
Donderdag 11 september 1969
3lc jaargang no. 24
Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolten, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 06762-1404 . Giro U06867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 14 SEPTEMBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. J. H. Kappers uit Velp

speciale jeugddienst
19.00 uur ds. C. Gros uit Aalten

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

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

was»

Geboren: Diana Henriëtte, dochter van B. Bulten
en L. H. Bruil.
Ondertrouwd: G. Zuurveld en A. Momberg.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. J. Wentink, 20 jaar, ongehuwd; J.
Uenk, 39 jaar, echtgenote van H. J. Nijland.

Gevonden voorwerpen
l zak, inhoudende jute meelzakken; l grijs kabel-
fietsslot; l herenleesbril met donker montuur; l
rode kinderportemonnaie waarin f 2,— en zwem-
abonnement t.n.v. W. Visser; l bril met bruin-
achtig-zwart montuur; l zwarte rechter glacé he-
renvingerhandschoen; l gouden bandje van pols-
horloge; l doos waarin metalen winkelrek; l bruine
plastic boodschappentas inhoudende blauwe zak-
doek; l blauwe postduif no. 871928/69 „Holland";
l herenpolshorloge merk „Candino" met dagtelling;
l zwemabonnement t.n.v. M. Nijland; l etui waarin
4 sleutels; diverse dames- en herenfietsen.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, Raad-
huisstraat 5, telefoon 05752-1230.

Raadsvergadering gem. Vorden
De heer J. Drijf hout beëdigd tot gcmecntesekretaris
Het voornaamste agendapunt van de maandag-
avond in Vorden gehouden openbare raadsverga-
dering was de beëdiging van de heer J. Drijfhout
tot gemeentesekretaris van Vorden.

Burgemeester Van Arkel feliciteerde de heer Drijf-
hout en 'hoopte dat één en ander zal leiden tot
vooruitgang en verdere groei van de gemeente.
„Wellicht zult u nu met andere problemen te ma-
'ken krijgen dan in Andijk, de vroegere woonplaats
van de heer Dri j fhout , maar ik hoop dat de ver-
standhouding tussen u en het kollege van B ë» W
en de raad goed zal zijn. Ik zal u in elk geval ob-
jektief tegemoet treden" aldus de voorzitter.

Namens de fraktie van de KVP bood de heer
Hartelman de gelukwensen aan. „Uw benoeming
kan gekwalificeerd worden als één „met de hak-
ken over de sloot". Het was ook geen sinecure uit
een 60-tal sollicitanten de beste uit te zoeken."

De heer Hartelman noemde het selekteren van per-
soneel voor de gemeente een uiterst 'belangrijke
aangelegenheid. Dat meerdere raadsleden gemeend
hebben hun stem op een andere gegadigde te moe-
ten uitbrengen houdt ^|nszins in dat zij geen
vertrouwen hebben in lV kapaciteiten, aldus de
'heer Hartelman die uiteenzette dat het niveau en
de kwaliteit der kandidaten elkaar niet veel ent
liepen in de slotfase. „Wij 'hopen en vertrouwen
dat u zich in uw funktiejj^eds meer waar zult ma-
ken. Van onze kant ku^Pu op de volle medewer-
king rekenen" aldus de 'heer Hartelman.
Namens de AR bood de heer Norde zijn geluk-
wensen aan. Ook hij verzekerde de heer Drijfhout
van de steun van de AR.

De heer Tjoonk, die het woord voerde namens de
fraktie van de VVD, sloot zich hierbij aan en
hoopte op een goede verstandhouding, hetgeen te-
vens de wens was van de heer Koerselman namens
de PvdA en de heer Gotink van Binding-Rechts.
De 'heer Drijfhout toonde zich gelukkig en blij met
de tot hem gerichte toespraken en hoopte op een
prettige en open verstandhouding met de raads-
leden persoonlijk. ,,Ik zie de toekomst vol vertrou-
wen tegemoet" aldus de heer Drijfhout.

Adhesiebetuiging

De raad besloot adhesie te betuigen aan een motie
van de raad van de gemeente Putten, waarin dit

kollege met droefheid vaststelde dat de instanties
die verantwoordelijk zijn voor de waardige bewa-
ring van het Nationale Monument, voor de geval-
lenen op de Dam te Amsterdam, in ernstige mate
in gebreke blijven dit te doen. De gemeenteraad
van Putten keurt de onwaardige taferelen die op
en rondom het Nationale Monument plaatsvinden,
ten scherpste af en verklaart niet te dulden dat de
nagedachtenis van de gevallenen op deze wijze nog
langer wordt onteerd.

Benoeming

De heer J. Drijfhout werd vervolgens benoemd tot
onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand.
Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg en de he-
ren A. J. A. Hartelman en H. Tjoonk werden be-
noemd in de raadskommissie belast met het onder-
zoek van de gemeentebegroting 1970 en van de
begroting 1969/1970 van het gemeentelijk woning-
bedr i j f .

Verkoop terrein gemeenten>aag

De raad besloot tot verkoop van het terrein van de
gemeentewaag met opstallen, groot 2300 m-, aan
de heer J. Wechgelaer, dierenarts. De heer Wech-
gelaer is voornemens op het terrein een villa met
praktijkruimte te bouwen. De verkoopwaarde wordt
geschat op ca ƒ 20.000,—-. De gemeente zal zorg-
dragen voor o. m. verwijdering van de verharding
voor het waaggebouw.

De heer Gotink werd desgevraagd medegedeeld
dat deze opslag gebruikt zal worden voor hetzij
het industrieterrein hetzij één of andere weg.
De gemeente is voornemens om het terrein tegen-
over het gemeentelijk sportpark te kopen voor nog
een speelveld en parkeerruimte.
Naar aanleiding hiervan werd de heer Koerselman
medegedeeld dat de gemeente het terrein waar-
schijnl i jk niet volledig zal kunnen krijgen. Wel
krijgt men de beschikking over een strook grond
vanaf het woonwagenkamp tot aan de ingang van
het sportpark, dit zal y^cr parkeergelegenheid wor-

en gebruikt, aldus

De heer Hartelman deelde mede dat er klachten
zijn over het feit dat ird wordt gereden in
de Eikenlaan. Met het oog op de kleuterschool en
de junioren van Ratti die regelmatig gebruik maken
van de Eikenlaan, ver^Mht de heer Hartelman hier
een bord 50 'km te plassen.
De voorzitter deelde mede dat de politie dit nog
niet direkt nodig ac'htte. Wel heeft de politie toe-
gezegd de mensen die te hard rijden hen hier per-
soonlijk op attent te ma'ken.

De heer Regelink zou gaarne zien dat de speel-
plaats bij de openbare lagere school in het dorp
zondags gebruikt kan worden als parkeerplaats.
De voorzitter zegde toe de mogelijkheid hiervoor
te zullen onderzoeken.
Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg werd me-
degedeeld dat de naamborden in de gemeente zul-
len worden nagekeken op hun duidelijkheid.

30 september weer raadsvergadering

De voorzitter deelde mede dat de eerstvolgende
raadsvergadering gehouden zal worden op dins-
dag 30 september.

Nutsfloralia
Nutsfloralia organiseert 19 en 20 september a.s.
weer haar jaarlijkse bloemententoonstelling.
De uitgereikte stekplantjes waren dit voorjaar bij-
zonder mooi, het bestuur verwacht hiervan een re-
kordaantal inzendingen.
De bloemschikcursus wordt met grote animo ge-
volgd. Het bestuur hoopt dat het aantal inzendin-
gen van de cursisten evenredig zal zijn aan hun
enthousiasme. Iedereen kan trouwens inzenden.
Hebt u planten of 'bloemen, die het extra goed doen,
stuur ze eens in, misschien komt u voor een van
de vele prijzen in aanmerking.

De heer Halfman uit Hengelo Gld heeft toegezegd
een stand met allerlei soorten rozen te verzorgen.
Ook het Floraliabestuur heeft een bijzonder mooie
inzending in petto.
Bloemenliefhebbers, tot ziens op de tentoonstelling.
(Zie advertentie in dit nummer.)

Geslaagd
In Arnhem slaagde mejuf f rouw Trees Jansen voor
het examen 'hoofdakte onderwijzeres met excelente
cijfers.

Schoolfeest bijz. school Het Hoge
Met 8 bussen vertrokken vrijdagmorgen alle leer-
lingen van de bijz. school aan Het Hoge met een
groot aantal ouders naar de Waarbeek bij Hen-
gelo (O.). De klassen 5 en 6 brachten een bezoek
aan het natuurmuseum te Enschede en genoten
van 'het vele dat daar te zien is. Er werd met veel
aandacht geluisterd naar de duidelijke uitleg.

Om half een waren allen herenigd in de speeltuin.
Dankzij het schitterende weer genoten allen naar
hartelust.
Om kwart voor zes was het even druk in de School-
straat. Hoogvoldaan keerden klein en groot naar
huis terug. Het was een prachtige dag die zonder
ongelukken verliep. Een reden tot grote dankbaar-
heid.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Vanaf 9 september dinsdagavond^ bridge-
club in hotel Bakker

13 sept. Oriënteringsrit buurtver. Delden
17 sept. Fietstocht Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
18 sept. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
19 sept. Bloemententoonstel. Nutsfloralia
20 sept. Bloemententoonstel. Nutsfloralia
22 sept. Bloedafname Rode Kruis in de

Landbouwschool
26 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Volksfeest Linde

l okt. Herv. Vrouwengroep Linde
l okt. Eerste Nutsavond lezing door ma-

joor Bosshardt Leger des Heils
1 okt. Openingsavond Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
2 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

16 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
22 okt. Lezing Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
30 dkt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

l nov. Uitvoering chr. muziekvereniging
Sursum Corda

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

Jong Gelre
Naar ons werd medegedeeld zullen de dames en
de heren van de afdeling Vorden van Jong Gelre
op 16 september bijeenkomen teneinde de moge-
lijkheid te bespreken om tot een fusie te komen.

Fruit eten is gezond en ...
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

Vergadering biljartbond
In café ,,De Zon" vond onder goede belangstelling
de jaarvergadering plaats van de onderlinge bil-
jartbond ,,De IJsselkring" welke onder leiding
stond van sekretaris B. Sc'hoenaker wegens afwe-
zigheid van voorzitter J. Arcnds.
In zijn openingswoord gaf deze een kort overzicht
van het afgelopen seizoen dat in alle opzichten
geslaagd was. Het jaarverslag werd zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd evenals het financiële
verslag van penningmeester Th. Sesink; er bleek
een batig kassaldo.

Hierna kreeg de kompetitieleider B. Leferink het
woord die uitvoerige gegevens bracht omtrent het
verloop van de kompetitie. Het aantal leden bleek
167 te bedragen verdeeld in 3 afdelingen.
Bij de bestuursverkiezing was aftredend de heer
J. Arends, die met alle stemmen werd herkozen
als voorzitter.

Meegedeeld werd dat op 7, 8, 9 en 10 oktober a.s.
in Concordia te Hengelo Gld de persoonlijke kam-
pioenschappen hoofdklasse van Nederland zullen
plaatsvinden. De deelnemers hieraan zijn o.a. Hans
Vultink, Tini Wijnen, Henk Scholte, Jaap Ligt-
hart.

De kompetitieleider werd dank gebracht voor zijn
vele en goede werk en hij verklaarde zich bereid
dit ook het komende seizoen te doen. Medio okto-
ber zal de nieuwe kompetitie beginnen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Nieuws
van de kerken
In deze rubriek kunnen de Vordense kerken hun
nieuws of verslagen plaatsen. De bedoeling is om
alle verslagen van de kerken samen te voegen on-
der een rubriek. Red.

Hervormde kerk

Geloof ik (het) wel . . .?
In de 'kerkdiensten van a.s. zondatg H september
is de voorganger in beide diensten ds. J. C. Kra-
jenbrink. In de Kapel Wildenborch verzorgt ds.
J. H. Jansen de dienst. In deze drie diensten zal
het thema van de a.s. zaterdag te houden gemeen-
tedag: het christelijk geloof in de wereld van nu,
worden voortgezet in schriftlezing en prediking.
De verwachting is dat velen, die niet in de gelegen-
heid waren de gemeentedag mee te maken (die
overigens, gezien de opgaven, stellig beantwoordt
aan de verwachting) de kerkdiensten zullen bijwo-
nen.

Leden van de chr. muziekvereniging Sursum Corda
verlenen medewerking aan de dienst van 10.00 uur.
Zij zullen enkele liederen begeleiden. Deze koper-
begeleiding zal stellig een feestelijke toon geven aan
deze dienst.

Startavond jeugdwerk
De clubs van het jeugdwerk van de Herv. kerk
gaan gezamenlijk van start a.s. vrijdagavond 12
september in het jeugdgebouw achter de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphenseweg.
De jeugdouderling, de 'heer Smeenk, heeft de lei-
ding van deze avond. Ds Krajenbrink verzorgt op
moderne wijze een bijbelgedeelte en Trix Horsting
(wel bekend in Vorden) komt zingen op deze
jeugdavond. (Zie advertentie in dit blad.)

Gemeentedag
Uitgaande van de Hervormde gemeente te Vorden
wordt er zaterdag 13 september een zgn. gemeen-
tedag gehouden die 's morgens om 10.00 uur begint
in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden".
Het hoofdthema van deze dag is: ,,Het christelijk
geloof in de wereld van nu". Dit thema zal door
twee sprekers worden ingeleid. Nadien zal dit on-
derwerp in kleinere kring verder worden bespro-
ken.

Voor de kleinere kinderen wordt er een program-
ma verzorgd in het catechisatielokaal achter de
woning van de heer Eggink (koster Herv. kerk)
voor kinderen tot plm. 12 jaar.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

de
SLAVINKEN

VARKENSLEVER

BIEFSTUK TARTAAR

RUNDERLAPPEN

MAGERE RIBLAPPEN

3 stuks

300 gram

3 stuks

500 gram

500 gram

98
98

198

LAAT ONZE CHEF-SLAGER

UW DIEPVRIES VULLEN

RUNDER VOORBOUTEN per kg 430

RUNDER ACHTERBOUTEN per kg 530

Kant en klaar voor de diepvries

GEBRADEN GEHAKT 150 gram 79

PALINGWORST 150 gram 79

STUK KALFSLEVERWORST 200 gram 89

ZURE ZULT 150 gram 56

eit (boft
Heel kilo WITTE DRUIVEN

CLAPS HANDPEREN

12 HANDSINAASAPPELEN

JAMES GRIEVE HANDAPPEL

TOMATEN

135

89

voor 179

2 kg 89

l kg 98

Panklare GROENE KOOL 500 gram 39

Literblik

sperzie
bonen

Bij aankoop van

500 gram GEHAKT

2 rollen

eier-
beschuit

voor

Zak
HOESTMELANGE

Azet
ZILVERUITJES

l pak THEEBISCUITS en
l pak VOLKOREN BISKWIE

samen 99
3 pakken
LUCIFERS

Bij 2 pakken
SUP. ROODMERK KOFFIE

l litersfles

colombo koffiemelk
™1068 gram voSr slechts k09

Groot blik

LANGE VINGERS

nu

195

*
l

erlijke

Bonbons de luxe

200 gram

19
Literblik

dop-
erwten

middelfijn

69

79

Driekw. literpot

KLEINE

AUGURKEN

van 139 voor

119

Grote pot

mei-
kersen

1.69
Groot pak

SPECULAAS
heerlijk op brood

deze week

89

150 gram

CHOCO-

LA AD J ES

De Heer

98

3 stuks

MARS

REPEN

79

Grote zak

FRUIT-

BLOKJES

79

Hellema

5 stuks CAKES

juweeltjes

119

Blik Unox

COCKTAIL-

WORST J ES

25 stuks

119

Gezinspak
Sprinklettes

BOTERHAM
HAGEL

98, 2e pak

75
ROYCO SOEPEN

KIPPESOEP

62 nu 57

OSSESTAARTSOEP

78 nu 72

RUNDVLEESSOEP

78 nu 72

GOULASHSOEP
84 nu 78

Ovaal blik

HARING IN
TOM. SAUS

nu

89

10 meter

DROP

49

Heerlijke

WAFELKOEKEN

met 100% roomb.

25 stuks

99

Salino

SLASAUS

per fles

98
We hebben ze weer

Grote baal

KLEUTERTAAI

slechts

98

Golden Wonder

CHIPS

overal 109

bij ons steeds

98

Van Welzen

DIVERSE SOORTEN

KOEKJES
MET ROOMBOTER

deze week per zak

Hilco

PALMOIL

TOILETZEEP

4 stukjes

98



Met grote vreugde ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

Bart Anton Willern
(B ART)

H. Hissink
A. J. B. Hissink-

Pardijs
Wijster (D) , 3 sept. '69
Emelangen 6

Hierbij betuigen wij aan
allen die op enigerlei wij-
ze 'hun deelneming heb-
ben betoond na het over-
lijden van onze lieve
broer, zwager, oom en
oud-oom

ALBERT EGGINK
onze 'hartelijke dank.

Fam. Eggink-Leunk
Vorden, september 1969

KKKXXXX^^

Kunststof
keukenkasten

ƒ 52,50 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. H86
Vorden

Te koop: Grijze kolen-
konvektor. Dr. C. Lulofs-
weg 6, Vorden

Te huur gevraagd: Stuk
grond, plm. halve ha of
groter. Brieven onder no.
24-1 bureau Contact

CEMENT

] t.m. 20 zak
| 3,55 per zak

21 t.m. 60 zak
ƒ 3,48 per zak

61 t.m. 100 zak
ƒ 3,44 per zak

exkl. BTW

Alleen geldig indien
afgehaald en betaling

a kontant

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

TOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SCHROTEN
2.4 x 10,5 cm

verschillende lengten
f 0.6 J f n-r nn-Ier

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

BETONTEGELS

30 x 30 cm

Afgehaald 53 et p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

AUTOVEBHUUB
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenaeweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

/ duims geschaafde en
geploegde planken
(met lichte waan)

NU f 5,90 per m-
exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Schoolstraat 6
Telefoon 05752-1486

HENK BESKERS
en

JANNY KLEIN GELTIN K

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op 18 september a.s. om 11.30 uur \
in het gemeentehuis te Winterswijk.

Kerkelijke inzegening om 12.00 uur in
de Hervormde kapel te Winterswijk door
de weieerwaarde heer ds. De Noord.

Winterswijk, Kotten 15
Vorden, C 20
september 1969

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.00 uur in café-restaurant ,,De Har-
monie", Groenloseweg, Winterswijk.

Toekomstig adres: Kotten 15, Winters-
wijk.

^
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Inplaats van kaarten

AB ZEEVALK IN K
en

TOOS PARDIJS

hebben de eer, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaatsvinden op vrij-
dag 19 september a.s. om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wél-
eerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Hengelo Gld, Veermansweg D 46
Vorden, „'t Lange End" D 40 a
september 1969

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Toekomstig adres: Hans Brands
Buyslaan l, Dieren.

j "
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GERRIT VAN LIT
en
HARMIEN VAN DER HEIDE

geven kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden op 19 september 1969
te Beverwijk.

Toekomstig adres:
p/a Zeestraat 397, Wijk aan Zee.
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De enige ware mode
is altijd

"PERSOONLIJK"
Dat kan ook niet anders. De ene
vrouw is de andere niet.

Om de mode „persoonlijk" te kun-
nen volgen, moet een vrouw uit
een goed gevarieerde kollektie
kunnen kiezen

Zoals bij ons!
Wij presenteren u een rijk geva-
rieerde verscheidenheid in

japonnen

deux-piece's en

japonnen met jasjes

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Door een noodlottig ongeval werd plotseling
van ons weggenomen, onze lieve dochter,
zuster, schoonzuster en tante

JOHANNA UENK-NIJLAND

Fam. A. W. Uenk
Fam. C. Bongers-Uenk
en kinderen

Vorden, 3 september 1969

Heden is zacht en kalm van ons heengegaan,
onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

HERMINA BERENDINA EIJERKAMP
weduwe van H. J. Berenpas

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Warnsveld: G. Berenpas
H. Berenpas-Pelgrum

Hengelo Gld: Joh. Berenpas
H. P. Berenpas-Pelgrum

Vorden: B. Berenpas
A. W. Berenpas-Eggink

klein- en
achterkleinkinderen

Warnsveld, 4 september 1969
Boggelaar 9

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
maandag 8 september op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Ons café-rcstaurant is van 28 september tot
i-u nu i 5 fiktol'éf ii>i'i)cnr; vakantie

gesloten
Afspraken voor onze eetzaal gaan
normaal door.

Slijterij blijft geopend.

„'t Wapen van Vorden"
F. P. Smit

H.H. VEEHOUDERS

INDIANA RUBBER
STALMATTEN
cc n weldaad voor uw vee.

Onmisbaar op drijfmeststallen zonder stro,
en in zeugkooien, ligboxen en kraamhokken.
We hebben duizenden matten in alle lengten
met recht- of antislipprofiel in voorraad.

Worden door ons gratis volgens fabrieks-
voorschriften gelegd.

Zwaar gegalvaniseerde gruproosters met in-
gelegde spijlen van kamstaal 12/14 mm voor
elke grupbrcedte, alle lassen aan beide kan-
ten zwaar gelast, hierdoor nooit geen los-
knappen van de lassen. En let op: geen 5 jaar
geen 10 jaar maar 15 JAAR GARANTIE,
dat krijgt u nergens.

VERDER ALLES VOOR EEN
KOMPLETE
STALINRICHTING

A. R. WAGENVOORT
Stalinrichting Vorden - Julianalaan 16
Telefoon 05752-1259

Enige en algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons is geweest, ging heden rustig, na
voorzien te zijn van het H. Sacrament der
Zieken, van ons Iheen mijn lieve vrouw en
onze lieve mama, dochter en schoondochter

MARIA BALDUK
echtgenote van Henk van Kesteren

op de leeftijd van 46 jaar.

Vorden: H. van Kesteren
Wil en Ada
Ineke
Mieke
Hans
Rob

Wehl: Vader Balduk

Zutphen: Moeder Van Kesteren-
Vernooy

Vorden, 7 september 1969
Zutphenseweg 87

Ter nagedachtenis aan de overledene zal op
donderdag 11 september om 10.30 uur in de
parochiekerk van Christus Koning te Vorden
een H. Eucharistie worden gevierd. Daarna
zal haar de laatste eer worden bewezen op
het R.K. kerkhof te Kranenburg, Vorden.

44 jaar Nutsfloralia op vrijdag 19 en zater-
dag 20 september 1969 in het Nutsgebouw
te Vorden

WEDSTRIJDEN:

1. Stekplanten schoolkinderen.

2. Stekplanten groteren.

3. Eigen gekweekte: a) planten; b) bloemen; c) mandjes eigen
gekweekte vruchten; d) mandjes eigen gekweekte groente.

4. Kursisten: a) kleine vazen; b) grote vazen; c) bakjes of scha-
len; d) fantasiestukjes klein; e) fantasiestukjes groot.

5. Groteren vanaf 15 jaar: a) kleine vazen; b) grote vazen; c)
bakjes of schalen; d) fantasiestukjes klein; e) fantasiestukjes
groot.

6. Inzending vaklieden en leerling-vaklieden.

7. Droogbloemen: a) boeketten droogbloemen; b) fantasiestukjes
droogbloemen.

8. Veldbloemen groteren vanaf 15 jaar.

9. Veldbloemen voor kinderen.

10. Het maken van voorwerpen zoals kettingen, poppetjes, dieren
enz. uit natuurprodukten (eilcels, zaden, mais enz.): a) voor
groteren vanaf 15 jaar; b) voor kinderen.

l l . Inzending eigen gekweekte da'hl'ia's.

12. Het versieren van klein speelgoed met bloemen voor kinderen
tot en met H jaar.

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.

Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 18
september om 8.30 uur aan de sc'holen.

Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 18 septem-
ber van 15.00 tot 17.00 uur in 'het Nutsgebouw (hoofdingang).

Voor ouders van kinderen van de buurtschölen 's morgens om 8.30
uur gelijk met de kinderen.

Alle overige wedstrijden donderdag 18 september 's avonds van
19.00 tot 21.00 uur in het Nutsgebouw. Vrijdagmorgen 19 septem-
ber in de koffiekamer van het Nutsgebouw (ingang Kerkstraat) van
9.30 tot 12.30 uur.

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond 19 september om
19.30 uur. Open tot 10.00 uur. Zaterdag 20 september geopend van
16.00 tot 22.00 uur. Prijsuitreiking om 21.30 uur. Entree 50 cent
per persoon, kinderen beneden H jaar vrij.

Verloting: maandag 22 september om 19.30 uur in het Nutsgebouw.

JL=JL

l pak Spar koffie, deze week 159

W rollen SPAR DROP ................................................ 89

2 pakken PETIT BEURRE .......................................... 98

h /(.(A7.vs KAUWGOM ti 25 et n„ _,,.........,..... 98

2 flessen SPAR COLA ................................................ 89

l pot Spar jam 98
/ blik SPAR LEVERPASTEI ....................................... 55

2 blikken SPAR SOEPBALLEN .................................... 779

3 blikjes SARDINES .............................. van 222 voor 779

Litersblik KERSEN OP SAP ....................................... 769

200 gram BOEREN MET WORST ................................. 99

250 gram boterhamworst

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

H l EU WE MEUBELEN?

ft
ft

VOOR MEER KEUS
PRIMA KWALITEIT
100% SERVICE
EN . . . VOORDELIGE PRIJZEN

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Wij zijn met vakantie van
15 t.m. 20 september a.s.

Sigarenmagazijn
IJssalon

D. Boersma

Frambozenbrandewijn
Kersenbrandewijn
Bessengenever

f6,50
per liter

zolang de voorraad strekt

Slijterij
„'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT Telefoon 1391

BIJVERDIENSTE

Wij vragen voor het agentschap
Vorden aktieve

AGENT-BEZORGER
bezorgtijd tussen 11.00 en 13.00
uur.

Aanmelden H. K. van Gelrewcg 14, Vorden

In ons bedrijf kunnen geplaatst worden:

A FLINKE
OPPERMAN
of iemand die hiervoor opgeleid
wil worden.

B METSELAAR

C LEERLING-
METSELAAR

Firma
J. W. BIJENHOF & ZN
Zutphenseweg 66 - Vorden - Telefoon 1524

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

Vast werk!
VOOR
ONGESCHOOLDE
JONGELUI
een prettige werkkring.

Zeer licht werk aan kammen-
aütomaten.

Vanaf 14 jaar en ouder aanvangssalaris

f 60,- netto en hoger
Zeer gunstige spaarregeling.

Informatie:

Dagelijks aan de fabriek, telefoon
1733. Na werktijd tel. 6680 en bij
M. Lijftogt, De Boonk 11,
telefoon 1243

MET AALWAREN FABRIEK

Nieuwveld nv
Industrie weg 4 - Vorden

JA...OOKVOORSPORTKLEDING
Trainingspakken van vormhoudend
helanca

Velours sweaters, winterkwaliteit

Sportieve truien, vesten en vestons

Janus noorse wollen kousen, sokken

Fietscapes, poncho's, zeiljacks

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Veegvaste muurverf

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Keukenstoelen
4 stuks voor f 100,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. H86 - Vorden

VOOR UW

schoenreparatie
WTJULINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

Hebt u golfplaten
nodig?

Vraagt prijs op bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Grote partijen
speciale prijzen

Nergens zo voordelig

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Grote sortering
schoorsteenplaten

af m. 105 x 120 cm

Brengt vrijblijvend
een bezoek

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

GEMS-VOORDEEL

wasautomaten
AEG volautomaat

van 825,- nu
599,-

Erres volautomaat AW 44
van 1029,- nu

779,-
Erres volautomaat AW 43a

van 1149,- nu

899,-

Philips volautomaat CC 1000
van 1699,- nu

1199,-
Erres „Tombomatic"
AUTOMATISCHE WASKOMBINATIEi

van 1049,- nu
799,-

Erres „Ecomatic"
W AS AUTOMAAT

van 849,- nu
598,-

Deze apparaten en nog vele an-
deren kant u dagelijks zien in
onze winkel en showroom.

Vrijdagavond - koop-
avond

GENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Contact een weekblad
dat gelezen wordt l

ASBEST BOARD
(ctcrnit) 120 x 250

l t.m. 5 s tule s
ƒ 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 20 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 t.m. 100 stuks
f 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

VOOR HET

OVERTREKKEN EN BIJVUL-
LEN VAN UW MATRASSEN

het adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Van veren bedden maken wij cel-
matrassen. Desgewenst in een dag
klaar.

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

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

PUBLIKATIE VAN BINDING-RECHTS:

Nu de gemeenteraad van Vorden in de raadsvergadering van 8 sep-
tember 11. adhaesie heeft betuigd aan ,,de motie van Putten" wil
het bestuur van Binding-Rechts, afdeling Vorden de Vordense
bevolking gaarne nader inlic'hten over deze motie tegen de Dam-
slapers op het Nationale Monument en 'haar tevens gelegenheid
geven persoonlijk aan deze aktie deel te nemen.

Onderstaand de originele tekst van de motie:
i

De raad van de gemeente Putten, op M' augustus /%9
in gemeenteraadsvergadering bijeen.
van oordeel zijnde, dut de nagedachtenis run de reien
uit Putten, die tengerolgc van de oorlogstoestand in de
jaren 1940-1945 zijn gevallen op waardige wijze behoort
te worden geëerd:

J<it dit ook geldt voor allen. Jie in Nederland door die
oorzaken zijn omgekomen:

.s/r// met droefheid vast. dat de instanties, die verant-
woordelijk zijn voor de waardige bewaring ran het
nationale monument voor de gevallenen o/> de Dam te
Amsterdam, in ernstige mate schromelijk in gebreke blij-
ven dit te doen:

keurt de onn'aarditje taferelen, die o/) en rondom het
nationale monument plaatsvinden, ten scherpste , / / .

rerklaart niet te dulden. Jat Je nagedachtenis der ge-
vallenen op deze wijze nog langer wordt onteerd:

BESLUIT aan burgemeester en irethouders te verzoe-
ken van het gevoelen van de gemeenteraad bij briei'en
kennis te geven aan de voorzitter en Je leden van de
Provinciale Staten van Gelderland met het verzoek om
aan de voor het Nationale Monument te Amsterdam
verantwoordelijke instanties te berichten. Jat Je provin-
cie Gelderland er niet langer prijs op stelt voor haar c/cc/
bij dit monument betrokken te zijn en Je urn met aarde,
afkomstig uit de provincie Gelderland, terug te verzoe-
ken opdat deze op waardige wijze in of bij het Provincie-
huis te Arnhem zal worden bewaard totdat elders in
Nederland een tvaurdige centrale herdenkingsptaets -'al
zijn gevonden:

wijders om aan alle gemeentebesturen binnen Je provtn
cie Gelderland afschrift van de brief aan de Provinciale
Staten te zenden met de opwekking een gelijk verzoek
te doen.

De eerste onJertekenaar:

J. van Nicuii'cnhuizcn, raadslid Binding-Reehls

Toen ik hedenmorgen uw motie ter inzage kreeg, werd
ik diep getroffen en ik meen Jat uw motie als het iv.irc
gegrepen is uit het hart van elke rechtgeaarde Neder-
lander.

Gezien Je nationale betekenis ran het monument en een
eventueel tijdelijk overbrengen van Je urn naar onze
provinciale hoofdstad, een gebeuren, hetwelk door mij
ten zeerste betreurd zou worden, moge ik u verzoeken
het gevoelen van uw raad eveneens over te brengen aan
Je heer minister-presiJent, aan de leden der Staten-
Generaal en aan de voorzitter en de leden ran Je Am-
sterdamse gemeenteraad, opdat nog tijdig die maatrede
len genomen kunnen worden, die een waarborg geven
voor een blijvende ongereptheid van ons Nationale Mo-
nument.

De burgemeester.

BON:

Ondergetekende betuigt hierdoor z i jn instemming aan de ,,motie
van Putten".

Naam:

Adres:

Handtekening:

Inzenden aan: de sekretaris van de a fde l i ng Vorden . Bind ing-
Redits, D. A. Lenselink, E 20, Vorden.

Uitknippen ! Invullen ! Posten ! Klaar !
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Tweede blad Contact
31c jaargang no. 24

„De Snoekbaars"
De laatste onderlinge viswedstrijd die de henge-
laarsvereniging „De Snoekbaars" in de Baakse
Beek organiseerde is bijzonder suksesvol verlopen.
Niet minder dan 77 vissen wisten de 31 deelne-
mers op het droge te brengen. De totale lengte
bedroeg 1301 cm.
De heer W. J. A. Sessink werd met 13 stuks, to-
tale lengte 211 cm, winnaar. De verdere uitslagen
waren: 2. J. Fleming 7 stuks 120 cm; 3. A. Jansen
7 stuks 118 cm; 4. G. Sleuring 6 stuks 113 cm; 5.
A. Vruggink 5 stuks 83 cm; 6. Mevrouw Jansen-
Boers 4 stuks 62 cm; 7. M. Pardijs 3 stuks 54 cm;
8. }. J. van Dijk 3 stuks 51 cm; 9. Th. Eykelkamp
3 stuks 51 cm; 10. J. Koster 3 stuks 51 cm.

GEMEENTE VORDEN

Bekendmaking van
het gemeentebestuur

Nu de bouwterreinen in het bestemmingsplan
Zuid I (ten z.w. van de Beatrixlaan) zijn uit-
gegeven, worden gegadigden in de gelegen-
heid gesteld bij ons een aanvraag in te dienen
voor de koop van 'terreinen voor partikuliere
bouw in het bestemmingsplan Zuid II langs
de Beatrixlaan en langs de Willem Alexan-
derlaan. In eerste instantie zullen aanvragen
van Vordense ingezetenen en/of aan Vor-
den gebonden gezinnen de voorkeur genieten.

Er wordt op gewezen dat voor genoemd be-
stemmingsplan Zuid II nog niet de vereiste
'hogere goedkeuring is verkregen, zodat voor
het verlenen van een bouwvergunning de
procedure volgens artikel 19 der Wet op de
Ruimtelijke Ordening zal moeten worden ge-
volgd.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door
de gemeente-architekt. In verband met diens
afwezigheid van 15 september tot 3 oktober
a.s. is 'het gewenst hem in voorkomende ge-
vallen te raadplegen voor vrijdag a.s. of vol-
gens afspraak.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkcl

de Sekretaris,
J. Drijfhour

EHBO wil cursus organiseren
Ook dit jaar hoopt de EHBO afdeling Vorden
weer een nieuwe cursus te kunnen beginnen als er
zich tenminste voldoende deelnemers (sters) opge-
ven. Een prettige bijzonderheid is daarbij dat de
cursusduur met ingang van dit seizoen zeer sterk
bekort is en thans maar 12 lesavonden omvat tegen
36 in het verleden. Het is hierdoor zelfs mogelijk
in één seizoen twee cursussen te houden.

Gezien de korte duur van de cursussen rekent het
bestuur er op, dat diegenen, die zich in het verle-
den lieten afschrikken door de lange opleiding,
thans het besluit zullen nemen om zich als cursist
te melden. Een goede kennis van eerste hulp in
een gezin en op het wefk is onmisbaar. Ook voor
uw buurt en op straat is zij zeer nodig, want een
daadwerkelijke 'hulpverlening bij allerlei ongevallen
is niet alleen van grote betekenis maar kan zelfs
leiden tot het behoud van een mensenleven, aldus
het bestuur van de EHBO afdeling Vorden.

Medler touwtrekkers naar
wereldkampioenschappen
Op maandag 15 september a.s. zal er vanuit onze
oost-Gelderse gewesten een sportgezelschap een
ruim tien dagen naar de Republiek Ierland gaan.
Het zijn de touwtrekploegen van de Nederlandse
Touwtrek Bond, die zullen proberen om op vrijdag
19 en zaterdag 20 september a.s. de vaderlandse
kleuren hoog te houden op de wereldkampioen-
schapen touwtrekken die in de stad Fermoy in het
zuid-Ierse graafschap Cork zullen worden gehou-
den.

Deze kampioenschappen worden georganiseerd
door de Ierse Touwtrek Bond onder auspiciën van
de TWIF.

Vanaf café ,,'t Wapen van 't Medler" zal ook een
Vordens gezelschap de reis ondernemen, want de
Medler touwtrekploeg is afgevaardigd om hieraan
deel te nemen. De Medlerploeg, bestaande uit H.
Velthuis, J. Gotink, G. Kamperman, H. Brummel-
man, H. Groot Roessink, J. Weerik, H. Ar fman ,
D. Brummelman en de beide reserves R. Ruiter-
kamp en W. van Tuyl, zal het hier op moeten ne-
men tegen de buitenlandse ploegen van Engeland,
Zweden, Ierland, Noord-Ierland (Ulster) , Zwit-
serland en Wales.

Behalve een team van Medler zullen o.m. Heure
uit Borculo en enkele teams in de open kampioen-
schappen deelnemen o.a. Bekveld uit Hengelo Gld,
EHTC uit Eerbeek. Dat de touwtreksport in Ne-
derland meer bekendheid heeft gekregen, blijkt o.m.
doordat er een driemansteam van Brandpunt-Bui-
tenspel (KRO-televisie) zal meereizen vanaf Zee-
brugge in België. Zij willen zodoende de sfeer on-

der de touwtrekkers, de wedstrijden e.a. in de pu-
bliciteit brengen zodat men binnenkort de sterke
mannen op de beeldbuis zal kunnen aanschouwen.
Wij wensen d etouwtrek'kers, vooral onze Vorde-
naren, veel sukses bij hun poging om de Neder-
landse en Vordense kleuren hoog te houden.

Oranjefeest Medlertol geslaagd
Aan de Medlertol werd het afgelopen weekend
weer het traditionele Oranjefeest ge'houden, dat
door de gehele bevolking in grote eendracht werd
gevierd.

Het feest begon vrijdags al voor de kinderen van
de openbare lagere school Linde die hun jaarlijkse
schoolfeest vierden. In samenwerking met de ou-
derkommissie had het onderwijzend personeel een
leuk programma opgesteld van allerhande nieuwe
kinderspelen waarbij tussen de bedrijven door de
tra'ktaties niet ontbraken.
Voor de winnaars van de kinderspelen waren mooie
prijsjes beschikbaar. De volgende kinderen kregen
een prijs:

Toekomstige leerlingen en klas l jongens en meis-
jes: 1. H. Hazekamp; 2. H. Lensëlink; jongens: 1.
J. Klein Geltink; 2. H. Oortgiesen; 3. H. Brummel-
man; 4. B. Fokkink.
Meisjes klas 2 en 3: 1. T. Bouwmeester; 2. R. Fok-
kink.
Jongens klas 2 en 3: l . R. Hendriksen; 2. A. Ban-
nink.
Meisjes klas 4 en 5: l . R. Fokkink; 2. L. Hane-
veld; 3. M. Wunderink.
Jongens klas 4 en 5: 1. G. Bouwmeester; 2. H. Ha-
zekamp; 3. H. Bannink.
Jongens en meisjes klas 6: 1. H. Bouwmeester; 2.
B. Wunderink; meisjes: l . A. Gotink; 2. H. Bouw-
meester.

Vrijdagavond werd er in de grote feesttent achter
café Eykeïkamp een kostelijk blijspel opgevoerd
door de toneelvereniging „Steeds Beter" uit de
Bruil te Ruurlo. Zij brachten voor enkele honder-
den belangstellenden een geslaagde uitvoering van
„Drie meisjes gevraagd" een stuk in dire bedrijven
van Anke Wildonck. De regisseur, de heer Th.
Kasteel, en spelers en speelsters kregen een warm
applaus voor hun goedgespeelde spel.

De voorzitter van het Oranjefeest, de heer A. van
Bruggen, dankte allen voor hun mooie spel en te-
vens allen die het 'hadden mogelijk gemaakt dat de
aloude Medlerfeesten konden worden gehouden
door hun bijdragen op de lijsten.

Het eigenlijke volksfeest J^gon zaterdagmorgen al
in de vroege morgenuren^Hbrgemeester Van Arkel
lostte het eerste schot gevolgd door de koning van
verleden jaar H. Klein Brinke. De heer G. Korne-
goor lostte het koningsschot.

De deelname bij het schj^^cn belschieten, dat ook
in de morgenuren werd ^Kouden, was zeer groot.
's Middags verrichtte voozitter Van Bruggen de
officiële opening. Hij begroette speciaal burge-
meester Van Arkel en zijn echtgenote en wees er
op dat deze steeds op het Medlerfeest aanwezig
was en met de bevolking samen prettig feest vierde.

Hij betreurde het dat de muziekvereniging Concor-
dia die al vanaf de oprichting van het Oranjefeest
voor 40 jaar geleden altijd voor de muzikale opluis-
tering zorgde, ter ziele was. Men vertrok hierna
naar het feestterrein aan de Ruurloseweg. Dankzij
het fraaie weer was er veel belangstelling en deel-
name voor volks- en kinderspelen.

Toekomstige leerlingen en klas l jongens en meis-
jes: 1. A. Ribbers; 2. P. Wiggers; 3. B. Fokkink;
4. A. Wieringa.
Meisjes klas 2 en 3: 1. A. Bogchelman; 2. C. Deb-
bink; 3. R. Fokkink.
Jongens klas 2 en 3: 1. H. Bos; 2. T. Brummelman;
3. E. Bouwmeester; 4. W. Lensëlink.
Meisjes klas 4 en 5: 1. R. Fokkink; 2. A. Brum-
melman; 3. J. Hendriksen; 4. L. Weenk; 5. M.
Wunderink.

Jongens klas 4 en 5: 1. W. Platering; 2. G. Bouw-
meester; 3. H. Haze'kamp; 4. S. Zents.
Jongens -klas 6: 1. H. Meulenveld; 2. H. Bouw-
meester; 3. B. Wunderink; 4. G. Wensink.
Meisjes klus 6: 1. B. Weekhout; 2. G. Gotink; 3.
D. Lusink; 4. A. Hazekamp; 5. G. Ringlever.

Burgemeester Van Arkel reikte in zaal Eykelkamp
de prijzen uit. Hierna werd de schutterskoning G.
Kornegoor gehuldigd, zijn echtgenote werd ge-
kroond terwijl de koning de oranje sjerp kreeg om-
hangen. Nadat deze vele gelukwensen in ontvangst
had genomen, kwamen de andere prijswinnaars
aan de beurt.

Vogelschicten: 2. ]. Kapers; 3. J. Besselink; 4. L.
Eykelkamp; 5. H. Geerligs.
Schijfschietcn: 1. J. Vorentjes; 2. E. Gotink; 3. J.
Kapers; 4. R. Norde; 5. J. Gotirik.
Belschieten: 1. J. Vorentjes; 2. H. E. Knoef; 3. J.
Kapers; 4. A. Vorentjes; 5. L. P. Wieringa.

Doeltrappen: 1. G. Nijenhuis; 2. C. Span; 3. H.
Eykelkamp; 4. J. Huitink; 5. B. Kasteel.
Korfbalgooicn: 1. G. Heimes; 2. P. Eykelkamp;
3. B. Weenk; 4. H. Brummelman; 5. G. Ruiterkamp.
Dogcarrijden dames: 1. R. Haneveld; 2. Mevr.
Span; 3. M. Ribbers; 4. Mevr. Fokkink; 5. Mevr.
Hendriksen.

Flcssengooien: 1. A. van Bruggen; 2. A. Knoef; 3.
L. Eykelkamp; 4. K. van Bruggen; 5. B. Bos.
Briefposten: 1. H. Ribbers; 2. H. A. Kettelerij; 3.
Mevr. van Ingen; 4. R. Lensëlink; 5. H. Kasteel.

Het Oranjefeest aan de Medlertol dat voor de 43e
maal werd ge'houden, was in alle opz ichten een
sukses.

Zondagvoetbal
Vorden I speelde gelijk
De start van Vorden I in de nieuwe kompetitie is
niet slecht geweest, want om in Beltrum een puntje
mee te nemen valt niet mee. Overigens mogen de
geelzwarten niet klagen dat de Vios-aanvallers in
de tweede helft een paar maal slordig met de kan-
sen omsprongen zodat het bij slechts één doelpunt
bleef.
Het is voor de toesc'houwers een aantrekkelijke
wedstrijd geworden waarbij door beide ploegen
met veel inzet werd gespeeld. Na ongeveer een
'half uur kwam Vorden op wat gelukkige wijze aan
een 1-0 voorsprong toen de bal op de hak stuitte
van de linksback van Vios waardoor invaller Hols-
beke (die een goede indruk achterliet) plotseling
een vrij veld voor zich kreeg, de uitgelopen Pierik
werd fraai omspeeld, waarna de bal in het lege
doel werd geschoven. De thuisclub wenste met
deze achterstand geen genoegen te nemen en trok
fel ten aanval. Door het verre opdringen kreeg
Koster plotseling aan de andere kant een prachtige
kans de stand op 0-2 te brengen; de bal ging langs
de uitgelopen doelman Pierik doc'h ook langs de
verkeerde kant van de paal.
In de tweede helft direkt een fel offensief van de
thuisclub. Na tien minuten was het zover, Rensen
werd op links gepasseerd, een scherpe voorzet en
het was Ribbers die de bal al vallend inkopte 1 -1 .
Vlak voor tijd leek Bouwmeester de strijd te zullen
gaan beslissen toen hij op links doorbrak. Nog juist
buiten het strafschopgebied werd hij door Hendrik-
sen onderuit gehaald. De toegekende vrije schop
ging evenwel naast zodat het bij 1-1 bleef.

Vorden II - WVC III
Het tweede elftal van Vorden heelt op ek)en veld
een verdiende nederlaag geleden tegen WVC III.
Aanvallend bracht de thuisclub er deze middag
bitter weinig van terecht behoudens een kwartier
na het begin toen Buunk met een keihard schot
de score opende. Hoewel de thuisclub iets meer in
de aanval was, bleek WVC technisch toch dui-
delijk beter. Na 20 minuten beging Stokkink bin-
nen het strafschopgebied een overtreding. De toe-
gekende penalty werd feilloos benut 1-1. Vlak
voor de rust had doelm^^Wentink voor de tweede
maal het nakijken toen^rVC een vrije schop kreeg
toegewezen die onhoudbaar werd ingeknald.
Na de rust de thuisclub iets meer in de aanval,
doch gevaarlijk waren de geelzwarten toch niet.
Tien minuten voor tijd viel de beslissing toen de
linksbinnen van WVÖ^ich keurig vrijspeelde en
beheerst scoorde 1-3. ^^

Diepenheim II - Vorden III
In een spannende wedstrijd heeft Vorden III ver-
diend met 2-3 van de Dieperiheimreserves gewon-
nen. Voor Vorden werden de doelpunten gemaakt
door Klein Brinke en Golstein tweemaal.

Vorden IV - Zutphania III
Een aanvankelijk met tien man spelend Vorden IV
leed een verdiende 2-4 nederlaag waarbij de goals
voor Vorden gescoord werden door Wentink en
Zieverink.

SVGG I - Ratti I
Het debuut van Ratti's eerste in de 2e klas was
zondagmiddag niet bepaald hoopgevend, men ver-
loor de uitwedstrijd tegen SVGG met liefst 6-1
waarbij Bijen voor Ratti de eer redde.

Ratti II - Baakse Boys III
De Ratti-reserves zijn de kompetitie niet zo best
begonnen, op eigen terrein veloren zij van een ze-
ker niet sterker Baakse Boys III met 3-5. Voor
Ratti scoorden Takken en Engberts ( tweemaal) .

Zaterdagvoctbal
Ratti I - DZC III
Ratti I was in de eerste helf t eits gevaarlijker maar
overigens wogen beide ploegen goed tegen elkaar
op. Nadat Dijkman en Arendsen resp. de lat en
paal hadden bekogeld moest de Doetinchemse de-
fensie wijken voor de druk der groen-witten. Bij
een der aanvallen maakte de linksback een eigen
doelpunt 1-0. De stand werd 2-0 toen rechtsbuiten
Arendsen een mooie pass van W^esselink kreeg
en de DZC-keeper kansloos sloeg. Ratti stelde
haar zege veilig toen een hoge inzet van Van der
Lniden door de DZC-keeper niet voldoende werd
weggewerkt en Kerkhoven de bal over de lijn joeg.

Ratti II - Sportclub Almen III
De Ratti-reserves verloren hun eerste kompetitie-
wedstrijd met 0-5 op eigen terrein van Sp. Almen
III waarbij dient opgemerkt dat Ratti-doelman
Haverkamp menig doelpunt wist te voorkomen.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Vorden I-Witkampers I; Grol II-Vorden II; Vor-
den III-Klein Dochteren I; Vorden Vl-Warnsveld-
se Boys V.
Het programma i\m de s.v. Ratti:
Afdeling zaterdag:
Deeskensveld II-Ratti I; Ratti II-Sp. Eefde V.

Afdeling zondag:

Ratti I-Viod I; Oeken IV-Ratti III; Keyenburgse
Boys III-Ratti II.

MOETEN UW MEUBELEN
NIEUW GESTOFFEERD
WORDEN ?

Graag maken wij u prijsopgaaf.

Prima werk en voordelige prijzen.

Uu' zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Eigen stoffeerderij, dus

meer serene

TENTEVANGELISATIE

Laatste samenkoms-
ten van deze
campagne

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

Evangelisatie-
samenkomsten
op de Bleek te Vorden van icoens-
dag 10 september t.m. zondag 14
september, aanvang 20.00 uur.

Sprekers de evangelisten A. E. Bergsma en
L. Swaan. Wij nodigen u hartelijk uit deze
laatste samenkomsten te bezoeken.

LUC. H: 17. Geen kollekte

AANBIEDING

Skultuna
koekepan
met krasbestendig
Teflon finish.

Normaal f 16,95

nu ƒ 12,95
SPOELEN,
SCHOON

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Voor goede
rywletreparatte

KLJWIELBEDRIJF
TBAGTEB

Garage kanteldeuren
uit voorraad

l 210,— per stuk
exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Nieuwe koel-
kast in'h. 130 liter. Julia-
nalaan 30, Vorden

Wie heeft mijn fietstas
gevonden inhoudende l
broodtrommel in de om-
geving Vordensebos?
Erik Beumer, E 42 Vor-
den, telefoon 6661

TL-armatuur
plus lamp plus starter

samen f 15,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Bungalows en
landhuis j es
Voor diverse relaties vragen wij:

bungalows en land'
huisjes in Vorden
en naaste omgeving
te koop

Aanbiedingen schriftelijk of telefonisch

aan Makelaarskantoor

Hoogenraad
Lid N.B.M

Oosterwal 17, Lochem
Telefoon 05730-2410 b.g g 05734-350

U steunt toch ook de PIT-KOLLEKTE? (van 15 t.m. 20 september)



Keukens
Kasten

Hang-legkasten

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

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

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

Vloerbedekking

vinyl op vilt

2 meter breed

ƒ 5,75 per m'2

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

Hardboard
vloerplaten

61 x 122 cm
f 1,35 per stuk

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

?y2% RENTE
Stukken è ƒ 1000,—.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 11, Zutphen

Mahonie kasten
100 cm breed afgelakt

half 'hang half leg

NU f 120,— per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

VERSE KIP
deze week l/2 kg f 1,45

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

PoeliersbedrtJf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

TV~tafels

keuze uit vele
modellen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

RetexTurmgsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal

September R in de maand
dus als speciale reklame
gedurende deze maand
WINTERJASSEN en
WINTERMANTELS
chemisch reinigen voor
de HALVE PRIJS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21

Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Hardboard deurplaten

77x 205 cm
f 3.55 per stuk

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon H86

Jeugd w. Herv. kerk Vorden

STARTAVOND
van alle clubs: vrijdagavond
12 september. Plaats: jeugdbaat
achter de Gereformeerde kerk.

Aanvang 7.30 uur.

Trix Horsting zingt

ZIE VOOR DIVERSE

SPECIALE
AANBIEDINGEN

ONZE INVERSAKRANT
VAN DEZE WEEK

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

WEGENS VAKANTIE

zondag 14 tot en met
zaterdag 20 sept.

Café-rcstaurant

„'t Wapen van 't Medler"
fa gebr. Eykelkamp

VOOR BRUILOFTEN EN
PARTIJEN BLIJFT DE ZAAL
GEOPEND

In onze afdeling winkel hebben wij plaats
voor een aktievc

VERKOOPSTER

Inlichtingen dagelijks aan de zaak
of na 7 uur Wilhelminalaan 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752 15 46

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Meerdere rassen voorradig o.a.:
Notarisappel, James Grieve

vanaf ƒ 5,- per kist

AFHALEN:

Iedere vrijdagavond na 6.30 uur
ten huize van de heer J. Lucassen
D 153, Vorden. Iedere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de schuur
bij Huize ,,Medler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Lage
Prijzen

DAMESTRUITJES

lange mouw, ronde hals of col,
diverse kleuren

f 14,95 ƒ 15,95

GEVRAAGD:

NET MEISJE
voor hele dagen voor winkel en
huishouding, of 2 dagen per week.

Gaarne in bezit van rijbewijs in
verband met bezorgingswerk.

LE VENSMIDDELENBEDRIJF

TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a - Telefoon 1415

16 OKTOBER A.S. IS ER EEN

SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE
IN ONZE ZAAK.

Hebt u interesse voor een schoonhcidsbehan-
deling a ƒ 72,50

epileren, gezicntmasage, masker,
make-up, ontharen a ƒ 2,50?

Bel telefoon 1301
of maak een afspraak in onze zaak

W „De Olde Meulle"
/. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

Speciaal voor

JAGERS
HET BESTE VAN HET BESTE

Waterdichte

jachtschoenen
gevet juchtleder

Viking, noorse

rubberlaarzen
soepel als zijde

Müko tricot

laarssokken
voor rubberlaarzen met vochtop-
nemend haarvlies ƒ 6,45

Wapen- en sporthandel

Martens
sleedr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Uitslag trekking verloting
sportkombinatie Medler

De hoofdprijs is gevallen op lotnummer 567.
Verder vielen er prijzen op de volgende no's.:

18 194
643 652

1194 1394
1819 1848
2108 2121
2493 2617
2911 2959

222
709
1563
1887
2137
2649
2989

360
805

1650
1969
2142
2752

557 631
834 1186

1723 1796
2040 2061
2248 2424
2765 2822

ZATERDAG

13 SEPTEMBER

oriënteringsrit voor
auto's en bromfietsen

aanvang 19.30 uur bij café
„'t Zwaantjc"

BUURTVER. DELDEN

VOOR NIEUWE

vloer-
bedekking

Uw adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Binnendeuren
Binnendeurkozijnen

in voorraad

Buitcnkozijnen
maken wij in elke ge-

wenste maat.

Zeer korte levertijd.

Ook maken wij bouw-
tekeningen en verzor-
gen bouwaanvragen.

Voor verdere inlich-
tingen?

Breng v r i jb l i jvend een
bezoek of bel

telefoon 05752-H86

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Gevraagd: STRIJK-
STERS eventueel ge-
huwde vrouwen met aan-
gepaste werktijden.
Kon f ektiebedr ij f
D. J. Lammers,
Raadhuisstraat 16a

Restanten
spaandcrplaat

zeer geschikt voor
kasten, schappen enz.

Ver beneden de nor-
male prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: 2 gasradiatorcn
op propaangas.
Raadhuisstraat 16a Vor-
den

Tijdelijke aa n bieding
KEUKEN

kompleet met roestvrij
stalen blad

NU f 330,-
exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Eetaardappelen
H. Waenink bij het
zwembad

Verdien tientallen
guldens met

C + l
zclfbouirmcubclcn

van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

BEHANG

3 halen 2 betalen

Gratis afranden.

Tafels en borstels be-
schikbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

GEVRAAGD:

net meise
voor de winkel. Liefst met enige
ervaring

KOERSELMAN
Telefoon 1364

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Tongeworst
Ontbijtspek

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 3,48

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

De lessen voor opleiding

MIDDENSTANDSDIPLOMA

vangen donderdag
11 september aan

Christelijke School
Het Hoge Vort/c//, aanvang half
acht.

Opgave is nog mogelijk s' avonds aan de
school

Tot zaterdagmiddag 5 uur

Bij aankoop van 3 gloeilampen

de 4e gratis
15 W - 25 W - 40 W - 60 W
89 cent

75 W ƒ 1.05 - 100 W j 1.10

150 W J 7,32 - 200 W ƒ 1.94

Normale werkdweil
85 cent

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Zondagmiddag 14 september om
14.30 uur
kompetitie wed strijd

Vorden l
Witkampers l

Zwart lak is mode
Een pracht kollektie nieuwe

snitten schoenen en bijpassende

tassen vindt u bij ons in het

nieuwe modemateriaal zwart lak

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden


