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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Geslaagde oranjefeesten aan de Medlertol
Vogel 's nachts gevlogen
Toen de leden van het feestkomité van de Oranjefeesten aan de Medlertol zaterdagmor
gen vroeg uit de veren waren, om voorbereidingen te treffen voor het traditionele vogel
schieten, bleek tot hun grote onsteltenis de grote houten vogel van zijn zitplaats, hoog
op de ruim tien meter lange mast, te zyn verdwenen.
Het beest kon onmogelijk vliegen, dus moest hij zijn gestolen. Na enig zoeken ontdekte
men een lakoniek briefje op de kale paal, waarop stond dat de vogel in de Sehoolstraa
te Kuurlo was „neergestreken" en alleen kon worden opgehaald als hij „goed was natgemaakt".

Kerkdiensten
ZONDAG 24 SEPTEMBER
Hervormde kerk
8.30 uur ds. P. J. van der Van ge van Zutphen
10.30 uur ds. J. H. Jansen
10.00

Kapel Wildenborch
uur ds. J. J. van Zorge

Ds. van /orge geeft a.s. zaterdagavond geen catechisatie
Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. S. G. Bloem van Goor
l !).(>() uur ds. W. Stolte van Aalten
R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens
WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 18.00 uur
x n x t o r .J. K. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487
WEEKEND- EN NACHTDDÜNST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's ochtends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277
SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33 —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

Snel spoedde de kommissie zich naar Reurle, waar de vogel eenzaam in een voortuintje
nog wat lag na te dromen over zijn „ontvoering". De jongelui uit Reurle, die hun snode
daad 's nachts met veel moeite hadden volvoerd, kregen uiteraard eerst hun „schnaps"
waarna de gekidnape vogel ijlings weer naar 't Medler werd teruggebracht.
We zijn ervan overtuigd dat men in 't Medler het volgend jaar zeker een of meerdere
wachtposten zal opstellen om de vogel geen tweede keer te laten ontvoeren . . . !
Overigens hebben de festiviteiten aan de Medlertol er
niet onder geleden en mag gezegd worden dat de ingezetenen eendrachtig en gezellig hun traditionele Oranjefeest hebben gevierd. De belangstelling was, mede dank
zij het fraaie weer, zeer goed, en ook de deelname aan
de diverse volks, en kinderspelen was groot.
Vrijdags begon het feest voor de leerlingen van de openbare lagere school Linde (Medler) die tevens hun schoolfeest vierden. Het onderwijzend personeel had in samenwerking met de ouderkommissie weer gezorgd voor diverse traktaties die tussen de spelletjes door werden
uitgereikt. Er was ook volop gelegenheid om in de
draaimolen een ritje te maken. Voor de winnaars van
de kinderspelen waren mooie prijsjes beschikbaar. Deze
werden gewonnen door:
Toekomstige leerlingen en klas l meisjes vlaggetjessteken: 1. Ria Fokkink; 2. Absie Bogchelman.
Klas 2 en 3 meisjes maak dat je de trein haalt: 1. Leida Haneveld; 2. Minie Wunderink; 3. Liesbeth Weenk.
Klas 4 en 5 meisjes flessen vullen: 1. Henny Bouwmeester; 2. Wilma van Brug; 3. Annie Gotink.
Klas 6 meisjes kralen rijgen: 1. Elly Fokkink; 2. Annie
Lenderink; 3. Gerda Weenk.
Toekomstige leerlingen en klas l jongens vlaggetjes
steken: 1. André Bannink; 2. Reinier Hendriksen; 3. Erik Bouwmeester.
Klas 2 en 3 jongens maak^tot je de trein haalt: 1. Han
Hazekamp; 2. Jan Hendr^Mn.
Klas 4 en R jongens zakloyen: 1. Gertie Lendorink; 2.
Henk Ruiterkamp.
^^
Klas 6 jongens tegelwcds^p: 1. Appie Hendriksen; 2.
Henk Meyerink.

Telefunken - Hortende
radio
en televisie
f
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)
Vrijdagavond begon het feest voor de ouderen. In de
grote feesttent achter café Eykelkamp waren ruim 300
belangstellenden getuige van prachtig toneelspel van
BURGERLIJKE
het Vordens Toneel en het optreden van de „BuutenSTAND
beentjes" uut Reurle. De heer Van Bruggen, voorzitter
van de Oranjekommissie, kon op dit 41e Oranjefeest
het toneelgezelschap uit Vorden en de Ruurlose cabaretGeboren: Geen.
tiers verwelkomen, benevens de heer G. J. Weustenenk,
Ondertrouwd: Geen.
wethouder van Vorden, die de gemeente vertegenwoorGehuwd: A. M. Kuiper en E. F. van Zuilekom; J. B. digde. Hij hoopte dat het een genoeglijke avond zou
Lenselink en B. H. G. Toonk.
worden. De „Buutenbeentjes" beten hierna de spits af
en ontketenden direkt grote hilariteit toen Hendrik, die
Overleden: Geen.
te laat was, als postpakket door een kruier naar het
toneel werd gebracht. De ook zoekgeraakte Willum
kwam even later, met een zwaar geschonden neus, aangehold, hij was bij een ongeval op de Ruurlose overweg
tussen de rails terecht gekomen, en kon hieruit eerst
worden bevreid nadat hij naar een wissel was geschoven
. . . ! Op vlotte wijze brachten zij (l dame en 5 heren)
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
een tweetal liedjes „de Spotvogel" en „Ik heb een
vriend" waarvoor een langdurig applaus hun beloning
22 september Nuts floralia tentoonstelling in het
was.
Nutsgebouw
Vordens Toneel bracht hierna op sublieme wijze het blijspel in drie bedrijven „De avond van de zevende juli"
23 september Idem als 22 september
feschreven door Gerard van Dijk. Dit stuk van de Vor25 september Bloedafname-avond Rode Kruis
ense amateur toneelspelers (sters), dat reeds meerdere
in de Bijz. Lag. Landbouwschool
malen door hen werd opgevoerd, muntte uit door een
25 september Ledenverg. Jong Gelre (dames)
prima rolvertolking. Men kon hartelijk en langdurig
lachen om de soms dol-komische situaties in dit spel
in hotel „'t Wapen van Vorden"
van verwarringen en verwikkelingen rondom de fam.
29 september Volksfeest Linde.
Van Wijngaarden. De grime van dit stuk werd verzorgd
30 september Volksfeest Linde.
door de fa Bessels uit Deventer, regisseur was de heer
4 oktober
Modeshow Bond van PlattelandsW. Mjartinus.
Voor de pauze traden ook de „Buutenbeentjes" nog eenvrouwen en Jong Gelre (dames)
maal op met o.a. de liedjes „Ongemak"; Ganz im Weisz"
in hotel Bakker
„I forever blewing bubbles" „Waarom" en een potpouri.
5 oktober
Gekombineerde vergadering Jong
Het geheel viel buitengewoon in de smaak.
Gelre in hotel „'t Wapen van
Zowel Vordens Toneel als de Buutenbeentjes kregen een
spontaan en langdurig applaus. Voorzitter Van BrugVorden"
gen bracht hen hartelijk dank voor hun buitengewoon
7 oktober
Wedstrijdmiddag Jong Gelre bij
mooie spel en had ook veel waardering voor de manier
Koning in Linde
waarop zij zich hadden weten te behelpen met de toneelaccomodatie.
18 oktober
Dia-avond Bond van PlattelandsTot slot werd een verloting gehouden, waarbij diverse
vrouwen door mevr. Klein Brinke
mooie prijzen waren te winnen. Het was bijna middernacht toen allen voldaan huiswaarts keerden.
18 oktober
KPO St. Martha spreekavond in
zaal Schoenaker
Zaterdag was het de dag van het eigenlijke volksfeest.
Nadat in de morgenuren de zoekgeraakte vogel uit
Ruurlo was opgehaald, kon men tegen tien uur met het
De besturen van de diverse verenigingen worden
vogelschieten beginnen, evenals met het bel- en schijfverzocht hun data van bijeenkomsten en festivischieten. Wethouder G. J. Wuestenenk knalde het eerste
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan worschot af, waarna de 62 deelnemers na bijna 4 ronden en
ca 220 schoten de vogel naar beneden zagen storten.
den deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.
Het was de heer R. Ribbers uit Brummen, die als oudingezetene van het Medler met een welgemikt schot zich
:•»&•$(!

Agenda

schutterskoning van het Medler 1967 kon noemen.
De deelname bij het bel- en schijfschieten was ook groot
's Middags tegen 2 uur sprak de heer Van Bruggen al
voorzitter van het Oranjefeest een openingswoord, spe
ciaal tot de afgevaardigden van de gemeente wethouder G. J. Wuestenenk, die de met vakantie zijnde burgemeester Van Arkel verving. Ook zijn echtgenote werd
hartelijk verwelkomd, terwijl de voorzitter vervolgens
de hoop uitsprak dat het feest op dezelfde prettige wijze als met burgemeester Van Arkel zou worden gevierd.
De muziekvereniging Concorda, die als vanouds weer
present was, blies hierna een feestmars, waarna de
feestkommissie, de genodigden en feestgangers gezamenlijk in optocht naar de feestweide liepen. De volksen kinderspelen waren dit jaar wel in trek, bij het traditionele dogcarrijden voor dames gaven zich 41 deelneemsters op. Er waren 2 dames die alle 6 ringen ineens aan de stok regen, terwijl 4 dames dit vijfmaal
presteerden; het korfballen voor dames en heren telde
116 deelnemers (sters); de kegelbaan 113.
Bij de kinderspelen waren voor de jeugd weer leuke
spelletjes bedacht, het onderwijzend personeel van de
Medlerschool en R.K. school Kranenburg hadden hier
de leiding. De kinderkommissie had mooie prijsjes beschikbaar gesteld, die als volgt werden gewonnen:
Toekomstige leerlingen en klas l jongens blokjes rapen:
1. Hans Bos; 2. Henkiej^fcfcnan; 3. Frans Bekken.
Jongens klas 2 en 3 z^pjpen: 1. Han Hazekamp; 2.
Stef Zents; 3. André Zt
Jongens klas 4 en 5 sjn^feks slaan: 1. Gertie Lenderink;
2. Henk Ruiterkamp; J^prarrie Meuleveld.
Jongens klas 6 hindernis wedstrijd: 1. Robert Koers; 2.
Henk Nijland; 3. Wim Bekken.
Toekomstige leerlingen en klas l meisjes flessen plaatsen: 1. Toosje Bouwmeester; 2. Ria Fokkink; 3. Gerda
Gosselink.
Meisjes klas 2 en 3 was ophangen: 1. Johanna Nijland;
2. Jannie Oortgiezen; 3. Liesbeth Weenk.
Meisjes klas 4 en 5 trein halen: 1. Wilna van Bruggen;
2. José Helmink; 3. Gerreke Gotink; 4. Dinie Leussink.
Meisjes klas 6 veegwedstrijd: 1. Corrie Bats; 2. Ellie
Fokkink; 3. Marijke Brandenbarg; 4. Jannie Fokkink.
Om kwart over vijf reikte wethouder Wuestenenk met
een toepasselijk woord de prijzen uit. Allereerst werd de
heer R. Ribbers uitgeroepen tot schutterskoning van het
Medlerfeest 1967, daar hij met een meesterlijk schot de
vogel naar beneden had gehaald; hij werd met oranje
getooid, terwijl zijn echtgenote mevr. R. Ribbers-Boersbroek tot koningin werd gekroond. Nadat de koning als
hoofdprijs een prachtige klok was aangeboden en mevr.
Ribbers de gebruikelijke taart was overhandigd, werd
deze plechtigheid met een driewerf „lang zullen ze leven" besloten. De heer Wuestenenk prees in zijn toespraak de grote eensgezindheid van de buurtschapbewoners, terwijl hij ook de kommissieleden dankte voor
de wijze waarop zij hun taak wisten te verstaan. Hij
reikte hierna de verdere prijzen uit nl.
Vogelschieten: 2. Gerhard Dimmendaal; 3. Jan Weenk;
4. Emilo Eykelkamp; 5. E. J. Eggink.
Belschieten: 1. J. Besselink; 2. J. Gotink; 3. H. te Veldhuis; 4. H. E. Knoef; 5. J. Vorentjes.
Schijfschieten: 1. A. Vorentjes; 2. J. Kapers; 3. J. Knoef
4. A. J. Groot Haar; 5. W. Meuleveld.
Dogcarrijden dames: 1. mevr. A. Span-Dostal; 2. mevr.
J. Brummelman-Kamperman; 3. mevr. Van Ingen-Bats;
4. mej. Bertha Weenk; 5. mevr. Oortgiesen-Eggink.
Doeltrappen heren: 1. Span; 2. G. Norde; 3. G. Groot
Roessink; 4. Meyer; 5. Leo Eykelkamp.
Korfballen dames en heren: 1. Henk Kasteel; 2. Gerard
Dimmendaal; 3. Paul Eykelkamp; 4. Bernard Eykelkamp; 5. mej. Gerrie Wolters; 6. Erik Eykelkamp.
Kegelbaan: 1. H. Klein Brinke; 2. Wim Oortgiezen; 3.
. D. Nijenhuis; 4. Wim Wesselink; 5. Henk Kasteel.
Briefposten voor dames en heren: 1. mevr. Van IngenBats; 2. mej. Bea Gotink; 3. mevr. Alie Ribbers-Kamperman; 4. mej. Gerrie Bloemendaal; 5. G. Ribbers.
Madat Concordia het eerste couplet van het Wilhelmus
lad gespeeld, dat door allen werd meegezongen, werd
het feest voortgezet op het kermisterrein, waar de diverse vermakelijkheden het druk kregen, 's Avonds werd
er volop en gezellig gedanst in de ruime feesttent waar
,The Rhyhm Stars" voor de muzikale begeleiding zorgden. Het Oranjefeest aan de Medlertol, dat voor de 41e
maal werd gevierd, werd in alle opzichten een sukses.
NUTSFLORALIA
Vrijdagavond om half acht opent Nutsfloralia de jaarijkse bloemententoonstelling. De Nutszaal zal als altijd
weer een grote bloementuin zijn, op een andere wijze als
andere jaren. Het bestuur heeft een andere attraktie
>edacht waardoor de zaal weer een ander aspekt zal
hebben als verleden jaar.
Het bestuur hoopt op heel veel inzendingen. Leest u
ooral goed de advertentie van de gevraagde wedstrijien na, zodat u niet met inzendingen komt, die niet gevraagd zijn, ze worden zonder pardon terug gegeven,
oals in het berichtje van vorige week stond, zijn de
nzendingen van de bloemschikcursus op moderner voet
ngesteld. Kom dus vooral vrijdag of zaterdag kijken.

Uw adres voor
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

SCHOOLREISJE R.K. SCHOOL KRANENBURG
De leerlingen van de St. Antoniusschool op de Kranenburg maakten onder leiding van het hoofd der school,
de heer Bekker, en het onderwijzend personeel hun jaarlijkse schoolreisje, wat weer een groot sukses werd.
Het werd dit jaar, evenals verleden jaar, in twee gedeelten gehouden voor de Ie en 2e klas en de 3e, 4e, 5e
en 6e klas (gekombineerd).
Ruim 45 kinderen van de Ie en 2e klas vertrokken onder gunstige weersomstandigheden 's morgens om 9 uur
per luxe touringcar van de fa Vlas winkel uit Zutphen.
Via Vorden en Zutphen ging het op Arnhem aan, de
autoweg Nijmegen en vandaar naar Berg en Dal. In de
speeltuin „Erica" kon de jeugd zich naar' hartelust vermaken; ook de verschillende traktaties ontbraken niet.
's Middags ging het weer terug naar Arnhem, waar de
bekende boottocht over de Rijn naar de Westerbouwing
werd gemaakt, een unieke belevenis voor de kinderen,
die hier bijzonder van genoten. Hierna ging het weer
huiswaarts, waar men tegen vieren weer op de Kranenburg arriveerde.
De oudere kinderen van de 3e t.m. 6e klas gingen een
dag later. Men vertrok met 2 bussen vol 's morgens al
om half acht. Het was stralend weer en welgemoed
ging het in de richting Arnhem, waar de snelweg naar
Utrecht werd gepakt. Vlak bij de bekende pyramide
van Austerlitz werd even gestopt om de dorst te lessen
met heerlijke limonade.
Als eindpunt was Schoonhoven gekozen, waar een bezoek werd gebracht aan het Edelambachthuis; in deze
school voor de edele ambachten (goud- en zilversmeden etc.) werden ook de tentoongestelde voorwerpen
bezichtigd, terwijl voorts een demonstratie werd gegeven van het maken van zilverwerk en plateel.
Aan de Lek in Schoonhoven, waar men een prachtig
uitzicht over de rivier had, werd hierna de lunchpauze
gehouden. Na nog even aan de Lek te hebben vertoefd,
met zijn drukke scheepvaartverkeer, werd het :~i
Oudewater (Stadhuis op stelten) met zijn prachtige geveltjes bekeken. Op de terugreis werd 's middags het
Dierenpark in Amersfoort bezocht, waar ook een heerlijk bord soep gereed stond. Ook de speeltuin bij het
dierenpark deed het goed bij de jeugd, op de ponyezelbaan waar druk gebruik van werd gemaakt, beoefende de jeugd de ruiterkunst. Men vertrok hier tegen
half vijf, waarna tussen Hoog Soeren en Apeldoorn voor
de laatste maal werd aangelegd om in de bossen een
pittig partijtje voetbal te spelen. Na een heerlijk glas
limonade ging het weer huiswaarts, waar men tegen
half acht zeer voldaan over de prachtige tocht, weer
aankwam. Gebleken is dat de schoolreis in deze tijd van
het jaar een zeer gunstig verloop had, vooral omdat de
speeltuinen nu rustig zijn. Men zal het volgende jaar
ook zeker weer in deze tijd op stap gaan. Het waren een
paar geslaagde dagen.
FRAAI ZOMERWEER BIJ ORIËNTERINGSRIT
VAN „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
Na de geslaagde modderrit van zaterdagmiddag jl. organiseerde de Vordense motorclub „De Graafschaprijders" zondagmiddag een oriënteringsrit waaraan door
ca 70 personen werd deelgenomen. De rit, met een lengte van ca 60 km, voerde de deelnemers door de omgeving van Vorden. De start was bij café Schoenaker en
de finish bij hotel „De Konijnenbult". De rit werd uitgezet door de heren Klein Brinke en Wolsheimer.
Na afloop reikte de heer H. Klein Brinke bij café Eskes
de prijzen uit.
Bij de bromfietsen werd de eerste prijs gewonnen door
de heer G. Aartsen uit Apeldoorn met op de tweede
plaats H. de Ruiter uit Apeldoorn; 3. B. Aartsen, Apeldoorn.
B-klasse eigen leden: 1. F. J. Rothman, Vorden.
Auto's en motoren: 1. P. Reinders, Zutphen; 2. G.
J. van Ark, Vorden; 3. W. H. Rouwenhorst, Zuphen; 4.
Derksen, Zelhem; 5. Ballast, Enschede; 6. Huetink,
Hengelo (O); 7 J. Bosch, Olst; 8. G. J. Nagengast,
Hengelo (O).
Auto's eigen leden B-klasse: 1. G. te Veldhuis, Vorden;
2. Van Campen, Apeldoorn; 3. D. C. Onstenk, Vorden.
De volgende rit van „De Graafschaprijders" zal worden
ehouden op zondag 29 oktober a.s.
ZWEMBAD GESLOTEN
Zaterdag is de bad- en zweminrichting „In de Dennen"
officieel gesloten. Ruim honderdtienduizend bezoekers
hebben deze zomer van het bad gebruik gemaakt.
Wanneer de plannen die er zijn om het bad te verwarmen doorgang vinden, dan zal het zwembad het volgend
aar beduidend vroeger geopend kunnen worden.

Fut schoenen
voor jongens en meisjes (ook in suêde)
met 6 maanden garantie op
zool en bovenleer!

Natuurlijk bij

Wullink's Sclioenhandel

Onbetwist, de Schoenenspecialist

Ibers
SUPERMARKT

Vitella instant
pudding
3 pakjes
...11%

presenteert:
Uit onze hypermoderne slagerij

Zolang de voorraad strekt!

Slavinken
3 stuks 88
Hachévlees
300 gram 138
Runderlappen 5oogram 238
Magere varkenslappen 500 gram 288
Varkensfricandeau
500 gram 328

2 pak pudding en l wiebelhondje samen 135
Banketbakkerskoekjes 250 gram
69
Nasi goreng literblik
159
Chips 2 grote zakken
129
Jampotten appelmoes 2 voor 85
Slasaus grote fles
98
Mayonaise gezinstuben
98

Bij aankoop van hachévlees
een kilo uien voor 39 cent

Bij 2 pakken koffie
*
•Pracht porceleinen
kop en schotel gratis!

Uit onze groente afdeling
Heerlijke druiven
Heerlijke appelen
Stootperen
Bananen

per kilo
James Grieve
Ingrid Marie
Cox's orange peppin

ri 2 kilo

T9

l kilo

98

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

Fijne
vleeswaren!
Tongeworst 150 gram
Rauwe ham 100 gram
Palingworst 150 gram

l grote rookworst
vacuüm verpakt
69 cent
89 cent
75 cent

öOcent

Zo lang de voorraad strekt!
Bij elke 200 gram vleeswaren l grote Nestlé choc. tablet 89 cent

Tomatenpuree 4 blikjes
Soepballetjes 2 blikjes
Mars 3 stukjes

59
98
69

3 blikjes vruchten
(ananas, perziken, abrikozen) l 1.10
Nieuwe oogst!
Bruine bonen pak 500 gram 66
Zilveruitjes jampot
69
Varkensvlees per blikje nu 79

Maggi groentesoep
6 halen 5 betalen!

Heerlijke bloementoiletzeep
3 stukjes

cent

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na het
overlijden van mijn lieve
vrouw en onze lieve moeder,
behuwd-, groot, en overgrootmoeder
IIKNDRIKA JOHANNA
OORTGIESEN
echtgenote van
G. J. Haverkamp
betuigen wij u onze
hartelijke dank.
Uit aller naam:
G. J. Haverkamp
Vorden, september 1967
Schoolstraat 8
Wegens vertrek uit de gemeente zegt ondergetekende alle locale abonnementen
en donaties op
Ir A. van Hoek,
Oudo Voorde, Vorden
A.s. zaterdag 23 september
y,iju wij de gehele dag
GESLOTEN
Hoveniersbedrijf
Kettelarij
Zutphenseweg, Vorden
Splinternieuwe grammofoonplaten (30 cm) zowel
stereo als mono, in elk
gewenst repertoire, van
ƒ 4,50 . ƒ 7,—.
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Weggelopen: „Nopje"
zwarte poes met witte bef
en sokken. Faber, de Stroet
9, telefoon 1808

X
X
X

Te koop: Mooie g.o.h. kinderwagen. Ter Haar,
Van Gelreweg 3, Vorden
Gevraagd: Voor 3 uren per
week 's avonds of zaterdagmorgens een flinke schoonmaakster. Inlichtingen
Gems Metaalwerken
Zutphenseweg, Vorden
Verkrijgbaar: Jonge foxhondjes. Gotink ,,'t Addink"
telefoon 1539

^

W

Op maandag 25 september hopen onze
geliefde kinderen en ouders

n

X
Q
X
hun 25-jarigo echtvereniging te herdenken. V

ZATERDAG

(J. BIJENHOF-BREUKER

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare ouders en
kinderen

Opa
Oma
Wim en Rieki
Gerke en Jóhan
Geert
Andrlea
Vorden, september 15X57
Zutphenseweg 76
Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in café
,,de Zon", Zutphenseweg 24, Vorden.

zwanehalzendag

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

onze grote specialiteit.
ALLEEN ZATERDAG

14 cent per stuk
Elke dag vers in voorraad
Brood- en banketbakkerij

KERKHOVEN
Telefoon 1394

X

Inplaats van kaarten

X

PAUL BORKENT
J A N N Y KAMPERMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op maandag 25 september 1967
om 14.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke bevestiging om 14.30 uur in de
Ned. Herv. kerk, Dorpsstraat Vorden door de
Weieerwaarde Heer ds. J. H. Jansen.

Toekomstig adres: Park Oog in Al 2, Utrecht.
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

De zingende Japanse meisjes, die in korte tyd een grote carrière maakten
en wiens namen in grote letters in allerlei bladen verschenen, want ook zy
kunnen niet zonder

X
X
X
X
X

publiciteit!

r »

X
X
X

Reklame maken kunt u op vele manieren. Eén van die manieren is uw
drukwerk tot in de puntjes te laten verzorgen, hetgeen cachet geeft aan
uw zaak.

j)

Niet alleen op handelsgebied, doch ook in familiedrukwerk kunnen wjj op
een rijke ervaring bogen.

X
X
X
X
X
X

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

eevers

TANK HET BIJ
NIEUWSTAD

^

—

Te koop: Drie tomen zware
biggen. J. Groot Roessink,
B 44, Vorden
Te koop: 9 biggen. E. Pardijs, Lange End
Te koop: Volkswagen 1300
bouwj. 1966 29000 km gelopen. A. Woltering, Kranenburg, Vorden, tel. 6711

Telefoon 1404 — Nieuwstad 12 — Vorden

VORDEN

Te koop: Enige tomen mooie
biggen bij L. W. Harmsen
„Memelink" Noordink
Hengelo (Gld.)
Te koop: Biggen G. Vliem,
„do Eersteling" Vorden

Dit zijn
„De Peanuts'

A

Utrecht, Park Oog in Al 2
u Vorden, Ruurloseweg 33
september 1967
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speculaas
volgens oud recept.

r i

X
X
X
X
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Wij bakken weer dagelijks onze fijne

I). J. H M K M I O F

f\

Schrijf onder „Benklas"
bureau Contact, Vorden
en wij komen bij u thuis
onze kollektie tonen.

Te koop: Kachel, convector
(Jaarsma) in goede staat.
Stoltenborg, 't Wiemelink
19, Vorden

n

Inplaats van kaarten

Volksfeest Linde

Nieuwueld N. V.

VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Industrieweg 4 - Vorden - Telefoon 05752-1733

Vrijdagavond 7.30 uur optreden van de Drentse Vereni
ging uit Zutphen met het blijspel

geschoold- en
ongeschoold personeel

Deining om de Bentweide

voor afd. aluminiumbewerking

's Middags om l uur opening door de voorzitter.

Zaterdag 9.30 uur vogel- en schijfschieten.

KNIPPERS
PONSEKS

1.00 tot 6.00 uur gratis draaien voor alle schoolgaande
kinderen.

ZAGERS
SLIJPERS
POLIJSTERS
A UTOMATENBEDIENERS

1.30 uur volks- en kinderspelen.
5.00 uur prijsuitreiking.

geen vakkennis vereist
Zeer hoog loon
Koffie en thee gratis
Prettige werkkring
Werkkleding gratis
Interessante spaarregeling
Reisgeldvergoeding
Voorradig een groot assortiment: damesbladen, modebladen, geïllustreerde bladen, ook buitenlandse, puzzelboekjes, vrye tyd, motoren autobladen. Elke week
de nieuwste nummers.
Sigarenmagazijn
D. Boersma, Dorpsstr. 6
Telefoon 1553
Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408
Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S

ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

C.LaarP.straat
Nipius,
Zutphen
5

Dit vlotte Anita wandelschoentje is van
echte hunting suède en biedt U ongekend
voetcomfort. De leuke garnering en sluiting
zijn in métalisé lakleder. Bij ons verkrijgbaar
in zwart en diverse herfsttinten o O Ö f\
4lO.%fU

AANMELDING DAGELIJKS
AAN DE FABRIEK

Jansen- 't Schoenenhuis
DORPSSTRAAT 34 — VORDEN

Adverteren doet verkopen!

Zaterdagavond groot dansfestijn
met „de Zwervers"
PRIMA KONSUMPTIES

Spaarders grijpt uw kans!
De rente is hoog

RAIFFEISENBANK
VORDEN

U VOELT ZICH PRETTIG EN GOED VERZORGD MET

een nieuwe bril

spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21

—

Telefoon O 57 52 -12 52

—

Postgiro 86 29 23

DE MODE IN HERENBRILLEN IS ZEER PERSOONLIJK EN
IEDEREEN KIEST IN FEITE ZIJN EIGEN STIJL VOORAL DOOR TOEPASSING VAN
DOUBLÉ IS EEN GROTE VARIATIE MOGELIJK.
MEER COMFORT VOOR UW OGEN

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN

Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspicgcldc glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

# U kiest uit onze moderne en veelzijdige kollektie in alle prijsklassen.
* U wordt bij ons prettig en hulpvaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
* U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

SWEATERS
TRUIEN

Kleine gezellige vergaderzaal beschikbaar voor max.
30 pers.
IJssalon D. Boersma,
Dorpsstraat 6, telefoon 1553
05752-6813
ledere week aan te bieden:
8-WEEKSE HENNEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN -TELEFOON 1505

Sir Edwin - mannenmode

A. BLIKMAN

Driesteek l, Warnsveld
telefoon 05750-4765

PULLOVERS
VESTEN
PULU'S

FA. MAR1 !HS
Wapen- en Sporthandel

ADIO N.V,
biedt U reeds voor f499,Philips nieuwste TV-type 1968
Het betreft hier geen illegaal geïmporteerde buitenlandse,
maar oerdegelijke echte NEDERLANDSE PHILIPS-TV

Geen inruil

Alleen bij directe aankoop in onze filialen en tegen contante betaling, of bij gebruik van financieringsmogelijkheden, waarbij U in staat wordt gesteld reeds voor minder dan één gulden per dag in het bezit
te komen van zo'n nieuw, prachtig Philips T V-apparaat. Maak gebruik van de vele onbetaalbare extra's,
die alleen een groot en ervaren bedrijf U kan bieden door zijn specialisatie en grote inkopen.

Zutphen - Stationsplein 33 - Telefoon 5050 b.g.g. 5337
Dit is een van de 12 tegels op ware grootte.
U krijgt 'm gratis na 2x tanken.

RAMMEN
STIEREN
KREEFTEN
LEEUWEN
VISSEN
WATERMANNEN
ENZ
OPGELET!

Een originele ARAL-verrassing waar u geen cent
extra voor betaalt! 12 geweldig leuke tegels van
echt Delfts Blauw, waarop speelse afbeeldingen
de tekens van de-Dierenriem symboliseren.
Toepassingen? Legio: als onderzetter voor de
glazen. Als opvallende wandversiering. Ingelegd in
een bijzettafeltje of dienblad. Onder uw
bloempotten. Als persoonlijk geschenkje aan
vrienden, kennissen, verwanten en verloofden.
En nog veel meer.
U wilt ze hebben? Alle 12? Dat kan. Tank morgen
minimaal 20 liter ARAL benzine. U ontvangt dan
een waardebon. Even bewaren! De volgende keer
tankt u wéér 20 liter bij een ARAL station, u levert
de bon in en u krijgt uw tegel. Dit zijn de ,.regels
van het spel" voor de hele serie van 12. Natuurlijk
wilt u die compleet hebben. Begin direct met
verzamelen, want deze actie is maar tijdelijk. De
deelnemende ARAL stations herkent u aan de
fel-blauwe affiches.

Na 2xtanken bij ARAL een
decoratieve Sterrenbeeld-tegel
van echt Delfts BlauwGRATIS'
DEELNEMENDE ARAL STATIONS IN UW OMGEVING:

ARAL krachtiger benzine
vlekkeloze service

Delden (Ambt): Motel „Schoonzicht" (J. L. Brandriet), Goorsestraat
A 14 (Rijksweg Zutphen-Hengelo)

Breng ook kleur in uw drukwerk!

Tweede blad Contact

22 sept. 1967

Jaarvergadering
Coöperatieve Raiffeisenbank Vorden
Onder voorzitterschap van de heer H. Wesselink werd in zaal Eskes de algemene ledenvergadering gehouden van de Coöp. Raiffeisenbank „Vorden".
Na een wekoimtvvoord van de voorzitter, gaf deze een terugblik over het afgelopen
jaar; hij herdacht allereerst het medebestuurslid, de heer A. J. Oltvoort, die eind 1966
overleed en gedurende 20 jaar zijn beste krachten aan de bank gaf. Wy blijven hem in
eerbied gedenken. T.a.v. de acht en een halve maand van 1967 die nu verstreken zijn,
deelde spreker mede, dat van l januari tot heden de spaargelden stegen met ƒ 900.000,—
de voorschotten namen toe met ƒ 800.000,— en het nominaal kredietbedrag steeg met
bijna ƒ 400.000,—. De daling der rente is thans geheel tot staan gekomen, spreker
meende dat een sterke rentedaling de eerste tijd niet meer te verwachten is. De mechanisering en automatisering in de landbouw gaat nog steeds voort, hier is veel geld
voor nodig. Hy deelde tenslotte nog mede dat de bank deze zomer een pand heeft aangekocht aan de Dorpsstraat te Wichmond (Bonk), hetwelk te zijner tijd als bijgebouw
zal worden ingericht ten gerieve van de bewoners van Wichmond-Vierakker.

Na de notulen, die onveranderd werden goedgekeurd,
werden de balans en resultatenrekening over het boekjaar 1966, door de direkteur, de heer G. Eskes, behandeld. Uit het jaarverslag vermelden we, dat het ledenaantal dat op 31 december 1965 635 bedroeg, steeg tot
666 per 31 december 1966.
Mej. H. H. Haverkamp uit Voorst verliet wegens huwelijk de bank, mej. A. A. van Ark te Vorden werd
hiervoor benoemd.
De kontrole op de boekhouding vindt plaats door de
rayoninspektie van de Centrale Bank te Deventer, in de
kommissie voor onverwachte kasopname hadden zitting
de heren D. Klein Bleumink en H. Tjoonk. Bij alle gehouden kontroles werden administraties en kasmiddelen
in goede orde aangetroffen.
Het aantal gewone spaarboekjes vermeerderde in 1966
met 76 en bedroeg per 31 december 4810; in omloop
waren voorts jeugdspaarwet 430; E.U. reisspaarboekjes
3; een jaar vast 153; twee jaar vast 115,; 6 maand opzegging 40; het totaal in omloop zijnde boekjes per 31
december 5743.
Aan spaargelden werd in 1966 gestort ƒ 8.022.406,83, aan
rente werd bijgeschreven ƒ 562.583,44, terugbetalingen
in 1966 ƒ 6.923.982,28. De rente voor direkt opvraagbare spaargelden bedroeg het gehele jaar 3%% en voor
jeugdspaarrekeningen 4%. Voor 6 maand opzegging
werd 4V 2 % en voor 12 maand opzegging 5*4% vergoed.
Vanaf l januari 1967 is de rente voor direkt opvraagbare spaargelden 3,75%; voor 6 maand opzegging 4,75%
en voor 12 maand opzegging 5,50%. De rente voor jeugd,
spaarrekeningen en ambtenarenspaarregeling is voor
dit jaar vastgesteld op 4 ^ % .
Uitstaande voorschotten per l januari 1966 ƒ 3.624.995,59
aan nieuwe voorschotten werd verstrekt ƒ 2.103.875,—,
terwijl in 1966 op voorschotten werd afgelost een bedrag van ƒ 853.929,04.
Het aantal lopende rekeningen vermeerderde in 1966
met 123 en bedroeg per 31 december 1966 407, waarvan
80 met krediet en 327 zonder krediet.
Door ca 550 deelnemers aan het schoolsparen werd in
1966 door het inleveren van volle spaarkaarten ingelegd
ƒ 6.927,30.
In 1966 werden de volgende subsidies verleend t.w. IJsvereniging Vorden ƒ 2.000,—; Bijenvereniging „De
Macht van het Kleine" ƒ 25,—; Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Vorden ƒ 25,,—; Praktisch hulpbetoon
aan blinden ƒ 20,—; Bejaardenkring ƒ 25,—; Bedrijfsverzorgingsdienst ,,Vorden-Warnsveld" ƒ 250,—; Roode
HOOGSTE NAASTENLIEFDE

Bij ingrijpende operaties, inwendige bloedingen, ernstige
ongevallen, wordt steeds bloedtransfusie toegepast.
Noch de patiënt, noch de bloedverwanten vragen zich
meestal af, waar dit reddend bloed vandaan komt. Men
beschouwt het als een „medicijn", waarvan dus de voorraad onbeperkt is.
De realiteit is, dat dit reddend bloed van een meestal
onbekende donor (bloedgever) komt. Welnu, als wij dan
wel het bloed van een offervaardige medemens willen
ontvangen, hebben wij dan ook niet de sociale en morele
plicht ons bloed af te staan.
Vanzelfsprekend met goedkeuring van de huisarts.
Er is in ons land een groot tekort aan donors, zodat er
in de ziekenhuizen soms geen hulp kan worden geboden,
omdat er geen bloed is.
Maandag 25 september a.s. wordt weer de jaarlijkse
bloedaf nam e-avond gehouden in de Bijz. Lagere Landbouwschool. Het komité verwacht alle 471 donoren zonder uitzondering. Het is nog mogelijk u als donor te
melden; laten onze jongere mensen en de nieuwe gemeentenaren zich toch opgeven opdat de „oogst" zo
groot mogelijk mag zijn. (Zie de advertentie in dit blad).
PATIËNTEN EN VERPLEEGSTERS
MAAKTEN UITSTAPJE

Patiënten en verpleegsters van de verpleeginrichting
„Het Enzerinck" en „Villa Nuova" hebben dezer dagen
hun jaarlijkse uitstapje gemaakt.
De tocht werd gemaakt per bus. Het gezelschap vertrok 's morgens in de richting Zutphen. In Baarn werd
halt gehouden in het „Eemland", bekend om zijn muzikale robots, werd koffie gedronken.
Hierna ging de tocht naar Monnikendam. Per boot werd
hier een tocht gemaakt naar Marken, waarvan een ieder zeer heeft genoten. In Volendam werd de lunch
gebruikt. Via de kop van Noord Holland ging het over
de afsluitdijk naar Friesland.
Het uitstapje werd in Vorden besloten met een gezellig
diner in hotel „'t Wapen van Vorden". Allen hebben
van deze tocht zeer genoten.
FILMAVOND HERVORMDE JEUGDRAAD

In het Nutsgebouw werd vrijdagavond een filmavond
gehouden, die werd georganiseerd door de Hervormde
jeugdraad. De belangstelling voor deze filmavond viel
enigszins tegen. Naast leden van de Hervormde jeugdraad waren er leden van de Geref. jeugdraad en Katholieke jongeren van de Kranenburg aanwezig.
Ds. van Belzen, Geref. predikant alhier, sprak een kort
openingswoord. De heer Van Belzen hoopte op een goede start van het winterprogramma van de jeugdraad.
Voorts toonde hij er zich verheugd over dat jongeren
van verschillende gezindten aanwezig waren.
Hierna werden er twee films vertoond nl. „Braco de
stroper" en „Tekens van een gevecht". Deze laatste
film in kleuren was een Israëlische film waarover de
meningen nogal verdeeld waren.
Aan het eind sprak broeder Canutus een kort slotwoord. Spreker hoopte dat de jongeren uit Vorden en
de Kranenburg in de toekomst blijven samengaan.

Kruis ƒ 25,—; Federatie van Fokverenigingen N.O. Achterhoek ƒ 50,—; Medaillefonds Fokveedag K.I. ƒ 50,—;
Kommissie Jongveekeuring ƒ 25,—; Wedstrijdmiddag
Jong Gelre C.J.B.T.B. en K.P.J. ƒ 50,—; Verharding
zandweg Delden ƒ 60,—; warm drinken schoolkinderen
ƒ 217,—.
T.a.v. de financiering der landbouwbedrijven blijkt steeds
meer geld nodig te zijn. De prijzen der grond stegen,
de veebezetting nam toe, er worden machines aangeschaft en ook de aanpassing van de gebouwen aan de
moderne bedrijfsvoering kost veel geld. Van het inkomen van de boer blijft, na aftrek van de hoge belastingen en kosten van levensonderhoud, een te gering
deel over voor de zelffinanciering van zijn bedrijf.
De oogst 1966 was niet slecht. De bank kan op een goed
jaar terugzien.
De inlagen in de spaarbank overtroffen de terugbetalingen met ƒ 1.100.000,—. Door deze gunstige spaarcijfers kon het bestuur in het afgelopen jaar aan alle verantwoorde aanvragen om voorschotten en kredieten voldoen. De grote behoefte aan kapitaal bleek uit de sterke
stijging der uitstaande voorschotten in het verslagjaar.
Deze namen met rond een en een kwart miljoen toe.
Ook het rekening-courant-verkeer nam in het afgelopen
jaar een grote vlucht; de Vordense Coöp. Zuivelfabriek
nam het besluit al het melkgeld per bank te betalen,
terwijl de Coöp. Zuivelfabriek „de Wiersse" overging
tot girale betaling.
De totale omzet van de bank vermeerderde in 1966 met
bijna 25 miljoen gulden en bedroeg 104 miljoen gulden.
Het aantal dagposten steeg van 93.985 in 1965 tot
123.126 in 1966. Op 9 juni 1966 werd de akte van statutenwijziging gepasseerd waarbij de banknaam werd
gewijzigd in Coöp. Raiffeisenbank „Vorden".
Wat de toekomst betreft wordt een verdere groei van
het rekening-courant-verkeer verwacht; steeds meer
instellingen gaan er toe over de salarissen per bank te
betalen.
Na dit uitgebreide verslag werd het bestuursvoorstel
om het voordelige saldo ad ƒ 47.276,62 bij de reserve te
voegen, goedgekeurd.
r
Bij de bestuursverkiezir
erd in de ontstane vacature
wegens overlijden van
.eer A. J. Oltvoort, gekozen
de heer H. Tjoonk, ter
voor deze in de Raad van
Toezicht werd gekozen
heer H. Pardijs. Het aftredende lid van de Raad van Toezicht, de heer Joh. Regelink, werd herkozen.
Besloten werd het presentiegeld der bestuursleden van
ƒ 10,— op ƒ 15,— te brengen.

Koopt bij onze adverteerders!
JAARVERGADERING JONG GELRE AFD. VORDEN
HEREN

De afdeling Vorden van Jong Gelre heren hield in de
zaal van café Bloemendaal een redelijk goed bezochte
jaarvergadering welke tevens de eerste winterseizoenvergadering 1967-1968 was.
De voorzitter, de heer Joh. Pardijs, sprak een kort openingswoord waarbij hij wees op de bijzonder gunstige
zomer 1967. Vervolgens deelde hy mede dat algemeen
bij het bezoeken van de vergaderingen een terugslag
viel te konstateren ook bij de jongeren. Spreker wekte
de leden op aktief deel te nemen aan 't winterprogram.
Aangaande dit programma werd medegedeeld dat op
5 oktober a.s. een gekombineerde vergadering in hotel
„'t Wapen van Vorden" zal plaats hebben. De bromfietsbehendigheidswedstrijd en trekkersleeën op het bedrijf van de heer Koning in het buurtschap Linde met
als slot een dansavond vindt plaats op 7 oktober a.s.
De provinciale wedstrijddag zal op 30 september a.s. te
Winterswijk worden gehouden. Verder zal getracht worden een varkensbeoordelingscursus te organiseren. In
Tivoli te Arnhem zal op 11 november a.s. de provinciale
najaarsvergadering worden georganiseerd waaraan ook
een dansavond zal worden verbonden.
De kaderdagen aan de Volkshogeschool te Eerbeek werden vastgesteld als volgt: 16, 17 en 18 december en 4,
5 en 6 januari 1968. Het bestuur zal proberen een winexcursie te houden.
Uit de diverse verslagen bleek dat bij de afsluiting van
het boekjaar de vereniging 104 leden telde. De afdelingskas vertoonde een klein nadelig kassaldo. Inplaats
van de heer Pelgrum werd als lid van de kaskommissie
benoemd de heer D. Klein Geltink.
De heer D. Pardijs werd als trouwste vergaderingbezoeker in het afgelopen boekjaar een blijk van waardering aangeboden.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heren
J. Harmsen, J. Koning en H. Wagenvoort herkozen. Inplaats van de aftredende voorzitter, de heer Joh. Pardijs, welke niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer
H. Pardijs.
De aftredende voorzitter overhandigde hierna de voorzittershamer aan zijn opvolger de heer R. Mennink,
welke hij gedurende 7 jaar heeft mogen hanteren. De
heer Pardijs dankte zijn medebestuursleden, alsmede de
oud-sekretarissen t.w. de heren B. Wagenvoort en H.
Eggink en de andere leden van Jong Gelre voor de
steeds prettige samenwerking. Spreker hoopte dat Jong
Gelre ook bij de voortduur in ledental mocht toenemen.
De heer Mennink dankte de heer Pardijs voor alles wat
hij in het belang van de vereniging had gedaan onder
aanbieding van een blijk van waardering.
Nadat de heer G. J. van Roekei uit Zelhem was welkom
geheten, hield deze een causerie toegelicht met prachtige kleurendia's over „Bij de boeren in het Berner Oberland" in Zwitserland, waarin spreker deed uitkomen
dat dit land, welke de grootte heeft van ons land, een
prachtig land is hetwelk praktisch leeft uit eigen middelen.
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VERGADERING POLOCLUB

te bepalen door een lage schuiver in ilc linkerbenedenNaar wij vernemen zal de zwem- en poloclub „Vorden hoek.
'64" volgende maand een vergadering beleggen waar
o.a. de plannen voor het winterseizoen zullen worden RIETMOLEN II — VORDEN II O—4
uiteengezet.
De bezoekers hebben deze wedstrijd op verdiende wijze
gewonnen. Reeds direkt na de aftrap ontketende Vorden
een offensief dat na vijf minuten resulteerde in een
doelpunt van Eef Eggink O—1.
De Vordenaren bleven sterker en na tien minuten werd
het O—2 toen Henny Doestal een cornerbal van zijn
broer Jos feilloos inkopte. De Vordense doelman Meyer
had tot dit moment nog geen bal op doel gehad. Na 20
minuten moest hij echter al zijn talenten tonen bij een
hard schot van de linksbinnen van de thuisclub. Na ruim
een half uur werd het O—3 toen een prachtige pass van
Eggink op uitstekende wijze door Henk Hengeveld werd
afgerond. De thuisclub probeerde hierna de achterstand
te verkleinen doch de Vordense achterhoede gaf geen
kansen weg. Bij de rust was de stand O—3.
VERKEERSBRIGADIERTJES DOEN DIENST
In de tweede helft daalde het spelpeil aanmerkelijk.
De verkeersbrigadiertjes in de gemeente Vorden zijn af- Speciaal nadat Vorden een doelpunt van Henny Dostal
gelopen week hun werkzaamheden begonnen.
was uitgelopen tot O—4. Hetgeen hierna door beide ploeOp twee punten verrichten de jongelui hun taak nl. bg gen werd vertoond is het vermelden niet meer waard, zij
de Nutskleuterschool en bij de Openbare Lagere School het dan dat de bezoekers nog verschillende kansen kretegenover hotel „'t Wapen van Vorden". Alleen bij het gen de voorsprong te vergroten.
uitgaan van de school zullen de verkeersbrigadiertjes in
funktie zijn.
VORDEN IV — BAAKSE BOYS IH 2—1
Voorlopig zal de politie nog toezicht houden, aldus ver- In een gelijkopgaande wedstrijd heeft de gelukkigste
telde ons wachtmeester Verheul. Het ligt in de bedoe- ploeg gewonnen. Aanvallend was de thuisclub sterker
ling dat de verkeersbrigadiertjes geleidelijk aan zelf- doch Baak verdedigde goed. Het was overigens een
standig hun werk zullen verrichten.
hard gespeelde wedstrijd.
Op de hierboven genoemde punten verrichten telkens 2
brigadiertjes hun werk. Bij de Nutskleuterschool doen Voor de rust werd een uitstekende kopbal van Groot
dit 5 scholieren van de Bijz. Chr. school Het Hoge, ter- Jebbink op fraaie wy'ze door de Baak-doelman gestopt.
wijl bij hotel „'t Wapen van Vorden" scholieren van de Bij de rust was de sand nog dubbelblank.
Openbare Lagere School bij het oversteken helpen.
Na 15 minuten spelen in de tweede helft namen de geelzwarten de leiding toen een hard schot van Bunantzki
MODDERRIT VAN „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
de roos trof l—0. Hierna kregen de bezoekers een peTROK VEEL DEELNEMERS
nalty toegewezen die echter fraai door Ter Heurne werd
gestopt. Even later was het wel raak toen de midvoor
Zaterdagmiddag organiseerde de VAMC „De Graaf- van
van dichtbij de roos trof l—1. Vlak voor tijd
schaprijders" haar jaarlijkse modderrit waaraan door gaf Baak
de rechtsbuiten van Vorden een goede voorzet die
liefst ca 75, personen werd deelgenomen. De cross-af- doeltreffend
door Jan Groot Jebbink werd afgerond 2—1.
deling van de club was er in geslaagd een aantrekkelijk
parcours uit te zetten in de omgeving van het militaire
oefenterrein in het buurtschap „Galgengoor".
Al naar gelang de klasse waarin men startte, moesten
de deelnemers het parcours (van ca 12 km lengte) 3,4
of 5 keer afleggen. De verschillende klassen waren bromfietsen toer; idem sport; motoren toer; idem sport en
de zijspanklasse.
In café Bloemendaal werden na afloop de prijzen uitgedeeld door de heer W. Bielderman.
De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen toer: 1. B. Oosterink, Vorden; 2. Westen- STEENDEREN III — VORDEN VI 2—3
berg, Hellendoorn.
Het zesde elftal is erin geslaagd om ook de tweede
Bromfietsen sport: 1. Renzen, Espelo (bij Holten); 2. kompetitiewedstrijd in winst om te zetten. Na een kwarTakkenkamp, Heeten; 3. Dood, Hellendoorn.
tier nam de thuisclub de leiding door een doelpunt van
Motoren toer: 1. W. Bielderman, Vorden; 2. H. Groot de rechtshalf. Na een half uur werd het l—l toen de
Tjooitink, Warnsveld; 3. P. Bergsma, Hummelo; 4. rechtsback van Steenderen een goed door Van de Vlekkert genomen cornerbal in eigen doel trapte. Nog voor
Weusinkveld, Varsseveld; 5. Tijhuis, Hellendoorn.
de rust werd het l—2 toen Rothman een voorzet van
Zijspanklasse: 1. G. Mfcc-im, Hengelo (G.).
Lijftogt benutte.
De poedelprijs over W^geheel werd toegekend aan de
In de tweede helft scoorde de linksbinnen van Steenheer Domhof uit Zei
deren na een kwartier de gelijkmaker. Vijf minuten
later scoorde Van de Vlekkert het winnende doelpunt
2—3.
PUPILLEN VAN VORDEN VERLOREN

Zaterdagmorgen werd op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de pupillen A van Vorden en de Keyenburg.
VOETBAL
Het was een lust deze jongens aan het werk te zien.
Waar de bal was waren vanzelfsprekend ook de meeste
VIOS BELTRUM III — RATTI I 3—4
jongens van het elftal. De bezoekers uit de Keyenburg
Ratti's eerste heeft haar bezoek aan Vios Beltrum III waren iets beter dan Vorden en wonnen dan ook vermet een 3—4 overwinning beëindigd. Het was een bij- diend met l—2. Deze staand was bij de rust reeds bezonder spannende strijd, zoals de uitslag ook doet ver- reikt.
moeden.
De pupillen B van Vorden speelden tegen Pax B en
In het eerste half uur bleven de beide doelen schoon; de wonnen met 2—0.
Rattianen waren weliswaar vaak de meerdere maar
het schot was zoek. In de 31e minuut was het raak, een
mooie kombinatie tussen J. Schoenaker—Vreeman en VOETBALPROGRAMMA
T. Lichtenberg werd door laatstgenoemde afgerond met Het voetbalprogramma voor het a.s. weekend luidt.
een fraai schot hoog in de touwen O—1.
Vorden I—Terborg I; Reuni III—Vorden II; WarnsDe vreugde duurde echter kort; bij een Vios-aanval veldse Boys II—Vorden III; Voorst VI—Vorden IV;
maakte de Ratti-doelman free-cick in het strafschopge- Vorden V—Warnsveldse Boys IV; Zutphania Al—Vorbied, waarna de penalty de stand op l—l bracht. Drie den Al; Hercules Al—Vorden A2; Vorden BI—Wilh.
minuten voor tijd wist rechtsbuiten Lichtenberg hard SSS BI; Voorst Cl—Vorden Cl.
en onhoudbaar in te knallen, waardoor de rust met een
l—2 stand in het voordeel der Kranenburgers inging.
Na de thee scheen de thuisclub het gevaar van een DAMMEN
nederlaag te willen voorkomen en men viel met man
DAMCLUB BEGON MET
en macht aan. Na tien minuten was de balans weer VORDENSE
gelijk 2—2 toen een slechte uittrap van de Ratti-keeper ONDERLINGE KOMPETITIE
net voor de voeten van een Viosspeler belandde, die De Vordense damclub DCV heeft in zaal Eskes een bevanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. gin gemaakt met de onderlinge kompetitie.
Ratti reageerde met het Vios-doel onder zware druk te Evenals voorgaande jaren wordt de wedstrijdavond weer
zetten; B. Wentink kon in de 22e minuut van 40 meter op vrijdag gehouden. De onderlinge kompetitie zal afafstand de bal tot in de doelmond plaatsen, waar deze
afstuitte op de borst van de doelman en middenvoor wijken in vergelijking met vorig seizoen.
J. Schoenaker hier gereed stond om Ratti opnieuw een Het eerste tiental, bestaande uit de spelers B. Nyenhuis,
voorsprong te geven 2—3.
B. Breuker, A. D. Smeenk, J. Oukes, J. F. Geerken, B.
Wentink, A. Wassink, J. van Dijk, H. Klein KranenRatti kon hierna uitlopen tot 2—4 doordat een op rechts barg
en S. Wiersma speelt een dubbele kompetitie, tergennomen hoekschop van Lichtenberg, door J. Schoen- wijl de
overige spelers een normale kompetitie zullen
aker kon worden benut. De thuisclub bleef de moed afwerken.
echter niet opgeven en reageerde met felle en harde
tegenaanvallen, waarmee tenslotte het einde kwam.
RATTI II — ZUTPHEN V 7—0

Ratti II was in haar tweede kompetitiewedstrijd thuis
tegen Zutphen V bijzonder goed op dreef en stuurde de
gasten uit Zutphen met een 7—O nederlaag weer naar
huis.
Ratti ging direkt in de aanval en kon reeds in de vierde
minuut sukses behalen, toen linksbuiten B. Takkenkamp goed kombinatiespel afrondde met een vliegend
schot l—0. De bezoekers kregen hierna een mooie kans
gelijk te maken, toen zij een penalty wegens free-cick
kregen toegewezen. Roelvink keerde het schot echter
uitstekend. Ratti bleef de toon aangeven en doelman
Roelvink kon het kalm aan doen. Nadat Bleumink, die
als rechtsback fungeerde, het eerst probeerde met een
solo-ren en helaas vlak naast de paal schoot, kon midvoor Th. Heuvelink in de 25e minuut een scherpe pass
van J. Bos keurig inkogelen 2—0. Een kwartier voor
de rust scoorde Takkenkamp vanaf de linkervleugel het
derde doelpunt 3—0. Enkele minuten voor het rustsignaal kregen de gasten nog een fraaie kans, maar hun
linksbinnen schoot meters naast het doel.
Ratti bleef ook na de hervatting domineren. Th. Heuvelink bracht de stand op 4—O, H. Baakman op 5—0.
Een ongeoorloofde aanval kostte de Zutphenaren een
strafschop en een doelpunt, want de naar voren gekomen T. Roelvink maakte geen fout 6—0. Na goed doorzetten wist Th. Heuvelink tenslotte de eindstand op 7—O

Om bij de clubkompetitie zo goed mogelijk voor de dag
te komen heeft men onderlinge oefenpartijen gespeeld
waarvan de uitslagen waren:
Nijenhuis—Ter Beest 2—0; Smeenk—Offereins 2—0;
Breuker—Hesselink O—2; Geerken—Hoenink l—1; KI.
Kranenbarg—Jansen 2—0; S. Wiersma—Hulstijn l—1;
A. Wassink—Rozendaal 2—0; B. Wentink—W. Wassink O—2; Klein Brinke—Sloetjes O—2.
Voor de onderlinge kompetitie werden de volgende wedstrijden gespeeld:
W. Wassink—Offereins 2—0; Klein Brinke—Roozendaal
l—1; Wansink—C. van Ooyen 2—0; Hoenink—Esselink
0—2; Klein Kranenbarg—Van Dijk l—1; Ter Beest—
Hesselink 2—0; Breuker—A. Wassink 2—0; S. Wiersma—Smeenk O—2; J. Leunk—B. Rietman O—2; Oukes
—Nijenhuis O—2.

Speel sportief!
Voor verder sportnieuws zie pagina 4.
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Ijzersterke werksokken

dansen
Zaal Schoenaker

extra prijs
f2,95

KRANENBURG

Muziek:

„HAMELAND COMBO"

H.LUTH
NIEUWSTAD

Rap

VERDRIJF DE VOCHTIGE EN
KILLE DAGEN MET O.A. EEN

straalkachel
ventilatorkachel
radiatorkachel
met of zonder thermostaat.

— VORDEN

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Bromfietsbedrijf Tragter

120 cm breed helemaal leg ƒ 101,—

Nutsfloralia

ZUTPHENSEWEG

FEUILLETON

VORDEN

Zutphenseweg 8

no.38

De beslissing van
Dokter John
DOROTHY WORSLEY

bloemententoonstellino

,U wordt wel weer beter,' zei Dr. John bemoedigend.
.Binnenkort spelen we weer samen schaak.'
Miss Julie glimlachte zwakjes, terwijl haar blik over
het gezicht van haar oude vriend gleed. Toen zei ze:
Dr. John, ik heb een tijdje geleden een vreemde droom
gehad.' Ze keek naar de verpleegster die nog steeds in
de kamer was. .Mevrouw Monski, u behoeft niet te
blijven. Ik roep u wel als ik u nodig heb. Dr. Hawthorne en ik zijn oude vrienden en we willen samen wat
herinneringen ophalen.'

half hang half leg 100 cm breed;
145 cm hoog
ƒ 85,—

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

IN HET NUTSGEBOUW
Vrijdagavond van 7.30 tot 10.00 uur
/aterdag van 4.00 tot 10.00 uur

H. Dekker

Beukerstraat 39 . Zutphen - Telefoon 2001

100 cm breed; half hang en half lei;
ƒ S» —

BEZOEKT DE GROTE

net meisje

H. Bosgoed

55 cm diep; 170 cm hoog; 120 cm
breed; half hang half leg
ƒ 99,—

Koersolman

Bekijk hem maar eens goed in de
etalage bij

Banketbakkerij - Tearooni

kasten

houder gratis
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

voor de huishouding voor h.'Ie

WIJ HEBBEN VOOR U:

Bij 2 Melitta keukenrollen è, 95 cent

f 799,-

nel meisje

WIJ HEBBEN VOOR U EEN
RUIME SORTERING

Mooie grote plastik
kiepauto f 4,20
DE ZWARE BROMFIETS MET DE
VELE VOORDELEN EN MAAR

GEVRAAGD

Entree 50 cent per persoon
kinderen tot 14 jaar vrije toegang

Hij nam een van haar magere handen in de zijne en
vroeg zich af of de verpleegster zou begrijpen wat hij
van plan was. Hij hoopte dat zijn gezicht de schok niet
verried die hij kreeg toen hij voelde hij onregelmatig en
stotend haar pols was. Hij bleef een ogenblik op Miss
Julie neerkijken, boog zich toen over haar heen en klopte
haar op de schouder; hij beloofde zodra dit mocht, weer
te komen.

Uw advertentie
had hier kunnen staan!

zei Dr. John nadenkend, ,maar ik ben er zeker van dat
dit niets met die verbroken verloving te maken heeft
gehad. Dat zou ik niet graag willen. Brenda had nooit
bijzondere belangstelling voor Peter.'
Bill zei dat hij er ook zeker van was. Toen zei hij: ,U
wilt me zeker geen tip geven betreffende uw opvolger
wel?'
,Kom nou, Bill,' lachte Dr. John. .Jullie krantenmensen zijn wel handig, maar zeg me niet dat je daarvoor
hier komt.'
,Nee.' zei Bill prompt, ,maar ik dacht: misschien gaat
het in een moeite door. Er wordt heel wat gegist; ik
zou graag een van de eersten zijn die het wt
,Dat kan ik je wel beloven.'
,U bedoelt dat u het mij laat weten als een besluit hebt
genomen?'

Toen stond hij weer buiten en sloot de verpleegster de
deur achter hem. Dr. Metzroff was niet verschenen. Dr.
Ze kon hem niet zeggen dat het kwam doordat ze ont- Het was duidelijk dat mevrouw Monski niet van plan John zei tot de verpleegster: ,Ik zal Dr. Metzroff voordekt had hoe ze tegenover hem stond. Zachtjes zei ze: was de kamer uit te gaan. Ze aarzelde, maar per slot stellen Miss Julie in het ziekenhuis te laten opnemen.
,Ik weet 't nu eenmaal.'
van rekening was Miss Woodward haar werkgeefster Dat is het beste voor haar.' Of het nu hoorde of niet,
,Als je verliefd wordt, Shirley, zul je het mij dan ver- en was er niets aan te doen.
ze zou niet toestaan hij had het gezegd. Hij zou ha^op die manier proberen.
tellen?'
niet kon horen. Zon- De volgende dag sprak hij^B. Metzroff erover aan.
dat ze een woord wisselden dal
Ze schrok daar een beetje van. Toen ze niet direkt ant- der dat de uitdrukking van
gezicht veranderde ,Het spijt me, maar daar berSBc het niet mee eens,' zei
woord igaf, zei hij: ,Je hebt me altijd alles verteld. Ik zei ze: ,Ja, Miss Woodward. I
naar de kamer hier- Dr. Metzroff kortaf. ,Ik geMk dat ze thuis beter op ,Nee, dat niet precies, want ik heb al een besluit genowas de eerste die het van Peter wist, weet je nog wel?' naast.'
haar plaats is. Het gaat nu ^fi goed met haar, na een men, rouwens er is eigenlijk voor mij altijd maar één
,Als hij ook van mij houdt, zal ik het zeggen,' ant- Dr. John dacht: Ze waarschuwt me dat alles wat we week van hevige pijn.'
kandidaat geweest. Ik heb iedereen maar laten praten.
woordde Shirley fluisterend.
zeggen, door haar gehoord kan worden. Ze geeft me
Geruchten komen in de wereld en iedere keer worden
,Is
dat
niet
vreemd?
Pijn,
nadat
het
zoveel
weken
goed
,Je kunt niet van iemand houden die je geen weder- geen kans vragen te stellen. Mevrouw Monski was in
ze weer anders doorverteld.'
liefde schenkt,' zei Michael. ,Daar ben je te lief voor.' de kamer ernaast, maar ze sloot de deur niet. Hij zag is gegaan?'
.Daarom willen we alles precies weten voor we het pu,Het gaat op en af. Het is een vreemd geval. Ik geloof bliceren. Wat zegt u over de geruchten rond Miss Julie ?
Shirley's hart begon sneller te kloppen ,Ach, Michael!' haar rondlopen.
dat ze binnenkort wel weer opgeknapt zal zijn als er Heeft dat helemaal geen grond?'
Een week later zei Dr. Metzroff tot Dr. Hawthorne:
zich geen komplikaties voordoen?'
.Dokter, ik geloof dat u vanavond Miss Julie wel eens ,U wilde me over die droom vertellen,' zei hij.
Bill zag dat Dr. John nu hevig geïnteresseerd was.
,O ja. Ik droomde dat Jeanie hier was. Ik opende mijn , Welke?'
zou kunnen bezoeken.'
.Gerucht? Welk gerucht, Bill?'
ogen en toen zag ik haar duidelijk naast mijn bed staan. ,Op haar leeftijd kan van alles gebeuren. Haar hart is ,Hebt u het niet gehoord?'
Dr. John was zeer verbaasd en probeerde het niet te Ze zei: „Miss Julie, ik ben het, Jeanie". Ik herinner me niet goed.'
,Als jij het me eens vertelde.'
laten merken. ,Dank u zeer. Hoe laat schikt het?'
dat ik haar vroeg niet weg te gaan, maar toen viel ik .Hebt u er bezwaar tegen als mijn verpleegster, Miss
.Wanneer u maar wilt.'
weer in slaap. Ik had het zo duidelijk gezien, maar ze Gordon, haar bezoekt? Ze geeft bijzonder veel om Jea- Bill wist dat Dr. John hem wilde uithoren, maar hij
,Dna probeer ik om een uur of zeven te komen.'
vertelden me dat het een droom was geweest en dat nie.,
wilde zijn oordeel vernemen voor hij de bom liet bars,Dat zal wel gaan, denk ik.' Dr. Metzroffs gezicht bleef, Jeanie er niet was geweest.'
ten. ,Nou het gerucht gaat dat Miss Julie praktisch ge.Voorlopig
niet.'
Dr.
Metzroff
klonk
heel
beslist.
,Ik
heb
als bijna altijd, uitdrukkingsloos.
En ze logen, dacht Dr. John. Ze logen met een bepaald
vangen wordt gehouden?'
Toen Dr. John hem door de hal nakeek, voelde hij doel en als die verpleegster weet dat ik weet dat Jeanie het u speciaal willen toestaan, maar ik heb bezwaar .Waarom?' Dr. John wilde weten wat er voor praatjes
medelijden met de man. Iets zei hem dat Dr. Metzroff hier wel was, weet ze ook dat ik weet dat ze loog. tegen meer bezoek. Miss Woodward heeft me trouwens rondgingen.
hevig bezorgd was over het een en ander en er waren Maar misschien dacht ze niet dat Jeanie het hem ver- verteld dat ze tegen het einde van uw bezoek zenuwach- ,Ik weet niet hoe het begonnen is. Miss Julie is heel
tekenen dat er geestelijk iets niet in orde was. Hij had teld zou hebben. Hij kon Miss Julie niet zeggen dat het tig werd; ze heeft voorlopig liever geen gezelschap.'
rijk, dat weet u, en ze heeft geen familie meer. Somhem de laatste tijd regelmatig gadegeslagen en was er- geen droom geweest was. Hij kon alleen maar zeggen: Hij liegt, dacht Dr. John woedend en hij had het graag migen denken dat Dr. Metzroff haar wil overhalen haar
hardop
willen
zeggen.
Maar
hij
zei
alleen:
.Jammer
van overtuigd dat hij bezeten was door angst of onrust, .Jeanie komt zodra uw dokter bezoek toestaat. Ze heeft
geld aan hem na te laten. Men zegt dat er vreemde
is dat. U denkt nog steeds dat het een zenuwontsteking dingen in Miss Julie's huis gebeuren.'
waarvan moeilijk vast te stellen was of die angst ge- zich erg ongerust over u gemaakt.'
is?'
fundeerd was. Het was temeer jammer omdat Dr. Metz.Zoals?'
,Ik ben dol op Jeanie,' zei de vrouw rustig. ,Ze is goed
roff werkelijk een knappe arts was.
.Onder
andere,
ja.'
Hij
aarzelde
en
zei
toen
als
met
tevoor me geweest toen ik ziek was. Ik wilde wel dat ik
,Dat men Miss Julie verdovende middelen toedient; dat
Dr. John werd door Sing Lee binnengelaten, waarna haar weer kon krijgen maar Dr. Metzroff vindt het genzin: ,Ik weet niet of het u is opgevallen, maar Miss men praatjes rondstrooit dat ze geestelijk gestoord is.
Dr. Metzroff uit de deur van de bibliotheek verscheen. niet raadzaam. Ik zei hem dat ik liever mijn vrienden Julie is geestelijk niet helemaal meer de oude. Ze beeldt Niemand weet precies wat hij er van moet denken. Wat
.Goendenavond, dokter. Mevrouw Monski zal met u mee om me heen had met wat pijn, dan altijd alleen te zijn. zich soms dingen in.'
gelooft u ervan?'
gaan. Ik moet even telefoneren. Als 't mogelijk is, kom Maar als ik een slechte dag heb, zoals het nu gebeurd Dat zeg je als verdediging, dacht Dr. John. Hij is bang ,Wat kan ik ervan zeggen? Metzroff behandelt haar.'
is, en het leven een kwelling is, wil ik alleen nog maar dat ze iets zou kunnen zeggen dat hij niet prettig vindt ,U bent bij haar geweest, niet?'
ik zo dadelijk bij u.'
en dan kan hij zeggen dat ze niet goed meer bij haar ,Hoe weet je dat?'
Miss Julie zat overeind in bed, of liever de opgestapelde rust en vrede en verlossing van die pijn.'
hoofd is.
kussens hielden haar overeind.
,Is het heus?' Ze was altijd de meest verstandige vrouw
,Een bezoeker voor u, Miss Woodward.' Mevrouw Mons- ,Voelt u zich beter nu u niets meer doet?'
(wordt vervolgd)
ki sprak toonloos. Ze bood niet aan de kamer uit te Miss Julie zweeg even en Dr. John zag dat de vrouw in die ik gekend heb. Ze dacht altijd bijzonder helder. Wat
de
andere
kamer
luisterend
bleef
staan.
is volgens u daar de oorzaak van?'
gaan.
,Ik heb minder pijn gehad,' zei Miss Julie dan, ,maar ik
Dr.
John sprak alsof hij slechts normale belangstelling
Dr John liep naar het bed toe. .Hallo, Miss Julie,' zei voel me niet zo krachtig als vroeger. Het zal ook wel de
hij zacht. ,Ik ben erg blij dat ik u weer zie.' Hij pro- oude dag zijn. Dr. Metzroff houdt vol dat ik beter ben. in dit geval stelde, maar hij merkte dat de ander onrusbeerde zich te beheersen omdat hij wist dat de ver- Vertel me eens wat nieuws, Dr. John. Soms kijk ik tig werd toen hij zei: ,Dat is moeilijk te zeggen. Mispleegster op hem lette. .Herinnert u zich mij?'
naar de televisie, maar dikwijls val ik onder een pro- schien algemene achteruitgang in verband met haar
ijn optrden verried niets van de schok die hij ondervond gramma in slaap, en ik kan niet meer zo goed denken. leeftijd.'
toen hij Miss Julie zoveel magerder aantrof, met ingevallen wangen, een afwezige blik in haar ogen. Hij Wanneer ik probeer een krant te lezen, draait het voor Dr. John bleef bij zijn bureau een tijdlang over Miss
Julie nadenken. Als hij haar er maar toe kon brengen
dacht aan de bewering dat haar geest niet helemaal m'n ogen.'
meer in orde zou zijn. Ze glimlachte, heel natuurlijk, Dr. John vertelde iets over wat er in de stad gebeurde; dat ze erop stond in het ziekenhuis te worden opgenodingen waarvan hij dacht dat ze haar zouden interes- men . . . Maar hoe moest hij dat dan aanleggen? Als
maar haar stem was hees.
,'t Is zo lang geleden.' Ze reikte hem een magere hand. seren. Hij sprak over Brenda en hoe prettig hij het had er niet snel iets gedaan werd, was het misschien te
,Zo lang geleden dat een van mijn vrienden hier is ge- gevonden dat ze er was, over kolonel Forrester en hun laat. Natuurlijk kon hij Metzroff ontslaan, maar wat beaanstaand huwelijk. Hij zag belangstelling in Miss Ju- reikte hij daarmee? Dan kon hij toch in Elmwood blijweest.'
He's ogen. Ze had altijd interesse getoond voor jonge ven en bij Miss Julie in huis wonen. Zonder bewijs kon
,Dat weet ik. En we wilden wel komen, Miss Julie.' Tij mensen en hun moeilijkheden. Ze vroeg naar allemaal er geen aanklacht worden ingediend. Als Jeanie er
zocht naar een stoel en haalde er een van de andere zij- en zei dat ze Bill, Michael Wayne en ook Shirley Ran- maar in slaagde het huis binnen te komen en met Miss
de van de kamer. Blijkbaar had men verwacht dat hij dall graag weer zou willen zien. En dat levendige meisje Julie te praten, kon zij haar misschien overhalen.
slechts staande een paar woorden met haar zou spre- Sally Simpson - ze had altijd veel plezier gehad in
Die avond kreeg Dr. John tot zijn verrassing bezoek
ken.
Sally.
van Bill Taylor. Bill had iets meegebracht: een kleine
,We wilden graag komen,' hehaalde hij. .Alle jongelui
klaagden erover dat ze Miss Julie niet konden bezoe- Dr. John bemerkte toen dat Miss Julie rusteloos scheen bandrecorder. Hij zette het apparaat voorzichtig op de
ken. Maar natuurlijk wilden we dat u zo snel mogelijk te worden. Toen hij er pas was, kreeg hij haar onver- grond en vertelde niet dadelijk waarvoor hij kwam. Dr.
weer beter zou worden, en uw arts scheen te denken deelde aandacht, maar na een tijdje scheen ze minder John begreep dat Bill voor iets speciaals kwam en hij
nieuwsgierig terwijl ze over koetjes en kalfjes
dat we u te veel zouden opwinden en uw toestand ver- oplettend te zijn, terwijl haar ogen nu en dan dichtvie- wachtte
len. Haar handen bewogen voortdurend over de de- praatten.
ergeren.'
kens. Hij had haar hart wel eens willen beluisteren of Gebruik makend van een privilege van de ouderdom,
,Dat zegt hij. Ik heb het nooit begrepen, maar ik neem haar pols voelen. Misschien zou dat lukken als hij haar vroeg Dr. John: ,Wat was er eigenlijk aan de hand met
aan dat hij weet wat hij doet.'
Shirley en Peter?'
bij het afscheid nemen een hand gaf.
,Hoe voelt u zich nu?'
Mevrouw Monski's stem klonk vanuit de deuropening: Bill zei dat hij het niet wist; Shirley noch Peter praatten
.Vandaag en gisteren veel beter. Maar daarvoor had Dr. John, Miss Woodward lijkt vermoeid te zijn. U kunt erover.
ik een paar slechte dagen. De oude pijn is weer terug- misschien nu beter maar gaan.'
gekomen, en soms erger dan ooit. De medicijnen sche,Ik vond nooit dat hij bij haar paste,' zei Dr. John. .Shirnen niet te helpen en Dr. Mezroff heeft toen iets an- Dr. John stond onmiddellijk op. Miss Julie sloeg de ley kan het harde leven niet aan zoals Jeanie en een
ders voorgeschreven. Ik voel me nu weer beter; ik heb ogen op en zei, alsof ze van verre terugkwam: ,U gaat paar andere vrouwen die ik ken. Als arts vind ik Pepraktisch helemaal geen pijn.'
toch nog niet weg, Dr. John? U bent er pas.'
ter eerste klas, en misschien is hij dat ook als echtge.Mooi zo. Hebt u goede eetlust?'
.Mevrouw Monski vindt het beter dat ik ga. Maar ik noot, maar niét voor Shirley. Hij is meer het type voor
,Ik heb niet veel trek, maar ik probeer te eten. Ik begin probeer weer gauw te komen Miss Julie.'
Sally Simpson. Zij zouden een goed paar vormen.'
de moed te verliezen, Dr. John; ik voel dat ik nooit .Alstublieft.' Haar stem klonk vermoeid. ,Zeg de ande- Probeert hij me uit te horen? dacht Bill. Er waren
Een nieuw hoedje
meer de oude word. Ik mis mijn vrienden en mijn vroe- ren dat ze ook moeten komen. Ik ben niet zo graag praatjes gegaan over Sally en Peter.
gere leven.'
alleen.'
,Hij kwam hier wel aan huis toen Brenda hier was,'
uit een der Parijse modehuizen

Makelaars- en
assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

adidas
met de

banden •&

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
is het poeliersbedrijf
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Dit model spreekt voor zichzelf. En als u het ziet
en past en uzelf erin bewondert (wat een coupe!),
dan zult u toegeven dat wij gelijk hebben. Dan
weet u dat ónze
inkoopkeus uw
koop-keus is. Het
is een geheel
gevoerd complet
dat u twee
mogelijkheden
biedt: een mouwloze japon of met jasje - oen
gekleed pakje.

Paarden- en Entermarkt

98.-

SINT MICHIELSMARKT OP WOENSDAG
27 SEPTEMBER TE HENGELO (GLD.)

van warm- en koudbloedpaarden en
Shetlandse pony-enters.
Gratis deelname. Aanvang 9 uur.

van de afd. Gelderland van het Ned. Trekpaard.
Marktvereniging

Voor elk doel
VERF EN

VAN

BEHANG

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden
OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Bupro-ias

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

VRIJDAG
ZATERDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

100 GRAM

9O

100 GRAM

Extra reklame!

500 gram

39O

Zie aanbiedingen in de winkel

M. Krijt

Doelpunten toto

Vorden - Rund-, kalfs- en varkenaslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Bij elke thuiswedstrijd van Vorden I
kunt u deelnemer of -ster worden
aan onze doelpunten-toto van het
eerste elftal.
Inzet p. doelpnt. 10, 20, 25 et of meer.

Nleuwl

U kunt het inschrijfbiljet voor aanvang van de wedstrijd op het terrein
invullen. Bij voldoende deelname
stellen wij hiervoor een prijsje
beschikbaar bij elke inschrijving.

Vakkundige t.v. reparatie
VOORAAN IN SERVICE
VOORAAN IN TECHNIEK

Fa Bredeveld

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

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hack fort weg 31
Wed.
Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Stroombesparing door
de aangebouwde
thermostaat en de
4 standen schakelaar.

Wiutr het snel
lekker warm
moet zijn...

Het bestuur
voetbalver. „Vorden"

Weulen Kranenbarg

ONS
PARADE

DONDERDAG

500 GRAM

DlCTStli K
DOE EENS ROYAAL,
STEUN DE BOUW VAN ONS
NIEUWE KLEEDLOKAAL

U wilt toch ook voordelig
voeren ?
Hoge krachtvoerrekeningen kunnen omlaag
door BOSTEL ! !
De importeur:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

WOENSDAG

15O
198
135
198

500 GRAM

Varkensvlees
500 ^248
Schouderkarhonade 500 gram 2OO

Tijdens de markt Enterkeuring
G. W. Eijerkamp
Vorden

DINSDAG

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst
Hamkaas
Boterhamworst

vrijdag en zaterdag bij aankoop van
f 5,- vlees of vleeswaren

Grote Enterkeuring

fel. 1386

Reklamedagen!
MAANDAG

voetbals'choen
der kampiaenen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

rcpcpend zijn

Snel en
prettig scheren!

deer zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Direkt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming in voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming in het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om de
brochure of het boekje
„Electrische Ruimte Verwarming."

Gun uzelf een scheerapparaat dat
snel en prettig scheert.

Nu is u w oudje geld waard!
Remnüngton Selectric scheerapparaat met inruil! van ƒ 98,50
• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Huaqvama voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.

B. A. BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

voor f 73,50
Philips scheerapparaat met verende
scheerkoppen en ingebouwde
tondeuse met inruil van ƒ 79,50

voor f 67,Philips scheerapparaat met verende
scheerkoppen van ƒ 59,95 met inruil

voor f 49,95

PAARDJE

en nog gratis losse tondeuso
(waarde ƒ 7,95).

Uw reddend bloed
Maandagavond 25 september a.s.
hloedafnamcavond voor het Ned.
Roode Kruis in de Byz. Lagere Landbouwschool aan de Hengeloseweg.

BANLON GARNITUUR

Banlon is zacht, soepel, fijn en
draagt heerlijk. Afgewerkt met
luxueuse echt Franse Calaiskant. Voor dit chique garnituur
betaalt u tijdelijk (sommigen
denken dat het een
_. __
vergissing is!) slechts »* "U

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN
, Beslist op onze volgende

parade-aanbieding letten

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Zij,
die onverhoopt geen oproep ontvingen, worden
toch verwacht.

Philips batteryshaver van ƒ 45,—
met gratis losse tondeuse.
MAAK GEBRUIK VAN DEZE TIJDELIJKE
AANBIEDING

G. Emsbroek S Zn cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00 uur.
Laatste groep om 21.30 uur.
Bij verhindering op aangegeven tijd op oproepkaart kunt u op een willekeurig tijdstip komen
tussen bovenaangegeven uren.
Nieuwe donoren kunnen zich alsnog opgeven bij
de leden van het comité „Bloedplasma". Voorzitter H. Folmer, Nieuwstad 44 N, tel. 1563. Sekretaris W. ter Haar, Hert. Karel van Gelreweg 3.
N.B. Denkt u er aan zegelkaart en
oproepkaart mee te brengen.

A.s. zondag 24 september

ïorden -Terborg
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden
doe mee aan onze doelpunten-toto !

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM - BILTHOVEN.
INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar bij:

Vorden:
G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, 05752-1546
G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, 05752-1474
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:
aardappelvezels (inkuilen). Nu bestellen ! ! !
Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden

VAN 25 SEPTEMBER TOT EN
MET 2 OKTOBER

Fruit - Groenten - Bloemen

Dal oude vehikel

U zoekt bijverdienste?
Wij zoeken iemand die in

van een wasmachine is f 100,waard bij aankoop van
een ivasautomaat!

VORDEN
kan zorgdragen voor vroegtijdige
bezorging van het ochtendblad
„TROUW"

Wij hebben ze voor u in voorraad en demonstreren voor u.
Brieven:

Keune

Dagblad „Trouw"

Nijverheidsweg 4 - Telefoon 1736

Hoofdstraat 102 - Apeldoorn - Tel. 05760-14089

PETROLEUM
BESTELLEN
1786 BELLEN
KEUNE
altijd goedkoper

Aanbieding
glas- en aardewerk
Wynglazen geslepen
Bitterglazen geslepen
Cognacglazen geslepen
Bowtetel 18-delig
Moccaservies
Gebakstal glas

ƒ 0,98
ƒ 0,98
ƒ 0,98
ƒ 15,—
ƒ 40,—

Te koop:
Gebr. herensportfi«'ts;
2 nieuwe herensportfietsen met 3 versn. en
knijprem, spec. prijs;
1. damessportfiets "i«'t
mandje nieuw, sp«'f.
prijs;
l meisjesfiets 4-7 jaar
gebruikt;
l jongensfiets 6-9 jaar,
gebruikt;
l Solex oto;
1 Solex ƒ 45,—;
2 Rap bronitï«'ls«Mi
goedkoop
Rijwielbedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg

ƒ 10,—

Romika pantoffels

Te koop: Nuchter M RIJ
vaarskalf.
J. A. Berenpas Mossel
D 111

in nieuwe herfstmodellen

Wullink's Schoenhandel

Te koop: 2 tomen 1110014'
biggen. G. J. Harmsen,
Esselenbroek, Hengelo (G.)

DONDERDAG EN VRIJDAG:

Elke Htersfles Spar koffiemelk

l
l
l
l

pak Spar margarine
blik nasi- of bami goreng
blikje ananas
blik erwtensoep met worst

80 et
195 et
75 et
88 et
78 et
100 et

voor
voor
voor
voor
voor
voor

69
169
59
79
59
89

et
et
et
et
et
et

43 et
185 et
85 et
108 et

Helmink
Zutphenseweg
Telefoon 1514

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Zegelkorting
7 et „
— 17 et „
— 6 et „
— 8 et „
— 6 et „
— 9 et „
—
—
—

9 et
37 et
17 et
22 et

„
„
„
„

van 98 et voor 89 et — 10%
van 180 et voor 118 et — 10%

REMMERS
Supermarkt
Telefoon 1281

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1379

"Niet-strijken"
overhemden voor vader en
zoon. Modieus boord,
naar de modewensen
van vandaag! v.a. f 13,90
Woninginrichting
Manufakturen

Helmink
Zutphenseweg
Telefoon 1514

gegarandeerd

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

De vier hoogst geklasseerden t.w. Medler I; EHTC I;
Warken I en EHTC jun. trokken hierna weer een halve
kompetitie, waarvan de uitslagen waren:
Warken I—EHTC I 2—0; Medler I—EHTC jun. 2—0;
Medler I—EHTC I 2—0; EHTC jun.—EHTC I 0—2;
Medler I—Warken I 2—0; Warken I—EHTC jun. 2—-0.
Eindstand: 1. en kampioen Medler I; 2. Warken I; 3.
EHTC I; 4. EHTC jun.
De prijzen bestonden uit de traditionele enveloppen met
inhoud.

Woninginrichting
Manufakturen

25 et goedkoper !
van
van
van
van
van
van

150 gram siüj- of cervelaatworst
l zomerrookworst

100% zuiver scheerwol
"knit-wave" vest met
diep
uitgesneden
mouw-inzet. De wijde
kraag is een speels
mode-accent.
f 34,50

-r>!) ft
98 et
8!) et

l zak a 2'/z kg aardappelen slechts
1 kilo witte druiven voor
2 kilo janies grieve nu

pak zo-klaar pudding
fles Spar jus d'orange
grote rollen dropdragees
pak tonibola
rollen Spar beschuit
bundel chocoladerepen

EHTC II; 6. EHTC III.

Verhuur

Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat — Telefoon 1342

2
l
3
1
2
l

TOUWTREKKEN
VORDENSE TOUWTREKKERS FAVORIET
OP TOERNOOI TE HALL-EERBEEK
De Vordense touwtrekkers van 't Medler I hebben op
het zondagmiddag te Hall-Eerbeek gehouden touwtrektoernooi een fraai sukses behaald door als kampioen
van deze wedstrijden uit de bus te komen.
Overigens was nog een Achterhoekse ploeg, Warken I
uit Warnsveld, dat op eervolle wijze de tweede plaats
veroverde.
Deze wedstrijden werden gehouden ter gelegenheid van
de jaarlijkse kermis te Hall-Eerbeek en georganiseerd
door de TTV EHTC. Als arbiter fungeerde de heer J.
Schuite.
In de eerste ronde, waaraan door zes teams werd deelgenomen, werd een halve kompetitie getrokken.
EHTC I won in de eerste ontmoeting van de EHTCreserves 2—O, waarna EHTC III de Hallse junioren
over de streep trok 2—0. 't Medler was in de eerste
ronde tot aller verrassing ongenaakbaar, zelfs Warken
I uit Warnsveld, dat in de afgelopen bondskompetitie
kampioen 1967 in de A-klasse werd, moest zich gewonnen geven 2—0. De verdere uitslagen waren:
EHTC I—EHTC III 2—0; EHTC jun.—Medler I 0—2;
Warken I—EHTC I 0—2; EHTC II—EHTC III 2—Ö;
EHTC jun.—Warken I 2—0; EHTC I—Medler I 0—2;
EHTC II— EHTC jun. 0—2; EHTC III—Warken I
0—2; EHTC I—EHTC jun. 2—0; EHTC 2—Medler I
0—2; EHTC III—Medler I 0—2; EHTC II—Warken I
0—2.
De stand na de eerste ronde werd hierdoor:
1. Medler; I 2. EHTC I; 3. Warken I; 4. EHTC jun.; 5.

Smaakvolle
fantasie
garnituren, dik en dicht
geweven. Royale maten,
sloop + laken 150x250
f 17,75

Deze 100% flanellen lakens voor gezond slapen, royale maten van
zware kwaliteit.
per stuk f 9,50

DICHTBIJ KAN OOK
Een voorzetlens is een: leesbril voor
uw camera. Vqorzetlenzen verlengen
de belichtingstijd niet. Wel kunt u er
,,dichtbijopnamen" mee maken. Met
een voorzetlens van twee dioptrie
kunt u op circa 50 cm fotograferen.
Bloemen, fossielen en andere vakantiemotieven komen er ,,groot" en
scherp mee op de foto.

VORDENSE BILJART
KOT DIT SEIZOEN
KOMPETITIE
MET DRIE TEAMS IN
Evenals de afgelopen ja^Bkhet geval was, zal de Vordense biljartclub KOT, d^maar domicilie heeft in café
Klein Hekkelder, ook dit jaar weer deelnemen aan de
biljartkompetitie van het distrikt Zutphen en omstreken.
KOT I is ingedeeld in de eerste klas Cl tesamen met
DLS I; DLS II; Voorst I; de Pauw I; Pelikaan I; de
Kroon I en Poorte I. In deze klasse zal anderhalve kom.
petitie worden gespeeld. De heren J. H. Klein Hekkelder
(moy. 10,17 en te maken caramb. 279); W. Pardijs
(moy. 9,19 en 253 caramb.) en J. Wijnbergen (moy. 4,05
en 121 caramb.) zullen het eerste drietal vormen.
KOT II komt uit in de klasse C2. Tegenstanders zijn
DLS III; de Kroon n; de Poorte II; de Pauw II en
Voorst II. In deze afdeling zal een dubbele kompetitie
worden gespeeld. KOT II bestaat uit de spelers G. Massen (moy. 2,74 en 92 caramb.); B. Seesink (moy. 2,41
en 84 caramb.); H. Visser (moy. 2,32 en 84 caramb.) en
S. Huizinga (moy. 2,30 en te maken caramb. 84).
Het derde viertal komt uit in de klasse C4 tesamen met
de Pauw IV; Voorst III; de Poorte IV; Carambole II;
de Hoven II en DLS IV. Het team bestaat uit de spelers
A. Boers (moy. 1,53 en 61 caramb.); J. Stapper (moy.
1,40 en 52 caramb.); G. Sleuring (moy. 1,24 en 44 caramb.) en J. Vriezekolk (moy. 1,12 en 44 caramb.).
Als reserve in de Cl klasse zal fungeren de heer H.
Meyerman (moy. 3,38 en 101 caramb.). Voor de klasse
C2 zijn dit de spelers G. Hellewegen (moy. 2,73 en 100
caramb.); B. v. d. Straten (moy. 2,05 en 77 caramb.);
W. Zuurveld (moy. 1,86 en 77 caramb.); T. Klein Brinke (moy. 1,64 en 77 caramb.); J. Arendsen (moy. 1,68 en
77 caramb.).
Voor de afdeling C4 zijn aangewezen H. Zweverink
(moy. 1,53 en 61 caramb.); H. Eggink (moy. l,— en
44 caramb.) en B. Weys (moy. 0,50 en 26 caramb.).
De kompetitie zal begin oktober een aanvang nemen.
KOT I speelt de eerste wedstrijd thuis tegen Pelikaan I.
Voor KOT II staat er eveneens een thuiswedstrijd op het
programma nl. tegen DLS III. KOT III gaat in Zutphen
op bezoek bij de Poorte IV.
VORDENSE BILJARTERS NEMEN DEEL
AAN PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Naar wij vernemen zullen verschalende leden van de
biljartclub KOT deelnemen aan de persoonlijke kampioenschappen van het distrikt Zutphen en omstreken.
De deelnemers aan het kampioenschap in de hoofdklasse hebben het gemakkelijk, want er nemen slechts 2
spelers aan deel nl. W. Pardijs van KOT en R. Mulder
(pers. lid). Het kampioenschap vindt plaats op 12, 13
en 14 maart in het clubgebouw van de biljartvereniging
DLS.
Aan het kampioenschap in klasse III nemen van KOT
de spelers S. Huizinga en G. Massen deel. Verdere deelnemers in deze klasse zijn: W. Stam en G. Fokkeman
van DLS; H. Hendriksen, Voorst; A. de Wit, de Kroon
en H. Jebbink van de Pelikaan. De wedstrijden worden
gespeeld op 20, 21 en 22 november in het clubgebouw
van Carambole.
In klasse V zal de KOT-speler J. Vriezekolk proberen
de Vordense kleuren hoog te houden. Verdere deelnemers zijn: B. Ronk en J. Baneman, de Hoven; D. van
Aanholt en P. Kwint, DLS; L. Lammers en J. Zegers,
Voorst. Dit kampioenschap vindt plaats in het clubgebouw van de Hoven op 2, 3 en 4 oktober.
VOLLEYBAL
VOLLEYBALVERENIGING DASH SPEELT MET
DRIE TEAMS IN DE NEVOBO-KOMPETITIE
De volleybalvereniging Dash zal in het nieuwe seizoen
met drie zestallen deelnemen aan de Nevobo-kompetitie,
afdeling Zutphen.

GEEN LICHT...? FLITS!
Alle moderne camera's bezitten een
.flitsaansluiting. Als het licht ontoereikend is voor een opname, neem dan
geen risico's en Flits!
Ook op vakantie kan uw flitser nuttige
diensten verrichten. In tent, hotel of
caravan is een klein flitslampje voldoende om ,,de zon" binnen te brengen.

Dit besluit werd genomen op de jaarvergadering die in
zaal Schoenaker op de Kranenburg werd gehouden onder voorzitterschap van mej. A. Schoenaker.
Zij kon in haar openingswoord verschillende nieuwe leden welkom heten, speciaal ook de aanwezige heren, die
nu voor het eerst met een team aan de kompetitie deelnemen.
Inplaats van mej. A. Schoenaker, werd nu met bijna
algemene stemmen tot nieuwe voorzitter gekozen, de
heer H. v. d. Sligte, terwijl de huidige voorzitster nu
sekretaresse werd inplaats van mej. Ria Haverkamp,
die niet meer herkiesbaar was. Mej. Dinie Overbeek
werd gekozen als nieuwe penningmeesteresse, zij kwam
in de plaats van mevr. H. Sueters-Sessink, die ook niet
meer herkiesbaar was. Het bestuur werd verder aangevuld met de verkiezing van mej. Cilia Mombarg en
de heer Joh. Engberts.
Aan de scheidende bestuursleden werd dank gebracht
voor de wijze waarop zij steeds hun taak hadden verricht, speciaal mevr. Sueters-Sessink, die meer dan zes
jaar een bestuursfunktie vervulde.
Besloten werd om de verenigingskleuren, nu geel-wit
(geel shirt en witte short) te vervangen door geheel wit.
De heer Van de Sligte zal de wekelijkse training, zowel van de dames als de heren verzorgen. Deze wordt
gehouden in het gymnastieklokaal te Vorden t.w. dinsdagavonds van 7.15 tot 10 uur.
Het aantal leden is flink gestegen, er zijn 13 dames lid,
terwijl voor het n>rst ook een herenafdeling is gevormd
van 10 leden.
Door deze stijging van het ledenaantal kan men dit
seizoen met drie teams aan de Nevobo-kompetitie van
de afdeling Zutphen, deelnemen, een verheugende mededeling.
Dash I dames, dat verleden jaar degradeerde uit de
Ie klas, zal nu uitkomen in de 2e klas dames, evenals
Dash II; hierin spelen o.m. de zestallen van Hercules II,
Zutphen; Set-Up IV en V uit Zutphen; Bruvoc II uit
Brummen; Wilhelmina III en IV uit Zutphen.
De heren komen uit in de 2e klas afdeling heren met
o.a. Aktief I, Zutphen; WIK II, Steenderen; Dash I,
Vorden; Wilhelmina II en IV, Zutphen; Set-Up III, IV
en V, Zutphen; WW II, Warnsveld; Hercules II en III,
Zutphen en Dethmerskazerne (DKE) uit Eefd»-.
Voor de dames begint de kompetitie op vrijdagavond
29 september a.s. in de zaal van het Stedelijk Lyceum
te Zutphen (Isendoornstraat), waar Dash I om 19.00
uur speelt tegen Wilhelmina III, Dash II om 19.30 uur
tegen Bruvoc II en 20.30 uur de ontmoeting Dash I—
Dash H op het programma staat.
De heren starten op maandag 2 oktober in de zaal Lunettestraat te Zutphen; zij spelen om 19.15 uur tegen
Aktief I. In verband met de zaaltoewijzingen door de
gemeente Zutphen zijn de wedstrijden nu verdeeld over
vier zalen t.w. Zaal I Isendoornstraat, Stedelijk Lyceum, Zutphen; zaal II Dethmerskazerne, Kazerneplein l,
Eefde; Zaal III Lunettestraat 3, Zutphen; zaal IV Oranjelaan, Warnsveld.
Als kompetitieleider voor de Nevobo afdeling Zutphen
zal fungeren de heer H. B. Untied.

ZO MAAKT U SCHERPE
OPNAMEN
Houdt tijdens de opname uw camera
doodstil.
Hebt u een toestel met een z.g. oogzoeker, druk dan het toestel stijf tegen
uw voorhoofd en druk rustig de ontspanner in tot u ,,KLIK" hoort.
Houdt, bij bv. tweeoog-reflexcamera's
het toestel stevig tegen het lichaam.
Houdt de adem even in en druk kalm
de sluiter in.
Verreweg de meeste onscherpte ontstaat door beweging varf het toestel
tijdens het fotograferen.

HEROPENING SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL
FA VETTER & CO. TE ZUTPHEN
Na een verbouwing, die drie maanden heeft gevergd,
is het winkelpand van de fa Vetter te Zutphen heropend.
De officiële opening geschiedde door de Weledelgeleerde
Heer Drs. W. Linther, sekretaris van de Kamer van
Koophandel te Zutphen.
Dat deze opening een wat officieel tintje kreeg vloeit
voort uit het feit dat de winkel cultuurhistorische waarde heeft. De fa Vetter is één van de oudeste winkelbedrijven in Zutphen. De slijterij werd in 1840 geopend.
Men heeft zowel de verkoopruimte als één van de wijnkelders zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Bovendien zijn de winkelbetimmering en het meubilair
origineel.
Bij de inriching van de winkel is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van stukken, die bij allerlei vorige moderniseringen naar de zolders waren verhuisd. Behalve
de dranken en de mensen is er in de winkel van de fa.
Vetter niet veel dat uit de twintigste eeuw dateert.
Desondanks is men er onder leiding van de Arnhemse
kunsthistoricus, de heer A. Sperna-Weiland, in geslaagd
een verkoopruimte te ceëren waar efficiënt kan worden
gewerkt. Zie de advertentie in het volgend nummer van
Contact.

