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HEVIGE TELEURSTELLING
Zaterdag heeft onze Vordense correspondent een
1 > raatje gemaakt met de vrijdagavond afgetreden
voorzitter van „Ratti", de heer A. J. Hartelman.
Het was een teleurgesteld man die hem te woord
.stond. Zij, die deze aktieve persoon kennen, weten
wat hij de laatste maanden samen met een 4-tal
bestuursleden van „Ratti" heeft gedaan om een
fusie tot stand te brengen tussen „Vorden" en
„Ratti".
„Ik wist dat we het als bestuur moeilijk zouden
krijgen," vertelde de oud-voorzitter, „maar ik had
toch niet verwacht dat het voorstel om te komen
tot één plaatselijke voetbalclub door de vergade-
ring afgewezen zou worden. En dan te bedenken
dat enkele felle tegenstanders mij een dag later
voorstelden (het bestuur van „Ratti" was dus
enbloc afgetreden) opnieuw een vergadering te
beleggen en het fusievoorstel op de agenda te
plaatsen, want dan komt het er wél door. Ik
vraag mij af wat zulke mensen bezielt, de ene dag
tegen een fusie (en dan te bedenken dat we maar
2 stemmen tekort kwamen) en nog geen 24 uur
later vóór een fusie. In elk geval hebben de tegen-
standers hun eigen glazen ingegooid," aldus de
heer Hartelman.
In een rondschrijven aan de leden werd door de
tegenstanders van een fusie de leuze aangeheven:
„'/al Ratti sterven, nooit!!!" „Persoonlijk," zo ver-
telt de heer Hartelman „ben ik van mening dat zij
juist door tegen te stemmen Ratti de genadeslag
hebben toegebracht. Van een fusie kan geen spra-
ke meer zijn! We hebben de kaarten verspeeld om
als gelijkwaardige partners een nieuwe sportver-
eniging op te bouwen.
Het Bestuur van Ratti heeft aan deze stemming
tevens de vertrouwenskwestie gekoppeld en dit
hebben de tegenstemmers zich in het geheel niet,
of te laat, gerealiseerd. In de desbetreffende ver-
gader ing werd nog eens duidelijk onderstreept dat
een „ja" van de leden inhield dat zij zich t.z.t. ook
geheel zouden inzetten om de fusie te doen sla-
gen. Ken eventueel a fwi jzen van het voorstel
bracht mee dat zij dan ook de verantwoordelijk-
heid voor de verdere gang van zaken op hun
schouders zouden nemen.
Na de vergadering werd beweerd dat de zei
waarde heer Pastoor A. J. Bodewes zich openlijk
vóór een fusie zou hebben uitgesproken. Dit is
door mij beslist: on tkend ! Als onpartijdig iemand

i't hij de voor- en nadelen met mij als voorzit-
a('gewogen (deze discussie duurde ruim een

uur). Het slot van deze discussie was dat hij de
leden heeft gevraagd zelf hun conclusie te trekken.
Toen wij zaterdag enkele vurige voorstanders van
een voortbestaan van Ratti bezochten om hun de
bescheiden e.d. ter hand te stellen (niet alleen het
bestuur maar ook de leden van de elftalcommissie
en juniorencommissie hebben hun functies neer-
gelegd), werd dit geweigerd, zodat wij deze nood-
gedwongen in de kleedkamer op het voetbalveld
hebben moeten opslaan. Deze handelwijze en het

dat wij zo abrupt onze bestuursfuncties neer-
leggen zal ongetwijfeld kritiek uitlokken.

er echter van de tegenstemmers nog enige
positieve activiteit was uitgegaan en wel door op
de vergadering zelf een voorlopige bestuurssamen-
stelling aan de leden voor te leggen, dan waren
wij zeker bereid geweest enkele maanden alsnog
onze functies te blijven vervullen om hun de ge-
legenheid te geven zich in te werken. Toen hun
houding alleen maar negatief was werden wij wel
tot deze minder prettige wijze van aftreden ge-
dwongen.
Ik ben er vrijwel zeker van dat door deze gang
van zaken de voetbalclub „Ratti" vrijwel opge-
houden heeft te bestaan. De voetbalvereniging
„Vorden" vaart hier wel bij, want verschillende
üattianen zijn voornemens om op korte termijn
overschrijving aan te vragen naar deze vereniging.
„Men mag echter niet vergeten dat er 31 leden
vóór samenwerking met „Vorden" waren. Van de
18 tegenstemmers waren er tenminste 10 leden
die tegengestemd hebben uit eigen of uit Kranen-
burgs belang. De rest werd overgehaald. Conclu-
sie: de grote meerderheid (alhoewel niet de statu-
t a i r vereiste meerderheid) was voor samenwerking
niet anders denkenden, aldus de oud-voorzitter.
Ik hoop dat wij elkaar toch nog over enige jaren
zullen ontmoeten in het gestelde ideaal: één sport-
vereniging voor de Gemeente Vorden. De eerste
stap is niet gelukt, doch het was een (zeer grote)
stap in de goede richting.
Een gedesillusioneerd man nam hierna afscheid
van onze verslaggever. Wij kunnen dit volkomen
begrijpen, want de voetbalsport, en in dit geval
één plaatselijke vereniging, ligt de heer Hartel-
man na aan het hart.

KOLLEKTE VOOR DE MEDISCHE ZENDING.
Het was de bedoeling dat het foldertje, dat u
vandaag in Contact aantreft, vorige week met het
Kerkblaadje van de Hervormde Gemeente ver-
spreid zou worden. Helaas kwam het daarvoor
te laat in Vorden aan.
De kollekte wordt zondag gehouden in de Herv.
kerk en de Medlerschool.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN.
Woensdagavond komen de dames weer voor het
eerst in het nieuwe seizoen bijeen. Zij verwach-
ten gaarne veel nieuwe leden. Zie de advertentie.

KERKDIENSTEN zondag 8 september.
Herv. Kerk

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
G ere f. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie).

Weekmarkt.
Vrijdag waren 67 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was vlotte handel; prijzen van
f60,- tot f70,-.
Burgelijke stand v. 28aug. t.e.m. 3 sept.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. G. Lettink en J. W. Heersink.
Overleden: G. H. Hi l fer ink, m., 01 jr., echtg.
van A. Wolsink.

NESTOR en SIMSON toonden opnieuw
HOLLANDS GLORIE

Zij sleepten het losgeslagen booreiland veilig
naar de Noordersluis^^Umuiden. Weer een knap
staaltje Hollandse nBecpkunst. En nu neemt
Tragter de draad verder op. Sleep (tegen betaling)
maar weg wat u goed l i jkt en ga in zee met on-
/c u i t s t ekende rijwielen kollektie. En weet u wat
u ook i > i j ons on tdek t : service, man!

DIPLOMA ZWEMMEN
In het zwembad „i'l^w Dennen" werd als af-
sluiting van het schomzwemseizoen het diploma-
zwemmen voor leerlingen der lagere scholen in
Vorden gehouden. De Rijksconsulent voor de Li-
chamelijke Opvoeding nam de examens af. Of het
kwam, dat er door de slechte weersomstandigheden
van de laatste tijd bij de jeugd weinig animo was
geweest om nog eens terdege te oefenen, waarbij
kwam dat de examinator de eisen zeer streng na-
leefde, één ding is zeker, er moesten veel scholie-
ren worden afgewezen.
In totaal namen aan de zwemproef (diploma A)
88 scholieren deel, waarvan er 29 niet slaagden.
Van de 12 kandidaatjes voor het diploma B (ge-
oefend zwemmer) moest de heer Battenberg er
4 afwijzen.
Zaterdagmorgen hield de K.N.Z.B., vertegenwoor-
digd door haar official, de heer Wilgenhof, in sa-
menwerking met badmeester Verstoep diploma-
zwemmen voor de Vordense leerlingen, die de
vorige dag reeds een diploma verwierven (het be-
halen van twee diploma's op één dag is n.l. door
de inspectie niet toegestaan) en voor leerlingen
van andere scholen buiten de gemeente Vorden,
veelal leerlingen van de badmeester.
Hieraan namen deel voor A 35 kandidaten, waar-
van er 2 werden afgewezen. Voor B bedroeg dit
eveneens resp. 35 en 2. Voor het moeilijke C di-
ploma luidden zich geen kandidaten opgegeven.
De heer Wilgenhof reikte de diploma's uit. Hij
wees er daarbij op, dat het behalen van een diplo-
ma niet betekent, nu ben ik er. Oefen en blijf oefe-
nen. Probeer telkens een volgend diploma te be-
halen. Met ingang van 15 september worden de
eisen van vele diploma's gewijzigd en komen er
dan G diploma's. Namens de K.N.Z.B. dankte hij
de badmeester voor het vele werk dat ook hij dit
jaar weer in het belang van de zwemsport heeft
gedaan.

NUTSBLOKFLUITCURSUS
Zaterdagmorgen is door de kinderen van de blok-
fluitcursus afscheid genomen van hun leraar, de
heer K. Wolters, die wegens tydgebrek dit werk
op moest geven. De kinderen vonden het echt jam-
mer.
By verhindering van de voorzitter van het Nut,
de heer H. Wesselink, dankte Mr. J. Rombach de
heer Wolters voor al hetgeen hij in het belang van
de muzikale vorming van de kinderen gedaan had
en bood hem een boekenbon aan.
De kinderen speelden enkele nummers en werden
onthaald op een groot glas ranja. Hierna namen
ze met een handdruk afscheid van hun leraar,
waarmee ze twee jaren zo prettig hadden samen-
gewerkt.
Voorlopig zal de heer D. de Boer de lessen voort-
zetten en wel op zaterdagmorgen.

GEEN FUSIE „RATTI—VORDEN"
Er zal voorlopig geen fusie tot stand komen tus-
sen de voetbalverenigingen „Ratti" en „Vorden".
Op de algemene ledenvergaderingen, die beide ver-
enigingen j.l. vrijdagavond hielden, hebben de le-
den over deze belangrijke stap zelf beslist.
Bij Vorden kwam de fusie er wel door; by Ratti
werd geen tweederde meerderheid behaald voor
het bestuursvoorstel om tot een fusie te komen.
De opkomst der Ratti-leden was byzonder groot;
50 van de 58 seniorenleden waren aanwezig. Voor
de discussies over de fusie begonnen, werd eerst
de algemene ledenvergadering gehouden.
Voorzitter, de heer A. J. A. Hartelman, heette de
vele aanwezigen welkom. Nadat hij in korte trek-
ken de grote belangrijkheid van deze bijeenkomst
naar voren had gebracht, werd het woord ver-
leend aan de heer A. B. G. Lichtenberg, secretai'is,
voor zijn jaarverslag. In het keurige jaarverslag
viel een sombere ondertoon te beluisteren. Vooral
bleek hieruit, dat de onderlinge samenwerking in
de diverse commissies niet altijd even goed was.
Een prachtig succes behaalden dit jaar de Ratti-
reserves in de 4e klas GVB, die van de 18 wedstrij-
den er 17 wonnen en l verloren. Zij promoveerden
hierdoor naar de 3e klas.
Helaas kon de feestavond voor de leden, mede ter
gelegenheid van het kampioenschap van het 2e
elf ta l , geen doorgang vinden vanwege de minder
rooskleurige financiële toestand. Van de training
kwam zo goed als niets terecht. Dank werd ge-
bracht aan de heer Eulink, Julianalaan voor de
keurige wijze, waarop hij wekelijks het Ratti-
nieuws in het weekblad „De Gong" verzorgde.
Het financieel jaaroverzicht van de penningmees-
ter, de heer B. Rondeel, bracht slechts l licht-
punt t.w. het feit, dat voor het eerst in de ge-
schiedenis der vereniging de contributie-achter-
stand was ingelopen. De toestand der kas bleek
echter minder rooskleurig, er was een nadelig
saldo van ruim ƒ 1000,—, mede ontstaan door gro-
te uitgaven als de Kon. Goedkeuring ƒ 100,—, af-
schr i jv ing op gehouwen en inventaris etc. Ook de
begroting voor het komende jaar bood t.a.v. de
geldmiddelen weinig perspectief, al hoopt men
wel door wederinvoeri^^an de sporttoto, die
reeds enkele jaren acht^^'ege was gebleven, de
kas weer enigszins op pei l te brengen.
Het jaarverslag van de Ijsbaan K r a n e n b u r g (een
onderdeel van K a t t i ) gaf een gunstiger beeld.
Hierna begonnen de besprekingen aangaande de
fusie. De voorzitter zettein een uitvoerig betoog
uiteen waarom het Ratt^Bptuur met het voorstel
tot een fusie was gekom^P Een van de oorzaken
tot dit samengaan vormde het huidige sportter-
rein van Ratti dat in het uitbreidingsplan ligt en
bestemd is voor woningbouw. Pogingen om elders
op de Kranenburg een sportveld te vinden waren
tevergeefs, waarna men trachtte een oplossing te
vinden in een gemeentelijk sportterrein waar bei-
de plaatselijke verenigingen gebruik van zouden
kunnen maken.
Op een desbetreffende vergadering van het Vor-
den-bestuur kwam dit punt ter sprake en werd ook
de vraag gesteld of een fusie geen betere oplossing
zou zijn. Men heeft dit toen in eigen kring en
met de parochie overheid besproken en werd ook
vooral de specifieke katholieke zijde belicht. Het
bestuur was zich, aldus de voorzitter, bewust van
deze grote stap en het ging hen evenzeer aan het
hart dat een vereniging waar men jarenlang voor
had gewerkt, zou verdwynen. Hier moesten ech-
ter 2 belangen worden afgewogen. Spr. pleitte dan
ook voor één grote plaatselijke sportvereniging.
Spr. betoogde dat Ratti niet naar Vorden gaat,
maar dat men als gelijkwaardige partners wil sa-
mengaan en in die geest zijn ook de onderhande-
lingen gevoerd.
Het gehele dagelijkse bestuur was voor een fusie.
Of er in de toekomst een bloeiende sportvereni-
ging zou komen, zou o.m. afhangen van het ja-
woord van de algemene ledenvergadering, de mate
waarop ieder zich persoonlijk inzette om dit doel
te bereiken en het aantal leden dat wenste toe
te treden tot de nieuwe vereniging. Pas als alle
leden van Ratti zouden meedoen, zou deze fusie
slagen.
Ook de geestelijke adviseur belichtte deze belang-
rijke stap en wees er op, dat men tegenover deze
fusie heel anders moest staan dan voorheen het
geval was. In het kader van de oecumenische ge-
dachte moeten we een heel andere mentaliteit
hebben; we moeten meer open staan voor el kaai-
en ons niet blind staren op de verschillen.
Nadat hierna de problemen van de vereniging
openlijk en eerly'k werden besproken werd het
woord verleend aan de leden. De discussies ver-
liepen in een zeer rustige sfeer, mede door het
feit, dat het bestuur deze zaak terdege had voor-
bereid en haar visie reeds aan de leden had ge-
geven door middel van een rondschrijven. Doordat
ook de leden, die tegen een fusie waren middels
een circulaire de keerzijde van de medalje toon-
den en een andere visie gaven, hadden de meeste
leden hun standpunt t.a.v. de fusie reeds bepaald.
Onder de tegenstemmers heerste vooral ontstem-
ming over het feit, dat men reeds over een fusie
was gaan praten zonder dat eerst de eigen leden
waren gepolst; zy zagen het ook als een soort
„vluchten uit de moeilijkheden" en het prysgeven

Uw huis

een gezellig huis!

• Meubelen

• Vloerbedekking

• Gordijnen

• Vitrages

• Matrassen

Kies uit sortering.

Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden

van een vereniging, waarvoor men jarenlang bad
gewerkt en die tot een niet weg te denken geheel
met de buurtschap Kranenburg was samengesmol-
ten.
Zij kwamen ook met grieven t.a.v. het reeds en-
kele jaren achterwege blijven van de sporttoto en
wilden o.m. ook de vorming van de jeugd in eigen
hand houden. Daarnaast waren /ij van mening
dat het met het verdwijnen van het sportveld
voor de woningbouw niet zo'n vaart Zjou lopen,
daar er nog bouwter re in in overvloed op de K r a -
nenburg was.
Het voorstel van hel bestuur tot een fusie werd
h i e r n a i n s temming gebracht ( sch r i f t e l i j k - ) . I > <

l e m m i n g gaf het volgende beeld: 2!) voor een
fusie, 19 tegen en 2 blanco, waarna bet bestuur
voorstelde om óf over enkele weken een nieuwe

adering uit te schri jven (waarop een n
derheid reeds voldoende was ) of een hers temming
te houden. Tot di t l aa t s t e werd besloten, U i t s l a g
der ' i ng : ''.l \ oor, IS '
zodat het bcstuursvoorslel de tweederde meerder-
heid niet haalde (er waren twee stemmen te wei-
n ig) . Aangezien het bestuur uit deze uitslag de
conclusie trok, dat niet allo leden achter zijn beleid
stonden trad men enbloc af. Zij deelden mede, nog
wel lid van de veren ig ing te willen blijven, doch
geen bestuursfunctie meer te aanvaarden. Men
wil nu op korte termijn een nieuwe ledenvergade-
ring bijeenroepen, waar getracht zal worden een
nieuw bestuur te vormen.

VOETBAL
De laatste wedstrijd om de „J. Lammers-wissel-
beker" is in een ve rd i ende 4—2 overwinning ge-
ë indigd voor Vorden. De tegenstander was deze
keer Oeken.
De doelpunten werden gemaakt door Eggink (2 x),
Rothman en Buunk.
Daar we de verslagen over de vergaderingen be-
treffende de fusie graag zo volledig mogelijk wil-
len geven, kunnen we het verslag van deze wed-
strijd verder niet opnemen.
Het eerste elftal van A.B.S. uit Bathmen is nu in
het bezit gekomen van de wisselbeker. Deze ploeg
slaagde er namelijk vorige week in Vorden met
l—O te kloppen. De wedstrijd tegen Steenderen
eindigde in een 2—2 gelijkspel.

BIOSCOOP
Deze week is het een politiefilm, die de aandacht
/.eer gespannen houdt en waar in Wil l ia m Sylves-
ter de hoofdrol speelt.
Ken b e r u c h t e i i ib rekersbendc wil in Kngeland een
grote inbraak plegen en laat daartoe de brand-

expert Johnny Stevens uit Amerika overko-
men. De politie laat hem echter op de boot ar-
resteren en weet heel handig een van baai- eigen
helpers voor Stevens door te laten gaan. Zo ko-
men ze op het spoor van de bende en kunnen ze
deze onschadelijk maken. Voor het zover is ge-
beurt er echter zeer veel opwindends.

ACHT K ASTELENTC )CHTEN
De laatste acht kastelentocht van dit seizoen had
nog 43 deelnemers. In totaal hebben in de maan-
den juli en augustus 1194 personen aan deze fiets-
tochten deelgenomen!

VOLKSFEEST MEDLERTOL.
Zaterdag 21 september wordt het volksfeest aan de
Medlertol gehouden. Andere jaren vond een week
eerder een avonddropping plaats. Dit jaar doen ze
hel anders; er wordt nu op zaterdag 14 september
een oriénterings-avondwandeling gehouden met ver-
rassingen.
Het comité hoopt dat ook hier veel animo voor zal
zijn.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT
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Jonge
Leidse kaas

volvet
500 gram

Zilveruitjes
zoetzuur
per iampot

Bloemaarde
per zak
met 10 wapent i es

Advocaat
Hele fles

Limonade
siroop

Sinas
Per fles

Bloedworst
150 gram .

Met óók nog uw
gratis VJVO-wapentjes

VIVO kruideniers:
ótwl* vafter: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/1 Hoge

CONTACT-AVOND
A.s. vrijdag 6 september geven wij een
contactavond bij HOTEL BAKKER voor onze
clientèle.

Aanvang 7 uur.

* Spreker: de heer G. H. M. KLAESSEN.

We verwachten u gaarne.

Fa. H. KLUVERS - VORDEN

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Extra SPAR-voordeel

Bij aankoop van l blikje zalm
l pakje toast van 25 et voor
Bij aankoop van l blik abrikozen
l zak droogkokende rijst voor
l potje augurken z.z. nu slechts

Dubbel zegels = 20 pCt korting

zegelvoordeel

160 et en 16 et
9 et en l et

130 et en 13 et
39 et en 4 et
72 et en 7 et

l rol choco marie 110 et en 22 et
6 repen voor 98 et en 20 et
200 gram rumbonen voor 88 et en 18 et
l zakje melange (snoepje) voor 49 et en 10 et
l rol eierbeschuit voor 32 et en 6 et
Bij 3 st. toiletzeep het 4e st gratis 98 et en 20 et
150 gram lunchworst (snij) voor 49 et en 10 et
100 gr. snijworst/cervelaat, vers 45 et en 9 et
l blik rundvlees 132 et en 26 ct
l blik soep naar keuze 95 ct en 19 ct
elk doosje theezakjes 98 ct en 20 ct

r
Bezoekt allen het

ORANJEFEEST
in de Wildenborch
op zaterdag 7 september

De volksspelen worden voorafgegaan
door een optocht van de kinderen
met versierde wagentjes.
Vertrek 13.15 uur bij de school.
Muzikale medewerking van „Sursum
Corda".

Vrijdag- en zaterdagavond 6 en
7 september

opvoering van het mooie
toneelstuk

De onbekende wereld
Aanvang 7.30 Uur in de Kapel.
Entree f 1.—>.

Nuts-blokf luitcursus
Ouders, die hun kinderen spelenderwijs
muziek willen laten leren, worden verzocht
deze

's zaterdagsmorgens om 10.30 u.
naar het Nutsgebouw te sturen.
Kom eens praten met één van de Nuts-
bestuursleden of met de heer D. DE BOER,
Insulindelaan 33.

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
YORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag S september, 8 uur

INTERPOL LUISTERT MEE
met: William Sylvester —

Sabina Sesselman

j zetten een val voor elkaar . . . .
waaruit maar één kon ontsnappen

Toegang 14 jaar j
1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

E»H*B*O* afdeling Vorden

Bij voldoende deelname hoopt de afd.
Vorden wederom

een cursus
te houden.

Opgave hiervoor tot uiterlijk 10 sept.
a.s. bij het secretariaat: Mevr. te Slaa-
v.d. Kooi, Schoolstraat 11. Tel. 1297.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Brood wordt u nu nog dagelijks
bezorgd!

Wilt u dat 20 houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!

Vordense Bakkersver.

lóalleiscnool

Hannie Dokter
hervatting der les-
sen in Hotel „De
Konijnenbult"
op vrijdag 6 sep-
tember a.s.

Inschrijving nieuwe leerlingen
op de lessen iedere vrijdagmiddag van
4 tot 7.30 uur.

Correspondentie adres:
Morrensteeg2, Kampen

Woonruimte gezocht
voor klein gezin, voor 1J/2 jaar.

Inlichtingen Bureau Contact, tel. 1404

MONTUREN

IEHERINK
DE OPTICIEN DIE ALTÜD j

VOOR U KLflAP STAAT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Groot en klein

grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vordert

lencotmeum
voor bescherming en verfraaiing

van alle hout. 29 kleuren, ook wit
en crème; glanzend, mat en pastei.

„Het Verfhuis" J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35-Vorden-Tel. 1523

PHILIPS

Nu niet langer meer wachten.
1 Vanaf vandaag kunt u in onze
zaak de nieuwste Philips tele-
visie-apparaten komen bekijken.
Dankzij het nieuwe Philips Gra-
datie-filter een contrastrijker
beeld. Ook de vormgeving is
gemoderniseerd. Wacht niet lan-
ger, kom kijke.nl

Vlot geplaatst

l 825r
.. «ntuannpr. 48 CIT1

Snelle service

G. Emsbroek & Zn. c.v,
Zutphenseweg 5 — Telefoon 1546



Voor de vele blijken
van belangstelling, bi
onshuwelijk ondervon
den, betuigen wij onze
hartelijke dank.

H. J. Pardijs
H. Pardijs-Langeler

Vorden,
't Meulenbrugge

Nutscursus
BOEKHOUDEN

Vorden
Aanvang van deze

cursus

20 sept. a.s.
Aanmeldingen bij:

W. Kuijper,
Molen weg 19;
B. de Bruijn.
Schoolstraat 11.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel, 1283
H. Robbertsen

Tel. 1214

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kronenberg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

De eerste les
van de

Middenstandscursus

is bepaald op

maandag
16 september
's avonds 7.30 uur

A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17

P.S. Deelname is nog
mogelijk.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Inplaats van kaarten.

TONNY BOSCH

en

DINIE LENDERINK

geven U, mede namens hun ouders,
kennis van hun voornemen op vrijdag
13 september om 11 uur in het gemeen-
tehuis te Vorden in het huwelijk te treden
Kerkelijke bevestiging door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen om 2 uur in

de Herv. Kerk te Vorden.

Vorden, Linde E 4la
aug. 1963

Vorden, Hengeloseweg B 8

Toekomstig adres: Linde E 41 a, Vorden.

Receptie van 3.30—5 uur in
Brandenbarg te Vorden.

zaal

Inplaats van kaarten.

Maandag 9 september hopen mijn
lieve ouders

A. MEENINK

en

G. MEENINK-LIGTENBARG

de dag te herdenken van hun 12%-
jarig huwelijk.

Hun dankbare dochter
Hanny

Vorden, Zutphenseweg C 72.

Receptie van 3—5 uur in zaal Bran-
denbarg te Vorden

Heden overleed na een geduldig ge-
dragen lijden, in zijn Heer en Heiland,
onze lieve man, vader, behuwd- en
grootvader é^

GERRIT HENDRIK HILFERIN?
echtgenoot van A. Wolsink

op de leeftijd van 61 jaar.

Rust zacht. 4fe

Vorden :
A. Hilferink-Wolsink

Amsterdam:
G. J Hilferink
E. Hilferink-van der Esch
Ingeborg

Den Haag :
H. M. Hilferink
Robbie Frieser

Vorden, 30 augustus '63.
't Hoge 3

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op dinsdag 3 september op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

VERLICHTING
Maak uw woning nóg

RUIMER EN GEZELLIGER
door betere verlichting.

Wij tonen u graag onze kollektie.
Ook voor GLOEILAMPEN naar uw

vakhandelaar.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5

Vanaf 10 juni
Telefoon 1546

Dames!

Weet u, dat onze kollektie

KINDERJUMPERS
korte mouw en lange mouw

VESTEN
in Wol en Draion

OVERGOOIERS en
ROKJES
in Terlenka en Fibran voor
het komend seizoen weer
groot is??

Komt u eens geheel vrijblijvend
KIJKEN en PASSEN bij

LOOMAN VORDEN

Het N.I.P.O. (Nederlands Instituut voorde
Publieke Opinie) vraagt

enqueteurs en enquetrices

om als regel 's avonds, vaak 's maandags,
in hun gemeente vraaggesprekken te houden
aan de hand van vragenlijsten.
Vergoeding op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd 21 jaar.
Vraag inl. bij het N.I.P.O., Barentszplein 7,
Amsterdam.Óp Uw brief vermelden letter K.

Zit niet zonder geld!!!
Overleg uw inkopen rustig,

dan kunt U héél wat besparen.
Zie onze prijzen maar eens.

De stunt van de week!!
Bij elke literskruik frambozen-bessenwijn a 295 et

250 gram ROOMBOTER voor slechts 5 et.

Voor de jeugd!
12 knotslolly's voor 49 et

Aanvang
danscursus

a.s. zaterdag 7 sep
om 7 uur

in café Lettink

/)„„«,./„,„/ M. J. KRONEMAN

Gevestigd:

Bureau G. LANGBROEK
VLAARDINGEN

Gevestigd sedert 1936

Accountant
Belastingconsulent
Boekhoudkundige

Financieel- en Bedrijfseconomisch
adviseur

Hoofdkantoor: VLAARDINGEN "
Burgem. Verkadesingel 43

Telefoon 01898-3252
Bijkantoren: Ermelo en thans ook te

VORDEN
Nieuwstad 43 - Telefoon 06752-1638

• - ' ^r -' - ---

De heer Langbroek is elke Ie en 3e
maandag persoonlijk vrijblijvend te

consulteren. Tevens na afspraak.

Zondag 8 september, aanvang 7 uur

D A N S E N
zaal WINKELMAN - Keijenburg

Orkest: „The Woodpeckers"

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Bij aankoop van 300 et aan boodschappen, l pak
Broekema koffie (met waardezegel voor mooie cadeattx)
van 148 et voor 128 et

Op veler verzoek nog één keer.
l pondspak van die heerlijke speculaas voor 79 et

Voor nasi- of rijstschotel, 500 gram mooie droogko-
kende Siam-rijst (hele korrel) samen met 3 blikjes
tomatenpuree 89 et

Direct voordeel!
Alleen deze week op elk potje jam, smaak en prijs
naar keuze 10 et reductie

Bij 2 pakjes A.J.P. pudding a 22 et.
l flesje puddingsaus voor 10 et

Ze is er weer . . . de echte chocoladehagelslag,
vastgestelde prijs 59 et per 200 gr.

alleen deze week voor 39 et

De laatste partij moet weg.
Perfecta theebuilen 5 stuks 19 et

HA . . . HA . . . om te lachen.
Doperwten fijn, overal boven de 100 et,
alleen bij ons per litersblik 79 et

Zojuist ontvangen:
Jampotten kleine augurken, koopje 59 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Fa. BEDRIJFSTECHNIEK
L. Emsbroek Ing.

Postbus 15, C 73
VORDEN

Tel. (06752) 1286

VRAAGT:

MEDEWERKER
Na een inwerkperiode moet hij zelfstandig projekten kunnen
uitwerken en realiseren.

In uitvoering zijn momenteel o a.:

projekten op het gebied van staalkonstruktie,
interne transport, magazijninrichting, papierindustrie
en gieterij

Tekenkamer-ervaring gewenst.

Leeftijd ca. 20 jaar. Woonachtig in Vorden.

Ontvangen pracht kollektie

Setter Laine

ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR., VORDEN



Biedt zich aan, net
MEISJE voor hele
dagen. Inlichtingen
bureau van dit blad.

B.z.a MEISJE voor
3 hele of 4 halve da-
gen. Adres bevr. bur.
Contact.

Een flink meisje zoekt
BIJVERDIENSTE

voor 2 middagen inde
week.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

VERLOREN 'n dub-
bele FIETSTAS, nabij
Eskes, Zutphenseweg.
Gaarne terug te be-
zorgen tegen beloning
bij L. H. Visschers,
Rietgerweg 9, Warns-
veld.

Te koopeen KINDER-
FIETS, een herenfiets
en een leren JAS, V-t,
(heren) 't Hoge 19.

Te koop l - 4 Colum-
bia Wijandotte KRIE-
LEN, br. '62, druk
leggend, tegen billijke
prijs. W. Tragter,

Zutpenseweg 95.

Te koop voetbalschoe-
nen, maat 38, 'n paar
lage jongensschoenen,
m. 37 en een jongens
winterjas, leeft. 9-11 j.
f 10.-. Pr. Bernhardw. 4

Partijtje holle blauwe
PANNEN te koop bij
D. Beek, 't Hoge 61.

Vorden.

Te koop een elektf.
WASMACHINE met
stookgelegenheid.
L. Wesselink, Lochem-
seweg, D 43, Vorden.

Te koop in prima
staat verkerende con-
vector „Interno" haard
bij Smederij Henk van
Ark.

Te koop nieuwe zwaar
verzilv. CASSETTE
geheel compleet, mo-
dern model. f. 225. — .
Br. onder letter V.
bur. Contact.

Te koop 2 convectors,
2 kookkachels, l salon-
kachel, 3 haarden, alle
in prima staat.
Gebr. Barendsen,
Vorden, Telef. 12(51.

Te koop een Convec-
tor HAARD, z.g.a.n.
H. Houtman, D 121a

Kranenburg.

Te koop partij tafels
en tuinstoelen. Hotel
Brandenbarg, Vorden.

Te koop eetaardap-
pels, (Pimpernel), a 10
et per kg. Thuis be-
zorgd 12 et. Tevens
te koop een stortkar.
J. W. Wiggers, E 93.
Vorden, Telf. 6704.

Te koop toom zware
biggen bij
H. F. Schleedoorn,
Ockhorsterweg 8,

Wichmond

6 zware BIGGEN te
koop en een nuchter
MAALKALF.
H. Bosman, bij 't

zwembad.

Te koop een drag.
VAARS, lijsten ter
inzage. L. J. Woeste-
nenk, Vordenseweg 15

Warnsveld.

BIGGEN te koop bij
Wed. H. Schouten,

Delden.

Te koop een drag.
VARKEN, Ie worp.
A. Poterman, bij Bui-
tenzorg, Warnsveld.

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel.

't Gazoor.

Te koop zwaar roodb.
STIERKALF. G. van
Veldhuizen, B 104.

Gelegenheid gevraagd
om 3 of 4 pinken te
weiden J. W. Wesse-
link, „'t ElshofP.

Te koop een guste
SCHOT, een nieuwm.
VAARS en 'n STIER-
KALF. B. Wunderink,
Kranenburg, Tel, 6735.

50 jonge HENNEN
te koop, wit, 15 a 16
weken oud. Opfok-
bedrijf Robbertsen,
Vorden, telef. 1214

Te koop 10 en 25 are
HAVER bij „de Slu-
ier". Briefjes inleveren
v. maaadagav. 9 sept.
8 uur op het Onstein.

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

f 7.65 per fles
KEUNE

JUWEEL
VERF

HOOGGLANS-

48 MODERNE KLEUREN

Verkrijgbaar bij:

„HET VERFHUIS"

J. M. ÜITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Voeden

Telefoon 1523

Van

de

modernste

automatische HAARD
tot en met de

Gelderse POTKACHEL
't is WEER bij

Henk van Ark
HIJ doet zijn best voor al Uw
warmteproblemen.

HULP gevraagd
voor de af wasmachine? werktij-
den nader overeen te komen.

Hotel BAKKER - Vorden

VOOR

WOL
Zie onze etalage

O Grote sortering

0 Moderne kleuren

A. J. A.JELMINK
Zutphenseweg 14

Aardappelen (•koop
Bij afname van een % mud of
meer, belangrijk lagere prijs.

Gebr, KETTELERIJ
Telef. 1508 — Zutphenseweg 54

Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
afdeling Vorden

A.s. woensdag 11 sept. 's avonds
7.30 uur in het Nutsgebouw

eerste bijeenkomst in dit
winterseizoen.

Spreekster voor deze avond is
mevr. Aafje Top, die zal voordragen
de roman „ZUSTER LUC" van
Kathrijn Hulme.

Dames, die kennis willen maken
met onze afdeling zijn hartelijk
welkom!

Het bestuur.

Laat ervaring U

leiden, neem

Telefunken
voor:

Radio en Televisie

Fa. P. BREDEVELD t ZN.
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

Nylon

REGENJASSEN en
REGENMANTELS
vanaf f 16.50

FIETSCAPES vanaf f 2.95
Fa. Martens
Wapen- en Sporthandel

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 90 et
200 gram boterhamworsl 60 cl
200 gram tongeworst 60 et
200 gram ontbijtspek 60 et
500 gram rookworst fijn 200 et
200 gram ham 110 et

M. Krijt, Dorpsstraat
JAARVERGADERING VOETBALVERENIGING

„VORDEN"
Vrijdagavond vond in zaal Bakker de jaarvergade-
ring plaats van de voetbalvereniging „Vorden".
Het was niet zomaar een algemene ledenverga-
dering, want als punt 9 op de agenda prijkte het
voorstel van het bestuur om machtiging te krijgen
tot het voortzetten van de fusiebesprekingen met
de voetbalclub „Ratti".
Enkele maanden geleden hebben beide verenigin-
gen reeds besprekingen gevoerd om te kijken of
er een mogelijkheid bestond om te komen tot één
plaatselijke voetbalvereniging. Er werd echter nog
niets definitiefs besloten. De beide besturen acht-
ten nu de tijd gekomen om deze plannen aan de
leden voor te leggen.
Zowel bij „Vorden" als bij „Ratti" moest dan vrij-
dagavond gestemd worden of men voor of tegen
een fusie is.
Voorzitter Kuijper gaf allügterst een korte uiteen-
zetting over de vele mogHKheden die één voet-
balclub heeft in een gemeente als Vorden.
Eén club kan b.v. bij het gemeentebestuur meer
bereiken dan twee. Doet het gemeentebestuur aan
één vereniging een bepaalde concessie dan is zij
haast verplicht dit aan de andere vereniging ook
te doen. Spreker deelde nc^»ede dat de penning-
meester, de heer H. B. EmsWoek, nog deze morgen
een gesprek heeft gehad met de burgemeester.
Hem werd tijdens dit gesprek medegedeeld dat
het gemeentebestuur één plaatselijke voetbalclub
zeer zou toejuichen.
Naar de religie moeten wij niet kijken, aldus de
heer Kuijper, want in een sportvereniging kan
iedereen, ongeacht of hij Katholiek is of Pro-
testant, zich thuisvoelen.
Het bestuur staat dan ook in zijn geheel positief
tegenover een fusie met „Ratti", omdat dan de
voetbalsport als zodanig in de gemeente Vorden
nog tot een grotere ontplooiing kan komen. De
bedoeling is om de fusie l juli 1964 te doen ingaan.
Ik stel hier echter nadrukkelijk, aldus de voorzit-
ter, dat het bestuur van „Vorden" niet anders
wil doen dan datgene wat de vergadering wil. Wij
willen pertinent geen verwijdering tussen de leden
en het bestuur.
Wij zijn er ons terdege van bewust dat het be-
stuur bezig is met een ernstige zaak. Hierna stel-
de de voorzitter de vergadering in de gelegenheid
commentaar te geven op het bestuursvoorstel. De
heer J. Eggink, die niet in het succes van een fusie
met „Ratti" geloofde, kreeg van de voorzitter te
horen, dat wij deze fusie moeten zien als een
totale ontwikkeling van de gemeente Vorden.
Ere-voorzitter Lammers schaarde zich volledig
achter het bestuursvoorstel. In de toekomst zullen
wij dan zeker een sterke vereniging in Vorden kun-
nen kry'gen, aldus de heer Lammers.
Uit de stemming die hierna volgde bleek dat bijna
80 pCt. van de geldig uitgebrachte stemmen zich
had uitgesproken voor een fusie met „Ratti". Zou
„Ratti" zich ook voor een fusie uitspreken (u kunt
elders in dit blad lezen dat dit niet het geval is
geweest) dan betekende dit dat de voetvalvereni-
ging „Vorden" in feite opgehouden had te bestaan.
In zijn openingswoord was in het bijzonder ere-
voorzitter Lammers door de heer Kuijper welkom
geheten. De heer Kuijper memoreerde verder de
fraaie successen van het eerste en tweede elftal.
Ook hoopt de voorzitter, dat het clubblad, dat hem
en vele leden zo na aan het hart ligt, zal blijven
bestaan. Hij bracht de samenstellers, de heren
H. v. d. Berg en A. L. Velhorst, dank voor het
werk dat zij zich hiervoor getroosten.
De secretaris, de heer Eyerkamp, herdacht in zyn
jaarverslag allereerst de overleden leden H. Lijf-
togt en B. Tiessink, die beiden door een noodlottig
ongeval om het leven zijn gekomen.
De successen die het afgelopen jaar behaald wer-
den waren vooral te danken aan de teamgeest en
aan het werk van trainer Jochemsen. De vereni-
ging telt momenteel 169 leden.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de

heer H. B. Emsbroek, bleek dat de financiële po-
sitie van de vereniging er iets op achteruit was
gegaan. Dit komt vooral door de kosten ontstaan
door het aanstellen van een trainer. Spreker bracht
de heer Wentink dank voor het werk als „con-
tributie-inner". Toch kon de heer Emsbroek con-
stateren dat de vereniging zich nog steeds m een
gezonde financiële positie bevindt.
De voorzitter deelde hierna mede dat de heer
Emsbroek de functie van secretaris-penningmees-
ter reeds 25 jaar vervult. Als blijk van \\
dering overhandigde hij de heer Eins b rock een
fraaie sigarenaansteker met inscriptie, waarna < l c
jubilaris de leden dank bracht voor het in hem
gestelde vertrouwen.
Tot leden van de kascommissie werden benoemd
de heren W. Jansen en D. Jansen.
De elftalcommissie werd in zijn geheel herkozen
en zal ook het volgend seizoen weer bestaan uit
de heren G. T. Meyer, W. Huetink, J. Koster, Th.
Buunk en Fr. Smit.
De juniorencommissie werd met een drietal leden
uitgebreid en zal nu bestaan uit de heren H. v. d.
Barg, H. en F. Mey'erman, Joh. Golstein; H.
Bosch; J. Roozendaal, Th. Zieverink en B. Grothe.
Zo nodig, zal ook de heer J. Buunk zijn mede-
werking verlenen.
Bij de bestuursverkiezing was het lid F. Smit
aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur had als
kandidaat gesteld de heer D. Jansen, terwy'l door
de leden de heer J. Koster als kandidaat werd ge-
steld. Uiteindelijk werd de heer Koster (by de 2e
stemming) gekozen.
De voorzitter bracht de heer Stapper dank voor
het feit dat hy zoveel bierglazen heeft verkocht,
terwijl de heer W. Steeman, die Vorden gaat ver-
laten, dank werd gebracht voor hetgeen hij voor
de vereniging als juniorenleider heeft gedaan.
Medegedeeld werd dat er a.s. vrijdagavond een
film zal worden vertoond over de wereldkam-
pioenschappen voetbal en dat de feestavond zal
plaats vinden op zaterdagavond 7 september.
Het was reeds na het middernachtelijk uur toen
de heer Kuijper deze voor de voetbalvereniging
„Vorden" zo belangrijke jaarvergadering sloot.

/KKR GESLAAGDE LANDDAG
Dr landdag welke woensdag door de Chr. p l a l t r -
landsjongeren in Gelderland «nder het motto
„Vaart en Visie" werd gehouden t rok enige dui-
zenden bezoekers van heinde en ver.
Namens de besturen opende de heer L. R t i i t e n b e e k
als voorzitter deze dag met een welkomstwoord.
Ter inleiding werden door een groep jongeren
enige zangstukjes ten gehore gebracht.
Ds. Toornvliet uit Bloemendaal wees er in z i jn
rede „Vaart en Visie" op, dat God het is die de
vaart der mensen bepaalt . Hij beeft ons geroepen
creatief te zijn en wil dat de rnens leeft. Alles op
aarde is van Jezus Christus en daarom ook van
ons. Komt daarom met uw zorgen naar Hem toe.
Spr. wees er vervolgens op dat wij moeten leven
naar de nieuwe aarde toe als Jezus wederkomt.
Als jonge mensen moeten wij naar een toekomst
zoeken. Wij moeten meedoen in de grote maal-
stroom van het leven. God wil je jonge leven ont-
plooien en Hij roept jullie om te leven.
Burgemeester Van Arkel wees in zijn rede er op
hoe in het agrarische leven overal een vaart en
een visie op het heden en in de toekomst te be-
speuren valt. Niet alleen de mechanisatie heeft
deze ommekeer te weeg gebracht. Het leven van de
boer en de boerin stelt in deze ty'd andere eisen
aan het leven zowel voor het gezin als voor het In-
drijf. Spr. wenste tenslotte dat de plattelandsjon-
geren een goede kyk op de toekomst zullen mogen
hebben.
Hierna werd door de zang- en muziekgroep „Tol-
dijk", enige trompetters van de muziekvereniging
Hengelo (G.), alsmede door mej. H. Stoltenborg
en de heer B. Schieven welke declameerden, een
„Voorspel" opgevoerd wat zeer in de smaak viel.
In het middagprogramma was een bijzonder num-
mer het Romeinse wagenrennen, waarvoor enor-
me belangstelling bestond. Niet minder spannend
was het touwtrekken om het Gelders kampioen-
schap.
Verder was zeer boeiend het optreden van de
rolschaatsenclub „De Oude Molen" uit Beek en
Donk.
Bij het touwtrekken werd Vorden kampioen van
Gelderland; 2. Wezep; 3. Gclselaar.
Verder werden er verschillende wedstrijden ge-
houden.
Het avondprogramma weixl ingezet met het op-
treden van het Chr. Tamboer- en Pijperskorps uit
Apeldoorn met een taptoe, die ieders bewondering
wekte.
De clou van de avond was wel de opvoering van
het openluchtspel „Zingani", een ko/.akkenspel
van Peter Spoor door de Chr. openluchtspelgroep
„Klimop" te Rheden. Dit spel werd op meesterlijke
wijze vertolkt. Hoewel in het begin de luidsprekers
niet voldoende bleken, was dit gedurende de laat-
ste twee bedrijven veel beter.
Na afloop hiervan gaf het Tamboer- en Pijper-
korps tot slot van deze landdag in groot tenue
een lichttaptoe wat een prachtige aanblik oplever-
de.
Rest ons nog te melden dat de tentoonstelling,
welke de gehele dag voor het publiek geopend was
en waaraan een 15-tal standhouders deelnamen,
zich in een grote belangstelling mocht verheugen
en waarin zeer zeker nog zaken zijn gedaan.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen


