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Kerkdiensten

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. J. van Zorge
19.30 uur ds. Wassink Geref. predikant te Zwolle
gemeenschappelijke jeugddienst.

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. A. J. Bos van Halle
19.30 uur Interkerkelijke jeugddienst in de Herv. kerk
voorganger ds. E. J. Wassink van Zwolle.

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 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487
Maandag 9 september t.e.m. 23 september is met va-
kantie zr Stoop.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 —9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en- boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ingrid Wilhelmina Maria, dochter van H. C. J.
van der Linden en M. A. J. Kolkman.
Ondertrouwd: P. L. Kraaijeveld en H. Lauckhart; M. A.
Oldenboom en H. F. Wonnink.
Gehuwd: W. Schutz en T. G. Meenink.
Overleden: Geen.

43 JAAR NUTSFLORALIA
De jaarlijkse bloemententoonstellinig van Nutsfloralia
staat weer voor de deur. 20 ea 21 september is de zaal
van het Nutsgebouw weer herschapen in één bloemen-
en plantenweelde.
Aangezien de cursus in bloemschikken, welke al sinds
enige weken gegeven wordt door de heer Hol die de
leiding heeft, een rekordaantal deelneemsters heeft, ver-
wacht 't bestuur van Nutsfloralia nu eveneens een re-
kordaantal inzendingen op de tentoonstelling. Er zijn
prachtige prijzen beschikbaar voor de mooiste inzen-
dingen. De bloemenliefhebbers kunnen uit vele wedstrij-
den een keuze maken zodat er voor elk wat wils is.
Onze oud-plaatsgenoöt, de heer Klein Haneveld, thans
bloemkweker te Aalsmeer, heeft verzocht een inzending
te mogen verzorgen. Dit belooft werkelijk iets bijzon-
ders te worden. Ook van de plaatselijke vaklieden heb-
ben we toezegging ontvangen van deelname.
Tot ziens op de 43e Nutsfloralia.

FRAAI SUKSES VOOR VORDENSE HONDENCLUB

Een lid van de Vordense Hondenclub, de heer A. Pope-
lier uit Wichmond heeft op de onlangs te Barneveld ge-
houden kynologententoonstelling een prachtig sukses
behaald met zijn 2-jarige ruwharige Hollandse herder.
Op deze expositie, waar honderden honden waren inge-
zonden, werd de Wichmondse herder kampioen van het
Hollandse herdersras, wat een bijzondere prestatie was
aangezien het feit dat ook internationaal was ingeschre-
ven. De tentoonstelling werd georganiseerd door de ky-
mologenclubs uit Zutphen en Apeldoorn. Het dier was
tevens de beste van de drie variëteiten van het Holland,
se herdersras t.w. langharigen, gladharigen en ruwha-
rigen.

Geslaagde oranjefeesten
aan de Medlertol

Aan de Medlertol werden het afgelopen weekend weer
de gezellige Oranjefeesten gehouden, die dankzij het
prachtige weer, zeer goed werden bezocht. Het zonnetje
scheen de hele dag en dat was ook de reden dat de
deelname aan de volks- en kinderspelen nog groter was
dan verleden jaar.

Het feest begon vrijdags al voor de kinderen van de o.l.
school Linde, die hun jaarlijkse schoolfeest vierden. In
samenwerking met de ouderkommissie had men een
leuk programma opgesteld van allerlei kinderspeleni,
waarbij tussen de diverse spelletjes de traktaties niet
ontbraken. De volgende kinderen wonnen een prijs:

Toekomstige leerlingen en klas l meisjes 5- en 6 jaar
bal over een bank in een emmer gooien: 1. Hennie van
Ingen; 2. Ria Fokkink.
Meisjes 7 en 8 jaar, flesjes vullen, over een bank lopen
en in een emmer leeggieten,: 1. Johanna Nijland; 2.
Toosje Bouwmeester.
Meisjes 9 en 10 jaar, hinkwedstrijd: 1. Annie Gotink;
2. Hennie Bouwmeester.
Meisjes 11 en 12 jaar, evenwichtsoefening: 1. Janny
Fokkink; 2. Gerda Weenk.
Toekomstige leerlingen en klas l jongens 5 en 6 jaar,
bal over een bank in een emmer gooien: 1. Reinier Hen-
driksen; 2. Henk Oortgiezen; 3. Wim Lenselink.
Jongens 7 en 8 jaar, zaklopen: 1. Gerrit Bouwmeester.
Jongens 9 en 10 jaar, baldrijven: 1. Han Hazekamp; 2.
Gertie Lenderink; 3. Rinus van Ingen.
Jongens 11 en 12 jaar, zaklopen: 1. Bertie Wunderink.

Vrijdagavond was het feest voor jong en oud. In de
enorme feesttent achter zaal Eykelkamp waren ruim
300 belangstellenden getuige van een kostelijk blijspel
dat werd opgevoerd door de toneelclub van de Bond van
Staatspensionering afdeling Hengelo Gld. De heer Van
Bruggen, voorzitter van het Oranjekomité, sprak een
kort welkomstwoord, waarby hij alle medewerkers har-
telijk dankte. Hij hoopte dat het een genoeglijke avond
mocht worden. De Hengelose toneelclub bracht hierna
op voortreffelijke wijze het blijspel in drie bedrijven
Herrie op de hoeve, waar hartelijk om gelachen werd.
Het gezelschap kreeg voor haar spel een langdurig ap-
plaus. Voorzitter Van Bruggen bracht hen dank voor
hun mooie spel. Hij dankte ook degenen die het hadden
mogelijk gemaakt dat het aloude Medlerfeest kon wor-
den gehouden door hun biij^gen. Tot slot werd een
verloting gehouden, waarby^rverse prijzen waren te
winnen. Tegen middernacht gingen allen voldaan huis-
waarts.
Het eigenlijke traditionele volksfeest begon zaterdag. In
de morgenuren begon het vogelschieten waarbij burge-
meester Van Arkel het eerste schot loste, gevolgd door
de koning van verleden jaa^fcDe 60 deelnemers kwa-
men bijna drie ronden aan^^beurt, waarna H. Klein
Brinke uit Barchem -tenslotte het koningsschot loste,
waardoor hij zich schutterskoning 1968 mocht noemen.
De deelname bij het bel- en schijfschieten was ook zeer
groot, resp. 87 en 85 deelnemers, 's Middags sprak de
heer Van Bruggen als voorzitter een openingswoord,
waarbij hij speciaal burgemeester Van Arkel en zijn
echtgenote begroette en er op wees dat zij steeds op het
Medlerfeest aanwezig waren en met de bevolking pret-
tig feest vierde. De muziekvereniging Concordia, die als
vanouds weer acte de presence gaf, blies een feestmars
en in optocht gingen allen naar het feestterrein. Bij de
kinderspelen waren voor de jeugd allerlei aardige spel-
letjes uitgedacht. Het onderwijzend personeel van de
Medlerschool, geassisteerd door hun kollega's van de
r.k. school Kranenburg, hadden de leiding. De prijzen
werden gewonnen door:

Toekomstige leerlingen en klas l meisjes 5 en 6 jaar,
blokjesrapen: 1. Henriet Hazekamp.
Meisjes 7 en 8 jaar, spons uit water happens 1. Toosje
Bouwmeester; 2. Johanne Nijland; 3. Dinie Enzerink.
Meisjes 9 en 10 jaar, dozen dragen over hindernis: 1.
Henny Bouwmeester; 2. Leida Haneveld; 3. Annelies
Hazekamp.
Meisjes 11 en 12 jaar, hinkwedstrijd: 1. Joke Wiggers;
2. Gerreke Gotink; 3. Ria Lenselink.
Toekomstige leerlingen en klas l jongens 5 en 6 jaar,
blokjes rapen: 1. Teun Brummelman; 2. Reinier Hen-
driksen; 3. Freddy Jansen.
Jongens 7 en 8 jaar, flesjes vullen: 1. Gerrit Bouw-
meester; 2. Henk Arfman; 3. Stef Zents.
Jongens 9 en 10 jaar, zaklopen: 1. Gertie Lenderink; 2.
Herbert Bouwmeester; 3. Hans Böhmer.
Jongens 11 en 12 jaar, behendigheidsoefening: 1. Appie
Hendriksen; 2. Jan Meuleveld; 3. Bertie Wunderink; 4.
Henk Kreunen.

Burgemeester Van Arkel reikte, als ere-voorzitter, met
een toepasselijk woord de prijzen uit. Hij memoreerde in
zijn toespraak de voortreffelijke accomodatie die nu in
het Medler aanwezig is door de algehele verbouwing
van het café-rest. „'t Wapen van 't Medler". Het geheel
is een mooie aanwinst voor dit buurtschap. Hij hoopte
dat de vernieuwing en verbreding van de weg langs de
houtzagerij ook spoedig zijn beslag zou krijgen en was
verheugd dat de verharding van de Eikenlaan in de
Kranenburg nu ook rond zat. Hierna werd de heer H.
Klein Brinke als schutterskoning uitgeroepen, zijn zus-
ter, mejuffrouw Klein Brinke, werd koningin. Nadat de
heer Van Bruggen de nieuwe koning 1968 de oranje-
sjerp had omgedaan en de koningin was gekroond, ont-
ving de koning een fraaie barometer als eerste prijs en
de koningin de gebruikelijke taart. Hierna werden de
prijzen als volgt uitgereikt:

Vogelschieten: Koning H. Klein Brinke; 2. G. J. Kam-
perman, Ruurlo; 3. H. Bogchelman, Vorden; 4. H.
Bouwmeester, Ruurlo; 5. G. B. Norde Vorden.
Belschieten: 1. D. Nijenhuis, Vorden; 2. J. Dimmendaal,
Ruurlo; 3. G. Bannink, Vorden; 4. G. Ribbers, Vorden;
5. G. Stegeman, Ruurlo.
Schijfschieten: 1. J. Kapers, Ruurlo; 2. H. Bogchelman,
Vorden; 3. J. Dimmendaal, Ruurlo; 4. J. Vorentjes,
Ruurlo; 5. J. Gotink, Vorden.
Dogkarrijden voor dame^^L. Mejuffrouw Weenk; 2.
Mevrouw A. Span-Dostal^FMe vrouw A. Ribbers-Cam-
perman; 4. Mevrouw J. Groot Roessink-te Veldhuis; 5.
Mevrouw R. te Kamp-Hilferinik.
Korfbalgooien: 1. J. Dimmendaal, Ruurlo; 2. J. Vorent-
jes, Ruurlo; 3. G. Stegeman, Ruurlo; 4. G. Bannink,
Vorden; 5. G. Dimmendaal^ Vorden.
Doeltrappen: 1. Leo Eykejjknp, Vorden; 2. Eric Eykel-
kamp, Vorden; 3. H. DcJBF; 4. G. Groot Roessink; 5.
D. Nijenhuis.
Briefposten: 1. Mevrouw A. Ribbers-Camperman; 2.
Mejuffrouw Gerda Helmink; 3. Mevrouw H. van Ingen-
Baks, Vorden; 4. G. Stegeman, Ruurlo; 5. D. Nijenhuis,
Vorden.
Kegelbaan: 1. J. Huitink, Vorden; 2. C. Span, Vorden;
3. J. Neerlaar, Vorden; 4. A. Flierman, Ruurlo; 5. J.
Meulenveld, Vorden.

Nadat Concordia het eerste couplet van het Wilhelmus
had gespeeld, dat door allen werd meegezongen, werd
het feest voortgezet op het kermisterrein. De verschil-
lende attrakties kregen het druk en deden goede zaken.
's Avonds werd er volop gedanst in de ruime feesttent
onder de muzikale tonen van The Rythme Stars.
Het Oranjefeest aan de Medlertol, dat voor de 42e maal
werd gehouden, was in alle opzichten een sukses.

BEWEGINGSONDERWIJS AAN BLINDE EN
SLECHTZIENDE KINDEREN
Dat het in Zeist gevestigde christelijke instituut Barti-
méus (evenals de r.k. en niet konfessionele instituten)
opvoedings. en opleidingsmogelijkheden, benevens trai-
ning tot een maatschappelijke zelfstandigheid biedt voor
jeugdige blinden en voor jongeren die een beperkt ge-
zichtsvermogen hebben, mag bij velen als bekend wor-
den verondersteld. Maar eveneens mag er mee worden
gerekend dat er anderen zijn, die een in gezichtsvermo-
gen gehandicapt kind in gezin of naaste omgeving heb-
ben en over deze mogelijkheden nog in onzekerheid of
onwetendheid verkeren.
Om vooral ouders (en. andere opvoeders) van deze kin-
deren hierover voor te lichten, organiseert Bartiméus in
verschillende plaatsen zogenaamde regionale ouderbij-
eenkomsten. Van harte welkom zijn de ouders die reeds
een kind in het instituut te Zeist hebben, maar vooral
ook ouders die een kind met gezichtsbeperkingen heb-
ben, en tot nu toe niet in kontakt zijn geweest met één
der opleidingsinstituten. Laten zij hun schroom over-
winnen en van de gelegenheid gebruik maken een vrij-
blijvend gesprek te hebben met de leden van de instituut-
staf die aanwezig zullen zijn. Doorverwijzing naar an-
dere instituten dan Bartiméus kan op verzoek der ou-
ders plaatsvinden.
Er kan over de kinderen individueel gesproken worden;
ook kunnen onderwerpen ter sprake worden gebracht,
welke van algemeen belang zijn. Tijdens de bijeenkoms-
ten die gehouden worden gedurende de cursus 1968-1969
zal in het bijzonder het bewegingsonderwijs aan blinde
en aan slechtziende kinderen in woord en beeld wordeni
behandeld. In het instituut zijn filmopnamen gemaakt
die een indruk geven van de manier waarop dit onder-
wijs wordt gegeven, van de problemen die hier liggen,
van de mogelijkheden die er zijn.
Van groot belang is dit onderwijs ter bevordering van
een goede motoriek, juist bij blinden en slechtzienden,
met het oog op hun aanpassing in de maatschappij, bij
het vervullen van een werkkring nadat zij de school- en
beroepsopleiding hebben beëindigd. Dan moeten, zij op
hun eigen benen staan en zich bewegen niet alleen in
figuurlijke, maar eveneens in letterlijke zin.
Een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden in Arnhem,
vrijdagavond 27 september 1968 in hotel Brabant, Sta-
tionsplein 43. Aanvang 7 uur.
Wie niet in de gelegenheid is de ouderbijeenkomst te be-
zoeken kan schrijven naar Bartiméus, Utrechtseweg 84
te Zeist, of telefoneren no. 03404-16341 en een bezoek
van de maatschappelijk werk (ster) er vragen. Voor de
ouders zijn aan zo'n informatief bezoek geen kosten
verbonden.

Telefunken - Nordmende
radio en teleuisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

LAATSTE WEDSTRIJD „DE SNOEKBAARS"
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield zater-
dagmiddag de vijfde, tevens laatste, wedstrijd van dit
seizoen. Het lag oorspronkelijk in de bedoeling deze
wedstrijd in de IJssel te laten plaatsvindeni, doch 'ge-
zien de lage waterstand werd de wedstrijd in de Baak-
se Beek gehouden. De heren A. Jansen en G. Sleuring
hadden het uitzetten van de visplaats voor hun reke-
ning genomen. In totaal namen 27 deelnemers aan deze
wedstrijd deel, waarvan 13 hengelaars er in slaagden
om 43 stuks vis op het droge te brengen met een totaal
aan lengte van 732 cm.
De uitslag was als volgt:
1. D. Weustenenk, 11 stuks, 188 cm; 2. G. Sleuring, 6
stuks, 95 om; 3. A. Jansen, 4 stuks, 72 cm; 4. H. Gol-
stein, 4 stuks, 70 cm; 5. C. Lakerveld, 3 stuks, 56 cm.
Zondagmorgen- 22 september vindt er een gekombineer-
de wedstrijd plaats tussen Vorden, Laren en Almen. De-
ze wedstrijd wordt gehouden in het Twente-Rijnkanaal
en wel van 's morgens 7 tot 9 uur. De organisatie is in
handen van „De Snoekbaars".

PAARD ZAKTE DODELIJK IN ELKAAR
Maandagmiddag tegen vier uur is op de Ruurloseweg
ter hoogte van de Raiffeisenbank te Vorden de 5 jaar
oude dragende merrie van de heer W. Bakker plotse-
ling dood in elkaar gezakt. De heer Bakker had met
zijn zoon een bestelling weggebracht en keerde met zijn
door 2 paarden bespannen platte wagen weer terug naar
Vorden. Het dier hing plotseling door onverklaarbare
oorzaak roerloos tussen het inspan. Nadat het inspan
en het tuig was verwijderd zakte het paard dodelijk in
elkaar. Waarschijnlijk was een hartverlamming de oor-
zaak.

Premie-spaaraktie
Raiffeisenbank

Deze week
voor het laatst!

DE HOV VORDEN HAD EEN GOED JAAR

Naar wij vernemen zal de Herstellingsoord-Vereniging
1835—1905 voor vervoerspersoneel 16 september a.s. in
de zaal van café-rest. „'t Wapen van Vorden" een le-
denvergadering houden.
Uit het jaarverslag van genoemde vereniging stippen
wij thans reeds het navolgende aan.
Het aantal verpleegdagen in beide huizen, t.w. De De-
oanije en Van Hasseltpaviljoen, bleef in het afgelopen
jaar ongeveer op het niveau van 1966. Het ledental be-
droeg op l januari 1967 6944 en op 31 december d.a.v.
6839. Het bestuur bleef in 1967 ongewijzigd.
Deelnemende woorden werden gewijd aan het overlijden
van de tuinman de heer B. D. Teunissen, die gedurende
bijna 17 jaar ijverig en plichtsgetrouw zijn werk had
verricht. Eveneens werd herdacht zuster A. C. van Gor-
kum, welke bijna 16 jaar hoofd van het kindertehuis
Van Hasseltpaviljoeni was geweest.

Ook in het verslagjaar was de leiding in beide huizen
in uitstekende handen van zuster H. F. W. Stratling.
Op l augustus 1967 ging de tuinman, de heer J. W. G.
Harmsen de dienst na een 40-jarige loopbaan verlaten
en kon hem de bronzen medalje verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau door loco-burgemeester de heer A.
J. Lenselink worden opgespeld. De heer Harmsen wordt
in het verslag dank gebracht voor al deze jaren in'
dienst van de vereniging doorgebracht.
Het aantal verpleegde patiënten in 1967 bedroeg 280
tegen 289 in 1966. Deze patiënten ontvingen hun verple-
ging in De Decanije. In het Van Hasseltpaviljoen wer-
den in het verslagjaar 202 kinderen verpleegd met in
totaal 9180 verpleegdagen (in 1966 was dit getal 187
met 8750 verpleegdagen).

De medische verzorging bleef onveranderd toevertrouwd
aan de beide plaatselijke doktoren de heren K. H. de
Vries voor De Decanije en W. N. Lulofs voor het Van
Hasseltpaviljoen.
Uit het financieel overzicht blijkt, dat beide huizen hun
likwiditeitspositie in 1967 niet onaanzienlijk hebben ver-
beterd.

DE PLUIMVEEHOUDER IN 1975
De veranderingen in de pluimveehouderij gaan sneller
en grijpen dieper in de bedrijven in dan in het verleden
het geval was. De grenzen vallen weg, de technische
mogelijkheden groeien en allerwegen neemt de samen-
werking toe. Het is dan ook te begrijpen, dat vele vra-
igen met betrekking tot de toekomst de pluimveehouders
bezighouden.

Dit heeft N.V. Mengvoeder U.T-Delfia doen besluiten
om tijdens de tentoonstelling „Ornithophilia" een pluim,
veekonferenjtie te houden met als hoofdgedachte „De
pluimveehouder in 1975". Deze bijeenkomst vindt plaats
op donderdagmiddag 26 september a.s. in de gehoorzaal
van de Irenehal, Jaarbeurs, Utrecht. De Irenehal ligt
in de onmiddellijke nabijheid van de Bernhardhal, waar-
in „Ornithophilia" wordt gehouden. De eerste inleiding
„Kijken in de toekomst" wordt gehouden door de heer
ir M. G. Wagenaar Hummelinck, adjunkt-direkteur van
N.V. Mengvoeder U.T-Delfia. Vervolgens spreekt de
heer drs J. de Veer, wetenschappelijk medewerker
Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) te Den Haag
over „Agrarische Nederland in 1975".
In de pauze wordt de deelnemers een konsumptie aan-
geboden. Na de pauze zal een forum de toekomst door
het oog van de pluimveehouder bekijken en antwoord
geven op vragen uit de zaal. Behalve de sprekers ne-
men aan dit forum deel de heren H. H. Garrelds, voor-
zitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren
te Zeist; ir J. J. M. Hendrickx, hoofd van de rijksvoor-
lichtingsdienst voor de pluimveeteelt te Zeist en Th. A.
W. Hopman, kommercieel direkteur van „De Spar",
levensmiddelengroothandel Mol-Pauwels N.V. te Den
Bosch.

De bijeenkomst wordt om half twee geopend en om vijf
uur gesloten. Toegangskaarten voor deze ongetwijfeld
belangwekkende middag, kunnen worden aangevraagd
bij N.V. Mengvoeder U.T-Delfia te Maarssen, afdeling
publiciteit.
Met het bestuur van „Ornithophilia" is een regeling
getroffen, dat bezoekers van de konferentie, die 's mor-
gens „Ornithophilia" hebben bezocht en na de konfe-
rentie weer heen willen gaan, in de pauze van de kon-
ferentie een nieuwe, gratis toegangskaart kunnen krij-
gen tegen inlevering van de oude kaart.

VEEL, BELANGSTELLING VOOR ORÖ5NTERINGS-
RIT BUURTVERENIGING DELDEN
Zaterdagavond hield de buurtvereniging Delden een
oriënteringsrit waarvoor een goede belangstelling be-
stond. Ca 45 deelnemers namen aan deze rit deel, die
hoofdzakelijk door het buurtschap Linde voerde. De he-
ren D. Becks en A. Plamma, die de rit hadden uitgezet,
hadden er veel werk van gemaakt. De deelnemers kre-
gen verschillende moeilijke kneepjes op te lossen. Start
en finish waren bij café „Het Zwaantje" waar de voor-
zitter van de buurtvereniging, de heer M. Gotink, na
afloop de prijzen uitreikte, na eenieder die tot het wel-
slagen van deze rit hadden meegewerkt, hartelijk dank
te hebben gezegd.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's: 1. J. van Ark, Vorden; 2. B. Maalderink; 3. J.
Wormgoor, Wichmond; 4. Van Donken, Vorden; 5. A.
Verstege, Vorden. De poedelprijs werd gewonnen door
de heer J. Brummelman, Vorden.
Bromfietsen: 1. A. Lijftogt, Vorden; 2. H. Klein Winkel,
Vorden; 3. G. Brandenbarg, Vorden.

Eet nu goedkoop fruit!
Tei. 6811 Fruitteeltbedrijf Medler



Sinaasappel

vruchten-
limonade

2 literf lessen 149

presenteert:

3 stuks

500 gram

Kwaliteit is ons devies!

Hamburgers
Gezouten vet spek

LET OP, DEZE WEEK:

Schouderkarbonade 500 gram
Ons bekende SOeppakket slechts

(mager) 500 gram

500 gram

98
98

198

Bij aankoop van f 5,- vlees:

Ossenstaart 98

Rauwe ham 100 gram 89 cent BerUfcer 100 gram 69 cent
Boerenmetworst 150 gram 79 cent Ham 150 gram 98 cent

Uit onze groente afdeling
ALLEEN DONDERDAG:

Krop sla en 1 komkommer
VRIJDAG EN ZATERDAG:

triomphe de vienne

Tomaten
K leiaardappelen

samen 69

heel kg 49

heel kg 79

2'I2 kg 69

Uit onze diepvries:
Patates frites l kilo 149
Vissticks 10 stuks 119
10 bitterballen voor 89
Spinazie 450 gram 69
Kroketten 3 stuks 62
Kabeljauwfilets 400 gram 129

3 stukjes
KARNEMELKZEEP

slechts 98

Jampot meikersen (op sap) zonder pit 1O9
Tomatenpuree 5 blikjes 89
Soepgroente 2 blikjes 49
Doperwten fijn literblik 109

•
•
•

2 GROTE ZAKKEN CHIPS
geen 140 maar

•

Krenten 2 x 200 gram 89
Zalm groot blik 129
Honing per pot 119
Zoute pinda's 250 gram 89
Macaroni 2 zak a 250 gram 59
Vitella pudding 3 pakjes 1OO

PERZIKEN literblik II9
ANANAS literblik II9

ABRIKOZEN literblik II9

Goudkoffie per pak 19O
Elk tweede pak 125

Pindakaas per pot 89
Koffiemelk literfles 149
Chocoladehagel 250 gram 85

Elke tweede zak 39
Krentebroden ovenvers 98

Bavaria pils één krat a 24 flesjes 650
Fles druivensap rood of wit 119
Jus d'Orange per fles 98

Let op:
GEZINSPAK SPECULAAS 98



Voor de vele blijken van be-
langstelling, bij ons 50-ja-
rig huwelijksfeest ondervon-
den, zeggen wij allen harte-
lijk dank.

M. H. Gotink
A. G. Gotink-Tjoonk

Warnsveld, september 1968
„'t Nijkamp"
Rouwbroekweg 2

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor uw
medeleven, ons betoond bij
het overlijden van onze lie-
ve vader, groot, en over-
grootvader

BAREND WIEKART

Uit aller maam:
J. Wiekart
W. Wiekart-Seesink

Vorden, september 1968

G. W. LUIMES
zadelmaker, Vorden

AFWEZIG
16, 17, 18 en 19 sept.

De familie Lammers neemt
waar

A.s. zaterdag 14 september
zijn wij de gehele dag

GESLOTEN
Fa Gebr. Kettelery
Zutphenseweg 54, Vorden

PLASTIC EMMERS
zolang de voorraad
strekt.
Slechts ƒ 1,95 p. stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Op welk partikulier terrein
heeft een gezin uit Leiden
haar vakantie doorge-
bracht plm. eind juli ?
Inlichtingen VW Eijer.
kamp, of tel. 05750-4136

Gevraagd: Net meisje voor
de huishouding. H. Luth,
Nieuwstad 4, Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Surprise en Pimpernel.
En l jong foxhondje (rat-
ten, en mollenvanger).
R. Rouwenhorst, VelcL
wijk C 120, Vorden

WANDSECRETAIRES
vanaf ƒ 43,—

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Biedt zich aan: Net meisje
leeftijd 20 jaar wegens stu-
die. Voor 5 morgens in de
week als hulp in de huis-
houding. Almenseweg 51
Vorden

LETTERS
zelfklevend, weerbe-
stendig. Uit voorraad

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Verkrijgbaar: Prima klp-
penmest. Garsen's pluim,
veebedrijf, Almenseweg,
Warnsveld, tel. 0575)1-290

Te koop: Zeer licht lopende
invalidenwagen geschikt
voor aangang aan de fiets,
met verlichting. In prima
staat. J. v. d. Zande,
Nieuwstad 44 e, Vorden

ZONDAGAVOND 7.30 uur
JEUGDDIENST Herv. kerk

Bieden- zich aan: 3 goede
afwerkers en inzetters.
Brieven onder no. 25-1 bur.
Contact

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Biedt zich aan: Net meisje
16 jaar als hulp in de huis-
houding, voor dag of dag en
nacht. Inlichtingen bureau
Contact

ZONDAG A.S.
HERV-GEREF. JEUGD-
DIENST IN DE HERV.
KERK TE VORDEN

Te koop: 2 tomen gekruiste
biggen. D. Lettink, Lande
Vorden

Te koop: Toom beste zware
afgewende biggen 13 stuks.
B. F. Bennink, Wildenborch
D 81

Te koop: Biggen.
Joh. Wesselink, Kranenburg

Te koop: 12 biggen.
Fa E. Pardij s, Lange End

NATTE BIERBOSTEL
rechtstreeks v. d. brouwerij
AARDAPPELVEZELS
ook termijnlevering
Alle soorten HOOI en
STRO.
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

AUTOSPUITBUSSEN
ƒ 3,50 per stuk

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen _ Vorden

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JKBBINK
Staringstraat 9

JAN BERENPAS
en
ANKIE LIJFTOGT

hebben de eer u, namens hun ouders, kennis
te geven van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vin-
den op donderdag 19 september a.s. om 14.30 ^

"
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J. J. van Zorge.

Vorden, E 21
Hengelo Gld., D 12
september 1968

Receptie na de kerkdienst tot 17.00 uur in {

Pit
16 T/M 21 SEPTEMBER

PROT. INTERKERKELIJK THUISFRONT
Centr. coll. komité Rijswyk Z.H. . Giro 5163

•
zaal Bruggink café „De Zon" te Hengelo Gld. &

MXMXWS VMAKM.̂ M/M,̂ f.̂  TAI/M/MUM/M L"-' fL 'Ci'C^ .11 r.' l'l' ' i:' l- T C.' _"_':'-''~ < j
' i ~ " i ~ ~ i " i i i i i i i . i i . i i i i > i t i i > . i i ; i i ^ J

HENK BLOEMENDAAL

en
TINEKE HISSINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk. De huwelijksvoltrekking zal
plaats vinden op donderdag 19 september a.s.
om 11.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J. H. Jansen,.

Wichmond, Hackforterwe
Vorden, C 52
september 1968

25

Toekomstig adres: Het Hoge 82, Vorden.

Receptie na de kerkdienst tot 16.30 uur in
hotel Bakker te Vorden.

Speciale aanbieding
Polyether matrassen

EXTRA DIK, DOORGESTIKT
BOVENBLAD, ZOMER. EN
WINTERZIJDE

f 69,-
f 79,-
f 98,-
f 110,

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

l blik appelmoes van 82 nu 69 cent
- 10 procent

4 pakjes Spar margarine 159 et — 10%
l blik gehaktballen nu 119 et — 10%
500 gram jonge kaas 215 et

6 pakjes wondpleister van 150 nu 98 cent
150 gram nierkaas 81 et
150 gram berliner 81 et
l fles Groli limonade nu 61 et
Elke 2e pot Nescafé 98 et
l paar Lady nylons van 195 et nu 159 et — 10%

2l\2 kilo aardappelen voor 59 cent

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

VANDAAG heropening

Wullink'sschoenhandel
Dorpsstraat 4 . Vorden

10 PROCENT KORTING T/M 28 SEPTEMBER

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Onze premie-spaaraktie in verband met het bereiken van

20 miljoen spaargeld
is deze week voor het laatst!

Tot en met vrijdag 13 september 1968 ontvangt:

ledere nieuwe spaarder 6611 SKlUS H1I69 U3H f 5,

(mits tenminste f 10,- wordt ingelegd)

ledere inlegger 6611 PfGltlie V3I1 6611 PrOC6l1t

over de door hem of haar tijdens de spaaraktie gedane

inlage. Minimumpremie f 1,- Maximumpremie f 50,-

leder die een inlage doet 6611 33^96 V6lfaSSill9.

(Per spaarder wordt niet meer dan eenmaal de maximumpremie of
verrassing toegekend).

Spaarders ga meteen, voordat u het vergeet!

Laat de pluimveehouder
't zélf zeggen...
Hij gelooft nog in legkippen. En terecht! Voor een
vakman zit er wel degelijk muziek in.Depluimveehou-
der zegt 't zelf. Goede verzorging en voeding tellen
natuurlijk zwaar .Zie de cijfers in de advertenties.UTD-
legvoeders, gecombineerd met de praktische adviezen
van UTD geven uiteindelijk de doorslag voor het
best haalbare resultaat.

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
Wichmond (05754) 270

tijd voor J3CKS!

|f|6ISJ6S I TERLENKA 2-kleurig en capuchon, siersliksHs

u.a. 29,25
JOIIQdlS' TERLENKA met bontkragen of capuchon, stoer model

v.a. 26,40

U VINDT HET
BIJ
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HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit: Eigen-
gemaakte vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie, dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine - Rjjwiel-
en bromfietshandel

Nieuwstad 24, tel. 1274

Best brood dat brood van

Schurink
Nieuwstad . Tel. 1384

Baby. en kleuterhuis

Jeannette
Vorden - Nieuwstad 10

Speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmag. 't Centrum

Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengelosew. l, tel. 1283

G* Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - 47

Benzine en oliën

Telefoon 1217 en 1811

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.

Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
MANUFAKTUREN

DAMESKONFEKTIE

Nieuwstad 4 - Tel. 1396

Fa Sessink
Huish. artikelen _ Speel-
goederen . Gereedschap.

Ruurloseweg D 130
Telefoon 6658

W. B. Kurz
Autoshop
Burg. Galléestraat 48
Vorden . Telefoon 1644
en 1326

A. Wiggers
Smederjj _ Huishoudel.
artikelen

Linde Vorden, tel. 6730

Inwoners van Vorden en omgeving
opgelet!

Hier volgt een belangrijke mededeling:

Ruurloseweg D 130 - Kranenburg - Telefoon 6658

Geeft nu ook extra voordeel namelijk

Hoefijzerspaarzegels
Hoefijzerspaarzegels zijn meer waard want op ELK besteed kwartje
ontvangt u één zegel, op elke twee kwartjes 2 zegels dus

voor 50 cent twee zegels,
waardoor uw kaarten eerder vol zijn en u weet het: hoef ijzerspaar-
kaarten zijn geen guldens

maar rijksdaalders waard!

LET OP
Om u met ons Hoefijzerspaarsyateem bekend te maken, ontvangt ieo^re klant die op vrijdag 13 en

zaterdag 14 september in onze zaak voor tenminste f5,- of meer besteedt als extra attraktie:

een prachtige plastic ejnmer
CADEAU! Winkelwaarde f 2,95

Verder zijn wij ruim gesorteerd in:

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN SPEELGOED ELEKTRA

Attentie! Als klap op de vuurpijl Attentie!
Op alles wat u donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september bij ons besteed:

DUBBEL zegels dus D U B B E L voordeel
En U weet het: volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens

maar rijksdaalders waard
Dit alles vanaf donderdag 12 sept. bij

Ruurloseweg D 130 - Kranenburg - Telefoon 6658

HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET!
wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zjjn daardoor uw kaarten veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger RIJKSDAALDERS
spaart. Vraag daarom uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS

VOLGENDE WEEK WEER EEN GROTE VERRASSING VAN HOEFIJZER-SPAARZEGELS!
H.H. Middenstanders! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezoek of telefonische in lichtingen onder nummer 02158 - 3953

HOEFIJZERZEOELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

HetVerfhuis
J. M. UITERWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Ruurlosew. 35, tel. 1523

Fa G. W. Luimes-
B. Lammers
Komplete meubllering
Stoffeerder^ _ Lederwa-
ren . Zadelmakerij

Burg. Galléestraat 32
Telefoon 1421

Fa J. Derksen
Groente en fruit
Bloemen en planten

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

Koelkasten, diepvriezers
huish. artikelen, glas. en
aardewerk, speelgoed

LET OP FaPongers
Nieuwstad _ Tel. 1474

Wed. Besseling
Ruurloseweg D 18a
Telefoon 1561

Huish. artikelen _ Klein
landbouwgereedschap

J. Hartman
Brood, en banketbakkerij

Ruurloseweg D 21 a
Telefoon 1359

A.Mombarg
Manufakturen _ Konfek-
tie - Woninginrichting

Kranenburg . Tel. 6679

J. Wentink
Zutphenseweg 25

Juwelier

Koerselman
Huishoudelijke artikelen
en speelgoed _ Kunstnij-
verheidsartikelen

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364

H. W. Groot
Enzerink
Zutphensew. 21, Vorden
Telefoon 05752-1254

Bromfietsen, rjjwielen en
naaimachines en acces-
soires (behoudens be-
schermde artikelen

A. H. A. HARTMAN

Café 'De Zon'
annex slijterij

Zutphensew. 24, Vorden
Telefoon 1236

Loodgietersbedrijf

Fa J. H. Willink
Het Hoge 26 . Vorden,
Telefoon 1656

-JJ L '" JLZZZIUL 111 "' JL=JL JL
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S.V. KATTI HEEFT TOEKOMSTPLANNEN VOOR
NIEUWE KLEEDKAMER

Do s.v. Ratti heeft plannen om een nieuwe kleedgele-
genheid voor haar leden/gasten te bouwen, omdat het
huidige gebouwtje absoluut ontoereikend is door de gro-
te aanwas van leden en het daarmee gepaard gaande
grotere aantal wedstrijden dat gespeeld moet worden.
De plannen voor dit nieuwe projekt zullen het volgend
jaar worden uitgewerkt, waarna men in 1970 de nieuw-
bouw hoopt te kunnen realiseren.
De groei van het aantal leden, dit bedraagt thans 150,
brengt echter ook problemen met zich mee t.a.v. het
sportterrein. Men heeft slechts de beschikking over één
veld, waar nota bene 9 elftallen hun wedstrijden moeten
spelen t-w. 3 senioren afdeling zondag, 2 senioren afde-
ling zaterdag, 2 junioren en 2 pupillen. Het bestuur heeft
dan ook op de maandagavond in zaal Schoenaker ge-
houden algemene ledenvergadering besloten om het ter-
rein niet meer te gaan verhuren aan andere vereni-
gingen, instanties e.a. voor het spelen van wedstrijden.
De belangstelling voor deze vergadering was redelijk
goed en voorzitter de heer J. Lucassen kon vooral van
de afdeling zaterdagvoetbal vele nieuwe leden welkom
heten. Spreker memoreerde in zijn openingswoord enke-
le feiten en besprak ook de afgelopen kompetitie. De
oprichting van de afdeling zaterdagvoetbal bleek een
groot sukses, een groot aantal leden meldde zich hier-
voor aan. Spreker beklemtoonde dat, nu men met twee
afdelingen werkte, er begrip voor eikaars eigen idealen
zou zijn. De junioren en pupillen tellen thans tezamen
een 50-tal jeugdige voetballers.
Een groot winstpunt was de aanleg van de nieuwe trai-
ningsverlichting, welke in een grote behoefte voorzag.
De onderhoudskosten zullen in de toekomst een grote
hap in de financiën slaan, zodat er naar nieuwe wegen
moet worden gezocht om de oplopende kosten te kun-
nen bestrijden. Spreker hoopte tenslotte dat men tot een
betere en grotere vriendenkring zou groeien, niet alleen
in voetbalverband, maar ook daarbuiten en begrip voor
elkaar zou kunnen opbrengen.
Na de notulen van sekretaris de heer W. Veenhuis,
volgde diens keurig jaarverslag waaruit we vermelden
dat het verenigingsjaar l augustus 1967 l augustus
1968 een gunstig jaar was geweest. Het terrein werd
verbeterd en de nieuwe verlichting is bijna gereed. Het
ledental bedroeg per l augustus 1968 124. Het aantal
pupillen per l augustus was 26.
Ratti I eindigde in de 3e klas GVB op de 2e plaats met
33 punten uit 20 wedstrijden. Het tweede elftal eveneens
op de 2e plaats in de 4e klas GVB met 26 punten uit
16 wedstrijden. Ratti Hl werd laatste in de 4e klas afd.
N. Van de junioren eindigde Ratti B als laatste. De
pupillen speelden een onderlinge kompetitie en eindigde
op de 2e plaats.
Aan het begin van de kompetitie 1967-1968 werd een
afdeling zaterdagvoetbal in het leven geroepen, dat uit-
kwam in de 3e klas en als derde van onderen eindigde
met 12 punten uit 17 wedstrijden.
De sporttoto werd een groot sukses, er werden 712 ko-
lommen meer ingevuld dan het vorig seizoen. Het totale
aantal was 9136. Dit sukses was voornamelijk te danken
aan de organisator de heer B. Lichtenberg en zijn staf
van toto-ophalers.
De heer H. Rutgers bracht een keurig financieel ver-
slag als penningmeester. Er was een batig saldo.
Na een dankwoord van de voorzitter tot sekretaris en
penningmeester voor hun akkurate werkzaamheden,
bracht de heer A. Geurts namens de kaskommissie een
goedkeurend verslag uit.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter
de heer J. Lucassen bij akklamatie met algemene stem-
men herkozen. Broeder Canutus dankte hem voor zijn
vele werk in het afgelopen jaar. Hij heeft een gezonde
lijn door de vereniging getrokken, aldus spreker, waar-
door Ratti thans een bloeiende vereniging is geworden.
Als volslagen leek in de voetbalsport bleek hij een theo-
retisch doorkneed sportman te zijn geworden en spreker
hoopte dat de gevolgde lijn zou worden doorgetrokken
en de voorzitter nog vele jaren met sukses zijn taak
zou mogen blijven vervullen.
De heer Lucassen dankte voor deze waarderende woor-
den en wees er op dat dit alleen bereikt kon worden
dankzij de hulp van alle leden. Hij hoopte dat de Ratti-
leden steeds als mens tegenover mens met elkaar zou-
den omgaan.
Wegens het bedanken van sekretaris de heer W. Veen-
huis werd als nieuw bestuurslid gekozen de heer D.
Klein Geltink. De heer A. Lichtenberg zal thans als
sekretaris fungeren. Aan de scheidende sekretaris werd
hartelijk dank gebracht voor zijn vele werkzaamheden
ten behoeve van de vereniging verricht.
Na een korte pauze deelde de voorzitter mede dat het
nieuwe bestuur thans als volgt is samengesteld: J. Lu-
cassen, voorzitter; A. Lichtenberg, sekretaris; Broeder
Canutus of m, 2e voorzitter; H. Rutgers, penningmees-
ter; J. Simmelink, B. Hoebink, H. Mombarg en D. Klein
Geltink, kommissarissen.
De voorzitter bedankte in zijn slotwoord op de eerste
plaats Broeder Canutus ofm voor zijn taak als bestuurs-
lid, elftalkommissielid, jeugdleider, trainer e.a. voor al
zijn werk. U bent onmisbaar, u praat met de ouders van
de jeugd, organiseert de oudpapieraktie, stippelt reisjes
uit e.a. Verder bracht hij dank aan de terreinverzorgers,
de verzorger van de thee in de rust van de wedstrijden,
leiders van de elftallen, de kommissie afdeling zaterdag-
voetbal, de jeugdkommissie, de fam. Schoenaker, de heer
H. Huitink. Speciale dank bracht hij aan de heren H.
Sessink en B. Lichtenberg die zeer veel vrije tijd hadden)
besteed aan de nieuwe verlichting, terwijl ook zijn me-
debestuursleden werden bedankt. Spreker hoopte dat
eenieder zich zou inzetten en proberen de top te berei-
ken, niet alleen in het verenigingsleven, maar ook in het
privéleven hierdoor kan de vereniging nog verder uit-
bloeien.

SCHOOLREIS BIJZ. SCHOOL DORP

Met een zevental bussen maakten de kinderen van de
bijz. lagere school in het dorp, vergezeld van personeel,
f eestkommissie en een aantal ouders, een schoolreis j e
naar Arnhem op jl. vrijdag.
De kinderen en ouderen hebben zich in het Openlucht-
museum, Burgers Dierenpark en 's middags in de Wes-
terbouwing terdege vermaakt, zodat het gezelschap dan
ook zeer voldaan in onze plaats terugkeerde.

PLATTELANDSVROUWEN OPENDEN SEIZOEN

De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen opende het winterseizoen met een gezellige
koffietafel. Veel dames hadden aan deze uitnodiging
gehoor gegeven, waardoor de maaltijd in een vriend-
schappelijke sfeer verliep.
De presidente, mevrouw Klein Brinke, opende met een
kort welkomstwoord en kon weer enige nieuwe leden
welkom heten. Vervolgens werd het komende winter-
programma besproken terwijl voor diverse cursussen
de mogelijkheid tot deelname openstaat. Onder het ge-
not van een kopje koffie en frisdrank werd nog een
gezelschapsspel gedaan.
Aan het slot wees de presidente nog op de volgende
bijeenkomst welke op woensdag 2 oktober a.s. zal wor-
den gehouden. De actrice Nel Kars uit Amsterdam komt
dan met haar nieuwe programma: Vrouwen in het spel.

ORIËNTERINGSRIT „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

Begunstigd door fraai zomerweer hield de Vordense mo-
torclub „De Graafschaprijders zondagmiddag een oriën-
teringsrit, waaraan door 70 personen werd deelgenomen.
De rit, die een lengte had van 55 km, voerde de deel-
nemers geheel door de fraaie omgeving van Vorden.
De heren Wolsheimer en Klein Brinke hadden zoals ge-
woonlijk ook deze rit weer goed verzorgd.. Start en fi-
nish waren bij café Schoenaker, waar de heer H. Klein
Brinke na afloop de prijzen uitreikte.
De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen A-klasse: 1. H. Garritsen, Hengelo; 2. G.
Brandenbarg, Vorden.
B-klasse: 1. B. Regelink, Vorden.
Motoren: 1. J. H. Oolbekkink, Holten.
Auto's A-klasse: 1. W. D. Wisselink, Halle; 2. J. J. Mul-
dre, Zutphen; 3. H. Lijffijt; 4. D. J. Denneboom, Deven.
ter; 5. B. Garritsen, Ruurlo; 6. Koershuis, Hengelo (O.);
7. H. J. Ezendam, Hengelo (O.); 8. Versteeg, Enschede;
9. B. H. Rouwenhorst.
B-klasse: 1. B. Hendriksen, Zutphen; 2. D. C. Droppers,
Vorden; 3. G. te Veldhuis, Vorden.

BEWONERS VAN DE WEHME MAAKTEN
UITSTAPJE

Voor de tweede keer dit jaar maakten de bewoners van
het bejaardencentrum De Wehme een uitstapje.
In tegenstelling tot de vorige keer, toen men de gehele
dag uitging, gingen de bejaarden ditmaal alleen 's mid-
dags. Ca 45 personen namen deel aan deze tocht. Men
vertrok richting Harderwijk waar Flipper met een be-
zoek werd vereerd. Men genoot met volle teugen van
de kunstjes van de vissen, 's Middags werd een rondrit
gemaakt over de Veluwe. Zeer voldaan keerden de be-
jaarden tegen de avond in Vorden terug.

SUKSESSEN PKV LEDEN

Leden van de PKV te Vorden behaalden de navolgende
suksassen op de gehouden jongdierenkeuring uitgaande
van de Pekzo te Zutphen:
H. Doornink met Vlaamse reus konijn grijs voedster
l x ZZG en l x GG, met wit Vlaamse reus voedster 2 x
ZG. H. Spijkerman met gr. zilver licht zwart ram ram-
men 2 x GG, voedsters l x ZG l x GG met Belgische
hares rammen l x GG l x G met voedsters l x ZG l x
GG en l x G.

ZONDAGVOETBAL

VORDEN H — LONGA II 1—0

Het tweede elftal van Vorden is er ook in de tweede
wedstrijd in de eerste klas GVB in geslaagd ongeslagen
te blijven. In de huiswedstrijd tegen Longa II uit Lich-
tenvoorde werd een kleine, doch alleszins verdiende
l — O zege behaald. ^^
In de eerste helft waren de^R-denaren iets meer in de
meerderheid en ontstonden er vooral in de beginfase
enkele doelrijpe situaties voor het Longadoel. Na tien
minuten spelen kreeg rochtsbuiten Nijcnhuis, in de eers-
te helft veel aan de bal, een goede kans, doch de Longa-
doelman redde fraai. Door beide ploegen werd hard ge-
werkt. Bij één der Longa-ajjyallen kreeg de midvoor
een goede kans, doch ten ^Btc van een corner wist
Maalderink het gevaar te bezweren. Na plm. 20 minu-
ten spelen namen de geelzwarten een verdiende l — O
voorsprong toen Buunk slecht wegwerken in de Longa-
achterhoede resoluut afstrafte.
In de tweede helft in het begin een sterker Vorden.
Er ontstonden verschillende goede kansen, doch spe-
ciaal Hengeveld had het vizier deze middag niet goed
gesteld. Bij de thuisclub onderscheidden zich in deze pe-
riode de gebroeders Van de Logt, terwijl verder de ge-
hele defensie niet doelman Golstein aan het hoofd steeds
tijdig ingreep. In de laatste minuten werd het nog even
benauwd voor het Vordendoel, doch de geelzwarten, die
een enorme vechtlust aan de dag legden, wisten de kost-
bare l — O voorsprong tot het einde toe te behouden.

VORDEN V — HERCULES Hl 1—8

De vijfde uitgave van Vorden is de kompetitie niet erg
hoopvol gestart. Een over alle linies beter spelend Her-
cules III behaalde een grote 1—8 overwinning.
In de eerste helft boden de geelzwarten nog wel goede
tegenstand, maar na de rust was het helemaal gebeurd.

HERCULES II — VORDEN VI 0—2

De zesde uigave van Vorden begon goed door de uit-
wedstrijd tegen Hercules II uit Zutphen met O — 2 te
winnen. Het was een spannende strijd.
In de eerste helft namen de geelzwarten met O — l de
leiding toen Joop Westerveld met een fraaie kopbal
scoorde.
In de tweede helft werd de overwinning van Vorden vei-
lig gesteld toen één der Herculesverdedigers in eigen
doel schoot O — 2.

RATTI I — SVBV I 6—1

Ratti heeft met flinke cijfers gewonnen van het bezoe-
kende SVBV I uit Barchem; het werd een 6—1 over-
winning voor de Kranenburgers.
In de eerste helft wilde het nog niet zo best lukken om
doelpunten te scoren. Wel had Ratti vaak een groot
overwicht, maar de afwerking van de aanvallen liet
nogal te wensen over. Een solo van linksbuiten Over-
beek bracht tenslotte sukses en met een harde schuiver
lag de bal achter de verbouwereerde Barchemse doel-
man l—0. De tegenpartij kwam slechts sporadisch in de
aanval, de enkele malen dat men naar voren kwam le-
verde echter geen resultaat op, omdat de Rattidefensie
geen krimp gaf.
Ook in de tweede helft bleken de groenwitten een tech-
nisch overwicht te hebben. Na enkele minuten lag num-
mer twee in de touwen, gescoord door linksbinnen B.
Mullink. Dezelfde speler bracht met een fraai schot de
stand op 3—0. Nadat een solo van J. Schoenaker, die
geheel van achteren opdrong, was mislukt, kreeg SVBV
de gelegenheid een tegenpunt te maken. De toegekende
penalty werd echter naast geschoten. J. Bijen maakte
er hierna 4—O van na een goede kombinatie met T.
Lichtenberg, terwijl dezelfde speler uit een corner over
rechts er met een klassedoelpunt 5—O van maak-
te. T. Lichtenberg maakte het halve dozijn vol, waarna
de Barchemse nechtsbuiten de eer redde. Eindstand 6—1.

STEENDEREN Hl — RATTI II 4—O

Ook Ratti II heeft het er, in de uitwedstrijd tegen Steen-
deren III lelijk bij laten zitten, de thuisclub behield de
puntjes van deze eerste kompetitiewedstrijd door een
4—O overwinning.
Via de binnenkant van de paal scoorde S teenderen voor
rust het eerste doelpunt. Ratti kreeg nog wel enkele
kansen, maar deze werden niet benut, zodat de rust
met een kleine achterstand inging.

Na de rust wijzigden de groenwitten hun opstelling,
waarbij Borgonjen naar de midvoorplaats verhuisde.
Toch waren de gastheren veel produktiever en zij druk-
ten dit uit in nog drie doelpunten 4—0.

RATTI Hl — STEENDEREN IV 0—5

De eerste kompetitiewedstrijd eindigde voor Ratti III
in een forse nederlaag, Steenderen IV won overtuigend
met O—5. Voor rust kon Ratti zich goed handhaven en
ging de strijd gelijk op. Doelman Hoebink moest na
een half uur in het net duiken door een hard schot van
de Steenderense midvoor. Bij dit ene doelpunt bleef het
voorlopig.
Na de thee speelde Ratti eigenlijk met 9 man, aangezien
twee spelers dermate geblesseerd waren dat ze op halve
kracht meespeelden. Het tweede doelpunt liet niet lang
op zich wachten en de Ratti-goalie moest andermaal een
keiharde kogel van de midvoor der gasten laten gaan.
Het werd uiteindelijk nog O—5, waarmee de gasten ge-
toond hadden, dat zij in ieder geval schotvaardiger wa-
ren.

ZATERDAGVOETBAL
EGVV — RATTI 0—9

De eerste kompetitiewedstrjjd is voor Ratti I afdeling
zaterdagvoetbal een grandioos sukses geworden; met
niet minder dan 9—O werd EGVV in Gelselaar versla-
gen. De groenwitten waren deze middag in topvorm en
bleken goed op elkaar ingespeeld. De achterhoede deed
het deze middag rustig aan en vooral reservedoelman
Klein Geltink kreeg slechts enkele ballen te verwerken.
Ratti scoorde in totaal 9 fraaie doelpunten t.w. door
T. Klootwijk (4 x); H. Hoogheim (4 x) en H. Rutgers.

VOETBALPROGRAMMA

Het programma voor de voetbalvereniging Vorden ziet
er voor a.s. weekend als volgt uit: Vios—Vorden I; Zut-
phen H—Vorden II; Vorden Hl—AZC V; Sp. Brummen
IV—Vorden IV; Vorden VI—Warnsveldse Boys IV.
Het eerste elftal van de zaterdagmiddagafdeling van
Ratti speelt tegen DZC I Doetinchem.

DAMMEN

DAMCLUB DCV WINT VAJV EERBEEK
Onze oud-plaatsgenoot de heer A. van Ooyen, destijds
een bekwaam speler van DCV, heeft in zijn nieuwe
woonplaats Eerbeek, een damclub opgericht. Vrijdag-
avond kwam deze kersverse ploeg naar Vorden om in
zaal Eskes een wedstrijd te spelen tegen DCV H, aan
bord één versterkt met B. Nijenhuis. Vorden won deze
ontmoeting met 11—5.
De individuele uitslagen waren:
B. Nijenhuis—H. van Gerrevink l—1; H. Klein Kranen-
barg—A. van Ooyen O—2; S. Wiersma—A. M. Serie l
—1; W. Wassiink—H. Kersten 2—0; W. Heuvink—D.
Moens 2—0; H. Esselink—E. Kersten 2—0; J. Hoenink
—H. Meenink 2—O; B. Rietman—J. Eeninkwinkel l—1.

.ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
W. Sloetjes—C. van Ooyen O—2; B. Breuker—J. Oukes
2—0; H. Hulstijn—C. Jan^^2—0; J. van Dijk—B. Wen-
tink 2—0; A. Wassiink—^p\ Geerken l—1.

KANKERBESTRIJDING
Op initiatief van de afdeling Vorden van het Koningin
Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding werd dins-
dagavond in café-rest. „'t Wapen van Vorden" een
avond georganiseerd met^fc doel de ziekte t.w. kanker,
nader onder de loupe te :̂ P!en.
De heer H. J. Waller, arts te Warnsveld voorzitter van
ae afdeling van genoemd fonds belichtte in de eerste
plaats de medische kant. Spreker begon met te zeggen
dat de ziekte als volksziekte dient bestreden te wordeni
met alle daarvoor bestaande middelen. Ook de vroege-
re volksziekten als pest, cholera, t.b.c., kinderverlam-
ming, kinkhoest enz. zijn gelukkig alle bedwongen kun-
nen worden door middel van betere hygiëne, rattenbe-
strijding, alsmede door middel van inentingen.
.Vat is eigenlijk kanker ? zo vraagt spreker. Kanker is

nl. een ongeremde vermeerdering van abnormale cel-
len. Normale cellen zijn levende eenheden, die tezamen
het lichaam vormen. De lichaamscellen hebben ver-
schillende funkties en als zodanig zijn er huidcellen, le-
vercellen en cellen die de maag, de longen en de nieren
vormen en nog vele andere soorten. Er is geen vast
tempo aan te geven voor de groei van een kankerge-
zwel. Sommige vormen groeien sneller in enkele weken
dan andere in verscheidene jaren. De kwaadaardigheid
van kanker is mede afhankelijk van deze groeisnelheid.
Kanker is niet besmettelijk en lang niet ieder gezwel
is altijd kanker. Iemand kan kanker hebben zonder dat
hij of zij dit merkt. Het beginstadium van de meeste
vormen van kanker kan alleen ontdekt worden door een
grondig medisch onderzoek en in dat stadium is kan-
ker het gemakkelijkst te behandelen.
Dieren kunnen ook kanker krijgen. Kanker wordt ge-
vonden bij alles wat leeft, niet alleen bij dieren dus,
maar ook bij planten. Er zijn evenwel verschillende
vormen van kanker. Niet altijd ziet kanker er uit als
een knobbel. Voor zover op het ogenblik bekend is,
aldus spreker, is bij de patiënt nog nooit een virus als
duidelijke oorzaak aangetoond. Wanneer men vlees zou
eten van een rund dat kanker heeft gehad, kan men op
die wijze geen kanker krijgen. Kanker is ook niet erfe-
lijk. Huidkanker komt het meest voor bij mensen die
vele jaren aan zonnestralen zijn blootgesteld geweest,
vooral wanneer deze mensen weinig huidpigment heb-
ben. Huidkanker kan echter bijna altijd worden gene-
zen als men op tijd is. Kanker is ook niet een gevolg
van onzuiver bloed. Is het roken oorzaak van kanker,
zo vroeg spreker. Onderzoekingen hieromtrent hebben
aangetoond dat longkankerpatiënten meestal sigaretten-
rokers zijn en dat tienmaal zoveel sigarettenrokers als
niet-rokers overlijden aan longkanker. Ook blaaskanker
kan door het roken van sigaretten veroorzaakt worden.

De beste kans om longkanker te bestrijden is niet ro-
ken. Tegenwoordig kan bij vrouwen baarmoederkanker
in een zeer vroeg stadium aangetoond worden door een
tamelijk eenvoudig onderzoek. In Nederland is men
thans bezig met de voorbereidingen voor dergelijke on-
derzoekingen op grote schaal. Bloed in de urine wijst
niet altijd op kanker, doch wel is een medisch onder-
zoek hiervoor vereist. Het belang van een vroege be-
handeling maakt het kankerprobleem een buitengewoon
persoonlijke zaak voor ieder mens. Kanker kan bestre-
den worden door doktoren door middel van een operatie
of door middel van bestraling of door deze beide vormen
van behandeling. Kanker behoort nooit met huismiddel-
tjes of door kwakzalvers behandeld te worden.
Ons land beschikt momenteel over 15 kankercentra,
waar patiënten met de meest moderne apparatuur en
geneesmiddelen geholpen kunnen worden. Het gaat hier
aldus spreker, over een ziekte waaraan jaarlijks ruim
23.000 mensen overlijden en waarvan jaarlijks 30.000
nieuwe gevallen geregistreerd worden. Dit betekent dus
dat het gemiddelde gezin, ook dus in Vorden, met deze
ziekte gekonfronteerd is. Alleen met ons aller hulp en
met besef voor uw verantwoordelijkheid is het mogelijk
de wetenschappelijke werkers in staat te stellen ook
voor dit ernstige vraagstuk een oplossing te vinden.

voor de jonge huid

Twen cosmetica
Drvd.Hoog

dépositüire:

J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

Op alle werkkleding
deze week
dubbele
Animozegels

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL 05752 1514

Nutsgebouw Vorden
ZATERDAG 14 SEPTEMBER

dansen
DAVID COPPERFIELD
STYLE

Aanvang 7-30 uur

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doehreffendi

Zutphenseweg - Vorden

VANDAAG heropening

Wullink's schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden
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De voorzitter, de heer Bekker, dankte dokter Waller
voor zijn duidelijke uiteenzetting van deze ziekte en
bood hem een boekenbon aan.
Na vertoning van een film over de kankerbestrflding
werden een aantal gestelde vragen nog door de heer
Waller uitvoerig beantwoord.
Vervolgens werd het woord verleend aan de heer J.
Kors, die namens het Koningin Wilhelmina Fonds als
promotor sprak over het vele werk van genoemd fonds.
Het fonds werd in 1948 ter gelegenheid van het 50-jarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in het le-
ven geroepen met als start 2 miljoen gulden. Het leden-
tal bedraagt momenteel 340.000. Met heel de beschaafde
wereld worden kontakten onderhouden en wordt er om
de 4 jaar een congres georganiseerd.
Spreker wees er vooral op dat men geen struisvogelpo-
litiek moet voeren, doch dat men de morele plicht heeft
samen te werken om de oorzaak van de kanker te on-
dekken.
Als sluitstuk van de avond werd een mooie kleurenfilm
over Engeland vertoond en werden talrijke aanwezigen
op het doek meegenomen voor een pleziertochtje langs
de Theems. Dit werd zeer op prijs gesteld.
De heer Bekker dankte vervolgens allen die hadden
meegewerkt tot het welslagen van deze uitzonderlijk
leerzame avond.

Bezoekt zondag de Jeugddienst
in de Hervormde Kerk



Husfo Puppies
^ f̂c ^^ DI/^Ck'IM GWOPQ.

Van pigskïn. Veertjelicnt.
Makkelijk te onderhouden. u weet wel:

van de televisievoor iedereen
Vele tinten en modellen.
Voor man. Vrouw. Kind.

koopt u bi]:

WUUINK'S
schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist
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Bouwf oisds Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS via
de RIJKS-POSTSPAARBANK, safe en
5% rente.
BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch eike gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de totale
sticlitingskosten van uw woning. Ook
bij overname woningwetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 63/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

Vrijdag en zaterdag
RUNDERLAPPEN 500 GRAM

VERSE WORST 500 GRAM

2.25
2.45

Voor de boterham
HAM 150 GRAM

PEKELVLEES 150 GRAM

ROLPENS 150 GRAM

BOTERHAMWORST 200 GRAM

En natuurlijk hoefijzerzegels!

98
87
83
60

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

HOEFIJZER

irv B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

Gevraagd: WINKELMEISJE
Bloemen . Groente - Fruit E. G.

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWBELBEDRIJF
TRAGTER

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vaj*kenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
in es.

OEBR. WILLEMS
kleermaker^, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huls ver-
krijgbaar.

oeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l

lefoon 1283

SIMCA1000

Garagebedrijf

A. G. Tragter
Vorden

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat iiu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. ƒ 1000,—.
63^% RENTE

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

Retexturingsbedryf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende de maand sept.
Mantels en jassen chem.
reinigen van ƒ 6,50 voor
ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Profiteert van deze unieke
aanbieding
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21;
Vorden: Fa Luth, kleding-
maguzijn;
Barchem: Mej. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Herv.-Geref. Jeugddienst
A.S. ZONDAGAVOND HALF ACHT
IN DE HERV. KERK

Voorganger: Ds. Wassink,
Geref. predikant te Zwolle

THEMA:

' Wat maak je van je leven
m.m.v. het jeugdkoor.

Aan het orgel J. F. van Os te Aalten

Raiffeisenbank Vorden
Deze week
nog premie
op uw storting!

BIJ AL UW AANKOPEN VAN
ONZE BABYARTIKELEN

15 ZD zegels gratis

Tarzan spij&rbroeken
van stoer, sportief, Ijzersterke bleu
denim.

Reeds vaimf ƒ 6,80 voor maat 6

Wapen, en sporthandel

Martens
lïeeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Reklamedagen:
MAANDAG

LEVER ...

DINSDAO

GEHAKT

500 gram

500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram

PRIMA KOFFIE 250 gram

MARGARINE 3 pak

150

198

14O
135
84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RIB- OF

SCHOUDERKARB. 500 gram 29O

en 10 ZD zegels extra!
DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram 275

VERSE WORST 500 gram 225

GEHAKT 500 gram 198

HAMKAAS 200 gram 98

MIX 200 gram 10O

BOTERHAMWORST ... 200 gram 60

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

VANDAAG heropening

Wullink's schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

10 PROCENT KORTING T/M 28 SEPTEMBER

Adverteren doet verkopen!

Korselet
van licht

Elastomeer*
speciaal

voor jeugdige j
maten;

ongekende
bewegings- /

Vrijheid;
heel lage rug; •.

cupmaten • «;

A B C D; \
in wit en \

zwart \
18,95 \

Korselet
van Elastomeer*;

optilon rits
in het

voorpand;
voorgevormde

kanten cups
met beugel;

voor
japonmaten

40-48;
cupmaten

AA A B C D;
in wit en

zwart
44,30

Luchtig
korselet van

Elastomeer*;
mooie

nylon-satijn
en flatteuze

kant;
desgewenst

ook met
voorgevormde

cups; voor
japonmaten

38-44;
cupmaten
A B C D;
in wit en

zwart
25,95

LYCRA elastomeer - maakt foundations dunner en soepeler dan ooit l

De foundations,
die u op T V 20 mooi vindt
kunt u bij ons komen passen.
Passen is een kwestie van millimeters! U lacht? Wij zullen het u bewijzen. Met Pas-Tunette,
dat is pasvorm naar maat! Pas-Tunette, voor ieder figuur.

H. LUTH KOOPCENTRUM VORDEN



de vakman slijter
waar u een enorme
sortering vindt!

WIJNKELDER MET MEER DAN

60 SOORTEN WIJNEN

Slijterij
„'t Wapen van Vorden
TELEFOON 1391

Heropening
VANDAAG NEMEN WE ONZE

VERBOUWDE ZAAK WEER IN

GEBRUIK

Openingsattraktie:
10 procent korting!
(desgewenst 3 x het normale aantal
ZD zegels t/m
28 september)

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 . Vorden

DONDERDAG - VRIJDAG

EN ZATERDAG

Bij elke fles
shampoo

dubbele

Wiekart
DORPSSTRAAT

Wij verstrekken

zegels op:

SNOEP

PIJPEN - AANSTEKERS E.D.

SOUVENIRS

LEKTUUR

ANSICHTEN

sigaren-
rnagazijn

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

Bij Memeiink's
VIVO zb

STEEDS WEER KWALITEIT

LAAGSTE PRIJS

EN MEESTE SERVICE

Deze week bij:
l blik nasi goreng K.V. ƒ 1,89 + 35 ZD zegels

l pot appel bramen jam ƒ 0,98 -f- 20 ZD zegels

11/2 ons snijworst ƒ 0,99 -f- 15 ZD zegels

Bij ons hebt u keuze uit

en VIVO zegels

Bij ons niet!
GEEF IETS VOOR DE FIETS,

BROMFIETS OF AUTO

IEDER GEZIN BEZIT ZE

Elke week op l of meerdere artikelen

extra

Kuypers
Telefoon 1393

Fa G. Groot Obbink
&Zn

VOOR AL UW

rijwielen
accessoires
benzine en
olieën

Wegens
grootsukses!

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Extra aanbieding:
PAK CELLAM LUIERS
van ƒ 1,95 voor ƒ 1,50 + 25 zegels

3 WELLA HAARVERSTEVIGERS
van ƒ 1,80 voor ƒ 1,60 + 25 zegels

GESCHENKDOOS BOUQUET. OF
EAU DE COLOGNEZEEP A 8 ST.
van ƒ 2,50 voor ƒ 2,— + 50 zegels

DROGISTERÜ De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, ft ZN

GeJÉfilomeerd drogist

Hotel

DORPSSTRAAT

ONBETWIST UW

DRANKEN
SPECIALIST
ZAAL VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Gratis sleutelhanger en

zegels

BU ELKE FLES DRANK OF
WIJN

BLOEMEN

GROENTE

FRUIT

e.
* A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG

dubbele

IGLO Produkten

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

'Schuppers'

BIJ AANKOOP VAN

10 zwanehalzen
of
eigengebakken koek

dubbele

GROTE SORTERING
LUXE DOZEN BONBONS

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - DORPSSTRAAT

Alweer zo'n fantastische

aanbieding!

SLECHTS 2 DAGEN
A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG

BIJ AANKOOP VAN l PAAR
VOETBALSCHOENEN
MERK QUICK

zegels gratis!
P.S. PEDIOUBEN OP AFSPRAAK

5 pullen Grolsch
of

5 pullen Heineken
of

3 grote fl* seven-up
Hierbij dubbel

zegels

Café-Slijterij

WEER EEN GOED IDEE
EXTRA ZEGELS VAN ZD!

Prachtige plaid 100% wol voor f 29,90
100 zegels extra

Op alle maten matrasdekken [stofvrij]
50 zegiels extra

1 flakon citin f 2,40 25 zegels extra

Natuurlijk
bij:

Het zuiverste reinigingsmiddel voor al uw vloerbedekking-en en
bekledingsstof.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

PARDIJS
heeft het voor u!

Ook zegels

DEZE WEEK EXTRA ZD ZEGELS BIJ

250 GRAM ALLERHANDE
KOEKJES
ƒ 0,99 -f- 10 ZD zegels

l GROTE ZAK GEM. TOFFEES
ƒ 0,99 -f 10 ZD zegels

l GROTE FLES AFWASMIDDEL
ƒ 0,98 + 10 ZD zegels

l BUSJE NOOTMUSKAAT
ƒ 0,98 -f 10 ZD zegels

l FLES SLAOLIE
ƒ 1,49 + 15 ZD zegels



SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Uit voorraad lever-
baar

2-DELIGE UITSCHUIF.
BARE LADDERS

2 x 8 sporten
2 x 9 sporten
2 x 10 sporten
2 x 11 sporten
2 x 12 sporten
2 x 13 sporten
2 x 15 sporten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

u tonen
boe jong

u bent

Wala majorette.
Slanke taille! Extra voor-
gevormde beha in luxueus
nylonkant Lycra-elasti-
sche rugpanden en schou-
derbandjes (verstelbaar).
Lage ruguitsnijding. Cups
A, B en C 19,90. De bij-
passende panty van soe-
pel Lycra-elastiek. Spe-
ciaal steungevend rugpand
16,90.

Vorden

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

l KOELKASTEN
vanaf 195.-
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCDMFOREN
vanaf 125.-
cash & carry pnj*

huishoud ruitars
zutphenssy?!1

TIENERKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
nu ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds ilotllreffcnd!

Zutphenseweg - Vorden

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 18 13 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS

Een drukkerij
is geen fabriek

Wel wordt er gewerkt met
grote, ingewikkelde machines,
wel is produktie er belangrijk
en wordt er gebruik gemaakt
van moderne hulpmiddelen om
beter en sneller te werken;
maar het bedienen van die
vernuftige apparatuur is niet
uitsluitend routinewerk.

Integendeel: de kwaliteit van
het drukwerk blijft in hoge
mate afhankelijk van het
vakmanschap van de maker.

En omdat dit zo is
blijft het grafische vak óók in
deze tijd van mechanisatie een
vak waarin jezelf blijft
meetellen.

Daarom:
wordt zetter of drukker

AANMELDING

eevers

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Kop en schotels
porcelein, gedecoreerd

f 1,10

Losse kopjes
crème, aardewerk

f 0,35

Koerselman
WINKELCENTRUM — TF-LEFOON 1364

VANDAAG heropening

Wullink's schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

10 PROCENT KORTING T/M 28 SEPTEMBER

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Heden ging van ons heen mijn inniggeliefde
vrouw en onze zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

LAMMERDINA KLEIN SELLE
echtgenote van J. Zweverink

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Dat zij ruste in vrede.

Uit aller naam:
J. Zweverink

Vorden, 10 september 1968
D 151

De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 14
september om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

14 sept. Veekeuring MRIJ Wildenborcli
15 sept Jeugddienst Herv. kerk
17 sept. Vergadering Chr. Vrouwenbond in

zaal Eskes
19 sept. KPO St. Martha eerste bijeenkomst

in zaal Schoenaker
19 sept. Herv. Vrouwengroep dorp
19 sept. Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
20 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
21 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
21 sept. Jong Gerle dansavond Hengelo GId.
23 sept. Bloedafname Ned. Rode Kruis in de

Landbouwschool
27 sept. Jong Gelre ledenvergadering heren

in café Bloemendaal

27 sept. Volksfeest te Linde
28 sept. Volksfeest te Linde

2 oktober Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
2 oktober Herv. Vrouwengroep Linde

2 okt. Jong Gelre dames lezing in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

3 okt. Bejaardenkring 14.15 uur in het
Nutsgebouw

15 okt. Chr. Vrouwenbond lezing en film in
zaal Eskes

16 okt. Jong Gelre dames koffietafel in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"

okt. Gert en Hermienshow verzorgd door
de ZD winkeliers

okt. Beatavond met Wally Tax and the
Outsiders en The Buffoons

okt. Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in café Bloemendaal

okt. Jong Gelre Ringnajaarsvergadering
in Almen

9 nov. Prinsenbal in zaal Schoenaker
13 nov. Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
19 nov. Lezing Chr. Vrouwenbond in zaal

Eskes
22 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in

het Nutsgebouw
23 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in

het Nutsgebouw

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

VOOR:

bankstellen
bergmeubels
stoelen
slaapkamers enz.
HET ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GROTE KEUS
VOORDELIGE PRIJZEN

HEMA ZUTPHEN
Op nog enkele afdelingen kunnen wij plaatsen

Leerling verkopers
verkoopsters
Sollicitaties tijdens de verkoopuren.

KEIJSER N.V. . Beukerstraat 25 . Telefoon 2989

Bloemententoonstelling

„43 jaar Nutsfloralia'
OP VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 SEPTEMBER
1»«8 IN HET NUTSGEBOUW TE VORDEN.

Wedstrijden
1. Stekplanten. schoolkinderen.
2. Stekplanten groteren.
3. Eigengekweekte a) planten; b) bloemen; c) vruch-

ten.
4. Cursisten a) kleine vazen; b) grote vazen; c) bak-

jes of schalen; d) fantasiestukjes klein; e) fantasie-
stukjes groot.

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

6. Inzending vaklieden en leerling vaklieden.
7. Boeketten droogbloemen.
8. Veldbloemen, voor groteren vanaf 15| jaar.
9. Veldbloemen voor kinderen.

10. Het maken van voorwerpen zoals kettingen, pop-
petjes, dieren enz. uit natuurprodukten (eikels, za-
den, mais, enz.) a) voor groteren vanaf 15 jaar h )
voor kinderen.

11. Inzending eigengekweekte dahlia's.
12. Het versieren van klein speelgoed met bloemen. Dit

geldt voor kinderen t/m 14 jaar.

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.

Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 19 septem-
ber om 8.30 uur aan de scholen.

Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 19 september van
3-5 uur in het Nutsgebouw (hoofdingang). Voor ouders van kinderen van
de buurtscholen 's morgens om 8.30 uur gelijk met de kinderen.

Alle overige wedstrijden donderdag 19 september 's avonds van 7-9 uur
in het Nutsgebouw. Vrijdagmorgen 20 september in de koffiekamer van
het Nutsgebouw (ingang Kerkstraat) van 9.30-12.30 uur.

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond 20 september om 7.30 uur
open tot 10 uur. Zaterdag 21 september geopend van 4-10 uur. Prijsuitrei-
king 9.30 uur. Entree 50 cent per persoon, kinderen beneden 14 jaar vrij.

Verloting
Maandag 23 september om 7.30 uur in het Nutsgebouw

IDeze weekü
11-18 september 1968

f Gebakbodems
Frubo, pak 6 stuks

GRATIS 20 VIVO-ZEGELS

Kleutertaai
zak 500 gram 891

o Olba rookworst
per stuk

% BubbleUp
fles van T8 voor

Cibrandos
65|

zoete spaanse wij n,'f les van 425 voor3501

>GRATIS VIVO-ZEGELS: DIE LOPEN LEKKER OPlO
VIVO-KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Kijk iedere week weer uit naar het
weekblad 'Contact' waarin u steeds
tal van voordelige aanbiedingen zult
aantreffen, die u welkom zullen zijn.


