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Uitgave drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten^

ZONDAG 17 SEPTEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.30 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop en bloemendienst)
19.00 uur zangdienst voorganger ds. Th. P. van Belzen

Medlerschool
Geen dienst (vanwege bloemendienst in de kerk)

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen (jeugddienst)

19.00 uur (in Herv. kerk) ds. Th. P. van Belzen
(bijzondere zangdienst)

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 (5752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Vakantie zuster Stoop tot zondag 24 september
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: André Johannes Antonius, zoon van A. H. A.
Bleumink en H. J. A. Mentink; Johanna Hendrika, doch-
ter van R. Wesselink en J. Bakkerweerd.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: W. Berkelder en G. J. B. Boers; J. H. M. Eek-
hardt en J. Groot Jebbink.
Overleden: Geen.

„DE WEHME"
Het ontspanningsseizoen in „De Wehme" werd donder-
dagavond 7 september geopend met een uitvoering door
de volksdansgroep „De Regenboog" uit Dieren, welke
groep gevormd wordt door allemaal jonge mensen.
Het moet gezegd worden dat deze uitvoering een ecla-
tant sukses is geworden; de verschillende dansen en uit-
beeldingen werden met veel elan ten tonele gebracht.
De bwoners van „De Wehme" hebben weer een prach-
tige avond beleefd en de jonge helpsters in niet mindere
mate.
Meerdere aanwezigen lieten zich de gelegenheid om ook
eens een dansje mee te doen, niet ontglippen.
Dat iedereen genoten had, bleek overduidelijk uit de
dankwoorden die de sekretaris van de huisraad, de heer
G. Nijenhuis, na afloop namens allen sprak.

GESLAAGD
Te Amsterdam slaagde de heer A. D. Smeenk voor het
diploma scheikundig laboratoriumassistent.

Sterke schoolschoenen
VOOR JONGENS EN MEISJES

Wij ontvingen deze week een grote
kollektie.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

Stedebouwkundige belichtte bestemmingsplannen
van de gemeente Vorden (1966)

Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Vorden gaf de stedebouwkundige van|
deze gemeente, de heer F. W. van Droffelaar te Arnhem, in het Nutsgebouw een uit-
voerige toelichting op de bestemmingsplannen van de gemeente Vorden.
Onder de aanwezigen bevonden zich behalve het volledige gemeentebestuur, de gemeen-
tesekretaris, de gemeentearchitekt, tal van belanghebbenden en belangstellenden waar-
onder de leden van de raad.
In zijn welkomstwoord deelde de burgemester, namens het gemeentebestuur, mede dat
het gemeentebestuur voornemens is diverse bestemmingsplannen (uitbreidingsplannen)
te wyzigen te weten: die voor Vorden-Zuid, Vorden-Noord (industrieterrein) en Med-
ler Tol plus Kranenburg, alsmede het bestemmingsplan voor het buitengebied d.w.z.
dat gedeelte wat buiten de bebouwde kom van het dorp ligt. Om de ingezetenen, aldus
spreker, met deze nieuwe plannen alvast wat bekend te maken, heeft er in juni jl. een
niet officiële tervisielegging van de ontwerp-bestemmingsplannen ten gemeentehuize
plaats gehad. Naar aanleiding hiervan heeft het gemeentebestuur van de plaatselijke
standsorganisaties het verzoek ontvangen, of het niet mogelijk zou zyn over plannen
een toelichting te geven door een deskundige, aangezien de ontwerpen niet altijd direkt
begrypelijk waren voor een leek. Wy prijzen ons gelukkig dat de heer Van Droffelaar
bereid is gevonden hedenavond deze plannen te willen toelichten, waarna zoveel mogehjk
gelegenheid zal worden gegeven om vragen op de heer Van Droffelaar af te vuren.

De heer Van Droffelaar het woord Verkrijgende, begon
met te zeggen dat het bestemmingsplan betrekking
heeft op het gehele gemeentegebied, met uitzondering
van de dorpskernen danwei buurtschappen Vorden, Kra-
nenburg en Medler-Tol. Het voor dit gebied van kracht
zijnde bestemmingsplan (plan in hoofdzaak) is door de
raad vastgesteld in zijn vergadering van 4 juni 1954.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun be-
sluit van 26 oktober 1955 hun beslissing ten aanzien
van dit plan kenbaar gemaakt. In een beroep heeft de
Kroon bij besluit van 11 december 1957 nr. 58 over dit
plan beschikt. De voorbereiding, aldus spreker, van een
totale herziening van het bestemmingsplan voor het
gehele gemeentegebied (voormalig plan in hoofdzaak)
was in een zeer vergevorderd stadium, toen in augus-
tus 1965 de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening
van kracht werd. Als gevolg hiervan moest het gehele
wederom in studie worden genomen, om na te gaan op
welke wijze een en ander nu geregeld zou dienen te
worden, binnen het kader van de nieuwe wetgeving.
Voor augustus 1965 had dit plan in twee delen vastge-
steld moeten worden nl. eei^deel door Ged. Staten en
een ander deel door de gc^^nteraad. Met de nieuwe
wetgeving is het weer mogelijk dat het plan als één
geheel door de raad zal worden vastgesteld.
Zeer belangrijke verschillen treden aan de dag bij ver-
gelijking van de woningwet 1901, de basis waarop de
uitbreidingsplannen werden ̂ •maakt, en de wet op de
ruimtelijke ordening, welke^B de basis gaat vormen
voor de bestemmingsplannen nieuwe stijl.
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gezins- en bloemendienst
in de Ned. Herv. kerk. Aanvang
10.30 uur

Het uitbreidingsplan, zo vervolgde spreker, was in we-
zen een plan, waarin alleen en uitsluitend de bebouwing
geregeld werd. Een bestemmingsplan, overeenkomstig
de wet op de ruimtelijke ordening, bepaalt het gebruik
van de gronden, wat mede kan inhouden het gebruik
van de gronden voor bouwwerken. Daarnaast is het mo-
gelijk het gebruik van gronden, anders dan voor ge-
bouwen, te regelen en het gebruik van de op de gronden
aanwezige gebouwen. Een derde mogelijkheid is, om
door middel van aanlegvergunningen, in de hand houden
van andere werken of werkzaamheden geen bouwwer-
ken zijnde.
Het nieuwe instrumentarium, welke de wet op de ruim-
telijke ordening de gemeentebesturen ter beschikking
stelt opent zeer ruime mogelijkheden om de ontwikke-
ling van het grondgebied der gemeente, volledig in de
hand te houden.
De heer Van Droffelaar merkte vervolgens op dat bij
eerste beschouwing van het bestemmingsplan een grote
differentiatie in bestemmingen opvalt, groter dan wij
gewend waren in het voormalige plan in hoofdzaak. Dit
is een gevolg van het feit, dat getracht is aan de grond

de meest doelmatige bestemming te geven, overeenkoms-
tig zij funktie, presentatie, landschappelijke waarde etc.
In verband met het aflopend karakter van de bescher-
ming van gebieden, nu vallende onder de meldingsplicht,
is deze bescherming ondergebracht in het bestemmings-
plan.

Aan de hand van een aantal kaarten lichtte spreker de
bestemmingen van het grondgebied der gemeente toe.

Naast de administratieve bepalingen vindt men in het
begeleidende boekwerkje nadere omschrijving van de
bestemming en de voorschriften omtrent gebouwen. Een
ieder kan nu aan de hand van de kaart, de aan zijn
grond gegeven bestemming vinden.

De bouwpercelen, behorende bij de in dit gebied nood-
zakelijke agrarische beschouwing, zijn als zodanig op
de kaart aangegeven en wel in twee klassen nl. agra-
risch gebied met bebouwing klasse A en agrarisch ge-
bied met bebouwing klasse BP.
Daar de vestiging van nieuwe agrarische bedrijven, al-
dus spreker, sporadisch vo^komt en eerder van schaal-
vergroting in de landbou^Hprake zal zijn, hetgeen tot
gevolg zal hebben sanering^van bestaande bedrijven, is
er vanaf gezien om nu nog onbebouwde gronden te be-
stemmen tot bouwperceel. Het sporadisch voorkomen
van de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf recht-
vaardigt deze vestiging te brengen onder een vrijstel-
lingsbevoegdheid van bur^fcaeester en wethouders.
Verder heeft men agrariwn gebied zonder bebouwing
klasse B (agrarische gronden welke in beekdalen ge-
legen zijn) klasse ESG (zgn. ES-gronden, welke nog
gaaf in het landschap gelegen zijn) klasse ES (ESgron-
den welke deels zijn aangetast) klasse M (agrarische
gronden, waarop een medingsplicht gelegen is). Deze
gronden zijn van zodanige landschappelijke waarde, dat
bebouwing daarop dient te worden geweerd. Geval voor
geval kan bij vrijstelling overwogen worden, in hoeverre
de bouw van melkstallen of open loopstallen toelaat-
baar zouden kunnen zijn. Verder klasse N (agrarische
gebieden met een natuurwetenschappelijke waarde) bos
klasse NLR (bos met natuurwetenschappelijke, land-
schappelijke en recreatieve waarde) klasse LR (bos met
een landschappelijk en recreatieve waarde). Bebouwing
ten behoeve van bos en jachtbeheer is onder bepaalde
voorwaarden mogelijk gelaten. Vervolgens landelijk con-
centratie (verzorgende bedrijven buiten de dorpskernen
gelegen) landgoed (landgoed is een beheers- of eigen-
domsvorm van verschillende soorten grond, welke ieder
afzonderlijk hun eigen bestemming kunnen hebben). Ten
slotte zijn er nadere voorschriften gegeven omtrent ge-
bouwen en andere bouwwerken, benevens die met be-
trekking tot andere werken of werkzaamheden (aan-
legvergunningen) .

De burgemeester dankte in eerste instantie de heer Van
Droffelaar voor zijn uitvoerige uiteenzettingen inzake
deze plannen.

Na een korte koffiepauze kreeg de heer Van Droffelaar
een aantal vragen te beantwoorden welke tot tevre-
denheid van de vragenstellers werden beantwoord.
In zijn slotwoord hoopte de burgemester dat het een
vruchtbare toelichtingsavond was geweest en dankte
nogmaals de spreker voor zijn medewerking aan deze
belangwekkende plannen.

„GRAAFSCHAPRIJDERS" GAAN HET WEER
PROBEREN

Nu het gesloten seizoen ten einde is, kunnen de leden
van de VAMC „De Graafschaprijders" weer aan hun
trekken komen.

Zo zal a.s. zaterdagmiddag de jaarlijkse modderrit voor
motoren en bromfietsen worden gehouden. Een dag la-
ter nl. zondag 17 september staat er een oriënterings-
rit op het programma. De rit die voor 15 oktober op
het programma stond, is verschoven naar zondag 29 ok-
tober. Op 18 november wordt de wildrit gehouden.
Voor zaterdag 7 oktober kunnen de leden van „De Graaf-
schaprijders" weer inschrijven voor de „Oos-Gelderland-
rit". De start en finisch van deze rit is bij café Heer-
sink in Wolversveen. Bij de „Exelse Molen" wordt ge-
rust. De organisatoren hebben voor deze rit inmiddels
van de Rijkswaterstaat vergunning ontvangen, terwijl
men verwacht dat de provinciale vergunning spoedig
zal afkomen.
„De Graafschaprijders" spreken er hun voldoening over
uit dat door de goede organisatie van de ritten (die
worden uitgezet door de heren Klein Brinke en Wols-
heimer) de deelname steeds groter wordt. Ook de af-
deling cross ondervindt steeds meer belangstelling, ge-
zien het stijgende aantal rijders dat zich iedere zater-
dagmiddag op het terrein „Delden" bevindt. De PCC-
kompetitie is voor „De Graafschaprijders" niet onguns-
tig verlopen.
De twee vedetten van de club, t.w. Bennie Braakhekke
en Henk Klein Brinke, die als zijspancoureurs al een
zekere faam in Nederland hebben verworven, hebben
onlangs tijdens internationale wedstrijden in Zwitser-
land een prachtige 4e en 6e plaats behaald.

Bijzondere zangdienst
In de Hervormde kerk te Vorden a.s. zondag 17
september 's avonds 7 uur. Met medewerking van
de sopraan Elly Bruynis en het Chr. Gemengd
koor „Excelsior". Aan het orgel: Adriaan Bol.
Voorganger: Ds. Th. P. van Belzen.
Iedereen har t e l i jk welkom! Deuren open half 7.

ZATERDAG 16 SEPTEMBER
RINGSELEKTIEWEDSTRIJDEN JONG GELRE
De jaarlijkse ringselektiewedstrijden van de dames en
heren van Jong Gelre behorende tot de kring Berkcl-
streek worden dit jaar in Almen gehouden. Donderdag-
avond 14 sptember komen de dames en heren al bijeen
in „Ons Huis" te Almen.
Voor de dames staat dan een wedstrijd in woninginrich-
ting op het programma, terwijl de heren eikaars krach-
ten zullen meten bij het onderdeel boerderijenbouw en
veebeoordeling (voorselektie).
De wedstrijden die zaterdag 16 september worden ge-
houden, vinden plaats op het terrein van de heer Bosch-
loo. De dames zullen dan in wedstrijdverband bloemen
gaan schikken, corsages maken van leer, terwijl er een
show van zelfgemaakte kleding wordt gehouden. Bij de
heren vindt plaats de finale rundveebeoordeling, ploeg-
wedstrijd voor l- en 2-scharige ploegen en een trekker-
behendigheidswedstrijd met eigen traktoren. Naast aller-
lei vrije wedstrijden wordt er een gekombineerde wed-
strijd gehouden in flessen verven.

HIERBIJ DELEN wu u MEDE,
DAT ONZE SCHOENHANDEL EN

REPARATIEWERKZAAMHEDEN

OP DEZELFDE VOET ZAL

WORDEN VOORTGEZET

Jansen- 't Schoenenhuis
DORPSSTRAAT 34 — VORDEN

42 JAAR BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september wordt de jaar-
lijkse bloemententoonstelling weer gehouden door Nuts-
floralia en als alles slaagt zoals het bestuur zich in-
denkt, dan komt er van het bestuur weer een hele mooie
inzending.
Het is heel moeilijk om ieder jaar weer iets nieuws te
verzinnen, wat mooier is dan het vorige jaar. En daar
het de vorige jaren al door de bezoekers en verslagge-
vers zo geroemd is, is het dit jaar al bijzonder moeilijk.
Maar het bestuur zal zijn best doen om de bloemenlief-
hebbers iets moois te laten zien en als het nu maar op
hetzelfde peil staat als verleden jaar, dan zijn we con-
tent. Er is dit jaar een bloemschikcursus gegeven door
de heer Vreeman jr uit Lochem, d.ie bij de cursisten
zeer in de smaak is gevallen en getuigde van een mo-
derne opvatting van het bloemschikken, het zal dus zeer
de moeite waard zijn om dit te zien.
Daar de uitgereikte stekplanten bijzonder mooi waren
en het deze zomer een echte bloemenzomer is geweest,
verwacht het bestuur dat de stekplanten goed gegroeid
zullen zijn.

Zoals u in de advertentie zult lezen, zijn er weer tal
van wedstrijden uitgeschreven, waarvoor mooie prijzen
beschikbaar zijn. Als de inzendingen in aantal even
groot zijn als de loten verkocht zijn, dan belooft het
een grote tentoonstelling te worden, want de loten, op
enkele stuks na, zijn allemaal verkocht. Hier is een
woord van dank voor diegenen, die dit bereikt hebben,
zeker op zijn plaats. Leest u de advertentie goed na en
zendt zoveel mogelijk in, dan wordt ook dit jaar „Nuts-
floralia 42 jaar" weer een waar bloemenfestein.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

15 september Oranjefeest Medlertol.
16 september Oranjefeest Medlertol.
16 september Ringwedstrijden Jong Gelre te

Alenm (bij Boschloo)
16 september Dansavond Jong Gelre in de

Exelse Molen
19 september Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Vor-

den ds. Juckema spreekt over
Kerk en industrie

21 september KPO St. Martha voorlichtings-
avond in zaal Schoenaker

22 september Nuts floralia tentoonstelling in het
Nutsgebouw

23 september Idem als 22 september
25 september Bloedafname-avond Rode Kruis

in de Bijz. Lag. Landbouwschool

25 september Ledenverg. Jong Gelre (dames)
in hotel „'t Wapen van Vorden"

29 september Volksfeest Linde.
30 september Volksfeest Linde.

4 oktober Modeshow Bond van Plattelands-
vrouwen en Jong Gelre (dames)
in hotel Bakker

5 oktober Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in hotel „'t Wapen van
Vorden"

7 oktober Wedstrijdmiddag Jong Gelre bij
Koning in Linde

18 oktober Dia-avond Bond van Plattelands-
vrouwen door mevr. Klein Brinke

18 oktober KPO St. Martha spreekavond in
zaal Schoenaker

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 bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

Het feit, dat veel besturen hun berichtgeving voor
de agenda te groot maken, heeft ons er toe ge-
noodzaakt met ingang van volgende week alleen
die agendapunten te plaatsen, welke uiterst klein
zijn samengesteld. Voor verdere berichtgeving
dient immers een advertentie geplaatst te worden!

REUZE ZONNEBLOEM VAN VIER METER HOOG
De zonnebloemen schijnen dit jaar, door de prachtige
zomer, weer een respektabele lengte te krijgen.
Bij de heer V. in de Wiersse heeft een exemplaar een
lengte bereikt van meer dan 4 meter; de bloem steekt
net boven de dakgoot uit. De heer V. schijnt overigens
de juiste bemesting te hebben gebruikt, want hij heeft
nog enkele reuze zonnebloemen, waarvan een ruim 3,80
meter, terwijl de andere twee ook reikhalzend omhoog
kijken naar de dakgoot.

J



Ibers
SUPiRMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Saucijzen
Malse biefstuk
Heerlijke riblappen
Ossenstaart

500 gram

250 gram

500 gram

500 gram

198

138
Bij aankoop van 500 gram vers vlees

een grote pot appelmoes voor 59 cent

Uit onze groente afdeling
Heerlijke druiven per kilo 98

Gekookte bieten met gratis uitje 500 gr. 39

Hagelwitte bloemkool per stuk 79
Soepgroente 100 gram 29
Handappelen 2 kilo 98

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne
vleeswaren!

200 gram boerenmetworst 98 et
150 gram gekookt spek 49 et

Teo aardbeienjam
van f 1,24

nu per pot

Gezinsfles
slasaus

nu voor

Handig om in huis te hebben!
Slaolie grote fles
Margarine 4 pakjes
Soepballen 2 blikjes
Leverpastei 2 blikjes

109
99
98
98

Ital. torn. puree 4 blikjes 59

Bij 6 stukjes karnemelkzeep a 40 cent

een grammofoonplaat
GRATIS!

Druivensap grote fles 129
^ute pinda's grote zak 79
Gevuld speculaas groot stuk 69
Speculaas 500 grams pakken 98
Reklame thee 2 pakjes 100

Wegens enorm succes!

2 grote zakken chips

van f 1,40 voor I 1,29

Zolang de voorraad strekt!

Goudkoffie per pak f 1,86
elk tweede pak slechts f l,-

Bij elke 500 gram kaas
50 kaasprikkers gratis!

FLINK BLIK ANANAS
(8 schijven) slechts cent



VANAF HEDEN
LEVERBAAR

DE FRANSE SOLEX
met extra pep en maar
ƒ 329,—

Bromfietsbdrijf
TRAGTER

Koopt tijdig uw stro -
hooi . graszaadhooi.
Nu nog voor redelijke
prijzen.

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813
Zetmeel tekort?

De goedkoopste bron:
aardappel vezels (inkui-
len). Nu bestellen ! ! !

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden

Te koop: Beste biggen bij
Erven Groot Jebbink
„'t Halier" Linde, Vorden

RAP IMPERIAL
met Puch motor

de zware 2-persoons
voor alle doeleinden
geschikt en geheel kom-
pleet voor ƒ 799,—

Bromfietsbedrijf
TRAGTER

Bupro-yas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hack fort weg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

PUCH SKYRIDER
de sportbrommer voor
„spot" prijs vanaf
ƒ 750,—

Bromfietsbedrijf
TRAGTER

Te koop: Dragende zeug
20ste a. d. telling. W. Roel-
vink, Kranenburg

Te koop: Eetaardappelen
Surprise en Pimpernel.
R. Rouwenhorst, Veldwijk
C 120, Vorden

Te koop: 2 tomen biggen.
H. Obbink, Vordensebos

Te koop: Konijnen Nieuw
Zeelanders. F. Hummelink,
B 75

Te koop: Zware drag. B.B.
gelten begin okt. aan de
telling en l toom beste big-
gen. G. J. Ruesink, E 54
Noordink, tel. 05753-1547

TE KOOP:
l daniessportfiets
3 versnellingen;
l kinderfiets 4-7 jaar
l jongensfiets 7-10 jaar
l RAP Imperial 2V
l RAP 2V toer
l Toerdamesrijwiel
ƒ 40,—
l Herensportfiets
weinig gebruikt

Rijwielbedrijf
TRAGTER

Te koop: Eetaardappelen
ook bij kleine partijen.
G. H. Wassink, D 29 Delden
telefoon 1307

Te koop: Een Singer hand-
naaimachine z.g.n. in koffer
en 6 stuks autobanden 700
x 14 in z.g.st. voor Opel
Kapitain. De Haar 5 Vorden

Te koop:
l DAFFODIL
LE uitvoering met
schuifdak

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

Te koop: Herenfiets; jong-
ensfiets plm. 12 jaar; Faller
autobaan. Rob Kerkhoven,
Het Hoge 24

Te koop: Prima damesrij-
wiel met remnaaf.
Prins Bernhardweg 8

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408
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hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te igeven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. . .
zal plaats vinden op vrijdag 15 september a.s. ft
's morgens om 11.00 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden door de Weleerw. Heer
ds. J. J. van Zorge.

Vorden, september 1967
Linde E 27 / Linde E 43

Toekomstig adres: E 43, Linde, Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15,30 tot 16.30
uur in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. Smit)

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

KAMMENFABRIEK

Ziehier uw langbegeerde
camel-mantel, die in onze

zaak popelend wacht om
door u gepast te wor-

den. Chic en gedistin-
geerd model met

luxe voering en
leuke, vlotte rag-

lanmouw. Let u
vooral op de

zadelsteekgar-
nering die deze

jas niet alleen
extra elegant maar

ook extra "sprekend"
maakt.

169.-

DOE UW VOORDEEL VRIJDAGS OP DE
MARKT IN VORDEN

Rossei's poeliersbedrijf
elke week voorradig vers geslachte jonge hanen.

De Visser's kaashandel
onze specialiteit: Stolwijkse Boerenkaas. Steeds
voorradig: zoutarme dieet- en magere kaas

Industrieweg 4 - Vorden - Telefoon 05752-1733

GEVRAAGD:

geschoold- en
ongeschoold personeel
voor afd. aluminiumbewerking

KNIPPERS
PONSERS
ZAGERS
SLIJPERS
POLIJSTERS
AUTOMATENBEDIENERS
geen vakkennis vereist

Zeer hoog loon
Koffie en thee gratis
Prettige werkkring
Werkkleding gratis
Interessante spaarregeling
Reisgeldvergoeding

AANMELDING DAGELIJKS
AAN DE FABRIEK

Empo
Rijwielfabriek

H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

vraagt voor spoedige
indiensttreding

2werksters
voor het schoonhouden der kantoren

Werktijden nader
overeen te komen.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres Enk weg 17, Vorden

m

Het scheppen van een sfeervol interieur vraagt meer dan een vloerbedekking
leggen of een eethoek plaatsen, een goede inrichting vraagt om een

DESKUNDIG ADVIES
Uw wensen worden verwerkt in een door ons gratis verzorgd, volledig verant-
woord interieurplan.

U woont en leeft in een smaakvol ingericht huis.

Onze service zorgt er tevens voor dat u met een gerust hart kunt zeggen:

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

Drukkerij Weevers heeft een pracht sortering geboortekaartjes!

iProfiteerü
13-20 september 1967

EMPO Choc. krakelingen
GRATIS 10 WAPENZEGELS 15° gram

Ver. van Vrijz. Herv.
OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN
ZONDAGSSCHOOL

iedere zondagmorgen om 10 uur in
het Nutsgebouw.

literblik

In vele kleuren
BADSTOFTRUIEN
VELOURS SWEATERS
BADSTOFSOKKEN

Martens'
SPORTHANDEL — Zutphenseweg 15 a

o Aardbeien op sap

i
i
i

Rivella
suikervrij
gezinsfles

g«zinsfles
van 73 voor

literfles
van 87 voor

CONCORDIA HENGELO (GLD.)

ZATERDAG A.S.

met medewerking van het
beat- en showorkest
„THE DUKES"

GRATIS WAPENZEGELS, DAT LOOPT LEKKER OP!

VTVO KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

A.s. vrijdag en zaterdag - Oranjefeesten Medlertol



Te koop: Eetaardappelen
bij J. Temmink D 104, Med-
ler, Vorden

Iedere week aan te bieden:
8-WEEKSE HENNEN

A. BLKKMAN
Driesteek l, Warnsveld
telefoon 05750-4765

Kleine gezellige vergader-
zaal beschikbaar voor tnax.
30 pers.
IJssalon D. Boersma,
Dorpsstraat 6, telefoon 1553
05752-6813

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

U wilt toch ook voordelig
voeren ?

Hoge krachtvoerreke-
ningen kunnen omlaag
door BOSTEL ! !

De importeur:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

ONS
PARADE

PAARDJE

BADSTOF KEUKENDOEKEN
Hooggeluste badstof keuken-
doeken van bekende Twentse
fabriek. Zeer exclusief dessin,
royale maat: 55/55 cm., sterk
vochtopnemend. Tijdelijk

STUKS VOOR 3.50

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

, Beslist op onze volgende
•parade-aanbieding letten

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
is het poeliersbedrijf

W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Wegens vakantie

gesloten
VAN 18 T.M. 24 SEPTEMBER

Café Uenk

g FANTASIE-
l kousen in alle
l kleuren van

Ja, wij hebben de hele collectie fantasie-
kousen van Setter Set voor u klaar liggen.
Enorm I Zoveel kleuren en dessins
als u nergens anders ziet.

verkrijgbaar bij:

Ui i m F-
V/H A.G.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

Wegens vakantie

gesloten
VAN 18 T.M. 23 SEPTEMBER

Sigarenjuagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

Jan Hassink'

ZOJUIST ONTVANGEN:

damesmolières
in prima kwaliteit, bijzonder voorde-
lig in prijs nl.

f 17,90 en f 19,90
Zie etalages

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

i
Vakkundige tv. reparatie

VOORAAN IN SERVICE

VOORAAN IN TECHNIEK

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Tel. 05750-3813

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

GEBR. WIL.LEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Openingsavond
VOOR ALLE VERENIGINGSWERK
IN VORDEN

15 september in het Nutsgebouw

Aanvang 7.30 uur.

Er worden twee films vertoond:

BRACO DE STROPER
en
TEKENS VAN EEN GEVECHT

Openingswoord door ds. Van Belzen

Foundations
IN HIPPE KLEUREN
cyclaam, geel, bleu, gebloemd
Komplete sets

BH
Stepin
Panty
Gordel
Jupon

2,95 - 4,95
5,95 - 7,95
9,95 - 11,95
2,95 - 3,95
3,95 - 5,95

Alle maten de keurkollektie in

Lovable en Triumph bij

(Jissiï
^—•^•^VORC

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Spreekuur loco-burgemeester
Tijdens het verlof van de Burgemeester van don-
derdag 14 september tot en met vrijdag 6 oktober
a.s. zal Wethouder A. J. Lenselink als Locobur-
gemeester iedere werkdag, behalve zaterdags, van
des voormiddags 11 tot 12 uur ten gemeentehuize
voor het publiek te spreken zijn.

Tot zaterdagmiddag 5 uur
COCKTAILPRIKKERS
doosje 12 stuks van 1,95 voor 1,65

BROODMANDJES (RIET)
slechts 1,38

ïoerselman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

keukenkasten
65 cm breed hoog 60 cm v.a. ƒ 44,— v. ƒ 37,—
80 cm breed hoog 60 cm v. ƒ 49,— v. ƒ 40,—

100 cm breed hoog 60 cm v. ƒ 59,— v. ƒ 49,—

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

GEVRAAGD:

serieuze varkens- en
kuikenmesters
Inlichtingen voor financiering en
nieuwbouw bij

HENDRIX VERKOPER

Fa Uenk-Bongers
Zutphenseweg C 60 - Vorden - Tel. 05752-1327

DEZE WEEK

Speciale aanbieding
damesblouses
lange mouwen, 2 stuks voor

f7,50
Jongens- en meisjestruien 15% kort.

Ijüimi&w^

Zegelkorting
l pot aardbeienjam van 124 et voor lui) et - H » 1 ;„
1 blik Spar groenti'sorp van 108 et voor 8J) et — 10%
2 paar Lady nylons vu n 390 et voor 298 et — 10%
150 gram gekookte ontbijtspek ... van 104 et voor 89 et — 10%
150 gram leverkaas van 74 et voor 68 et — 10%

l pak Spar thee 8(5 et — 17 et zegelkorting
l pak Spar theezakjes 95 et — 19 et xegelkorting
l pak Spar vermieelli 46 et — 9 et zegelkorting
l pak Spar eustard 69 et — 14 et /.egelkorting
l fles Spar-TIp 61 et — 12 et y.egclkorting

250 gram Margrietsprits nu voor 55 et
l pak iï 500 gram cacao slechts 179 et

GRATIS BIERGLAS bij l flessen Spar beugelbier ! !

DONDERDAG:
VRIJDAG EN ZATERDAG:

500 gram druiven 59 et
500 gram tomaten 35 et

REMMERS
Supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

N ie uw stad 58

REGENPAKKEN EN -BROEKEN
ANORAKS, ZEILJEKKEKS
PONCHO'S,

ook in de nieuwe modekleuren van
plastic op katoen, gelaste naden,
water- en winddicht, ijzersterk

MART 'ENS
Wapen- en sporthandel - Zutphenseweg 15 a
Vorden

Reklamedagen !
MAANDAG LBVBT 500 GRAM

DINSDAG U 6 11 3 KI 500 GRAM

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

Speklappen «« .«KAM
U 6 11(1 K t 500 GRAM

150
198
135
198

Verse worst 5»» GRAM 225
Hauikaas «»> <»'••»«
Boterhamworst ..» ..,..«, 90

EXTRA REKLAME

vrijdag en zaterdag bij aankoop van f 5,OO
vleeswaren, 500 gram varkensvlees f 2,48
of 500 gram schouderkarbonade f2,10!

Zie aanbiedingen in de winkel

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Van zakenman
tot eerbaar burger

drukken!

drukwerk heeft iedereen nodig!
De zakenman de strakke lijnen van
een rekening; de burger de sierlijke
vormen van z'n privé drukwerk.

Daarom bestelt u uw drukwerk
voor handel en privé bij de
drukker in Vorden!

reevers

Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404
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Sportvereniging „Ratti" gaat clubblad uitgeven
Ledental sterk gestegen - P. B. H. Schoenaker erelid

De sportvereniging „Ratti" te Kranenburg-Vorden zal binnenkort een nieuw clubblad
gaan uitgeven voor haar leden, steunende leden en donateurs. Het eerste nummer is al
bijna gereed. Het is de bedoeling dat dit verenigingsblaadje eerst eens per 2 maanden
zal verschijnen, maar het streven van het bestuur is om dit elke week te doen.
Deze verheugende mededeling werd gedaan op de jaarlijkse ledenvergadering van;
„Ratti", welke maandagavond in zaal Schoenaker werd gehouden.
Voorzitter, de heer J. Lucassen, kon overigens in zyn openingswoord meer positieve
geluiden laten horen o.m. de grote ledenaanwas der laatste tijd; bij de senioren steeg
dit met plm. 20 en bij de junioren en pupillen met 30. De voorzitter memoreerde het
verlies van de beide leden Jan Berendsen en Gerard Woltering, die door een noodlottig
ongeval om het leven kwamen en bij de vereniging steeds als twee fijne, eerlijke, spor-
tieve leden in herinnering zullen blijven.

Spreker wees er op dat de gunstige resultaten van thans
er meer dan ooit op wijzen dat Ratti in de dorpsgemeen-
schap meer gaat betekenen. Hij hoopte dat deze bloei-
periode zou doorzetten en men de jeugd in de toekomst
een groot stuk levensvreugde zou mogen meegeven.
Hij besprak ook globaal het financiële resultaat en kon-
kludeerde dat de grote uitgaven die men had gehad
voor de verbetering van veld en kleedgelegenheid, kon-
den worden gekompenseerd door een flinke bijdrage van
de gemeente, een meeropbrengst van de toto, kontribu-
ties en donatiegelden.
Na de prestaies van de elftallen in het afgelopen sei-
zoen te hebben besproken, bracht de voorzitter hartelijk
dank aan de leider van de jeugdkommissie broeder Ca-
nutus Schilder, die met zijn jeugdkommissie enorm
veel werk had verzet. De junioren zullen thans weer met
een team aan de bondskompetitie deelnemen.
Over de training was spreker niet zo erg tevreden, hier
kan nog veel aan verbeterd worden. Hij wees o.m. op
een betere kameraadschapszin en een veelvuldiger be-
zoek van de trainingsavonden.
Na de notulen van sekretaris, de heer W. Veenhuis, volg-
de diens keurige jaarverslag, waaruit we vermelden dat
het verenigingsjaar 1966-1967 voor Ratti een behoorlijk
goed jaar was. Verschillende werkzaamheden werden
door de leden verricht, hoewel vaak dezelfde personen.
De opkomst op de trainingsavonden in het gymnastiek-
lokaal te Vorden door de senioren had beter kunnen
zijn. De heer B. Wentink, die deze avonden de leiding
had, werd hartelijk dank gebracht.
Het ledental dat op l augustus 1966 69 bedroeg, was op
l augustus 1967 gestegen tot 82. Het aantal junioren is
thans 14 en het aantal pupillen werd van O op 44 ge-
bracht.
Het samenstellen der elftallen geschiedde door het da-
gelijks bestuur in samenwerking met de aanvoerders
van de betreffende elftallen. De thee werd keurig ver-
zorgd door de heer H. Heuvelink, het terrein eerst door
M. van Eykeren en momenteel door de heren Garritsen.
Het eerste elftal kwam uit in de derde klas GVB en
eindigde op de tweede plaats met 30 punten uit 20 wed-
strijden; het tweede elftal behaalde in de 4e klas een
eervolle zesde plaats met 16 punten uit 19 wedstrijden,
terwijl Ratti III in de 4e klas als laatste eindigde met
3 winstpunten uit 20 ontmoetingen. Ondanks de neder-
lagen bleef dit elftal steeds met nieuwe en frisse moed
op het veld verschijnen.
In de loop van het jaar werd een nieuwe jeugdkommis-
sie in het leven geroepen, die zeer verdienstelijk werk
deed. Als jeugdleider fungeerde de eerw. broeder Canu-
tus Schilder met assistentie van de heren B. Overbeek,
J. Vreeman, H. Baakman en B. Hoebink. Aan hen werd
speciale dank gebracht voor de vele vrije tijd die zij
hiervoor opofferden. De pupillen die met enkele buurt-
verenigingen t.w. Lochem, SVBV Barchem, Witkampers
en Klein Dochteren een onderlinge kompetitie speelden,
eindigden hierin op een eervolle tweede plaats.
De sporttoto was voor de vereniging een groot sukses.
Dit seizoen werden er 220 kolommen meer ingevuld dan
het vorige seizoen, een sukses wat voornamelijk te dan-
ken was aan de heer B. Lichtenberg en zijn staf van
poolophalers. De sekretaris besloot zijn jaaroverzicht
met een opwekking tot allen zich voor de volle honderd
procent in te zetten, niet alleen zondags op het veld,
maar ook t.a.v. de verschillende werkzaamheden de
vereniging betref f enden.
Het financiële overzicht van penningmeester, de heer
H. Rutgers, was eveneens optimistisch; men sloot de
boeken af met een batig saldo. Na een dankwoord voor
de verslagen van sekretaris en penningmeester, werd
een kaskontrolekommissie benoemd t.w. de heren H.
Kosse, T. Roelvink en A. Geurts. In deze kommissie is
elk jaar een lid aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelde voor om het aantal bestuursleden van
10 op 7 terug te brengen o.m. om een oneven aantal te

krijgen en de vaak remmende invloed van een groot be-
stuur te beperken. Een aantal van 7 achtte men ruim
voldoende. De beide bestuursleden de heren P. B. H.
Schoenaker en J. Sessink hadden desgevraagd hun ze-
tel beschikbaar gesteld en waren niet meer herkiesbaar.
Aftredend en wel herkiesbaar waren de heren H. Rut-
gers, eerste penningmeester; T. Lichtenberg, tweede se-
kretaris en B. Hoebink, kommissaris. Om het aantal op
7 te krijgen zou een van deze drie moeten afvallen. Na
enige reakties uit de vergadering werd besloten toch
een bestuur van 8 personen te handhaven, waarna bo-
vengenoemde drie leden bij akklamatie werden herko-
zen. De voorzitter richtte waarderende afscheidswoorden
tot de scheidende bestuursleden J. Sessink, die bijna van-
af de oprichting lid was en veel voor de vereniging
deed, en de heer P. B. H. Schoenaker, die als outsider
van Ratti bijna elk lid had gekend en wiens weloverwo-
gen adviezen door het huidige en vroegere besturen,
zeer op prijs werden (gesteld. De ups en downs van de
vereniging had hij alle meegemaakt en vaak had de
heer Schoenaker door te schipperen, het Ratti-bootje
deinende weten te houden. Als dank voor het vele werk
werd hem een boekenbon door de voorzitter aangeboden,
waarna de heer Schoenaker onder luide bijval tot ere-
lid van Ratti werd benoemd. De heer Schoenaker dankte
ontroerd voor deze sympathiebetuigingen en memoreer-
de de goede samenwerking met bestuursleden, oud-be-
stuursleden e.a. „De familie Schoenaker zal Ratti steeds
een warm hart blijven toedragen", aldus besloot hij.
Punt 7 van de agenda, mededelingen, dat na de pauze
werd bhandeld, liep nogal uit en werd hier ruim een
uur over gesproken.
T.a.v. de opstelling der elftallen kwam het bestuur met
het voorstel hiervoor de heer Sessink te benoemen, die
zich hiertoe bereid had verklaard. Uit de vergadering
gingen echter stemmen op een uit 3 leden bestaande
elftalkommissie te vormen. De heren H. Hartman; H.
Sessink en H. Rutgers werden hierna benoemd, die
thans met de drie aanvoerders der seniorenteams de
opstellingen zullen verzorgen.
De jeugdleider, broeder Canutus, sprak hierna nog een
hartig woordje o.m. over het trainingsbezoek, dat veel
beter kan worden en de tejjjngeest.
De voorzitter deelde mede^B dit seizoen de verlichting
van het veld nog niet kan worden gerealiseerd, maar
hopenlijk in het volgend seizoen 1968-1969.
Het was een bijzonder verrassende mededeling, die de
heer J. Simmelink hierna namens het bestuur deed, nl.
dat men binnenkort zal staten met de uitgave van een
clubblad, eerst een per 2^Paanden, maar nadien ho-
penlijk eens per week. Het eerste nummer zal weldra
bij de leden en donateurs in de bus liggen; het is ge-
stencild, maar draagt nog geen naam. Degene, die naar
het oordeel der jury de beste naam voor het clubblad
heeft, zal een premie ontvangen. Bij het eerste exem-
plaar zal een aparte folder zitten voor de donateurs-
en ledenwervingsaktie en totoleden. In het cluborgaan
zullen o.m. de verslagen van gespeelde wedstrijden, op-
stellingen, voorwoord etc. worden opgenomen. Er werd
een beroep gedaan op de leden en speciaal de aanvoer-
ders der elftallen om hun medewerking te geven. De
copy kan worden ingeleverd bij de heer J. Simmelink,
Storm van 's Gravezandestraat 11,. Vorden.
De voorzitter bracht in zijn slotwoord dank aan de me-
debestuursleden voor hun opoffering en vrije tijd die ze
voor de vereniging beschikbaar stelden, aan de jeugd-
kommissie en broeder Canutus, aan de leiders der elf-
tallen, de trainers, de totokommissie en ophalers, de ter.
rein verzorgers e.a. Veel waardering had hij voor het
werk dat door de jeugdleider met zijn jongens was
verricht t.b.v. het veld en de kleedlokalen.
Tijdens de rondvraag werd in principe besloten om in
de rustperiode van 15 december tot 15 januari a.s. een
dansavond te organiseren, terwijl ook het houden van
ontspanningsavonden waarschijnlijk weer op het pro-
gramma zullen staan.

Uw adres voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

VOLKSFEEST LINDE OP 29 EN 30 SEPTEMBER

Het aloude volksfeest in het Linde dat verleden jaar op
grootse wijze haar eeuwfeest vierde, staat weer voor de
deur. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september a.s. zullen
de buurtbewoners de bloemetjes weer eens buiten zetten
en in grote eensgezindheid hun volksfeest vieren.
Ter voorbereiding van de a.s. festiviteiten werd in café
Van Asselt een vergadering gehouden van de feestkom-
missie, die bijna voltallig (23 pers.) aanwezig was.
Voorzitter, de heer H. Havekes, heette hen hartelijk
welkom, evenals de kinderkommissie en hoopte van al-
len weer de volle medewerking te verkrijgen voor het
a.s. feest. Hij deed hierna mededelingen aangaande het
feest.
Op vrijdagaovnd 7.30 uur zal in de grote feesttent een
blijspel worden opgevoerd in dialekt door de Drentse
Vereniging uit Zutphen. Het is een stuk in drie bedrijven,
met als titel „Deining om de Bentweide" en werd ge-
schreven door B. Veenstra.
Zaterdagmorgen 30 september zal men beginnen met
het vogel- en schijfschieten in de weide van de heer
Groot Jebbink, waar de schutterskoning 1966, de heer
A. Wiggers, het eerste schot mag lossen,
's Middags om l uur vindt de opening plaats door de
voorzitter, waarna de heer F. Lichtenberg het meer dan
100 jaar oude vaandel gaat zwaaien, vlak bij de histo-
rische Lindese molen. Hierna worden er op het feest-
terrein de diverse volksspelen gehouden als dogcarrij-
den voor dames, ringsteken per rijwiel, briefposten voor

dames en heren, korfballen, doeltrappen voor dames,
schijfschieten, ballonschieten etc. Voor de jeugd zijn er
weer de aparte kinderspelen waarvoor de kinderkom-
missie zal zorgen.
Burgemeester Van Arkel zal na afloop de prijzen uit-
reiken, 's Avonds is er volop gelegenheid tot dansen ter-
wijl er ook andere attrakties zijn als draaimolen, schiet.
tent etc.
Besloten werd hierna om het uit 5 personen bestaande
bestuur met twee leden aan te vullen, waartoe gekozen
werden de heren H. Berenpas en G. Ruiterkamp zodat
het bestuur behalve bovengenoemde heren, thans bestaat
uit de heren H. Havekes, voorzitter; J. Lenselink, se-
kretaris; H. Gosselink penningmeester; K. Hietbrink,
tweede voorzitter; A. Norde, lid. Als lid der f eestkom-
missie bedankten de heren D. A. Lenselink en J. Was-
seveld, waarvoor in de plaats werden gekozen de heren
H. Lenselink en F. Helmink. Inplaats van de heer H. J.
Ruiterkamp werd in de kinderkommissie benoemd de
heer H. M. A. Helmink. Voorzitter Havekes dankte de
scheidende kommissieleden voor het vele vruchtbare
werk wat zij in een reeks van jaren voor het volksfeest
hadden gedaan. Hij sprak in zijn slotwoord de hoop uit
dat men de intekenlijsten die binnenkort worden aange-
boden weer flink zal bedenken, zodat ook de financiële
zijde van het feest zal slagen.

FILMAVOND OP KOMST

Uitgaande van de Herv. Jeugdraad wordt er a.s. vrij-
dagavond in het Nutsgebouw een filmavond gehouden
voor alle verenigingen. Ook leden van Jong Gelre wor-
den verwacht.
Vertoond zullen worden „Braco de stroper" en „Tekens
van een gevecht". Dit beloven spannende films te wor-
den.

VORDENS MANNENKOOR GAF ZANGAVOND

Het Vordens Mannenkoor gaf voor de verpleegden van
het verpleeghuis „Nuova" aan de Zutphenseweg een
zangavond.
Een achttal liederen werden op verdienstelijke wijze ten
gehore gebracht waarvan de oudjes en het verplegend
personeel kennelijk hebben genoten.

\mm
VOETBAL
AALTEN I VORDEN I 3—1

De thuisclub heeft deze wedstrijd verdiend gewonnen,
want in de eerste helft was Aalten ongetwijfeld de be-
tere ploeg. De eerste aanvallen waren evenwel voor
Vorden. Rechtsbuiten Nieuwenhuis wist zich na vijf
minuten op links vrij te spelen, zijn goede voorzet werd
door Bijen tegen de paal geschoten.
Nadat de strijd het eerste kwartier gelijk op was ge-
gaan, wist Aalten hierna het initiatief te nemen. Spe-
ciaal linkshalf Bennink steunde zijn ploeg enorm. Een
foutieve uittrap van doelman Bannink, die overigens
een prachtige wedstrijd keepte, kwam terecht bij rechts-
buiten Rietberg. Deze speler aarzelde geen moment en
van ca 40 meter knalde hij de bal in het door Bannink
verlaten Vordendoel l—0. De thuisclub speelde in deze
periode goed opbouwend voetbal waartegen Vorden geen
verweer had.
Tien minuten voor de rust ondernam de thuisclub op
links een aanval, de bal kwam terecht bij linksbinnen
Wisselink, die van dichtbij onhoudbaar raak schoot 2—0.
Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft kwamen de Vordenaren heel wat
beter voor de dag. De huisclub had geluk toen een
hard schot van Bijen door linksback Klein Hesselink
uit het doel werd getrapt, terwijl een goed schot van
Jurriens rakelings over de lat scheerde.
Hierna zakte het tempo aan beide kanten en ontstond
er een gelijkopgaande strijd. Vijf minuten voor tijd volg-
de er op links een kombinatie tussen Nieuwenhuis en
Bijen; de bal kwam bij de mee naar voren getrokken
Buunk terecht die scoorde 2—1. De bezoekers probeer-
den in de resterende minuten nog een gelijkspel uit het
vuur te slepen. Dit lukte echter niet. Zelfs werd het in
de laatste minuut nog 3—1 toen Ter Haar (vorig sei-
zoen bij Winterswijk) een fout in de Vordense defensie
goed afstrafte.

VORDEN II — SP. LOCHEM III 4—1

In een niet al te best gespeelde wedstrijd heeft Vorden
II op verdiende wijze met 4—l van het vorig seizoen
gepromoveerde Sp. Lochem III gewonnen.
Hoewel de thuisclub gedurende de gehele wedstrijd een
veldmeerderheid aan de dag legde, werd er bij vlagen
te nonchalant gespeeld.
De bezoekers hanteerden voor de rust met sukses de
buitenspelval. Nadat de Lochemse keeper goede scho-
ten van Hengeveld en Eggink had gestopt, viel na ca
tien minuten het eerste doelpunt. Uit een cornerbal van
Dostal ontstond er een scrimmage voor het Lochem-
doel, waaruit Evert Klein Zessink met een hard schot
wist te scoren l—0.
De tegenaanvallen van Lochem waren niet van gevaar
ontbloot. De Vordense ^fcerhoede wist echter steeds
op het juiste moment ̂ rte grijpen. Een kombinatie
op rechts werd door de Vordense rechtsbuiten Henge-
veld besloten met een hard schot tegen de paal.

In de tweede helft drongen de geelzwarten sterk aan en
het was duidelijk dat doelpunten niet uit konden blijven.
Na ca 12 minuten werd het 2-—O toen Henny Dostal
een hoekschop ineens inschoot. De thuisclub bleef ster-
ker en na 20 minuten werd het 3—O toen Velhorst na
een pass van Hengeveld de uitgelopen Lochemse keeper
geen kans gaf. Even later verzuimde de Vordense ach-
terhoede in te grijpen bij een aanval op links waaruit
de rechtsbinnen met een goed schot wist te scoren 3—1.
Vlak voor tijd werd het 4—l toen Eef Eggink zijn club-
genoot Jos Dostal op maat bediende.

AZC V VORDEN III 0—7

Voor de rust leek het er niet op dat de Vordenaren in
deze wedstrijd een zo'n grote overwinning zouden be-
halen. Hoewel de geelzwarten wel een veldoverwicht
hadden, duurde het toch nog ruim een half uur alvo-
rens het eerste doelpunt genoteerd kon worden. Het was
linksbinnen Freek Klein Brinke die met een hard schot
de roos trof. Het was aan de AZC-doelman te danken
dat er voor de rust niet meer gescoord werd.
In de tweede helft vielen de doelpunten bij de regelmaat
van de klok. Eerst was het Klein Brinke die de stand
op O—2 bracht, waarna Gerard Jansen de derde treffer
op zijn naam bracht. De Vordense achterhoede kreeg
het niet moeilijk. Linksbuiten Smit en midvoor Jansen
wisten hierna elk nog tweemaal het net te vinden,
waardoor de eindstand O—7 werd bereikt.

VORDEN IV — HERCULES III 5—0

Voor de rust was het over het algemeen een rommelige
wedstrijd waarbij de thuisclub slordig met de geboden
kansen omsprong. Wel waren de geelzwarten sterk in
de meerderheid. Bij de rust was het l—O
In de tweede helft werd er bij Vorden beter gespeeld en
wisten de spelers elkaar dikwijls goed te vinden. Na
een .kwartier werd het 2—O door een doelpunt van Bu-
nanzki. Een afstandsschot van Hoevers verdween hier-
na tot ieders verrassing juist onder de lat 3—0. Op
prachtige wijze wist Bunanzki de stand hierna tot 4—O
op te voeren, waarna Hulshof de eindstand tenslotte
op 5—O bepaalde.

DREMPT VOORUIT — VORDEN VI 1—5

Vorden VI bestaande uit de oudere spelers van de ver-
eniging, heeft de eerste kompetitiewedstrijd besloten
met een ruime l—5 zege op Drempt Vooruit II.
Linksbuiten Van de Vlekkert wist met een afstands-
schot de stand op O—l te brengen, waarna midvoor
Buunk de ruststand met een kopbal op O—2 bepaalde.
In de tweede helft moest doelman Hilverink het hoofd
buigen voor een vleugelschot l—2. De bezoekers namen
hierna het initiatief over. Teerink bracht de stand op
l—3, waarna Buunk en Korenblik de eindstand op l—5
brachten.

Speel sportief!

RATTI I — REUNI IV 2—4

Het bezoekende Reuni IV uit Borculo bezorgde Ratti op
eigen terrein een 2—4 nederlaag, waardoor de eerste
kompetitiewedstrijd voor de Kranenburgers niet zo hoop-
vol begonnen is. Overigens was deze uitslag zeer geflat-
teerd, daar Ratti een groot deel van de wedstrijd een
sterke veldmeerderheid had.
De ontmoeiBg begon tien minuten te laat, daar de arbi-
ter te laat arriveerde. De eerste aanval was voor Ratti,
dat ook hierna diverse scoringskansen kreeg; een pass
van rechtsbuiten Lichtenberg werd door de vrij voor
doel staande J. Schoenaker hoog over geknald. Ratti
bleef nu in de aanval maar het schot der voorhoede
was bar slecht.
Het sukses kwam na een kwartier aan de andere kant;
rechtsbinnen H. Kranenburg van Reuni kreeg de bal
bij de zestienmeterlijn te pakken, nadat deze via een
Ratti-been langs de ver uitgelopen doelman Huitink was
beland. De Reuni-speler kon hierdoor gemakkelijk sco-
ren 0—1, in het lege doel. Nauwelijks een minuut later
was het al O—2 toen dezelfde Reuni-speler opnieuw met
een handige schijnbeweging de weer ver uitgelopen Rat-
ti-doelman passeerde. Ratti was nu duidelijk aangeslagen
en men probeerde met veel heen en weer getrap de nu
in de aanval zijnde Borculose ploeg het hoofd te bie-
den. In de twintigste minuut kregen de bezoekers een
vrije trap te nemen wegens free-cick, welke door de
stoere Reuni-back Bijenhof zuiver achter de Ratti-doel-
man werd geplaatst O—3. Bijna was het hierna O—4 ge-
worden door een hoge bal van rechts, die via de paal
vlak voor het lege Ratti-doel stuitte, waar echter Geurts
nog net het gevaar kon keren. De Kranenburgers her-
stelden zich hierna; in de voorhoede wisselden de spe-
lers enkele malen. Het werd nog voor de rust 0—4 toen
de dekking van de Borculose linksbuiten werd verwaar-
loosd, waardoor deze de kans kreeg om het vierde Reu-
ni-doelpunt in de doelmand te plaatsen.
In de tweede helft begon Ratti met een fel offensief,
maar er werd aanvankelijk slecht geschoten in de voor-
hoede; Baakman knalde een keer hoog over en ook bal-
len van de rechtervleugel hadden beter lot verdiend.
Na tien minuten kon J. Schoenaker die snel naar rechts
was (gesprint, met een vliegend schot rechts in de hoek
eindelijk de achterstand reduceren l—4. Het Reuni-doel
werd nu zwaar belaagd maar nu waren het de zeer be-
heerst spelende Bijenhof en de uitstekende Reuni-doel-
man die aan de Ratti-aanvallen het hoofd boden. Bij
Ratti werd hierna F. Baakman op de linkervleugel we-
gens een blessure door B. Horstink vervangen. Er kwa-
men nog diverse unieke scoringskansen voor de Ratti-
voorwaartsen maar men had ook veel pech. Uit een
hoekschop van de linkervleugel scoorde J. Vreeman ten-
slotte de stand op 2—4. De tijd was te kort voor de
thuisclub om de achterstand volledig weg te werken.
Met een felle Ratti-aanval waaruit een venijnig schot
van J. Schoenaker in het zijnet, werd deze voor Ratti
teleurstellende ontmoeting door de goed leidende arbiter
R. Notten afgefloten, met als eindstand 2—4.

RATTI II — VORDEN V 2—1

De Ratti-reserves hebben de nieuwe bondskompetitie
goed ingezet door op eigen terrein het bezoekende Vor-
den V met 2—l te verslaan.
Het was een goedgespeelde wedstrijd, waarbij in het
eerste kwartier de partijen weinig krachtsverschil ken-
den. Geleidelijk legde Ratti het accent meer op de aan-
val en dit resulteerde na een kwartier in een uitstekend
doelpunt van rechtsbinnen C. Koers, die de bal, nadat
de Vordense doelman de eerste aanval had afgeslagen,
voor de tweede maal zuiver in de linkerbendenhoek
plaatste l—0. Ratti domineerde hierna en doelman Roel-
vink van Ratti behoefde slechts enkele malen in te grij-
pen. In de 25e minuut lanceerde Ratti weer een felle
aanval, maar schoten van Koers en Borgonjen hadden
geen sukses. Het werd voor de rust toch nog 2—O,
toen bij een schermutseling voor het Vordense doel,
rechtsbuiten H. Zieverink laag en hard in de linkerhoek
scoorde. Even leek het er op of Vorden zou een tegen-
punt krijgen, maar dankzij het goede verdedigen van
rechtsback Bleumink, was het gevaar spoedig geweken.
Na de rust was Ratti veel sterker, maar het offensief,
dat direkt werd ingezet, had geen resultaat. Er werd
slecht en onzuiver geschoten, waardoor de Vordense
verdediging, die versterking kreeg van de teruggetrok-
ken half spelers, praktisch alle aanvallen kon onderschep-
pen. Na een kwartier kon rechtsbinnen Wolsink een
doorbraak forceren en passeerde de Ratti-keeper voor
de eerste maal 2—1. Er werd aan weerszijden nog wel
vinnig gestreden, maar in deze stand kwam geen ver-
andering meer.

KEYENBURGSE BOYS IV — RATTI III 6—O

Ratti III verloor de eerste kompetitiewedstrijd met klin-
kende cijfers 6—O van Keyenburgse Boys IV.
In de eerste helft was het een gelijkopgaande strijd,
waarbij de achterhoedes het sterkste deel bleken. Na
een half uur moest de Ratti-verdediging een veer laten
en konden de Boys van een misverstand gebruik maken
om op fraaie wijze hun eerste doelpunt te scoren l—0.
Na de thee waren de Boys beduidend sterker en dit re-
sulteerde al dadelijk in enkele mooie doelpunten. Toen
de stand 4—O was geworden, vond Ratti het welletjes
en trok met man en macht naar voren. Bij een van de-
ze aanvallen werkte een der Boysspelers de bal met
zijn handen uit het doel, waarna de strafschop van H.
Kasteel ook niets opleverde, daar de doelverdediger door
een snelle uival redding bracht.
De Ratti-doelman B. Hoebink werd in de laatste fase
nog tweemaal gepasseerd, waardoor de gastheren deze
wedstrijd met een verdiende 6—O overwinning afslo-
ten.

PUPILLEN VAN VORDEN BEGONNEN GOED

Voor de eerste keer sinds haar bestaan is de voetbal-
vereniging „Vorden" een pupillenelftal rijk.
Deze jongens, variërend van 8-12 jaar, zullen met Steen-
deren, Pax, Baakse Boys, Keyenburgse Boys een kom-
petitie spelen. De oudste jongens spelen in de pupillen
A, terwijl de jongste spelers zijn ondergebracht in de
B-afdeling. Hierin komen uit Vorden B; Pax B; Steen-
deren B en Keyenburgse Boys B.
Zaterdag hebben de pupillen A van Vorden de eerste
kompetitiewedstrijd in Hengelo gespeeld tegen Pax.
Hoewel de verwachtingen van de leiders niet hoog wa-
ren gespannen bleek het spel van de voetballertjes in
spe toch hartverwarmend te zijn. De duur van de wed-
strijd bedroeg 2 x 20 minuten. De jongens van Pax
hadden helaas voor hen niet veel in te brengen en ston-
den bij de rust met 3—O achter.
Na de limonade wisten beide ploegen elk nog éénmaal
te scoren zodat het einde aanbrak met een 4—l zege
voor Vorden. Uit het vertoonde spel heeft men de kon-
klusie kunnen trekken dat het de v.v. „Vorden" in de
toekomst niet aan talent zal ontbreken.
Zaterdagmorgen om half elf spelen de pupillen van
Vorden op het gemeentelijk sportpark tegen Keyenburg-
se Boys, terwijl Vorden B in Hengelo tegen Pax B speelt.



GESLAAGDE ORIËNTERINGS-AVONDWANDELING
OP HET MEDLER

Zaterdagavond werd, voorafgaande aan de traditionele
Oranjefeesten op de Medlertol, de bekende oriënterings-
avondwandeling gehouden. Het was hiervoor een ideale
avond (doordat de maan niet scheen werd het werke-
lijk zoeken om de weg te vinden). Het aantal deelne-
mers (sters) was wat minder dan verleden jaar, wat
waarschijnlijk zijn oorzaak vond in het feit dat zowel
in Zutphen als Ruurlo de bekende septemb erf eesten wer-
den gehouden.
Er verschenen nu 48 personen aan de start bij café
Eykelkamp, waar de eerste groep tegen kwart over
acht met een routekaart de bossen werd ingesuurd. Elke
twee minuten startte een nieuwe groep.
De wandeling ging door de prachtige bosrijke omgeving
van het landgoed 't Onstein, waarvan de eigenaar be-
reidwillig zijn toestemming verleende. Via de Kranen-
burg ging het weer terug langs allerlei bospaden en
paadjes naar de finish bij café Eykelkamp. Het gehele
parcours was 6500 meter lang en moest met een ge-
middelde snelheid van 4 km per uur worden gelopen.
Er waren onderweg liefst zes kontroles met diverse val-
strikken. Ook werden onderweg diverse verrassingen
uitgereikt. De deelnemende groepen kwamen niet al-
leen uit Vorden en omgeving, maar o.m. uit Doetin-
chem, Amsterdam. Evenals verleden jaar was het de
groep Schreuder uit Amsterdam, die de omgeving van
't Medler uitstekend kende en met slechts tien straf-
punten als hoofdprijswinnaar uit de bus kwam (6 pers.).
2. groep D. Nijenhuis 2 pers. 18 strapnt.; 3. groep Eric
Eykelkamp 2 pers. 32 strafpnt.; 4. groep Groot Nue-
lend 3 pers. 38 strafpnt. De poedelprijs was voor de
groep J. Kamperman 4 pers. die 118 strafpunten verza-
melden.
De voorzitter van het Medlerfeest, de heer Van Bruggen,
reikte na afloop met een toepasselijk woord de prijzen
aan de winnaars uit, nadat vooraf de gelopen route was
besproken. Hij dankte ook de eigenaren van de land-
goederen, die elk jaar hun bereidwillige medewerking
geven. Hij sprak tenslotte de hoop uit dat allen weer
present zouden zijn op het a.s. Oranjefeest op de Med-
lertol op vrijdag 15 en zaterdag 16 september a.s.

BLOEDAFNAME

Naar ons werd medegedeeld zal er op maandagavond
25 september in de Bijz. Lagere Landbouwschool aan de
Hengeloseweg de bloedafname-avond van het Roode
Kruis plaats vinden.

ZATERDAG WORDT ZWEMBAD GESLOTEN

Degene die er nog behoefte aan heeft een frisse duik
te nemen kan nog t.m. a,s. zaterdag 16 september in
de bad- en zweminrichting „In de Dennen" terecht,
want deze middag wordt het zwembad officieel geslo-
ten.
Waarschijnlijk zullen dan een rekordaantal bezoekers
deze zomer de poorten van het zwembad hebben ge-
passeerd.

JONG GELRE WAS IN ABCOUDE

Aan het begin van de zomer heeft Jong Gelre afd.
Vorden bezoek gehad van de PJGU afdeling Abcoude.
De jongelui zijn toen enkele dagen in Vorden te gast
geweest.
Dit weekend hebben de Vordenaren een tegenbezoek
gebracht aan Abcoude. Vrijdagavond om zeven uur ver-
trok het gezelschap waarna men tegen half negen na
een voorspoedige reis in Abcoude (onder de rook van
Amsterdam) arriveerde.
Het bestuur van de PJGU afd. Abcoude heette haar
gasten hartelijk welkom. Hierna werden de jongelui bij
verschillende leden ondergebracht.
Zaterdags heeft men zich in hoofdzaak bezig gehouden
met het maken van roeitochten over de plassen, waar-
bij men zich kostelijk amuseerde. Voor de zaterdagavond
was er een dansavond op touw gezet, die zeer in de
smaak viel. De zondagmorgen werd doorgebracht met
het gezellig drinken van een kopje koffie.
's Middags stond er een rondrit per auto door Amster-
dam en omgeving op het programma. Er werd een
bezoek gebracht aan het slot Loevestein. Hier werden
de jongelui rondgeleid.
Zondagavond om kwart over tien was het afscheid
nemen geblazen, waarna de jongelui snachts om half
een weer behouden in Vorden terugkeerden.

EHBO-BESTUUR IN VORDEN TELEURGESTELD

Naar wij van het bestuur van de EHBO afd. Vorden
vernemen begint het er naar uit te zien dat dat er dit
jaar in Vorden geen nieuwe EHBO-cursus zal komen,
wegens te geringe belangstelling.
Het bestuur betreurt dit ten zeerste, daar zij hoopte dat
de talrijke verenigingen, die de laatste tijd steeds meer
en meer een beroep doen op de EHBO nu eens de ge-
legenheid te baat zouden nemen een eigen groep EHBO-
ers op te laten leiden.
Het moet toch niet als vanzelfsprekend worden aange-
nomen dat de kleine vaste kernploeg van de afd. Vor-
den maar steeds -bereidwillig moet worden gevonden
veel vrije tijd op te offeren voor evenementen van ver-
enigingen etc.
Er zijn in Vorden diverse grote sportverenigingen waar-
in stellig een aantal leden te vinden moet zijn die de
wilskracht kunnen en willen opbrengen om een jaar
lang trouw een EHBO-cursus te volgen om daarna als
gediplomeerd EHBO-er hun vereniging te dienen. Die
kans wordt nu geboden. Moge er alsnog gebruik van
gemaakt worden. De sekretaresse, mevr. Te Slaa-v. d.
Kooi, Schoolstraat 11, tel. 1297 zal gaarne alle inlich-
tingen verstrekken evenals de andere bestuursleden.

Vorden I heeft a.s. zondag een rustdag. Vorden II gaat
op bezoek bij Rietmolen II, evenenals Vorden nog onge-
slagen. Vorden III speelt thuis tegen De Hoven V. Het
vierde elftal krijgt bezoek van Baakse Boys III. Vor-
den VI gaat op bezoek bij Steenderen III.

Bij de junioren wordt gespeeld: Baakse Boys Al—Vor-
den A2; Ratti BI—Vorden B2; Be Quick Cl—Vorden
Cl.

Café - Restaurant

't Wapen van Vorden
(F. P. SMIT)

SLIJTERIJ NORMAAL GEOPEND

VAN 17 T.M. 24 SEPTEMBER

WEGENS VAKANTIE

Bloemententoonstelling

„42 jaar Nutsfloralia'
op vrijdag 22 en zaterdag 23 september 1967 in hot
Nutsgebouw te Vorden.

Wedstrijden
1 Wedstrijd stekplanten schoolkinderen. Wie beide

planten inlevert, krijgt een aardige verrassing.
2 Wedstrijd stekplanten groten.
3 Wedstrijd ei gengek weekte a) planten; b) bloemen;

c) vruchten.
4 Wedstrijd voor cursisten a) kleine vazen; b) grote

vazen; c) bakjes; d) schalen; e) fantasiestukjes
groot; f) fantasiestukjes klein.

5 Wedstrijd voor groteren (vanaf 15 jaar) a) kleine
vazen; b) grote vazen; c) bakjes; d) schalen; e)
fantasiestukjes klein; f) fantasiestukjes groot; g)
corsages.

6 Inzending vaklieden en leerling vaklieden.
7 Wedstrijd boeketten van droogbloemen.
8 Veldbloemen voor groteren.
9 Veldbloemen voor kinderen.

10 Wedstrijd in het maken van voorwerpen als: ket-
tingen; broches; poppetjes; dieren van natuurpro-
dukten zoals eikels, bloempitten, meloenpitten, mais
enz. a) groten vanaf 14 jaar; b) kinderen.

11 Speciale wedstrijd in eigengekweekte dahlia's.
12 Wedstrijd in versierd klein speelgoed bv. autootjes;

kruiwagentjes; paardjes met karretjes; spoortrein;
poppenstoeltjes; poppenbedjes; poppenwagentjes
enz. Dus geen sprookjes in miniatuurvorm, geen
tuintjes, geen paddestoelen a) groten vanaf 14 jaar
b) kinderen.

13 Wedstrijdinzendingen van groepen voor scholen,
verenigingen enz.

Voor alle wedstrijden mooie prijzen. Inlevering stekplanten voor school-
kinderen donderdagochtend 21 september om 8.30 uur aan de scholen.

Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 21 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 vrijdagmorgen 22 september in de koffiekamer
van het Nutsgebouw, ingang Kerkstraat van 9.30 tot 12.30 uur. Vooral
niet later en donderdagavond van 7-9 uur hoofdingang Nutsgebouw.

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond om 7.30 uur, open tot 10
uur. Zaterdag 23 september geopend van 4 tot 10 uur. Prijsuitdeling om
9.30 uur. Entree 50 cent per persoon, kinderen tot 14 jaar vrij.

Verloting
Maandag 25 september om 7.30 uur in het Nutsgebouw.
(Zie berichtje in dit blad).

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje

JOHANNA HENDRIKA
(Anke)

R. Wesselink
J. Wesselink-

Bakkenveerd
Vorden, 11 september 1967
Hoogkamp C 3
Tijd.: Alg. Ziekenh. Zutphen

VEEGVASTE PASTA
per emmer 4 kg ƒ 2,95
Doe-het-zelf-centrum
Harmsen, Schoolstraat 6

Te koop: Karmannghia.
Wilhelminalaan 22, telefoon
1780 na 5.30 uur

Te koop: Eetaardappelen
voor winteropslag.
B. F. Bennink, Wildenborch
D 81

Te koop: Een Salamander-
kachel i.z.g.st. J. Kettelerij
E 102, Medler Vorden

Te koop: 4 tomen mooie
biggen. G. J. Harmsen,
Esselenbroek Hengelo G.

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VOOR ZELF DIEPVRIEZEN

UW

spaar-
varken

een Sigma fortest
diepvriezer!
UW VOORDEEL IS NU

ruim een jaar gratis vriezen!
Sigma diepvriezers zijn er al vanaf
110 liter inhoud.

Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folder.

Ook over andere merken kunnen we u veel ver-
tellen, zoals Esta, Linde, Marijnen, Kelvinator

G. Emsbroek & Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

Nutsgebouw Vorden
A.S. / ^^KD \(.

DANSEN
Aanvang 7 uur.

Orkest:
„THE COUCH"

Moet ^
schoorstren geveegd?

Even een berichtje
KREMERSKAMP 13 — WARNSVELD

Opgeven voor Vorden H. K. van Gelreweg 38

Lel op!
DE FOLDER DIE U DE

VOLGENDE WEEK VAN ONS

THUIS KRIJGT.

Een grote verrassing!

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

maak van uw huis een thuis.
laat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

EETKAMER
„WINDSOR"
Voor wonen in landelijke
stijl.
Gemaakt van onverwoest-
baar Slavonisch eiken.
Tafel met uittrekblad.

Prijs f145,-
Stoelen in stijl bekleed
met afwasbaar Skai.

Prijs f 98,-
BERGMEUBEL
3-Deurs, in zeer solide uit-
voering. Met 3 laden,
waarvan een met bestek-
indeling.

Prijs f755,-

no.37FEUILLETON

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

dansvloer zat en dacht over Peters woorden na. Als hij
uit je leven zou verdwijnen, zou je volkomen verloren
zijn. Het trof haar diep. Was het soms niet waar? Zou
ze niet verloren zijn als er geen Michael bestond ? Haar
eerste herinneringen waren aan Michael. De soort lief-
de die ze gemeend had voor Peter te voelen was als een
tornado die alles op zijn pad wegvaagde. Haar gevoe-
lens voor Michael waren totaal anders . . . Een gevoel
van warmte doorstroomde haar terwijl ze naar hem
keek. Dit . . . dit gevoel dat door de jaren was ge-
groeid, respekt, bewondering. Dit was liefde. Niemand
kon Michaels plaats innemen. Vreemd dat het Peter
moest zijn die haar liet zien dat ze verliefd was op
Michael.
Ze was bijna vergeten dat ze met Peter danste. Ze zag

Michael naar Sally's tafeltje gaan, zag Sally opstaan
en met hem naar de dansvloer gaan. Hij keek glim-
lachend op haar neer. Zo intens lief, Michaels glimlach.
Ergens deed het haar pijn. Als Michaels gevoelens ten
opzichte van haar toch maar dezelfde waren als de
hare. Waarom beschouwde hij haar altijd als het kleine
buurmeisje waar hij voor zorgen moest? Ik hou al m'n
hele leven lang van hem, dacht ze alleen wist ik het
niet. Daarom had ze anderen altijd met Michael verge-
leken, wilde ze altijd dat ze aan hem gelijk waren. Ze
wist nu dat haar gevoelens voor Michael altijd zo zou-
den blijven, of ze nu werden beantwoord of niet.
,Ik heb je al tweemaal iets gevraagd, Shirley.'
,Ja,' zei ze dromerig.
,Is er geen enkele kans meer?'
,Wat zei je, Peter?'
,Ik vroeg je of ik nog een kans had.'
,Nee, Peter. Het spijt me.'
Ze dansten zwijgend verder. Toen zei Shirley: ,Peter,
ik geloof dat Sally van je houdt. Waarom probeer je
daar niet achter te komen?'
,Sally wil zelfs niet met me dansen.'
,Vraag haar niet. Haal haar gewoon weg bij de man
waar ze nu mee danst.'
Later zag zij dat hij deed wat ze gezegd had. Sally

danste met Stephen toen Peter tussenbeide kwam; Shir-
ley was even bang dat Sally een scène zou maken door
te weigeren met Peter te dansen. Maar daarvoor was
Sally te welopgevoed. Ze dansten minutenlang zonder
een woord te zeggen. Toen moest Shirley glimlachen
want het paar verdween naar het maanverlichte terras.
Toen ze even later met Michael danste, vroeg hij ver-
baasd: ,Wat is er aan de hand, Shirley? Je beeft.'
Ze schudde haar hoofd, want ze was bang dat haar stem
haar zou verraden. Ze had niet gedacht dat het zo zou
zijn. Ze had al vele malen met Michael gedanst, maar
dit gevoel kende ze niet.
Michael dacht dat Peter de oorzaak was. Hij was er
zeker van dat dit de eerste keer was dat ze met Peter
had gedanst sinds hun verloving verbroken werd. ,Vind
je het zo erg?' vroeg hij zacht.
,Wat, Michael?'
,Peter. Kun je je re niet overheen zetten?'
,Daar ben ik helemaal overheen,' zei ze. ,Ik weet nu
heel zeker dat ik nooit echt van hem heb gehouden. Ik
was verblind door de aandacht die hij aan mij besteedde,
maar het was geen liefde.'
.Waarom ben je daar zo zeker van?'

(wordt vervolgd)


