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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Pon betaald / Port paye kantoor Vorden

IjKerkdiensteti

ZONDAG 20 SEPTEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen (Heilige Doop)
19.00 uur ds. Jurjens uit Deventer Interkerkelijke
Jeugddienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld

19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Her-
vormde kerk door ds. J. Jurjens uit Deventer

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Zuster v. d. Schoot vakantie t.m. 21 september
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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

Geboren: Saskia Maria Hyacinta, d. v. H. W.
Schepers en J. M. C. Haverkate; Robert Jan, z. v.
G. J. Oplaat en H. F. Donderwinkel; Jantine Hes-
ter, d. v. J. H. Wiltink en D. W. Ebbers; Geert
Herman, z. v. G. G. van Asselt en H. L. Heersink.
Ondertrouwd: A. Voortman en G. F. Barink.
Gehuwd: H. J. Schuerink en W. A. Booltink.
Overleden: Garrit Willem Bielderman, 2 jaar.

Sukses Vordense zuivelfabriek
Bij de ter gelegenheid van de algemene vergadering
van de Kon. Ned. Zuivelbond te Arnhem gehouden
landelijke kaaskeuring behaalde de Vordense coöp.
zuivelfabriek de hoogste onderscheiding met haar
inzending Goudse kaas, nl. een gouden medaille.

„De Snoekbaars"
De leden van de hengelaarsvereniging De Snoek-
baars hebben in de Baakse Beek de laatste viswed-
strijd van dit seizoen gehouden waaraan in totaal
door 19 personen werd deelgenomen, die 44 stuks
vis op het droge brachten met een totale lengte van
760 cm.
De uitslagen waren: 1. A. Jansen; 2. J. Koster; 3.
D. Wuestenenk; 4. W. Sessink; 5. J. Krimp; 6.
J. Sessink; 7. A. Vruggink; 8. G. Sleuring 9. G. J.
Golstein; 10. Th. Eykelkamp.

Schoolreis je
Ditmaal gingen de kinderen van de bijz. chr. school
aan Het Hoge en vele ouders onder leiding van de
feestkommissie met 8 bussen naar Harderwijk.
De rondvaart langs de nieuwe polder was voor
velen een belevenis. In het Dolfinarium genoot
groot en klein volop. Een van de kinderen mocht
plaatsnemen in een bootje dat werd getrokken door
een dolfijn. Later werd er naar hartelust gespeeld
in de grote speeltuin en aan het strand.
Het was een prachtige dag.

- en
1964

Tijdens de jaarvergadering van de Zwem- en po-
lovereniging Vorden, die onder voorzitterschap
stond van de heer J. Verstoep, maakte de sekre-
taris-penningmeester, de heer Beek, bekend dat de
vereniging thans 74 leden telt, tegen vorig jaar 64.
Mede doordat van de gemeente een subsidie werd
ontvangen, draaide de vereniging het afgelopen
jaar financieel goed.
De heer Verstoep, die allereerst de leden had be-
dankt voor het cadeau voor zijn 25-jarig huwe-
lijksfeest, ontvouwde hierna de plannen voor het
komende jaar. In november zal in de overdekte
zwembaden in Apeldoorn en Deventer weer een
begin worden gemaakt met de kompetitie. (Gedu-
rende de wintermaanden zal op zaterdagavond ge-
speeld word.) Doordat A. Wentink een ernstig
ongeval heeft gehad, zijn de heren van Vorden
deze winter zeer gehandikapt, aldus de heer Ver-
stoep die A. Wentink een spoedig herstel toe-
wenste.

Wat de winterkompetitie betreft, getracht zal wor-
den zoveel mogelijk wedstrijden op één avond te
krijgen, dus heren, dames en jeugd tegelijk, dit in
verband met het vervoer. Het dameszevental als-
mede de heren l en 2 zullen de komende kompeti-
tie in vrijwel dezelfde opsj^jng uitkomen. Momen-
teel telt de vereniging iWmeisjes juist te weinig
voor twee teams. Er zijn 13 jongens, zodat ook
hier met één jongenszevental zal worden uitgeko-
men. Wel had de heer Verstoep goede hoop dat
met drie herenteams in kompetitieverband uitge-

komen kan worden.
De zwembond heeft momenteel een ernstig tekort
aan scheidsrechters. Daarom is aan iedere vereni-
ging verzocht om per drie zeventallen één scheids-
rechter op te brengen. Zij die interesse hebben de
cursus voor scheidsrechter te willen volgen, kun-
nen zich bij het bestuur opgeven, aldus deelde de
voorzitter mede.

Verder heeft de zwemvereniging Vorden plannen
om het komende seizoen één avond in de maand te
gaan trainen in Deventer, maar om allen per bus te
vervoeren zijn minstens 45 liefhebbers nodig. De
kosten bedragen ƒ 2,50 per keer, men dient dan
wel minimaal 4 x mee te gaan. Ook hiervoor kan
men zich opgeven bij het bestuur.

Over de resultaten van het afgelopen seizoen als-
mede over de opkomst bij de training toonde de heer
Verstoep zich tevreden. Zo zijn de dames kampioen
geworden van haar afdeling. De heren l hand-
haafden zich in de 4e klas KNZB, terwijl het 2e
zevental juist één punt tekort kwam voor het kam-
pioenschap. Het ligt in de bedoeling van het be-
stuur boven het bad een nood-verlichting te krij-
gen zodat ook bij vroeg invallende duisternis ge-
traind kan worden of i^^lstrijden kunnen worden
gespeeld. Voor het volfKd jaar staan er o.a. club-
kampioenschappen op het programma, gevolgd
door een gezellig avondje in het zwembadkomplex.
Tenslotte deelde de heer Verstoep mede dat het
bad op zaterdag 19 september zal worden gesloten.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Volksfeest te Linde
Het meer dan een eeuw oude volksfeest in de buurt-
schap Linde dat tot een der grootste uit de omge-
ving wordt gerekend, zal dit jaar op vrijdag 25 en
zaterdag 26 september a.s. plaatshebben.

Het is dan voor de 104e maal dat de ingezetenen
uit deze buurtschap hun volksfeest vieren. Men
begint vrijdagavond met een vrolijk optreden van
de plaatselijke toneelverenig. Vordens Toneel die
in de grote feesttent bij café Van Asselt haar win-
terseizoen zal starten met het blijspel: Vrijdag de
Dertiende. Zaterdag 26 september wordt rondom
de historische Lindese Molen het eigenlijke volks-
feest gehouden. Burgemeester Van Arkel zal tra-
ditiegetrouw de prijzen uitreiken, 's Avonds is er
een groot dansfestijn.
De feestkommissie hoopt dat de lijstkollekte die
binnenkort zal worden gehouden, een mooi resul-
taat mag opleveren. Juist hierdoor is men elk jaar
in staat om dit feest te organiseren.

Groot zwemfeest
Zaterdag 19 september a.s. zal in het zwembad In
de Dennen te Vorden een zwemfeest worden ge-
organiseerd met diverse attrakties, aldus werd be-
sloten tijdens een uitstapje van de Trim Troep '70
naar het golvenbad Boekelo. De leden van deze
trimtroep willen dit evenement organiseren uit
waardering voor de prettige en bovenal nuttige
uren die zij deze zomer in het zwembad In de
Dennen ervaren hebben.

Het programma voor zaterdag omvat o.a. een polo-
demonstratie door de aspirantleden van de polo-
vereniging. Verder een show van zelfgemaakte
kostuums; geldstukken duiken en een zwempolo-
naise. De Trim Troep roept alle zwemmers (sters)
met diploma op aan één of meerdere nummers deel
te nemen. De toegang voor ouders etc. is geheel
gratis. Als gasten zullen tevens aanwezig zijn een
aantal 65+ van de Wehme.
Vanaf maandag 21 september zal de Trim Troep
om en nabij het zwembad aan de winterkonditie
beginnen inklusief één keer per week zwemmen in
Deventer. Zij die zich willen aansluiten zijn dan
van harte welkom mits in het bezit van de zwem-
prestatiespeld-kaart, aldus werd ons door de or-
ganisatoren medegedeeld.

Taakverdeling kollege van B&W
Het kollege van burgemeester en wethouders van
Vorden heeft besloten, dat met inachtneming ove-
rigens van de uitsluitende beslissingsbevoegdheid
van het kollege als geheel, de afzonderlijke leden
zich in het bijzonder met de hieronder achter hun
namen vermelde zaken zullen bezighouden:

De burgemeester:
ekonomische aangelegenheden, waaronder midden-
standszaken, rekreatie, toerisme, industrie-aangele-
genheden etc. en verder de algemeen juridische za-
ken. Daarnaast uiteraard de volgens de wet eigen
bevoegdheden van de burgemeester, zoals politie,
brandweer, bescherming bevolking enz.

Wethouder Bannink:
openbare werken en ruimtelijke ordening waaron-
der grond aan- en verkopen, partikuliere bouw-
plannen, woningwetbouw, bestemmingsplannen etc.

Wethouder mr Van den Wall Bake:
financieel beheer der gemeente alsmede gemeente-
lijke personeelsaangelegenheden. Onderwijsvraag-
stukken. Sport, kuituur en jeugdzaken. Sociale za-
ken en maatschappelijk werk, waaronder verdeling
van woonruimte.
Als loco-burgemeester zal voorlopig optreden wet-
houder Bannink.

Ingaande 22 september 1970 zullen de beide wet-
houders elke dinsdagmiddag ten gemeentehuize
voor het publiek te spreken zijn, en wel op de vol-
gende uren:
wethouder mr Van den Wall Bake van 14.30-15.30
uur; wethouder Bannink van 15.30-16.30 uur.
Woonruimte-aangelegenheden uitsluitend op de
tweede dinsdagavond van elke maand van 19.30-
20.30 uur ten gemeentehuize.

Geen verkoop van appels op zaterdag
19 september a.s. op 't Medler.

Wel ten huize van

J. W. LUCASSEN
Ganzesteeg 2, Vorden, tel. 6811

Jong Gelre
Donderdag 24 september belegt de afdeling Vor-
den van Jong Gelre in zaal 't Wapen van Vorden
haar jaarvergadering, waarbij enige belangrijke
agendapunten aan de orde komen. O.a. zullen drie
bestuursleden aftreden t.w. M. Bogchelman, H.
Wagenvoort en W. Winkel. Na afloop van deze
vergadering is er voor de leden gelegenheid een
dansje te maken.
Het bestuur van de Ring Berkelstreek organiseert
zondag 27 september een rally waarvan de start
is bij café Eggink.
Zaterdag 3 oktober is er bij de heer G. Eskes in

Zutphen een ring- en ploegenwedstrijd.
Donderdag 15 oktober staat de ringnajaarsverga-
dering bij De Hoofdige Boer te Almen op het pro-
gramma. Na het huishoudelijke gedeelte is er dan
een sensationele lachfilm.
In de maand november worden er gedurende vier
vrijdagavonden toneelkursussen gegeven bij café
Bruil in Warnsveld.
Zaterdag 14 november is er sokkenbal bij café De
Pauw in Warnsveld.

Vrijdag 27 november en zaterdag 28 november ver-
zorgen de afdeling Vorden van Jong Gelre, Plat-
telandsvrouwen en GMvL gezamenlijke feestavon-
den in het Nutsgebouw te Vorden.
Tot slot is er dinsdagavond 15 december uitgaan-
de van de Ring, een sport- en spelavond in de
Exelse Molen.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Iedere dinsdagavond evangelisatie-
bijeenkomsten in het Nutsgebouw

Iedere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker (start 8 september)

17 sept. Herv. Vrouwenvereniging dorp
17 sept. Herv. Vrouwenvereniging Linde
17 sept. Herv. Vrouwenver. Wildenborch
18 sept. Nutsfloralia bloemententoonstel.
19 sept. Nutsfloralia bloemententoonstel.
19 sept. Trimp Troep '70 groot zwem f eest

zwembad In de Dennen
21-28 sept. Aktie PAKSU

statiegeld-aktie schooljeugd
25 sept. Aktie PAKSU

orgelconcert in de Herv. kerk
25 sept. Volksfeest Linde
26 sept. Volksfeest Linde
30 sept. Modeshow fa Visser in hotel

Bakker
l okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
3 okt. Oriënteringsrit buurtver. Delden
3 okt. Aktie PAKSU

1. voetbalwedstrijd achter de
gymzaal

2. bazar in het Nutsgebouw
3. autowassen op het marktplein

10 okt. Bal voor gehuwden in café-rest.
Eykelkamp, Medler

12 okt. Ned. Bond van Plattelandsvr.
13 okt. Vergadering Chr. Vrouwenbond

in zaal Eskes

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek

D iplomaz wemmen

In het zwembad In de Dennen werd zaterdagmor-
gen voor de laatste keer in dit seizoen gelegenheid
gegeven tot het behalen van een zwemdiploma. In
tegenstelling tot voorgaande keren was het ditmaal
geen sukses want vele kandidaten moesten door
de KNZB-official de heer G. Aalbers worden af-
gewezen. Dit komt voornamelijk doordat vele jon-
gelui uit Hengelo Gld. afgewezen moesten worden.
Deze jongens en meisjes die in Hengelo werden
opgeleid zakten bijna allemaal bij het duiken van
de springplank. In Hengelo heeft men nl. geen
duikplank en dat wreekte zich duidelijk.

De 8 A-kandidaten slaagden allemaal. Van de 8
B-kandidaten moesten er twee worden afgewezen.
Van de 13 C-kandidaten slaagden er 9. Van de
16 D-kandidaten slaagden er slechts 5. Van de 6
E-kandidaten bleven er 2 overeind. Vijftien jon-
gelui probeerden het F-diploma te bemachtigen,
9 jongelui slaagden hierin.
Het is voor badmeester J. Verstoep en assistente
mej. T. Oonk een uitstekend seizoen geworden
want niet minder dan 605 diploma's werden er deze
zomer in Vorden uitgereikt. Een prachtig sukses.

Nieuws van
de kerken
GESPREKSAVOND IN DE VREDESWEEK
In het kader van de Vredesweek (20-27 septem-
ber) wordt door de Raad van Kerken te Vorden
Kranenburg een gespreksavond belegd over het
thema van de genoemde Vredesweek: Verenig de
Naties. En wel op dinsdagavond 22 september in
de zaal van 't Wapen van Vorden. De avond be-
gint in de zaal om 8 uur. De heer Haagsma, leraar
geschiedenis te Doetinchem is bereid gevonden een
korte inleiding te geven en het gesprek te leiden.
De Raad van Kerken nodigt u hartelijk doch drin-
gend uit hieraan te willen deelnemen. De inbreng
van oud en jong is nodig.
Er zal ook nog nadere informatie gegeven worden
over de plaatselijke aktie PAKSU (PAkistan en
SUriname).

Denk mee, praat mee, werk mee, doe mee.
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg

sekretariaat: Berend van Hackfortweg 18, Vorden

(Zie de advertentie in dit blad)



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT
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PROFITEER NU

Karuan
Cevitam

PER FLESJE
GEEN 195 MAAR

159

Uttde
SLAVINKEN

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

VARKENSPOULET
300 gram

Heerlijk voor nasi en bami

FIJNE VERSE WORST
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

98
198
198

FIJNE VLEESWAREN:

ZURE ZULT

SNIJWORST

TONGEWORST

GEKOOKTE HAM

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 109

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen

VAARZEN VOOR- EN ACHTER-

BOUTEN DIEPVRIESKLAAR

en, (hult
FIJNE HANDPEREN

GOUDGELE ANDIJVIE

HARDE UIEN

PRIMA ZEEUWSE
KLEI-AARDAPPELEN

2 kilo 98

kilo 49

2 kilo 89

5 kilo 119

PANKLARE SPITSKOOL 500 gram 25

VOLSAPPIGE CITROENEN 4 voor 45

Wegens enorm sukses nogmaals
JAMES GRIEVE in draagtas 2 kg 85

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Ovaal of vierkante TOAST
3 pakjes geen 138 maar

Heinz TOMATENKETCHUP
fles van 179 voor

Luycks FRITESSAUS
emmertje van 186 voor

99
149
169

MARGARINE
2 kuipjes voor slechts

ZOETE SPAANSE WIJN
fles van 295 voor

Onze bekende Tanner SHERRY
van 475 voor

bij 3 flessen slechts

y2 «Sterblok OLA IJS
geen 159 maar

KROQUETTEN
van Iglo 4 stuks geen 99 maar

999
119
79

ZE IS ER WEER

Kleutertaai
GROTE ZAK VOL VOOR

Herschi

CASSIS

per fles van

89 voor

69

4 in een
closetpapier
pak van 96

voor

79

Literflacon

AFWAS
98

elke 2e liter

49

2 liter

WASVER-
ZACHTER

van 295 voor

259

Pak a 45 stuks

ARDITA
LUIERS

van 420 voor

359

WEGENS ENORM SUCCES NOG EEN WEEK

Gevulde kano's
l PAK VOOR

Heer

GEVULDE
REPEN

3 suks voor

69

Grote zak
DUBBEL

ZOUTE DROP

van 98 voor

Div. smaken

INSTANT
PUDDING

4 pakjes

79 99

Literlik

WITTE BO-
NEN IN TO-

MATENSAUS

99

Literblik
doperwten
exra fijn

nu slechts

129

HERSCHI

Vruchtenlimonade
2 FLESSEN 79

P.C.D.

ROODMERK
KOFFIE

500 gram

359

Grote plak

gevuld
speculaas

van 98 voor

79

Van Parein

BASTOGNE
KOEKEN

nu per pak

105

Opr.prijsje

div. smaken

zakjes SOEP
voor slechts

49

Van Doorn

KOEKJES

van 95
voor

79
NOG EEN WEEK VERLENGD

HL 7 up en 1 f I. cowboy limonade
GEEN 135 MAAR

Geurts

H.H. JAM 1
div. soorten

per pot

99

3 grote

stukken

BADZEEP
voor

105

Mellona

VECHT-BIJ
HONING

per pot

99

Ajax
SCHUUR-
POEDER

van 57 voor

45

Italiaanse

TOMATEN-
PUREE
3 blikjes

49
VAN KOOPMANS

Gustard
PAK a 400 GRAM VOOR SLECHTS



In november openen wij —?
Opnieuw werd ons hu-
welijk door de Here ge-
zegend met de geboorte
van een dochtertje en
zusje

Jantine Hester
Wij noemen haar

HESTER
J. H. Wiltink
D. W. Wiltink-

Ebbers
Marjan, Anke,
Ina

Vorden, 10 sept. 1970
Het Hoge 26

Met veel vreugde geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje
en broertje

Robert Jan
ROB

J. Oplaat
H. Oplaat-

Donderwinkel
Vorden, 10 sept. 1970
Wildenborchseweg 27

Gaarne willen wij allen
die op welke wijze dan
ook ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, heel hartelijk be-
danken.

G. J. Bonk
H. L. Bonk-

Velhorst
Vorden, september 1970
Komvonderlaan 2

Voor al uw belangstel-
ling, cadeaus, bloemen,
fruit en post, bij ons 40-
jarig huwelijksfeest on-
dervonden, zeggen wij al-
len heel hartelijk dank,
omdat het voor ons een
onvergetelijke dag is ge-
worden, ook namens on-
ze kinderen en kleinkin-
deren.

J. A. Lijftogt
D. Lijftogt-

Breuker
Vorden, september 1970
Ruurloseweg 92

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank aan
allen die ons hun mede-
leven hebben betoond tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder, groot- en
overgrootmoeder

Garritjen Breuker
Uit aller naam,
H. J. Arendsen

Vorden, september 1970
Insulindelaan 24

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
deelneming, ondervonden
na het overlijden van
onze lieve zoon

F'REDDY
G. Rijkers

M. Rijkers-Kansen
Vorden, september 1970
Margrietlaan 3

TV-TAFELS
vele modellen
v.a. ƒ 49,50

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.s. zondag
19.00 uur in de
Herv. kerk, Vorden

U komt a.s. vrijdagavond
half 8 of zaterdag van 3-
9 uur toch even kijken op
de

BLOEMENTEN-
TOONSTELLING
VAN FLORALIA

in het Nutsgebouw, het
is zeer de moeite waard

ISOLATIE-
MATERIAAL

uit voorraad leverbaar

nergens zo laag
in prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: 2 dragende
varkens bijna a. d. telling
H. Hissink Rietgerweg l
Vorden
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Inplaats van kaarten

HENK KOREN BUK
en
JOKE HIDDINK

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk waarvan de voltrekking
zal plaatsvinden op woensdag 23 sep-
tember om 14.00 uur ten gemeentehuize
te Gorssel.

Harf sen, Lochemseweg 1 1 7
Vorden, Almenseweg 3
september 1970

Toekomstig adres: ,, Heideroosje"
Lochemseweg 108, Harfsen.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
hotel Stegeman te Laren.
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HARRY OOST
en
JOKE HULSHOF

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op vrijdag 25 sep-
tember a.s. om H.30 uur ten gemeente-
huize te Steenderen.
Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in
de kapel te Bronkhorst door de weieer-
waarde heer ds. J. Kronenburg.

Vorden, De Boonk 17
Toldijk, Kruisbrinkseweg 3
september 1970

Toekomstig adres: Lange Dreef 55,
Driebergen.

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur in zaal H
„Den Bremer" te Toldijk.

en
DINNY BARINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaats hebben op vrijdag
25 september a.s. om H.00 uur ten ge-
meentéhuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur door
de weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen
in de Hervormde kerk te Vorden.

Harfsen, Gerrit Slagmanstraat l
Vorden, Kruisdijk 3
september 1970

Toekomstig adres: De Boonk 23 Vorden
Receptie van 16.15 tot 17.15 uur in café-
rest. ,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit)
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Inplaats van kaarten

Op vrijdag 25 september hopen onze
lieve ouders en grootouders

A. J. CAMPERMAN
en
A. CAMPERMAN-VRUGGINK

hun 40-jarig huwelijk te gedenken.
Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, september 1970
Onsteinseweg 14

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot <
16.30 uur in zaal Eykelkamp, Medler
Vorden.
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A.s. zondag 7 uur wordt er weer
een

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

gehouden in de Hervormde kerk.
Hierin hoopt voor te gaan
ds- J. Jurjens uit Deventer.
Medewerking wordt verleend
door het combo

Na afloop is er zoals gebruikelijk een
nabespreking.

De Jeugdwerkgroep

Tot ons grote verdriet ging van ons heen,
onze lieve kleine

GARRIT

hij werd ruim 2 jaar.

W. Bielderman
G. Bielderman-Weenk
Albert
Fam. A. Bielderman
Fam. G. Weenk

Vorden, 12 september 1970
Wilhelminalaan 6

Wij hebben onze kleine Garrit in alle stilte
gecremeerd.

Adverteer in Contact

Wordt het
mn

midi
maxi

Het wordt u getoond op onze

modeshow
in zaal Bakker te Vorden op
woensdag 30 september a, s.
's avonds 8 uur.

U aangeboden door:

met medewerking van:

FA KRONEMAN - HOEDEN
FA JANSEN - SCHOENEN

Entree ƒ 2,50 (inkl. koffiekomplet).

Kaarten verkrijgbaar bij bovengenoemde
zaken

Alles voor de voetbalsport
CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAK-

KEN, ADIDAS SPORTSCHOE-

NEN VOOR TOPPRESTATIES

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

LEVITS FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - V orden

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

Vanaf maandag 21 september a.s.
zijn wij gedurende de wintermaan-
den (t.m. maart)

MAANDAGS DE GEHELE
DAG GESLOTEN

Voor uw bruiloften en partijen zijn wij u
echter steeds van dienst

Ik heb
een probleem.
Ik heb geld nodig,
Wat kan de
Amro Bank voor
mij doen?
Wanneer u op korte termijn geld nodig hebt voor
privédoeleinden helpt de Amro Bank u graag
met een Amro Lening. Hoeveel u wilt lenen (van
f 1000,- tot f 10.000,-) en in hoeveel termijnen u
wenst af te lossen, kunt u voor een belangrijk deel
zelf bepalen. Kijkt u maar eens in de folder die
bij ieder Amro kantoor voor u klaar ligt.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Privérekening openen
(alle giroservice plus 21/2% rente).

Een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
nemen (rente van 4% tot 8%).
Verzekeringen afsluiten. Vreemd geld
kopen. Enzovoort. De Amro Bank wil
graag een en ander met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Lenen?
De Amro Bank is er voor.

Dorpsstraat 20 - Vorden

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
VERKOOP VAN FRUIT

JAMES GRIEVE
heerlijke hand- en moesappel
a ƒ 5,50 per kist, eerste kwaliteit.

Alle dagen (ook 's avonds) ver-
koop ten huize van J. Lucassen,
Ganzensteeg 2, Vorden

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
J. W. LUCASSEN
Ganzensteeg 2 - Vorden - Telefoon 6811

139

HAANTJE 900 GRAM 289

PAK SPECULAAS van 98 voor 79

ZAK VANILLE TOFFEES 79

Pot Spar jam van 120 voor 99

750 GRAM BOERENMETWORST 99

PAK SPAR THEE van 81 voor 59

2 ROLLEN SPAR BESCHUIT 69

2 BLIKKEN SOEPBALLETJES . 725

272 kg bintjes 79

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

Verloren: Rood-wit ge-
streepte leren bal in de
omgeving van De Steege.
Terug te bezorgen bij De
Steege 7, Vorden

Te koop: Eetaardappelen
H. Bogchelman, Ruurlo-
seweg 121 Medler tele-
foon 6725

Te koop: Oliehaard,
merk Fobrux met platte
muurtank, in prima staat
H. Vos, Het Jebbink 28
Vorden, telefoon 1983

Te koop: Eetaardappelen
Joh. Wesselink Kranen-
burg

Gevraagd te huur of te
koop: Winkelruimte.
Brieven onder no. 24-1,
bureau Contact

Even uit de sleur van ie-
dere dag en de
BLOEMENTEN-
TOONSTELLING van
NUTSFLORALIA
gaan bekijken; er is voor
elk wat wils

Mooie bloemen en plan-
ten, kunstig opgemaakte
bloemstukjes, prachtige
veld- en droogboeketten
dit alles is te zien op de
BLOEMENTEN-
TOONSTELLING
van NUTSFLORALIA

GESCHAAFD
EN

GEPLOEGDE
PLANKEN

2,1 x 12 cm
slechts ƒ 5,95 per m-

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. H86 - Vorden

Te koop: Hoenson olie-
haard met tank of stand-
aard. Vaste prijs f 150,-.
Inlichtingen telefoon
05752-1704

Te koop: Eetaardappelen
G. J. Schutte, Hengelo-
seweg 20, Vorden

Te koop wegens aanschaf
centrale verwarming:
2 oliekachels Calmix en
Inventa. W. Kamperman
Ruurloseweg 33

Speciale aanbieding:
BERINI VAN
GAZELLE
model 1970 met ron-
de buis, prijs ƒ 521,-
tijdelijk nu voor
ƒ 475,—

Rijwielbedrij f

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vor-
den - Tel. 05752-1256

Vergeet niet vrijdag 18
of zaterdag 19 september
een bezoek te brengen
aan de
BLOEMENTEN-
TOONSTELLING
van NUTSFLORALIA
Voor elke 25e bezoeker
een aardige verrassing

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.s. zondag
19.00 uur in de
Herv. kerk, Vorden

AANRECHT
lang 172 cm

Granieten blad met
roestvrij stalen bak

Kompleet inkl. BTW
ƒ 320,-

eenmalige aanbieding

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Schoolstraat 6 Vorden

Gevraagd: Huisnaaister
voor l dag per week of
per 14 dagen. Nieuwe
machine aanwezig.
Telefoon 1998

Te koop: Z.g.a.n. kolen-
konvektor Davonette,
lichtgrijs, met plm 2-3
mud nootjes 5.
B. van Hackfortweg 28

1925-1970. Op de 45ste
BLOEMENTEN-
TOONSTELLING van
NUTSFLORALIA
is weer veel te genieten;
verzuim dus niet om een
kijkje te nemen.

Te koop: Kinderwagen,
hoog model, donkergroen
met wit. H. van Brame-
renstraat 14, tel. 1753

enorme keuze bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

VOOR

MAAfti
Wapen- en sporthandel

Martens
eds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Goed tehuis gezocht voor
middelgrote hond. Inl.
G. H. Broekhuisen,
De Stroet 8, Vorden, te-
lefoon 1861

BLOEMENVRIEN.
DEN OPGELET
Vrijdag 18 en zaterdag
19 september kunt u ge-
nieten op de bloementen-
toonstelling van Nuts-
floralia

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-4H

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

In ons dynamische, snel groeiende bedrijf hebben
wij op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor:

EEN
BOEKHOUDER
De betreffende funktionaris krijgt een afwisselende en zelfstandige
funktie te vervullen.

Vereiste opleiding: praktijkdiploma boekhouden.

Naast een meer dan middelmatige salariëring en uitstekende sociale
nevenvoorwaarden, bieden wij een prettige werkkring op een
modern bedrijf,.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan:

MOTRAC N.V. Zutphen
Pollaan 49 — Telefoon 05750-6044

BAKKERSVAKANTIE
A.s. maandag 21 september tot en met maandag
28 september is ivegens vakantie gesloten

BAKKERIJ SCHURINK
Door de meerdere drukte en gebrek aan bezorgers is het onder-
staande bakkers niet mogelijk om het brood te bezorgen in dit
tijdvak. Dus wordt u beleefd gevraagd uw benodigde brood te
willen halen.

BAKKERIJ VAN GRONINGEN

BAKKERIJ KERKHOVEN

BAKKERIJ VOSKAMP

•

•

•

Alle
drukwerken

voor handel J
privé en industrie

Drukkerij Weevers 5
Nieuwstad 12 - Vorden Telefoon 05752-1404

maakt uw tapijtkeus makkelijk,
Met Desso

Desso is nu eenmaal het grootste merk, Desso biedt ook
de grootste keus: in kleuren, in kwaliteiten, in prijsklassen.

Daarom zullen wij onze kollektie graag laten zien.
Ziet u meteen wat wij bedoelen met vakmanschap!

Hier slechts een greep uit onze Desso-kollektie!

Desso-VALENCIA
Een zeer slijtvaste Desso
kwaliteit (Enkalon) - 86.000
poollussen per m* - dub-
bele juterug - gemakkelijk
in onderhoud, stofzuigen
vanaf de eerste dag - 10
prachtige kleurerv absoluut
lichtecht - in 300 en -100 crn
breed - f. 32,25 per m2.

Desso-
PAMPLONA
Van de wollig aandoende
Acryl-vezel (Courtelle) -
hyog/laag pool, daardoor
aparte oppervlakte-struk-
tuur - dubbele juterug -
gemakkelijk in onderhoud,
stofzuigen vanaf de eerste
dag - 6 warrne, lichtechte
tinten . 400 cm breed -
f. 27,25 per m2.

Desso-650
Een slijtvast Desso-tapijt
(Enkalon) - 73.000 pool-
lussen per m2 - dubbele
juterug - gemakkelijk in
onderhoud, stofzuigen van-
af de eerste dag - 10 bril-
jante kleuren, volkomen
lichtecht - 300 en 400 cm
breed, ca. f. 27,25 per m2.

Vakkundig gemaakt Desso-tapijt
kunt u beter vakkundig laten leggen.... door ons!

U hebt er dan veel langer plezier van.

^^•v ^m^m

•••••••••••••••••••••••••••B
Bezorg uw advertentie s.v.p. op tijd!

Ons nieuwe bedrijfspand
op het industrieterrein
de Venterkamp
te Ruurlo is klaar!
Een hecht gebouw,
1500 m2 groot. We gaan
het op 18 september a.s.
in gebruik nemen.

Wij hebben gemeend

door bundeling van
krachten in één bedrijf,
door betere huisvesting en
betere inrichting, u met
onze kwaliteitsprodukten
en service nog beter en
sneller te kunnen bedienen.
U heeft recht op het beste.
Dat is ons doel, daar zijn
we alles om begonnen.

Met de meeste
hoogachting,

Fa. H. J. Dommerholt

A. R. Heuvelink

G. J. Kersten

A. J. W. Orriëns

B. J. Th. Winterink

Donderdag, vrijdag
en zaterdag
500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. haaskarbonade
500 gr. ribkarbonade
500 gr. schouderkarb.
500 gr. doorregen vlees

275
500 gr. vet spek
200 gr. boterhamworst
200 gr. tongeworst

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225
325
325
325

H. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

teedf 'iodtnfftndl

Zutphenseweg - Vorden



Donderdag 17 september 1970

Tweede blad Contact
32ste jaargang no. 24

NU IS HET TIJD VOOR
STEVIGE SCHOOLSCHOENEN

Een aantrekkelijke kollektie met
prettige prijzen staat voor u klaar.

Kijk eerst bij

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Catechisatie-uren
Herv. kerk
GEWONE CATECHISATIE:

maandagavond 7 uur (ds. Jansen)
dinsdagavond 7.15 uur
(ds. Krajenbrink)

Ie JAARS BELIJDENISCATECHISATIE:
maandagavond 7.15 uur (ds. K.)
dinsdagavond 8.15 uur (ds. K.)

2e JAARS BELIJDENISCATECHISATIE:
maandagavond 8 uur (ds. J.)
vrijdagavond 7 uur (ds. J.)

In verband met de Vredesavond in de Vre~
drstvcek worden a.s. dinsdagavond 22 sep-
tember de Ie /aars belijdeniscatchisanten om
8 uur verwacht in zaal 't V/apen van Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

VORDEN 1 •

RKZVC 1 Zieuwent

Aanvang 14.30 uur

VOETBALVERENIGING VORDEN
Wij vragen met spoed:

TERREINBEHEERDER
Voor inlichtingen inzake vergoeding:

Sekretaris-penningmeester de heer H. Ems-
broek, Groeneweg l, Vorden

BEZOEKT VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 SEPTEMBER
A.S. HET GROTE

Volksfeest te Linde
bij café Van Asselt

VRIJDAG 25 SEPTEMBER
19.30 uur : Vordens Toneel met het blijspel

VRIJDAG DE DERTIENDE
in de grote feesttent.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
9.30 uur: Vogel-, schijfschieten en geluksbaan.

13.00 uur: Officiële opening door de voorzitter.
13-18 uur: Gratis draaien voor alle schoolgaande

kinderen.
13.30 uur: Aanvang Volks- en kinderspelen: o.m.

dogcarrijden voor dames; doeltrappen
dames; ballonschieten; ballerospel;
korfballen (de gehele dag) etc.

17.00 uur: Prijsuitreiking door de edelachtbare
heer burgemeester Van Arkel, waarna
vendelzwaaien.

s-Avonds groot dansfestijn met het Salland Combo

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

iSFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

Makel.- en assur.kantoor
J VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Donderdag
500 gram
varkenslappen
500 gram verse lever
3 Gelderse schijven

Vrijdag en zaterdag
500 gram
schouderkarb.
500 gram verse worst
500 gram runderlappen
500 gram riblappen

Voor de boterham
750 gram leverkaas 0,89
150 gram boerenmetworst 0,93
150 gram pekelvlees 0,98
150 gram boterhamworst 0,68

Rund- en varkensslagerij

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

2,75
ƒ,50
0,95

2,68
2,60
2,75
3,98

Gazelle
bromfietsen

EEN NAAM OP

BROMFIETSGEBIED

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

DINSDAGAVOND 22 SEPT.
Zaal: 't Wapen van Vorden
(F. P. Smit).
Aanvang: .8 uur.

Gespreksleider: de heer Haagsma
leraar geschiedenis te Doetinchem

Wij nodigen u allen uit
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording der redaktie)

Lawa 20-8-1970.
L.S.,
Wij hebben gehoord dat velen nog niet precies
weten, wat voor taak wij hier nu eigenlijk hebben.
Daarom wil ik trachten dit in het kort uiteen te
zetten.

Wij zijn hier in dienst van de Medische Zending
Suriname (MZS). Deze stichting werkt alleen on-
der de bovenlandse indianen. Deze indianen wo-
nen in het zuiden van Surianme. Naast deze stich-
ting is er een Amerikaanse organisatie die ver-
antwoordelijk is voor het zendingswerk. De MZS
heeft nu vier verpleegsters en één landbouwkun-
dige in dienst. Binnenkort komen er drie onder-
wijzressen die zullen proberen het onderwijs op te
zetten. Het hele projekt komt financieel voor re-
kening van het Algemeen Diaconaal Bureau van
de Gereformeerde Kerk in Nederland. Er zijn vier
indianendorpen te weten Peleloe-Tepoe, Alalapa-
doe, Kawemhakan en Puleowime. Op de eerste
twee dorpen wonen de Trio-indianen en een hand-
vol Katjoeana's. Deze verschillen van de Trio's
door hun haardracht en ze hebben ook andere ge-
bruiksvoorwerpen. Op de twee andere dorpen wo-
nen de Wajana's. De Trio's en de Waajna's ver-
schillen nogal in karakter. De Trio's zouden beter
in de Achterhoek passen als de Wajana's die stug-
ger en trotser zijn. De dorpen zijn onderling niet
te vergelijken. De afstanden tussen de dorpen zijn
dan ook honderden kilometers. Als u een kaart van
Suriname neemt dan ligt Alalapadoe net boven de
Sipalawinie savanne in het uiterste zuiden terwijl
Kawemhakan aan de rivier de Lawa ligt op de
grens met Frans-Guyana, ongeveer in het midden
van Suriname. Daar tussen in ligt Tepoe en Pule-
owime aan de Tapanahony rivier. Het enige prak-
tische vervoermiddel is het kleine Iviegtuigje waar
we u al eens over schreven. Alalapadoe kun je al-
leen met het vliegtuig bereiken, de andere dorpen
zijn ook wel met de boot te bereiken maar dat
neemt een week in beslag. In het totaal zijn er
ongeveer 1100 indianen maar telkens duiken er
geruchten op van nieuwe nog niet ontdekte stam-
men. Onlangs zijn de Akoedio's gevonden. Deze
indianen leefden nog helemaal in het stenen tijd-
perk.

Wat is nu mijn werkopdracht? De indianen die
van nature in kleine groepjes leefden en vaak van
plaats verwisselden zijn nu in grote groepen op
vaste plaatsen gaan wonen. Door de goede me-
dische verzorging is het geboortecijfer nog hoog
en het sterftecijfer laag zodat er een snelle groei
van het indianenaan^jtfe verwachten is. Hierdoor
kan op den duur een^iedseltekort ontstaan, nu is
er al een tekort aan vitamine, mineralen en eiwit
vooral doordat de indianen geen bladgroentes ken-
nen en praktisch geen fruit eten. Mijn werk houdt
dus ongeveer het volgende in: a) De indianen
kennis te laten maken^fcpt vruchtbomen en hun hel-
pen met het planten^^an en de verdere verzor-
ging; b) Nagaan welke groentes hier kunnen groei-
en en de indianen leren deze te verbouwen en te
eten. We zijn begonnen met peulvruchten, later
volgen bladgroentes (maar blad eten de rupsen
zeggen de indianen en wij niet); c) Eventueel hun
huidige vorm van landbouw, wat een soort roof-
bouw is, verbeteren en de ziekten en plagen in hun
gewassen bestrijden. Ze hebben veel hinder van
draagmieren. Maar daar later meer over; d) Op
Alalalapadoe groeien zeldzame notenbomen. Wij
willen proberen deze noten in samenwerking met
de indianen te verkopen zodat de indianen zelf een
bron van inkomsten krijgen; e) Tenslotte: deze in-
dianen komen nu met onze maatschappij in aanra-
king en wij moeten ze zo begeleiden dat die ont-
moeting soepel verloopt. Denkt u maar eens aan
de omgang met geld.

Voorlopig koncentreren we ons werk op Alalapa-
doe omdat dat het grootste dorp is en er ook de
meeste problemen zijn. Vandaar uit probeer ik via
de verpleegsters en onderwijzeressen ook op de
andere dorpen wat werk te verrichten. Tenslotte
dient nog vermeldt dat het hele projekt uitstekend
gecoacht wordt door het bestuur van MZS. Ho-
penlijk bent u nu op de hoogte met ons werk 'hier.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schrijf ge-
rust eens dan kunnen we de vragen in een volgen-
de brief beantwoorden.

Voor nu de hartelijke groeten van
Jan, Ria en Arjanne Lenselink

P.O.B. 506 Paramaribo
-***:

"CQNCOBDIA"

A.S. ZONDAG
20 SEPTEMBER

dansen
met medewerking van het
orkest

EAST SIDE
STUDIO GROUP
VOORHEEN TELSTAR

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Wrfwuuw
Voetbaluitslagen v.v. Vorden
V orden l—Witkampers l 2—/
In een door beide ploegen aantrekkelijk gespeelde
wedstrijd heeft Vorden uiteindelijk verdiend met
2—l gewonnen. Het aantal kansen in aanmerking
genomen had de overwinning van de thuisclub
beduidend hoger moeten uitvallen.

Vorden startte met een fel offensief dat al spoedig
resulteerde in een afgekeurd doelpunt en een schot
van Hendriksen tegen de paal. Een doelpunt hing
in de lucht en na vijf minuten was het raak door
een knap doelpunt van Nijenhuis. Vorden liet hier-
na even de teugels vieren en kon Witkampers
zich aan haar aanvallende taak gaan wijden waar-
bij vooral Addink een rol van betekenis speelde.
Zo moest doelman Golstein met een fraaie reaktie
een doelpunt voorkomen toen de rechtsbinnen van
de bezoekers hoog inschoot. Even later belandde
een verre uittrap van Wentin'k de snel sprintende
Jansen, die echter gehinderd door twee man de
bal niet onder kontrole kon krijgen zodat een goe-
de kans verloren ging. Dezelfde speler had halver-
wege de eerste helft pech toen een listige boogbal
via de binnenkant van de paal in handen van doel-
man Klein Nulend terecht kwam. Vlak voor de
rust waren er nog enkele kansen voor Witkampers
om de balans in evenwicht te brengen. De deze
middag zeer goed spelende Wentink en Hendrik-
sen voorkwamen echter een treffer.

Na de rust was Vorden overwegend sterker en
wisten de geel-zwarten zich verschillende kansen
te scheppen. Speciaal toen trainer Top de tegen-
vallende Meyer verving door Holsbeke kwam er
meer vaart in de Vordense aanvallen. Jansen en
Buunk lieten een paar mogelijkheden ongebruikt,
waarbij opgemerkt dient te worden dat de Larense
goalie Klein Nuelend een prima wedstrijd keepte.
Omstreeks de vijftiende minuut werd de doorge-
broken Jansen in een doelpuntrijke positie juist bui-
ten het strafschopgebied ten val gebracht. De toe-
gekende vrije schop werd door Buunk over gescho-
ten. Dit was uitstel van exekutie want een paar
minuten later schoot Buunk wel raak 2—0. Aan
de andere kant kreeg Witkampers een indirekte
vrije schop toegewezen. De bal werd ineens inge-
schoten, zodat de arbiter niets anders kon doen
dan doelschop te geven. Een minuut voor tijd ge-
lukte het uitblinker Addink de eer te redden 2—1.

Vorden 3—Sp. Lochem 4 O—/
Het derde elftal van Vorden leed zondagmorgen
de tweede nederlaag in de nog prille kompetitie.
In een slecht gespeelde wedstrijd moesten de Vor-
denaren met O—l de vlag strijken tegen Lochem 4.

Vorden 4—Warnsveldse Boys 3 2—2
In een gelijkopgaande strijd deelden Vorden 4 en
Warnsveldse Boys 3 de punten. Het Vordense
doelpunt werd gescoord door Rouwenhorst.

Voetbaluitslagen s.v. Ratti
NVC l—Ratti l 3—2
In een wedstrijd waarin Ratti duidelijk de sterkere
ploeg was hebben de groen-witten desondanks toch
de puntjes in Netterden moeten laten; NVC won
door een uitval met het kleinst mogelijke verschil.
Ratti 2—Keyenburgse Boys 3 O—0; Keyenburgse
Boys 4—Ratti 3 8—1.

Afdeling zaterdag Ratti 1—DZC 5 9—0
Het op een hoog doelgemiddelde spelende Ratti
is er in geslaagd om tegen DZC 5 het volle rende-
ment van de schutters te vragen in deze door Ratti
goed gespeelde wedstrijd.
Ratti 2—Zelos 3 1—4.
PI
Touwtrekkers-nieuws
Wegens plaatsruimte moeten wij hier volstaan met
de korte maar krachtige mededeling dat a.s. zater-
dag een team van de touwtrekvereniging Medler
zal worden afgevaardigd naar de Europese touw-
trekkampioenschappen in Londen.

Diepvries
Zelf bereiden en bewaren in een
betrouwbare

DIEPVRIEZER
Diepvrieskist 150 liter inhoud

399,-
Diepvrieskist 220 liter inhoud

499,-
Diepvriezers, kisten en kasten van 150 tot 500
liter kunt u zien in onze showroom boven de
winkel.

Daar staat ook de nieuwste automatische
BBC diepvrieskist

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Breng ook uw artikelen onder de aandacht. Adverteer daarom in Contact!



Of u nu in een grote 'car' rijdt,
of u verkoopt kaas

de 'derde dinsdag in september' heeft ons allemaal weer op de

keiharde feiten gedrukt; het zal heel moeilijk worden!

Troonrede:
ONZE EKONOMIE IS OVERVERHIT

WIJ ZULLEN ONZE UITGAVEN MOETEN

GAAN BEPERKEN

ft Verhoging accijns wegenbelasting

ft Duurdere benzine

ft En ook:

VERHOGING BTW!

Wat al deze verhogingen betreft, komt het in het kort hier op neer nl. een ver-

zwaring van de lasten voor het bedrijfsleven en niet zo'n klein beetje ook !

De verhoging van de btw zal uiteraard ook zijn invloed doen gelden op de prij-

zen van ons drukwerk, die onvermijdelijk zullen worden aangepast.

Kijk daarom uw drukwerkvoorraad eens na en neem zonodig kontakt op met ons

want na l januari 1971 zal de prijs verhoogd zijn.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Voor de eerste maal in dit seizoen vergaderde de
afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen in zaal 't Wapen van Vorden.

De spreekster, mevrouw Schoorl-Borst had tot on-
derwerp voor deze vergadering gekozen: „En toen
leerde de mens spinnen". Zij vertelde hoe zij in
1942 door de nood gedwongen tot spinnen kwam.
Spreekster sprak over haar reis naar Amerika en
hoe zij daar op het platteland was en er verschil-
lende spinnewielen leerde kennen.

Na de pauze gaf zij een overzicht van de historie
van het spinnen aan spindel en spinnewiel. De gro-
te fabrieken op het gebied van textiel zijn vaak
voortgekomen uit de huisnijverheid op het platte-
land. In de 17e eeuw werd het spinnen veelal be-

oefend als bezigheid in de lange winteravonden en
in tuchthuizen voor vrouwen waarin zij tot haar
verbetering werden gedwongen tot spinnen en brei-
en (het zgn. spinhuis).

In haar openingswoord wees presidente mevrouw
Jansen op het werk van de bond en noemde deze
als een organisatie voor de vrouw om los te komen
uit haar huishoudelijke beslommeringen. De bond
heeft nl. verschillende taken: zij is informatief, zij
biedt gezelligheid en belangstelling wordt gewekt
door het geven van kursussen op verschillend ge-
bied. In het bijzonder wees mevrouw Jansen op de
kursus „Het agrarische gezin van nu en morgen"
welke in Ruurlo zal worden gehouden. Verder
werd door haar op de mogelijkheid gewezen tot
het vormen van gespreksgroepen over de rol van
de vrouw in een veranderende wereld.

Najaarsvergadering v.v. Vorden
Het gaat in financieel opzicht goed met de voet-
balvereniging Vorden. Het prachtige gebouwen-
komplex heeft enkele jaren geleden de nodige cen-
ten gekost. Soepelheid van sommige krediteuren
inzake het voldoen van rekeningen in termijnen,
alsmede een afgesloten rekening heeft Vorden
het hoofd boven water doen houden.

Tot grote vreugde van de aanwezigen kon de pen-
ningmeester van Vorden, de heer H. Emsbroek,
vrijdagavond tijdens de najaarsvergadering de me-
dedeling doen dat de lopende schuld met ƒ 7.500,-
is verminderd en dat de lening bovendien ƒ 1.000,-
minder is geworden. Wat de penningmeester niet
vertelde, maar wat de vergadering duidelijk besefte
is dat dit sukses voor een zeer groot deel te danken
is aan het financiële beleid van de heer Emsbroek.
Een belangrijke faktor hierbij speelt natuurlijk ook

dat de kantine goed draait.
Wegens vakantie van voorzitter J. Oost stond de
vergadering ditmaal onder voorzitterschap van de
heer J. Koster, die zich uitstekend kweet van zijn
taak. In zijn openingswoord deed de heer Koster
een beroep op de leden om alle medewerking te
verlenen bij het nieuwe systeem waarmee de ver-
eniging van start is gegaan nl. vaste spelersgroe-
pen per elftal met een vaste leider.
Het echtpaar Roozendaal werd dank gebracht voor
het goede beheer inzake de kantine.

Medegedeeld werd dat de voetbalvereniging Vor-
den medewerking zal verlenen aan de geldinza-
meling t.b.v. het hospitaalschip Henri Dunant.
Vrijdagavond 8 januari zal een feestavond worden
gehouden in 't Wapen van Vorden. Verder werd
medegedeeld dat het kontrakt met trainer Top voor

een jaar is verlengd.
Uit het verslag van 2e sekretaris A. Velhorst bleek
dat de resultaten van de verschillende elftallen het
afgelopen seizoen nu niet bepaald waren om over
naar huis te schrijven. De vereniging kende één
kampioenselftal nl. het zesde. In totaal werd met
6 seniorenelftallen aan de kompetitie deelgenomen;
5 juniorenelftallen en met 4 pupillenelftallen.

Hoogtepunt uit het afgelopen pupillenseizoen was
ongetwijfeld de sportdag die de Kring Steenderen
ieder jaar houdt en waarvan ditmaal de organisa-
tie in handen was van v.v. Vorden. Deze sportdag
slaagde uitstekend, mede door het mooie weer.
Ruim 60 pupillen hebben meegelopen aan de
Avondvierdaagse. De pupillen die overgaan naar
de junioren hebben een week doorgebracht in het
jeugdvoetbalkamp van de KNVB in Hoek van
Holland. Dit seizoen spelen de pupillen in de
Kring Zutphen (kleine reizen en daardoor minder
vervoerskosten).

Gezamenlijk hebben de junioren- en pupillenkom-
missie deze zomer drie toernooien georganiseerd.
Uit deze toernooien is duidelijk gebleken, aldus
het jaarverslag, dat de voetbalvereniging hoog
staat aangeschreven bij andere clubs, want op za-
terdag 6 juni hebben niet minder dan 37 pupillen-
en 17 C-juniorenelftallen deelgenomen. Op zater-
dag 27 juni 20 B-elftallen en op zondag 28 juni
hebben 18 A-elftallen deelgenomen.

De verlichting kon nog niet en zal ook het a.s. jaar
nog niet verwezenlijkt kunnen worden. Nieuw voor
Vorden was het jeugdbestuur waarmee het afge-
lopen seizoen werd kennis gemaakt en waarvan
het in de bedoeling ligt dat dit de komende jaren
zal uitgroeien tot een sektie jeugdbestuur.

Dank werd gebracht aan de redaktie van Ons Club-
blad voor het vele werk aan dit blad verricht. Het
komende jaar zal de heer B. Stoltenborg de redak-
tie weer voor zijn rekening nemen, daarbij geas-
sisteerd door de heer G. Stokkink.

De kaskommissie zal het komende jaar bestaan
uit de heren L. de Boer, W. Hendriksen met als
reserve de heer J. Rouwenhorst.
Verder kwamen er tijdens deze najaarsvergadering
nog verschillende onderwerpen aan de orde die
beslist „binnenshuis" (!) dienen te blijven, waar-
van wij akte hebben genomen.

HALLO,
tieners en twens, opgelet

Dit is net iets voor jullie, een viersporen band-
recorder om een heleboel op te nemen.

BANDRECORDER
kompleet met microfoon, band en
aansluitsnoeren voor

328,-
BANDRECORDER
met nog meer mogelijkheden
geheel kompleet

385,-
STEREO BANDRECORDER
met twee losse boxen. Een gewel-
dig muziekpakket voor

659,-
Kom het zien en horen

GEMS VORDEN
2UTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46


