kan spreken en bovenal God loven met zijn mond.

Effatha betekent voor ons de blijde boodschap van
bevrijding uit onze nood. Wij zijn onderweg naar
een nieuwe wereld, naar een eeuwige vrede. Het
Effatha is door Jezus bevestigd op Golgotha en
door Zijn opstanding uit de dood op de Paasmor-
gen. Al onze arbeid moet geschieden vanuit dit
woord en wij moeten bereid zijn ons iedere dag
door Hem te laten behandelen, onze achterdocht
op te geven en ons open te stellen voor Hem. Ds.
Albers besloot zi jn preek met de woorden: ,,Om-
dat we mogen leven in dit geloof, kan deze dag
van intrede een echte feestdag zijn".

Na de dienst was er in hotel 't Heem een druk be-
zodhte receptie. Hier werd ds. Albers met zijn
vrouw en kinderen verwelkomd door de R.K. har-
monie Kunst na Arbeid en de schutterij St Johan-
nes. Door de vendeliers werd het vendel gezwaaid
ter ere van de nieuwe pastor en zijn familie.

Tijdens de receptie werd ds. Albers toegesproken
door ds. Antonides namens klassis en ring Doe-
tinchem. Ds. Veenendaal sprak als oud-predikant
en ouderling-kerkvoogd Kets voor de gemeente
Zeddam. Wethouder Giesen vertegenwoordigde 't
gemeentebestuur van Bergh. Pastoor Platenkamp,
die tijdens de kerkdienst een gebed had uitgespro-
ken, noemde het vanzelfsprekend dat zondagmor-
gen in de rooms-katholieke kerk was gebeden voor
de nieuwe Hervormde dominee. ,,Wij staan als ge-
lovigen dicht bij elkaar. Als voorgangers hebben
we de steun en inspiratie nodig van de geest van
onze Vader."

In zijn dankwoord toonde ds. Albers zich vol lof
over de mooie pastorie. Hij dankte de kerkvoogdij
voor de goede zorgen die daaraan zijn besteed. „Ik
heb begrepen dat ik predikant ben geworden van
een kleine gemeente, die zich verantwoordelijk
weet voor de kerk en daar ook financiële offers
voor weet te brengen." Hij besloot zijn dankwoord
met een verzoek. En wel dit: ,,Ik heb het gevoel dat
men ons met dit grootse welkom op een voetstuk
heeft geplaatst. Ik wil u vragen, plaats ons niet
op een voetstuk, maar laten we elkaar gewoon aan-
vaarden zoals we zijn".

A.s. zondag 24 augustus begint de

ZONDAGSSCHOOL

iveer.

Nieutvc kinderen hartelijk welkom
om 10.00 uur in de school aan
Het Hoge.

„De Knupduukskes"
In het kader van het zomerprogramma van de VV
V traden de Vordense boerendansers ,,De Knup-
duukskes" voor het laatst in dit seizoen op voor
een groot aantal vakantiegangers in zaal Bakker.
Nadat een welkomstwoord tot de dansers en be-
langstellenden door de heer H. Luth was gespro-
ken kwamen weer de oude folkloredansen tot le-
ven. Ook kregen de gasten gelegenheid zic'h met
de dansers te verenigen tot een vrolijke dans. Hier-
van werd een druk gebruik gemaakt.

Als verrassing voor iedei^k was het optreden van
de heer J. Florijn met zijfflningende zaag, waarmee
hij een tweetal nummers ten beste gaf en waarmee

•i 1 - , ' i ' l T n n l a i i s verwierf .
Aan het einde sprak de heer G. W. Eijerkamp
een kort slotwoord waarin hij ,,De Knupduukskes"
dankte voor 'hun aandeel^fcn dit zomerprogramma
en sprak de wens uit d^rdeze het volgend jaar
weer ter beschikking van VVV mochten komen.

Diplomazwemmen
Onder het toeziend oog van de KNZB-official de
heer Wilgenhof uit Zutphen werden in het zwem-
bad ,,In de Dennen" te Vorden zwemexamens af-
genomen. Ditmaal waren de kandidaten voor het
diploma E aan de beurt. Voor dit toch wel pittige
examen hadden zich 25 jongelui opgegeven, die
opgeleid werden door de 'heer J. Verstoep. In to-
taal slaagden 19 jongelui.

Hoogste naastenliefde
Maandag 22 september a.s. wordt weer de jaar-
lijkse bloedafname-avond gehouden in de Bijz. la-
gere landbouwschool. Ruim 300 donors zullen dan
weer het hoogste offer van naastenliefde brengen
door hun reddend bloed te geven.
Bij ingrijpende operaties, inwendige bloedingen,
ernstige ongevallen, wordt steeds bloedtransfusie
toegepast. Noch de patiënt noch de bloedverwan-
ten vragen zich meestal af, waar dit reddend bloed
vandaan komt. Men beschouwt dit als een „medi-
cijn" waarvan de voorraad dus onbeperkt is.

De realiteit is dat dit reddend bloed van een meest-
al onbekende donor komt. Welnu, als wij dan wel
het bloed van een offervaardige medemens willen
ontvangen, hebben wij dan ook niet de sociale en
morele plicht ons bloed af te staan? Vanzelfspre-
kend met goedkeuring van de huisarts.
Ieder gezond mens van 18 tot 65 jaar kan als do-
nor optreden. Daar het heel moeilijk is bloed te
bewaren, maakt men er tegenwoordig Woedplasma
van; dit is bloed in droge stof.

In de komende dagen zullen de leden van het ko-
mité „Bloedplasma" huis aan huis bezoeken tot
werving van nieuwe donors. Meer dan ooit geldt
hier: ,,Het is beter te geven dan te nemen".
(Zie de advertentie in dit nummer. )

Vordens Dameskoor
Zoals uit de advertentie in dit nummer blijkt , be-
ginnen de repetities van het Kinderkoor a.s. maan-
dag weer. De leiding wil graag dit najaar een kin-
deroperette ten tonele brengen. In verband hiermee
verzoekt het bestuur medewerking van alle ouders
de kinderen trouw de repetities te laten bezoeken
en zoveel mogelijk nieuwe leerlingen meteen mee
te sturen.

Suksessen op Hengelose markt
Op de verleden week woensdag gehouden jaar-
lijkse paardenmarkt te Hengelo G, hebben ver-
schillende Vordenaren mooie prijzen behaald met
hun paarden op de aldaar gehouden keuringen.
De uitslagen waren: rubriek niet ingeschreven
warmbloed-merrieveulens 3c D. A. Lenselink. Ru-
briek warmbloed hengstveulens 3d G. Kleine; 3e
G. Kleine. Zeer goede groep met typische kop-
nummers.

The Eight Castle Singers
Naar wij vernomen zullen The Eight Castle Sin-
gers 26 augustus weer starten met de repetities.
De bedoeling is om leuke, vlotte en moderne liedjes
in het repertoire te verwerken. Ieder meisje van
H jaar en ouder is van harte welkom iedere dins-
dagavond in het Nutsgebouw.
Vaak wordt gezegd er is niets te doen in Vorden
voor de jeugd. Bezoek dan de repetitie-avond en
je zult zien dat het fijn is om te zingen.
(Zie de advertentie in dit nummer.)

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer B. Smeets (schoenen-
huis) slaagde te Rotterdam voor het diploma
schoenwinkelier.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Geachte redaktie,
Er moet mij iets van het hart en hoop dat u het in
uw Contact wilt plaatsen. Ik ben niet jong meer
en heb daarom een abonnement op de bus van de
Konijnenbult-de kerk in Vorden. Ik woon nl. aan
de Ruurloseweg en is het lopen mij te ver. Maar
nu gaat de bus om het uur. Als ik dus ga om 3.30
uur dan kan ik pas een bus nemen die om kwart
voor ieder uur doorgaat naar Ruurlo (Groenlo).

Nu wil ik gaarne even uitrusten. Nu staat daar on-
der die prachtige boom bij de kerk tegenover de
Rotonde een bank. Maar waarom is die altijd be-
zet door jongelui met brommers en die deze bank
zo vuil maken dat ik er met een mooi japonnetje
niet op kan zitten. Bovendien is de konversatie ook
niet je dat. Heel graag zou ik hierin verandering
zien. Het is een witte bank, maar zeg maar gerust
,,zwart". Ze zitten er met hun voeten op en ande-
ren op de leuning. Erg jammer voor mij als be-
jaarde vrouw.

Mejuffrouw A. E. S. Nauta

Zondagvoetbal

Vorden I - Militair elftal
Donderdagavond speelde het eerste elftal van Vor-
den tegen een militair elftal uit de Holterhoek.
Deze ontmoeting, waarvan de baten ten goede ko-
men aan het blindeninstituut Bartiméus uit Zeist,
werd met 0-2 door de gasten gewonnen.
Vorden I kwam deze avond heel wat beter voor
de dag dan jl. zondag tijdens de wedstrijd tegen
Grolse Boys. Speciaal verdedigend speelde de
thuisclub een goede partij. De aanval gaf blijk van
schotloosheid, waarbij echteraan toegevoegd moet
worden dat de keeper van de militairen een prima
Na een kwartier spelen namen de bezoekers een
0-1 voorsprong toen een poging van de Vordense
achterhoede om de buitenspelregel te hanteren mis-
lukte waardoor de linksbinnen doelman Golstein
kansloos liet. Aan de andere kant werden schoten
van Jansen en Koster fraai gestopt. Na een half
uur werd het op identieke wijze 0-2.

In de tweede helft speelden bij Vorden doelman
Bannink, D. Besselink en W. Hendriksen mee in
de plaats van Stokkers, Klein Zessink en Golstein.
Verdedigend kreeg Vorden en met name doelman
Bannink het niet moeilijk. De voorhoede, goed ge-
stuwd door de voortreffelijk spelende Hendriksen,
slaagde er niet in te scoren en aangezien de voor-
hoede van de militairen het ook verder liet afweten
bleef het bij de stand 0-2. De wedstrijd werd ge-
leid door de heer W. Befkelder.
Eveneens ten bate van het blindeninstituut in Zeist
speelt Vorden I donderdagavond 21 augustus te-
gen een militair elf tal uit Eefde. De aanvang is ze-
ven uur.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6,S//

Vorden I - Bredevoort I
In de strijd om de derde plaats tijdens het kermis-
toernooi te Groenlo heeft Vorden I zondagmiddag
met 2-3 verloren van Bredevoort. Dit gebeurde in
een redelijk gespeelde eerste helft. Hoewel de Vor-
denaren sterker waren, werd het spel door enkele
spelers te kort gehouden zodat het veldoverwicht te
weinig goals opleverde. Hier moet echter wel aan
toegevoegd worden dat de geelzwarten ook niet
veel geluk hadden, want speciaal in de tweede helft
stonden paal en lat Vordentreffers in de weg.
Na een kwartier spelen in de eerste 'helft nam
Vorden door een fraaie kopbal van Hengeveld, uit
een voorzet van Stokkers, met 1-0 de leiding. Even
later verscheen Jansen vrij voor het Bredevoort-
doel doch 'hij schoot tegen de lat. Na een ;half uur
werd het gelijk toen doelman Golstein kansloos

Vervolg op pag. l tweede blad



Ibers
SUPERMARKT

Kwaliteit

* Service

PRESENTEERT

Utfccte
HAMBURGERS

GELDERSE SCHIJVEN

VLEESRIBJES

VARKENSPOULET

3 stuks

3 stuks

500 gram

300 gram

98
98

198
RUNDERROLLADE
iets doorregen 500 gram

EEN HEEL KILO

RUNDERLAPPEN

HAM

SNIJWORST

HAMWORST

HONGAARSE MIX

voor slechts 698

150 gram 69

(buut
PRUIMEN

YELLOWS

SPERCIEBONEN

BANANEN

TOMATEN

JAMES GRIEVE

l kg 149

98

59
l kg 89

1 kg 95

2 kg 159

DIEPVRIES

HAANTJES
PLM. 1000 GRAM

GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS

ZOETE SPAANSE

WUN
GROTE FLES

VAN 295

DEZE WEEK 1.95

ENORM VOORDELIG

HEERLIJKE

VRUCHTENGRIES
-

Mimosa

IM CHO-

COLADE

200 gram

89

Vitella

INSTANT-

PUDDING

3 pakjes halen

SLECHTS

2 BETALEN

Profiteer
hiervan

Koopmans
BAKMEEL

pak van 71 nu

Quick
BOTERHAM-

PASTA
de kinderen
zijn er dol op

beker nu

79

WE HEBBEN ZE WEER

RUMBONEN
250 GRAM DEZE WEEK

Volledig gevi-
tamineerde

TAFELMAR-
GARINE

4 pakjes

79

Grote zak

ENGELS
DROP

van 98 voor

89

WEEKEND
SPRITS

met roomboter

8 stuks

89

Aero pak af
DROP

2 zakjes

slechts

79

NIEUWE OOGST

AUGURKEN
HELE LITERPOT SLECHTS

Smarius

El ER-
BESCHUIT

2 rollen

59

Prodent

TANDPASTA

3 halen

SLECHTS 2

BETALEN

BLOEMEN-
AARDE
per pak

49

elk 2e pak

Sprinklet

CHOC. HA-
GELSLAG

zak 400 gram

89

HONIG

BLIKKEN SOEP
98KIP, GROENTE OF TOMAAT PER BLIK

ELK TWEEDE BLIK SLECHTS

Ovaal blik

HARING IN
TOMATEN-

SAUS

geen 104 maar

89

JAVA OF

VRUCHTEN

WAFELS

per pakje

65

Pak mee

10 KOETJES-
REPEN

deze week

89



Langs deze v/eg willen
wij allen, die hebben mee-
gewerkt om onze trouw-
dag tot een blijde dag te
maken, hartelijk bedan-
ken.

W. Groot Jebbink
J. Groot Jebbink-

Braakhekke
Vorden, augustus 1969
Veldslagweg B 7a

Gepensioneerd echtpaar
vraagt huis- of vrije
woonruimte te huur.
Huursom tot f 150,— p.
maand. „de Kiwi" Zut-
p'henseweg tel. 1939

Te koop: G.o.h. kolen-
konvektor en een nieiui'c
trapauto. Julianalaan 20,
Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. H. Walge-
moet E 91 telefoon 6646

VOORAL UW

En toch is.... Uiterweord uw schilder!
< >

Wegens vertrek geven wij graag gelegen-
heid tot het nemen van afscheid op vrijdag

* 22 augustus a.s. in zaal Bakker vanaf 19.00
• uur 's avonds.

Mevr. G. J. Janscn-Ormel
Fam. W. D. Janscn-Nijhuis

| Vorden „Sdhreevoord"
* >

< >
3!<Ü
<J>

3 El [
< "
" >

< >< [i

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wegens vakantie
GESLOTEN
van 25 augustus t.m.
6 september.

Schocnmakcrij VISSER
Zutphenseweg 55

Gezocht voor een paar
dagen per week: WERK
ongeacht wat door jonge-
man 33 jaar gehuwd en
in bezit van auto. Brie-
ven onder no. 21-1 bur.
Contact

Te koop: Biggen. Joh.
Wesselink, Kranenburg

TENT-EVANGELISATIE

Zoekt u vrede en blijdschap in
deze tijd, kom dan naar de

Evangelisatie-
samenkomsten
op de Bleek te Vorden van dins-
dag 19 t.m. zondag 24 augustus
aanvang 20.00 uur.

KINERSAMENKOMSTEN ZATER-
DAGMORGEN OM 10 UUR

Sprekers zijn de evangelisten
A. E. Bergsma en L. Swaan uit
Canada.

'Wij nodigen u hartelijk uit deze samenkoms-
ten te bezoeken.

WIE ZINGT ER MEE?

Je bent hartelijk welkom bij het

VORDENS
JEUGDKOOR

/V repetities beginnen ivccr op maandag
25 augustus a.s. in het Nutsgebouw.

Voor 6-10 jarigen van 6.30-7.15 uur en
voor 10-14 jarigen van 7.15 tot 8 uur

De Raiff eisenbank
is goed voor uw geld...
én voor het geld van
„De Zilvervloot"
Een gulden cadeau bij elk tientje!
Dat is „De Zilvervloot". Het ideaal spaarplan
voor jonge mensen van 15 t/m 20 jaar.

Na afloop van de overeengekomen spaartermijn
ontvangt de deelnemer 10% premie over het
totale spaarbedrag én de bijzonder aantrekkelijke
rente van de Raiffeisenbank.

Kom beslist eens langs voor nadere inlichtingen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN A BANKZAKEN

Grote pony-
en paarden»
markt te
Hengelo G

Op woensdag 27 augustus a.s.

KEURING VAN VEULENS
van de Shetland ponyfokver. „IJsselstreek"

EN KEURING VAN FJORDEN-
PAARDEN
van het Ned. Fjordenpaardenstamboek

MARKTKEURING VAN WEHLS- EN
NEW FORESTVEULENS

TEVENS GROTE
M.R.IJ. FOKDAG
uitgaande van de K.I.V.O. en de
fokverenigingen.

Afstammelingen aanwezig van de goedfok-
kende stieren Borus, Hugo en Neeltje's Sjaak

Marktvereniging

In verband met de overhuizing naar onze
nieuwe winkel is

vanaf donderdag 21

aug. t.m woensdag 27

aug. onze winkel

GESLOTEN

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26

^^ Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Het is zover!
Na een intensieve verbouwing kunnen wij

u nu welkom heten in onze geheel nieuwe

winkel

en nodigen u uit op donderdag 28 augustus a.s
vanaf 's middags 3 uur

\.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

GASHAARDEN

GASKACHELS

KOELKASTEN

WASAUTOMATEN

SPECIALE AFDELING SANITAIR

een. aemea/

ZOEKT NU UW VOORDEEL !

Als openingsaanbieding geven
wij

10 procent korting!
van 28 augustus tot en met 6 sep-
tember op alle artikelen uitge-
zonderd sanitair

Wiltink HET HOGE 26 - VORDEN - TELEFOON 05752-1656

LOODGIETER - LANDELIJK ERKEND GASFITTER



GROTE GASHAARDEN EN DIEPVRIEZERSHOW
TE VORDEN

OP MAANDAG 25 EN DINSDAG 26 AUGUSTUS 'S AVONDS
VAN 19.00 TOT 21.30 UUR IN „'T WAPEN VAN VORDEN" DORPSSTRAAT 10

Levering via de
erkende installateur

KEUZE UIT MEER DAN 100 MODELLEN
VAN ZEER BEKENDE MERKEN !

tent van Uarte welkom !

GROOTHANDEL „DULCO"
GASTHUISSTRAAT 3-9 - ZUTPHEN -TELER 05750-4141*

Levering via de
erkende installateur

Ook wij
zullen u gaarne alle inlichtingen
verstrekken tijdens de grote

HAARDEN- EN

KACHELSHOW

VAN DULCO

op maandag 25 en dinsdag 26
augustus in café-rest. „'t Wapen
van V orde n"

LOODGIETERSBEDRIJF

f? WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

VOOR

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

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

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd met spoed:

LASSER EN

LEERLING-LASSER

CHAUFFEUR

AUTOMATENSTEL-
LER INPAKKER

Fa.Keune
Nijvefheidsweg 4 - Telefoon 1736

WEEKEND AANBIEDING

SLOPEN
per stuk ƒ 2,35
2 stuks ƒ 4,50

THEEDOEKEN
per stuk ƒ 7,29
2 stuks ƒ 2,50

KEUKENDOEKEN
per stuk ƒ 7,69
2 stuks ƒ 3,10

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Biedt zich aan: Hulp in
de huishouding voor plm.
3 morgens per week. Brie-
ven onder no. 21-2 bur.
Contact

Te koop: 9 dragende BB
zeugen aan de telling m.
certifi'kaat. G. A. Gotink
Rouwbroekweg 2 Leesten

Te koop: I.z.g.st.z. FIAT
500 km-stand 22000.
Insulindelaan 31

Mevr. Emsbroek-Klin-
kenberg, Groeneweg l

Te koop: Goed onder-
houden kinderwagen.
Wiltink Het Hoge 26

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 7 V2 %•
Vraag prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
30 jaar tot max. 90%
van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Voor een eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente!

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig nieuwe
bouwmogelijkheden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorden:
W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Bouwfonds

NUTS BLOKFLUIT-
EN MELODICACLUB

Deze week beginnen onze lessen weer en wel
op:

Vrijdag 22 augustus 6.30 uur gevorderde me-
lodica's.

Zaterdag 23 augustus: 10.00 uur beginnelin-
gen blokfluit; 10.45 uur 'gevorderden blok-
fluit; 11.30 uur beginnelingen melodica.

Beginnelingen gaarne zo spoedig mogelijk op-
geven bij het Nutsbestuur; zaterdagmorgen
aan de Nutskoffiekamer of aan de heer D. de
Boer Insulindelaan 33

danslessen

Adverteren doet verkopen

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van de gemeen-
te Vorden brengen overeenkomstig artikel 10
van de Grondwaterwet Waterleidingbedrij-
ven ter openbare kennis, dat vanaf 21 augus-
tus 1969, gedurende twee maanden ter ge-
meentesekretarie voor een ieder ter inzage
ligt:

een afschrift van de aanvrage van de N.V.
Waterleiding Oostelijk Gelderland te Doe-
tinchem, voor de stichting van een pompsta-
tion te Vorden op de percelen, kadastraal be-
kend, gemeente Vorden, sëktie B. nrs 1131,
1969 en 2075, gelegen aan de Reeoordweg,
met het daarbijbehorend advies van de kom-
missie Grondwaterwet Waterleidingbedrij-
ven.

Tijdens een op dinsdag 28 oktober a.s., des
voormiddags om 10.00 uur in het gemeente-
huis alhier te houden openbare zitting, be-
staat gelegenheid eventueel ingediende be-
zwaren toe te lichten en overleg te plegen
met de aanvraagister.

Vorden, 20 augustus 1969,

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
J. J. van der Peijl

'WocAt u
OP DE SHOW VAN

GROOTHANDEL DULCO, ZUTPHEN

op 25 en 26 augustus tot aankoop vun ccn

gashaard,
gasfornuis enz,
overgaan, dan zouden itnj het :eer op prijs stellen

dc:e voor u te mogen plaatsen en aansluiten.

25 en 26 augustus

gasverwarmingsshow
Een mooie gelegenheid om veel te zien

GEMS
is ook voor u aanwezig!

MAAR VERGEET U NIET

nllc ihigen kunt u in onze winkel en showroom nu*
keus maken uit meer dan 50 modellen gasvertvar-
mingsapparatcn met wel 75 mogelijkheden

Voor gashaarden, gevelkachcls, bij ze t kachel s, kookap parate, n en
centrale verwarming

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208



Donderdag 21 augustus 1969

Tweede blad Contact
31c jaargang no. 21

(vervolg i\m l eerste blad)

werd gepasseerd bij een prachtige kopbal. Nog
voor de rust nam Vorden een 2-1 voorsprong toen
Jansen de uit zijn doel gekomen keeper handig pas-
seerde.
Direkt na de thee werd het 22 waarna Brede-voort
doordat Rensen niet resoluut ingreep na een half
uur de stand op 2-3 bracht. Jansen kreeg hierna nog
een goede kans, doch hij schoot naast; terwijl Hen-
geveld de paal raakte. In de slotfase werden scho-
ten van Hengeveld en Slokkers fraai door de kee-
per van Bredevoort gestopt. Bij Vorden was Nieu-
wcn'huis wegens een enkelblessure na de rust ver-
vangen door Besselink.

Filmmiddag voor junioren
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
v. v. Vorden wordt er zaterdagmiddag 23 augustus
een filmmiddag belegt in ,,'t Wapen van Vorden"
voor t'c junioren en pupillen. Vertoond zal wor-

de prachtige f i lm van de voetbalwedstrijd tus-
i de rest van de wereld.

Vele prominente spelers hebben ter gelegenheid
va ii het honderdjarig bestaan van de Engelse voet-

< > n d in deze wedstrijd meegespeeld o. a. de be-
taamde Russische doelman Jashin; Schnellinger van
Duitsland; Denis Law van Sdhotland; Di Stefano
van Spanje; Puskas van Spanje etc. Het program-
ma zal om twee uur beginnen.

Reserveer zondagmiddag
31 augustus

voor de grote voetbalwedstrijd te
Vorden

PAX - WVC met Abe Lenstra

NEDERLAAGTOERNOOI
s.v. RATTI
Afdeling zaterdag:
Ratti II - Wilhelmina SSS III
In de eerste helft was Ratti in het veld zeker niet
de mindere, maar het ontbrak de voorhoede aan
produktieve schoten. Bij de tegenpartij kon mid-
half Bleumink al binnen enige minuten de score
openen 0-1. Wilhelmina SSS, dat in de kompetitie
in dezelfde klas als de Ratti-reserves uitkomt, had
in haar linksbinnen Kappert een schutter van for-
maat. Deze wist doelman Klein Geltink nok twee-
maal te passeren waardoor de stand op 0-3 was
gekomen. De Ratti-goalie wist echter ook diverse
zeker schijnende doelpunten op fraaie wijze te
voorkomen daarbij geholpen door het hechte de-
fensieblok. Nadat bij een doorbraak de Zutphense
linkshalf Plagman er 0-4 van had gemaakt en het
via midvoor De Waay 0-5 werd, brak de rust aan.
De gasten die volgens het 4-2-4 systeem speelden,
behielden in het eerste kwartier na de rust 'het ini-
tiatief waaruit via linksbuiten Matser het zesde
doelpunt tot stand kwam. Klootwijk wist hierna
de eer voor Ratti te redden met een mooi doelpunt.
De goed vrijgespeelde Plagman wist vla'k voor het
einde de stand op 1-7 te brengen.

Ratti I - Sp. Eefde II
De grote broers van de zaterdagafdeling deden
het beter tegen Sp. Eefde II. Nadat men om half
vier het startsein had gegeven, wist linksbuiten
Dijkman al na vier minuten Ratti de leiding te ge-
ven. Ratti-doelman Boss was ook ,,in" en wist di-
verse gevaarlijke schoten o.m. een keiharde bal van
de rcchtsbuiten, prima te weren. Tien minuten voor
rust kon de thuisclub de voorsprong op 2-0 bren-
gen; een goede kombinatie tussen Van der Linden
en Arendsen werd door laatstgenoemde met een
resoluut schot laag in de benedenhoek afgerond.

Na de thee had Kerkhoven bij Ratti de plaats van
Klein Geltink ingenomen, bij de gasten werd het
tempo wat opgevoerd en dit had tot resultaat dat
Schonen een fraaie voorzet van ilnksbinnen Van
de Tol de stand op 2-1 kon brengen. Bij Ratti
wilde 'het niet zo best meer, het duurde allemaal
wat lang en kennelijk kon men het tempo niet meer
bijhouden. Weer kon Schonen een vuurpijl rake-
lings over de lat richten maar hierna kwam er een
opleving bij de thuisclub waarbij Dijkman nog een
hard schot lanceerde dat beter lot had verdiend.

Een kwartier voor het einde werd 'het 2-2 via een
t re f fe r van rechtsbuiten Rouwenhorst van Eefde.
Met deze 2-2 eindstand mocht de thuisclub zeker
tevreden zijn gezien de verhouding in het veld en
het feit dat de gasten normaal beter voetbal spelen.

Afdeling zondag:

Ratti III - Gorssel III
Zondagmorgen spéélde Ratti III haar tweede ne-
derlaagwedstrijd waarbij de Rattianen ditmaal be-
duidend beter speelden dan verleden week. Het
geluk zat de thuisclub bepaald mee, want na drie
minuten wist midvoor Lichtenberg, die deze mid-
dag overigens veel en goed werk verrichtte, uit een
voorzet van Kasteel de bal in de touwen te jagen
l -0. Gorssel nam na enige tijd het initiatief en Van
Loo wist na een kwartier met een enorm hard schot
te scoren 1-1. Via midvoor Nikkels kon Gorssel
de stand op 1-2 brengen waarmee de rust inging.

Doelman Lubbers bleek bij Gorssel na de thee te
zijn vervangen door Enzerink. Lichtenberg, die in
de Ratti-voorhoede zijn medespelers probeerde te
inspireren door diverse doorbraken en initiatieven,
kreeg echter weinig aanhang; een fel schot ging net
over de lat. De gasten verhoogden de score door
Nikkels en Huisman tot 1-4. Ratti was in deze
tweede helft kennelijk de mindere en de Gorsselse
doelman had een rustige middag. Overigens was
keeper Hoebink bij de Ra^anen steeds paraat en
wist hij vele malen het g^^r te keren door snel
en goed ingrijpen. Van Loo schoot Gorssel tien mi-
nuten voor het einde naar 1-5 waarna een kombina-
tie tussen Lichtenberg en Besselink door laatstge-
noemde fraai werd afgerond 2-5.

Ratti II - Mariën^lde II
De bezoekers uit Mariënvelde leden een kleine 3-2
nederlaag tegen een sterk spelend Ratti-team. Na-
dat Ratti in het begin nogal pech had met goede
schoten van Engberts en Koers kregen de gasten
na een half uur een mooie kans de leiding te ne-

men. De vrije trap net buiten de 16 meterlijn, die
door Mombarg keurig achter doelman Roelvink
werd gedeponeerd, werd evenwel door de arbiter
afgekeurd. Toc'h konden de bezoekers nog voor
rust een kleine voorsprong via midvoor Eekelder.

Na de rust had Ratti haar opstelling veranderd
wat een verbetering bleek te zijn. Nadat Mariën-
velde weer door Eekelder de stand op 0-2 had ge-
bracht en Roelvink ternauwernood een door Hoen-
derboom ingekopte bal had weggewerkt, kwam
Ratti geregeld in het offensief , hierbij had men
aanvankelijk weinig sukses, Engberts kopte een-
maal tegen de kruising van paal en lat terwijl
Koers hoog over schoot. Het werd na een half uur
1-2 door Engberts die in de uiterste hoek scoorde.

Tien minuten voor het einde kon Takkenkamp de
balans in evenwicht brengen toen hij een fraaie
pass van Koers over de uitgelopen doelman Te
Vruchte wipte 2-2. Een goede kombinatie tussen
Engberts en Takkenkamp bracht voor de thuis-
c lub tenslotte de overwinning 3-2. In de laatste
minuten werd het nog even benauwd voor de Ratti-
goal maar doelman Roelvink hield het hoofd koel.

Ratti I - Longa III
Ratti's eerste speelde een verdienstelijke ontmoe-
ting tegen Longa III uit Lichtenvoorde waarbij de
thuisclub met 2-0 zegevierde. Ook hier verschenen
de groenwitten met een gewijzigde opstelling in
het veld waarbij Rutgers o.a. de linkervleugelplaats
bezette en Overbeek evenals Jansen naar achteren
waren verhuisd. Overigens namen de gasten het

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

19 t. m. 24
29 aug.

30 aug.

30 aug.
30 aug.

l sept.

3 sept.

augustus tentsamenkomsten
Toneelavond Oranjevereniging In
de kapel Wildenborch
Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch
Oranjefeest Wildenborch
Provinciale wedstrijddag Jong
Gelre
Sociëteit voor bejaarden in café
„De Zon" ('s middags)
Uitwisseling met Westerbork van
de Ned. Bond van Plattelandsvr.
Herv. Vrouwengroep dorp
Vergadering Ned. Chr. Vrouwen-
bond ^^

l 7 sept. Fietstocht^red. Bond van Platte-
landsvrouwen

l okt. Openingsavond Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

22 okt. Lezing Ned. Bond van Platte-

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

'-^uropci, cjióteren en morgen
OOK OP VAKANTIE KUNT U MEEDOEN!!

Het is volop vakantietijd. Desondanks bereiken de Stichting Ama-
teurfotografie regelmatig inzendingen voor de vierde Europese
fotowedstrijd 'Europa, gisteren en morgen'.

Uit de inzendingen blijkt, dat de meeste inzenders het zichzelf ont-
zettend moeilijk maken. Men zoekt het te diep en wil de vele tegei
stellingen van ons moderne leven in slechts een enkel beeld vange
Dat is meestal een veel te zware opgave. Beter is het om het ko'
trast waardoor men getroffen is, met 2 aparte foto's tot uitdrukk
te brengen.

Bijgaande foto's als illustratie ervan hoe zo'n kontrast er uit
zien. In beide gevallen is het water en het verkeer daarop als
werp gekozen. Links de oude haven van Enkhuizen, met de iet
romantisch aandoende enthourage van de kotter in de schaduw
de Drommedaristoren, rechts de dynamiek van een modern ver
het watertoerisme. Ook dit illustreert een ontwikkeling. Wa
water enkele decennia geleden nog uitsluitend een handels en
munikatieweg (beurtschipper en trekschuit), tegenwoordig ve
het meer en meer een rol in de rekreatie. Door de toegenomen

vaart wordt de mens vrij gemaakt. Vrij om een steeds toenemde
eigen tijd naar eigen wens en inzicht te gebruiken.
In deze vrijetijdsbesteding speelt, hoe zou het anders kunnen, de
techniek een steeds belangrijker rol. Waterskieën is alleen mogelijk
door de snelle en wendbare motorboten. Deze foto echter is mo-
gelijk door de moderne kamera die gemakkelijk en feilloos een
Jevensecht beeld, ook in natuurgetrouwe kleuren, weggrist uit de

samen in de vervulling van onze expan-
waarmee we zullen moeten leren leven.

;>rgen' is geen akademische zaak, iets dat
ogvlakte waar alleen maar ekonomen en
sen wonen. Het is een zaak van en voor
ij, mits we wat fotografische leren zien, op
hen tegenkomen.

ze wedstrijd wagen? Wedstrijdfolders wor-
or de Stichting Amateurfotografie, Singel

AANBII DING

MELITTA

KOFFIEKAN

Hittebcstendigc glazen kan met
snelfilter. Inhoud één liter. Ge-
noeg voor wel 6 tot 8 koppen
koffie

profijtaanbieding

ƒ8,25

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

initiatief; door mooie kombinaties probeerden zij
de Ratti-verdediging te doorbreken. Een enkele
maal lukte dat waarbij o.m. midvoor Rensink een
formidabel schot op het Ratti-doel loste dat door
Huitink op het nippertje kon worden weggewerkt.

De Rattidoelman- was deze middag in goede vorm
een vrije trap van 20 meter werd prima gestopt. Bij
Ratti verdween na 20 minuten Lichtenberg wegens
een blessure van het veld en werd door Mullink
vervangen. Het spel woog hierna goed tegen elkaar
op. Enkele fraaie en harde schoten van Vreman
hadden beter lot verdiend. Vlak voor rust ontstond
nog een gevaarlijke situatie voor het Ratti-doel
toen twee Longaspelers enkele meters voor het
doel een opgelegde kans kregen maar Schoenaker
kon op de valreep redding brengen. Bij een hierna
genomen hoekschop kon Jansen het gevaar met
een kopstoot afwenden. Met rust was de stand nog
dubbelblank.

In de tweede helft was de thuisclub sterker wat
resulteerde door een fraai doelpunt van Vreman.
Bijen wist uit een voorzet van Overbeek de stand
op 2-0 te brengen. Ratti had hierna het beste deel
van het spel. Even werd het nog gevaarlijk toen
Longa over rechts oprukte. Huitink tikte een kei-
hard ingeschoten bal net over de lat. Met Ratti in
de aanval eindigde deze goed gespeelde wedstrijd
in een kleine 2-0 zege voor de thuisclub.

Tweede prijs voor Ratti-jeugd
De s.v. Ratti nam j l . zaterdag en zondag met twee
juniorenteams deel aan het jeugdtoernooi van de
s.v. Fortuna te Winterswijk.
Ratti C nam zaterdag hieraan deel en won hier
een fraaie tweede prijs door met 2-0 van Winters-
wijk C te winnen en gelijk te spelen tegen Meddo
en Fortuna. Door het nemen van strafschoppen
werd Ratti eerste in haar poule. In de finale ver-
loor Ratti met 2-1 van KSV Vragender.
In de B-afdeling die zondag aan het toernooi deel-
namen, waren de Rattianen niet zo gelukkig, hier
men van WVC met 2-1 en sneuvelde daarna tegen
KSV met 1-0.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Het zesde elftal van Vorden speelt zondagmorgen
op het gemeentelijk sportpark tegen Be Quick vi j f .
Het tweede elf tal van Vorden speelt tijdens de se-
riewedstrijden van Warnsveldse Boys tegen Ruur-
lo I. Een voor Vorden zeer moeilijke opgave.
Vorden IV dat zondag jl. een opmerkelijke 6-0
overwinning boekte tegen Klein Dochteren III komt
zondag a.s. uit tegen Dinxperlo III .

Het programma van de s.v. Ratti:

Zaterdag 23 augustus: Ratti I I-Almcn I I I ; Ratti I-
Almen II .
Zondag 24 augustus: Ratti III-SVBV II; Ratti II-
Ruurlo V; Ratti I-Sp. Neede III.

Kompetitie-indeling s.v. Ratti
De s.v. Ratti zal in het nieuwe seizoen 1969-1970
met vijf senioren en twee juniorenteams deelnemen
aan de voetbalkompetitie. Voor de senioren begint
de kompetitie in de eerste week van september.

Afdeling zaterdag:
3e klas: SSS-Eibergen 5; Zelos 3 Zelhem; AZSV
4 en 6 Aalten; DZSV 3 Dinxperlo; SKVW 3
en 5 Winterswijk; DZC 3 Doetindhem; Deeskens-
veld 2 Rekken en Ratti l .

Ratti 2 3e klas: CJV-ers 6; Helios 2; Wilhelmina
SSS 4; Sp. Eefde 2 en 5; Harfsen 5; Almen 3.

Afdeling zondag:

Ratti l 2e klas: Den Dam l ; Gaanderense Boys l;
GWVV l ; Keyenborgse Boys l ; Mariënvelde l;
NVC l Netterden; SVGG l ; Viod l Doetinchem;
RKZVC l Zieuwent.

Ratti 2 4e klas: Baakse Boys 3; Sociï 2; Keyen-
borgse Boys 3; Pax 5; Steenderen 3; Vorden 5;
Angerlo Vooruit 2; Drempt Vooruit 2.

Ratti 3 4e klas: Voorst 6; Hercules 2; Oeken 4;
Sp. Brammen 6; Warnsveldse Boys 4; Dierense
Boys 4; Steenderen 4; Juventus 4; Zutphen 4.

Vervolg en verder nieuws pag. 4 tweede blad



UW REDDEND BLOED

De leden van het komité „Bloedplasma" zul-
len de komende dagen huis aan huis bezoe-
ken tot werving van

nieuwe
donors
vooral gij jongeren, de lijdende
evenmens rekent op u.

Ouders, bespreek het dadelijk af met uw
kinderen.

Het komité:

H. Folmer, voorzitter
Nieuwstad 44n, telefoon 1563

W. ter Haar, sekretaris
H. K. van Gelreweg 3

JONG GELRE

Wedstrijddag
op 23 augustus bij de fam. M ar-
kink ,,Wonnink" Goorseweg 22,
Lochem, aanvang 13.00 uur.

ZA TERDAGSA VONDS

in de „Exelse Molen" o.l.v. Eddy
Becker, bekend van radio Vero-
nica, aanvang 20.00 uur.

KOMT ALLEN

Alleen geldig in-
dien afgehaald
en betaling a
kontant

H.H, Doe-het-zelvers

Door inkoop van enorm grote partijen bouwmaterialen en snelle om-
zet, zijn wij in staat om onze materialen ver beneden de normale
prijzen aan te bieden.

EEN GREEP UIT ONS LEVERINGSPROGRAMMA:

CEMENT
l tot en met 20 zakken f 3,55 per zak

21 tot en met 60 zakken ƒ 3,48 per zak
61 tot en met 100 zakken ƒ 3,44 per zak

ASBESTBOARD (eternit) afm. 120 x 250
/ tot en met 5 stuks slechts f 8,04 per plaat
6 tot en met 12 stuks slechts ƒ 7,14 per plaat

13 tot en met 20 stuks slechts f 6,56 per plaat
31 tot en met 100 stuks slechts f 6,43 per plaat

PANLATTEN 2,4 x 5 cm volle bos 38 et p. m
BALK- EN REGELHOUT
5 x 7 cm f 7,02 per m
5 x 10 cm ƒ 1,44 per m
5 x 13 cm ƒ 7,75 per m
5 x 15 cm ƒ 2,72 per m

lengten langer dan 5 meter geringe prijsverhogit^^

STENEN
UITERST SCHERPE PRIJZEN

Ook maken wij bouwtekeningen en verzorgen uii^^puwaanvragcn.

Verder leveren wij u

ramen, deuren en kozijnen
in elke gewenste maat.

Breng geheel vrijblijvend een bezoek. Vrijdags tot 9 uur
geopend

Doe-het-zelf centrum
SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TELEFOON 05752-1486

WIJ KUNNEN U DE WARMTE VAN
DEZE ZOMER NIET VERHOGEN

WILT U EEN JUISTE

GASHAARD VOOR

UW VERTREKKEN

Het is al weer bewezen
voor aardgas moet je bij

Henk van Ark
wezen

In onze afdeling winkel hebben wij plaats
voor een aktieve

VERKOOPSTER
Inlichtingen dagelijks aan de ,,i,ik
of na zeven uur Wilhclminal. 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752 -15 46

Hotel-restaurant

Vraagt voor de avonduren:

HULP BIJ DE
AFWASMACHINE

(mannelijk of vrouwelijk)

van 18.00 tot 22.00 uur

VVV Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

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
H.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

Nieuwe
meubelen?

Het adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL05752 1514

GROTE VOORRAAD

VOORDELIG IN PRI]S

100% GARANTIE

EHBO AFD. VORDEN

Bij voldoende deelname hopen wij
dit seizoen weer met een

NIEUWE CURSUS
te beginnen.

Opgave en inlichtingen bij:

MEVROUW TE SLAA

Schoolstraat 11 - Telefoon 1297

A.E.G.
VOLAUTOMATISCHE
WASMACHINE

voor maar

f 599,-
Een moderne volautomd<it

Negen programma's voor alle soorten
wasgoed

Twee wassnelhcden

Afmeting 85 x 60 x 57l/2

Een pracht machine voor een :ccr lage
prijs

Prijs zolang er voorraad is van f 825,-
voor

ƒ 599,-

U kunt hem :icn in onze showroom
boven de winkel

GEMS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

SUPERBENZINE
53 CENT

KEUNE Industrieterrein

Voor goede
rywielreparatie naar:

KIJWLELBEDRLJF
TRAGTER

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrflf

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vaxkenshandel,
den - Zutphenseweg C 6Td
Telefoon 1408

VOOR UW
schoenreparatie

WULONK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

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

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

DIESELOLIE
zomer prijs 13 cent

KEUNE

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7y2% RENTE
Stukken è ƒ 1000,—.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekert
en h

l blik doperwten fijn van 110 voor 98

HAANTJE per kilo 299

l blik SPAR NASI GORENG van 180 voor 169

3 pakjes RIGA MARGARINE 98

l pot Spar chocoladepasta van 84 voor 75

l tube SPAR MAYONAISE 63

l ;ak GOLDEN WONDER CHIPS 98

250 gram BOTERHAMWORST 69

150 gram LUNCHWORST 71

l bus TOLET AIR . van 320 voor 225

10 grote sinaasappels 179

DE SPAR
KOPEN B J'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Donderdag

Speklappen
Alphen snitzeis
Hamburgers

Vrijdag en zaterdag

Riblappen
Verse worst
Runderlappen

500 gram 1,70
3 stuks 1,48
3 stuks 1,05

500 gram 3,98
500 gram 2,60
500 gram 2,75

Voor de boterham

Paarderookvlees 100 gram 0,75
Boerenmetworst 150 gram 0,90
Pekel vlees 150 gram 0,93
Boterhamworst 150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

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

HOEFIJZER

SLECHTSAPPE .SHl [Rl IKE

Vrijdagsavonds na 6.30 uur ten huize van de heer
J. LUCASSEN, D 153 Vorden.

Zaterdagmorgens van 8 tot 12 intr in de schuur
bij huize Medler.

153 - Vorden - Telefoon 6811



Wapen- en sporthandel

Martens
teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Dansschool
HOUTMAN

A.s. zaterdag om 19.00 uur

Ludgerusgebouw
Modern Vierakker en
Latin American
Discotheek
Pop Dancing zaal Schoenaker

a.s. zaterdag om 20.30 uur

SAMENKOMST VOOR
ALLE LEERLINGEN

die zich opgaven. Inschrijving
voor beide clubs nog mogelijk.

Doe /rn-c, dansen is een gezonde
ontspanning.

Inschrijfgeld ƒ 3,—

Lid NVV Dansleraren FDO

In onze supermarkt is per l september
plaats voor een

NET WINKELMEISJE

SUPERMARKT

emmers
Zutphenseweg

Gevraagd: Puike oude
koemcst. Aanbieding on-
der opgave van hoeveel-
heid en prijs aan J. B.
Vreman E 35 Linde
Vorden telefoon 6767

Attentie. Wie heeft onze
ontstoppingsveer geleend.
Gaarne terug bezorgen
bij Wiltink Het Hoge

\Voningruil gevraagd.
Aangeboden in Holten:
huurwoning voor en ach-
ter tuin, omgeving Hol-
terfeerg. Gevraagd: een
daarmee overeenkomende
woning in Vorden of
naaste omgeving.
H. W. Roodink Hoffes-
straat 19 Holten

Gevraagd: Hulp in de
huishouding voor enkele
hele of halve dagen per
week. Mevr. A. Postma,
Ruurloseweg D 8b tele-
foon 1831

G. W. Eijerkamp
Vorden

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

In alle gevallen blfjft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebblnk
Prunushof 21, Velswtjk
Zelhem, tel. 08344-414

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

wttnvisie
Montreux
Bankstel met karakter.
Eiken frame. Speciaal
streepdessin in de mo-
quette bekleding. En hui-
selijke franje aan de arm-
leuningen, v.a. f1195.-

Bergmeubel in puur
eiken. Met handige
schenkklep in het midden
of vier deurtjes. Een lade
met bestekindeling. 2-de-
lig, breed 180 cm.

v.a. f650,-

Eetkamer in robuuste
eiken uitvoering.Tafel met
uitschuifblad, 220x90
cm. v.a. f325,r-
Met vast eiken blad, 130
x 90 cm. v.a. f 275,-
Stoelen bekleed met skai
p. st. v.a. f125,-
Met streepstof p.st.

v.a. f140,-

Salontafel in stijl. Mas-
sief eiken. f 225,-

bankstel

voor het
betere

interieur
advies

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

GEVRAAGD'.

EEN FLINKE
JONGEN EN EEN
MEISJE

WASSERIJ

Brandenbarg
Industricwcg - Vorden - Tel. 1465

's Avonds na 6 uur:
B. SIEBELINK
H. K. van Gelreweg 30, Vorden

BAKKERSVAKANTIE

VANAF A.S. MAANDAG 25 AUGUSTUS

TOT EN MET MAANDAG l SEPTEMBER

IS GESLOTEN WEGENS VAKANTIE

BAKKERIJ SCHUPPERS

De werkende bakkerijen bezorgen normaal door, dus u kunt uw

brood bezorgd krijgen

De Vordense bakkers

Grote
gasverwarmingsshow

Wij tonen en demonstreren u een grote kollektie gasverwar-
mingsapparaten waaronder de allernieuwste modellen 1969

met en zonder verwarming

Bijzetkachels en Kookplaten

TIJDENS DEZE SHOW GEVEN
WIJ EEN EXTRA

hoge inruilwaarde
VOOR UW
KOLEN- OF
OLIEHAARD !

ONZE SHOW WORDT GEHOUDEN IN ONZE SHOWROOM
ZUTPHENSEWEG 23

van donderdag 21 augustus 15.00 - 22.00 uur
vrijdag 22 augustus 15.00 - 22.00 uur

zaterdag 23 augustus 13.00 - 1800 uur

DGEBR.BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG 23 - VORDEN - TELEFOON (05752-1261)



Voor de zeer vele felici-
taties, bloemen en ca-
deaus, ter gelegenheid
van ons 12^-jarig huwe-
lijk, willen wij allen 'har-
telijk bedanken.

G. H. Voskamp
B. W. Voskamp-

de Greef

Vorden, augustus 1969
Mol en weg 17

uw
BABY

Helmink
Zutphenseweg

Verloren: Zilveren arm-
band, verm. v. Zutphen-
sew., 't Jebbink naar de
Mol e n weg.
Tegen beloning terug te
bezorgen bij Joh. Bakker
Molenweg 4

PETROLEUM
zomerprijs 12 cent

KEUNE

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Retexturingsbedrij f
„ACCURAAT"
Oldenzaal
De vakantie is voorbij.
Wij beginnen weer met
frisse moed. Als speciale
reklame reinigen wij deze
maand
rokken voor de halve prijs
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

A. s. donderdagavond om 7 uur

Vorden 1 - Mil. elftal
ten bate van het blindeninstituut
Bartiméus

A. s. zondag 24 augustus

Vorden 1 - Silvolde 1

40 JAAR v.v. VORDEN

Ter gelegenheid van haar 40-jarig be-
staan houd de v.v. Vorden een receptie
op zaterdag 30 augustus van 14.30 tot
17.00 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

cvxxxxw^^

Officiële
opening

KANTINE EN SPEEL-
VELDEN
v.v VORDEN

Vrijdagavond 29 augustus om
19.00 uur vindt de officiële ope-
ning plaats van de sportvelden en
kantine.

Speciaal diegenen die hun bijdrage, in welke
vorm dan ook, hebben verleend, kunnen deze
opening bijwonen.

Na afloop van deze officiële ope-
ning wordt een

reunie
gehouden in de kantine.

DEZE IS DAN ALLEEN TOEGANKE-
LIJK VOOR OUD-LEDEN.

Het bestuur

TRAININGSTIJDEN
v.v. VORDEN

Het bestuur van de v.v. Vorden heeft de trai-
ningsavonden als volgt samengesteld:

Dinsdags 19.15-20.45 uur
lagere elftallen.

Woensdags 19.00-20.00 uur
alle junioren

Donderdags 18.30-19.30 uur
pupillen

19.30-21.00 uur
selektiegroep

Het bestuur

HEUGATAPIJT
if 12 VOORDELEN
* 5 JAAR GARANTIE

Uw dealer voor Vorden en omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

Nutsgebouw
VORDEN

A.s. zaterdag 23 augustus

DANSEN
Wegens enorm sukses nog-
maals
„PREE SOUND GROUP
TEACH-IN"
Aanvang 19.30 uur

Voor f 399.-
een diepvrieskist van bijna
200 liters inhoud!

FORTEST B.B.C.
DIEPVRIESKISTEN

Geweldige zomeraanbieding!

D iepvrieskisten s
500 liter inh. f 1198,- nu f 999,-
380 liter inh. f 1080,- nu f 849,-
300 liter inh. f 825,- nu f 729,-
220 liter inh. f 645,- nu f 549,-

Dit moet u komen zien in onze
showroom boven de winkel!

fiEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snij worst
Hamkaas

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade

Alpensnitsels
Slavinken
Sausijsjes
Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkenaslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

„THE EIGHT CASTLE
SINGERS"

Beginnen dinsdag 26 augustus
weer met de repetities, aanvang
19.00 uur in de koffiekamer van
het Nutsgebouw.

NIEUWE LEDEN HARTELIJK
WELKOM

Gevraagd een

FLINKE KRACHT

•V m M (^ml 9 m

ft* V..ÖL. i/jJlLHti
Mengvoeders - Wichmond - Tel. 05754-257

Een dagje Artis
Het fotoverhaal van Jeroen en Marlies

Kent u een groter feest voor kinderen als een
'dagje naar de dierentuin'? Allerlei dieren die ze
anders alleen op een plaatje zien, blijken opeens
echt levende dieren.
Jeroen en Marlies hebben dit feest beleeft. Zij
zijn in het gelukkig bezit van een fotograferende
vader. Die vader zie je in hun hele fotoalbum mis-
schien maar een enkele keer. Maar Jeroen en Mar-
lies zijn wel de hoofdpersonen.

Hoe grappig het kan zijn om nu eens een ministory
in foto's te maken, toont de fotoserie van vader
J. B. Rieder uit Amsterdam.

Foto 1. Sommige bokken zijn uitgesproken lui vindt
Jeroen en daarom probeert hij het dier eens ferm
'op te duwen' hetgeen door de bok duidelijk min-
der op prijs wordt gesteld.

Foto 2. Het is wat griezelig, maar Jeroen wou laten

zien dat hij nergens bang voor is en gaf de grote
gans een aaitje.

Foto 3. Heb je ooit, echte schildpadden. Wist jij,
dat die beesten ook nog in of op het water leven?

Foto 4. Ik zou best ook eens van zo'n nek af willen
glijden Jeroen . . . net als Dikkertje Dap, schijnt
Marlies te zeggen.

Foto 5. En nou moest moeder ook even op het
plaatje. De bok verwacht kennelijk 'n lekker hapje!

Foto 6. Jeroen heeft nu alle angst overwonnen. Hij
houdt de krielhaan trots in zijn armen. Later, later
als hij groter is, kan hij lachen om zijn eigen aan-
dachtig kijkend smoeltje. Misschien heeft Jeroen
dan zelf kinderen.

De dagen waarop foto's worden bekeken zijn zon-
dagen voor het hart.

(vervolg van pagina l tweede blad)

Junioren:

Ratti BI: Be Quick B2; Wilhelmina SSS B2; Sp.
Brummen B2; Almen B2; AZC B2; Vorden B2;
Warnsveldse Boys Bi; Baakse Boys Bi; Oeken
BI; Zutphen B2.

Ratti Cl: Baakse flfs Cl; Angerlo Vooruit Cl;
Sociï Cl ; Zelos Cl ; Keyenborgse Boys Cl; Pax
C2; Steenderen C2; Vorden C2.

Water polo

Heren van Vorden kansloos
Het ziet er wel naar uit dat de kompetitie voor
Vorden een verlengstuk gaat krijgen. In de don-
derdagavond te Rijssen tegen de Mors gespeelde
wedstrijd verloren de heren van Vorden kansloos
met 8-0. Dit heeft waarschijnlijk tot resultaat dat
Vorden, Nautilus (Terborg) en WW (Winters-
wijk) onderling moeten uitmaken wie definitief op
de onderste plaats terecht zal komen, vooropge-
steld dat Terborg het volgende week tegen de
Mors ook niet zal redden.

Ondanks deze groot uitgevallen nederlaag heeft
Vorden, speciaal in de tweede speelperiode, ver-
schillende goede scoringskansen laten liggen. De
wedstrijd was amper begonnen of de thuisclub
nam uit een snel genomen vrije worp de leiding.
Uit een pass van Eggink tikte Oudsen de bal
even later tegen de paal. Dekkingsfouten in de
Vordense achterhoede leidde in deze eerste speel-
periode tot een 3-0 voorsprong van de Mors.

In de tweede helft waren de bezoekers duidelijk
sterker. Eggink en Holsbeke troffen de paal en
lat, terwijl een fraai doelpunt door Eggink uit een
pass van Parmentier werd afgekeurd. Nadat de
thuisclub had geprofiteerd van te snel opdringen
van de Vordense achterhoede (4-0) gooide Eggink
de bal uit een strafworp tegen de lat.

In de derde speelperiode scoorde de Mors driemaal
en kreeg Vorden geen kans. Twee doelpunten ont-
stonden uit strafworpen. In de laatste speelperiode
deed de thuisclub het kalm aan, hoewel doelman
Vel'horst toch noch eenmaal de trieste gang (we-
derom een strafworp) naar het net moest maken.

tegen ZCE II die in het zwembad Het Diekman
te Enschede werd gespeeld, een flinke 9-3 neder-
laag geleden. De dames uit Vorden waren genood-
zaakt om met drie invalsters uit te komen terwijl
bovendien slechts met een zestal kon worden ge-
speeld.

De thuisclub toonde in deze wedstrijd over snel-
lere speelsters te beschikken, terwijl bovendien het
schieten bij hun beter was verzorgd. Het duurde
dan ook niet lang of Vorden keek tegen een 3-0
achterstand aan. Hierna gelukte het Vorden enigs-
zins uit de defensie te komen. Een fraaie rush van
Ans Pelgrum resulteerde in een uitstekend doel-
punt 3-1. Bij de rust was de stand 4-1.

In de tweede helft toonde NCE zich opnieuw de
betere ploeg. Het duurde maar even of de stand
was opgevoerd tot 7-1. De bezoeksters kwamen
hierna nog even terug. Twee doelpunten van Jet
Smit reduceerden de achterstand tot 7-3. In de
slotfase liep ZCE uit tot 9-3.

Vordense jeugd verliest
Het jeugdteam van Vorden en ZCE uit Enschede
hebben er een spannende wedstrijd van gemaakt.

In de beginfase waren de bezoekers sterker, het-
geen resulteerde in twee fraaie doelpunten. De
Vordense jongens raakten geleidelijk aan beter
ingespeeld. Uit een strafworp bracht Wentink de
stand op 1-2, hetgeen tevens de ruststand was.

Een fraaie goal van de linksvoor van ZCE bete-
kende vlak na de rust 1-3 waarna opnieuw Wen-
tink tegenscoorde 2-3. Beide ploegen wogen hierna
tegen elkaar op. Zowel Vorden als Enschede wist
nog eenmaal het net te vinden zodat het einde van
deze leuk gespeelde ontmoeting aanbrak met de
stand 3-4.

Vordense dames verliezen
Een met drie invallers uitkomend Vorden heeft
'het tegen de reserves van ZCE uit Enschede niet
kunnen bolwerken. De Enschedese dames waren
over alle linies sneller en vergaten daarbij niet om
doelpunten te maken. De eindstand werd 2-7. De-
ze wedstrijd werd gespeeld voor de winter-zomer-
kompetitie van het distrikt Twente-IJsselstreek.

Al vrij spoedig na het beginsignaal leverden snelle
doorbraken de bezoeksters twee doelpunten op. De
thuisclub slaagde er in enkele tegenaanvallen op te
zetten en door Jet Smit werd de stand op 1-2 ge-
braCht. Nog voor de rust werd het 1-3.

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, waarbij
doelvrouwe Gerda Hellewegen binnen enkele mi-
nuten driemaal de bal uit het net moest halen 1-6.
Jet Smit bracht er op fraaie wijze 2-6 van waarna
de midvoor van ZCE de eindstand op 2-7 bracht.

Flinke nederlaag voor de dames
De dames van Vorden hebben in de uitwedstrijd

Druk waterpoloprogramma
Voor de winter-zomerkompetitie van het distrikt
Twente-IJsselstreek staan voor de zwem- en polo-
club Vorden deze week verschillende wedstrijden
op het programma.

De dames spelen woensdagavond thuis tegen ZPH
uit Borne. Donderdag gaan de adspiranten naar
Rijssen om daar te spelen tegen de Mors. Vrijdag-
avond 22 augustus spelen de heren II in Eerbeék
tegen OKK I.

Zaterdag 23 augustus zullen de heren I en de da-
mes I en het adspirantenteam in Winterswijk deel-
nemen aan een polotoernooi dat wordt georgani-
seerd door WWV.

Zaterdagmiddag vindt het adspirantentoernooi
plaats. Hieraan nemen in totaal 10 clubs deel. Vor-
den is ingedeeld in poule II en zal uitkomen tegen
BZöPC uit Borculo; de Berkel uit Lochem; Nau-
tilus Terborg; WWV Winterswijk. In de andere
poule komen uit: Ysselmeeuwen Zutphen; de Be-
vers Dieren; HZC Hengelo; AZC Apeldoorn en
NZC Neede. De winnaars van beide poules komen
tegen elkaar uit in de finale.

De dames en heren van WWV Winterswijk; NZC
Neede en Vorden spelen zaterdagavond een toer-
nooi bij kunstlicht.

Speel sportief !


