Donderdag 5 oktober 1967
29<i jaargang no. 28
Uitgave drukkerg" Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
SPEKTAKULAIRE ACHTERVOLGING
VAN TONNIE EN HANS BOSCH

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Zaterdagmiddag vond er in Arnhem een opstijging
plaats van twee balonnen bemand door resp. het echtpaar Boesman en burgemeester Matser van Arnhem
en de heren Deminent en De Vos.
Dat er bij zo'n opstijging heel wat komt kijken laat
zich denken. Vandaar dat er altijd verschillende assistenten aanwezig zijn die o.m. zorgen voor het startklaar maken, opsporen en opbergen van de balonnen.
Een van deze assistenten is Tonnie Bosch uit Vorden die
al enkele jaren aan de Haagse Ballonclub als medewerker verbonden is.

Kerkdiensten

Toen zaterdagmiddag de balonnen om kwart over vier
het luchtruim kozen was het de bedoeling dat de tocht
ca anderhalf uur zou duren. Er was echter veel wind
zodat de balonnen met een snelheid van ca 50 km in
noord noordoostelijke richting door het luchtruim zoefden.

ZONDAG 8 OKTOBER
9.00
10.30

Hervormde kerk
uur ds. J. J. van Zorge
uur ds. J. J. van Zorge

10.00

Kapel Wildenborch
uur ds. J. H. Jansen

Voor de achtervolgers (in totaal 3 auto's) dus geen
gemakkelijke taak. Tenslotte slaagden Tonnie en Hans
Bosch erin de balonnen niet uit het oog te verliezen.
In de Fiat 1500 van Tonnie volgde een wilde achtervolging waarbij flink werd „gescheurd". Boven Rekken
gingen de balonnen de grens over.

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen
(bediening H. Avondmaal en dankzegging)
U.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

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Uitbreiding
showroom!

7 oktober

De firma Kuypers heeft haar zaak uitgebreid met een mooie showroom.
In het geheel nieuwe gebouw zijn nu alleen artikelen zoals sierringen,
autopechlampen, driehoeken enz. keurig uitgestald. Daarachter is ruimte
voor het showen van auto's, bromfietsen, rywielen enz.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
W\j feliciteren de firma Kuypers niet deze a a n w i n s t en wensen hen dan ook
(alleen spoedgevallen)
veel
sukses.
van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK
half tien en tien uur 's morgens
PIT-KOLLEKTE
GING DAGJE UIT
Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, PIT, houdt
WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van 9 tot 14 oktober een kollekte. Dit PIT, waarin de Onder werkelijk ideale weersomstandigheden hebben
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster protestantse geestelijke verzorging samenwerkt met 'n personeel, melkrijders etc. van de Coöperatieve ZuivelJ. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487
aantal christen-milij^ienorganisaties, legt zich vooral fabriek hun jaarl|^K uitstapje gemaakt.
toe op het onderbouwden stichten van protestantse mi- Het gezelschap vertrok om kwart over zeven in de
WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN litaire tehuizen.
richting Laren, waarna werd doorgereden naar Sleen
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u. In Nederland heeft h,g* PIT de zorg voor 53 tehuizen, in waar de koffie werd gebruikt. Hier werd het openluchten de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och- Duitsland voor 6. T^Btes voor een aantal op Suriname museum bezichtia^kVervolgens werd via Borger doortends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277
en de Antillen. UiteWR-d zou dit werk niet kunnen ge- gereden naar Drfl^Penerzand waar de lunch werd geschieden zonder regeringssubsidie. Maar het zou zich bruikt, 's Middags werd in Westerbork een knipselmuSPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
óók niet kunnen ontplooien zonder de hartelijke steun seum bezichtigd.
Mej..M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon van zéér velen. Vandaar die kollekte.
In Havelte werd theepauze gehouden terwijl in deze
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 -9.30 Heeft een tehuis zin ? Geen vraag. Voor de vele tiendui- plaats tevens de pottenbakkerij werd bekeken.
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur
zenden jongeren betekent het intreden in legerverband Op de terugweg, via Staphorst, werd in Klarenbeek
veel. Elke jongen verwerkt het op zijn eigen manier. in hotel „De Pijnappel" het diner gebruikt. Hier kon
DIENSTREGELING APOTHEEK
tevens een dansje worden gemaakt waarbij de boerenDe
geestelijke verzorging wil hen helpen. Maar zouden kapel „Loarns Plezeer" voor de muzikale begeleiding
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
de
tehuizen,
open
hem
tegemoettredend,
waar
hij
iets
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
zorgde. Om elf uur 's avonds keerde het gezelschap in
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19 van zijn vertrouwd klimaat terugvindt, zou die geeste- opperbeste stemming in Vorden terug.
lijke
verzorging
maar
half
werk
doen.
Voor
kerkelijken,
Vorden, telefoon (05752) 1898
half-kerkelijken, niet-kerkelijken.
LEDEN JONG GELRE KUNNEN DEELNEMEN
In 1966 werd ƒ 468.395,83 voor PIT gekollekteerd. Er AAN CURSUSSEN
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
waren
ongeveer
30.000
kollektanten.
Wie
gireren
wil,
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)
kan dat doen op nummer 5-163. Wij bevelen deze zaak Bij voldoende deelname kunnen de leden van Jong Gelre
het komende winterseizoen weer verschillende cursushartelijk aan.
PIT-komité Vorden sen volgen.
Voor de dames bestaat er o.m. gelegenheid zich op te
BURGERLIJKE
geven voor de cursus „Voor zover het aan jou ligt".
STAND
Deze over drie avonden verdeelde cursus omvat de onderwerpen sexuele opvoeding, tafelversiering en schoonheidsverzorging. Voorts is er een cursus handwerken.
Geboren: Laurentius Willebrordus, zoon van W. L..
De heren hebben keuze uit o.m. het volgen van een lasBouwmeister en W. M. Kasteel; Margo Martine Yvoncursus, metselen, klauwverzorging en veeverloskunde,
ne, dochter van L. A. M. Wolsing en M. W. M. Lebbink;
terwijl er als gezamenlijke cursus „Spreken in het openRené, zoon van J. G. te Velthuis en A. H. Beeftink; Gebaar" op het programma staat.
rard Willem, zoon van G. J. Hulshof en W. J. Ruumpol;
Nu geheel getransistoriseerd !
Catharina Hendrika, dochter van D. J. Harmsen en B.
Leden van Jong Gelre die belangstelling hebben één
H. Bats.
of meer cursussen te volgen, kunnen zich opgeven bij
de heer H. Wagenvoort.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Bremer en M. J. M. Waenink.
Zutphen - Weg naar Laren 56 . Telefoon 3813
Overleden: Neentske Hoekstra, 80 jaar, weduwe van W.
Lamsma; Derk Klein Bramel, 70 jaar, echtgenoot van
W. G. Jansen.

Telefunken - Nordmende

radio en televisie

Fa Bredeveld

Wedstrijdmiddag Jong Gelre bij
Koning in Linde
9 t.m. 13 okt. Gratis verlichtingskontrole
Veilig Verkeer Vorden
10 oktober
Verkeersavond te Lind bij café
Van Asselt
10 oktober
Gespreksavond om 8 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden"
12 oktober
Ouderavond zondagsschool in.
hotel „'t Wapen van Vorden"
13 oktober
Volksfeest Linde
14 oktober
Volksfeest Linde
18 oktober
Dia-avond Bond van Plattelandsvrouwen door mevr. Klein Brinke
18 oktober
KPO St. Martha spreekavond in
zaal Schoenaker
19 oktober
Verkeersavond te Wildenborch in
de Kapel
De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festiviteiten in Vorden aan ons door te geven, dan worden deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

Toen begon het feest voor de gebroeders Bosch eerst
goed, want de wegen waren bij vlagen zeer slecht en
hier en daar zelfs opgebroken. Toch wisten zij (het
was inmiddels al schemerdonker geworden) de balonnen in het oog te houden. Tenslotte landden de balonnen in een moerassig gebied in het plaatsje Elte in het
Teuterburgerwoud. Met behulp van een boer met traktor werden de balonnen hierna „vlotgetrokken". Nu was
het wachten nog op én der andere volgauto's waarin
de ballon met mand van het echtpaar Boesman geborgen moest worden. Uit een telefoontje naar het kontaktpunt Schiphol bleek dat de auto zich in Groenlo had
verreden en uiteindelijk in Osnabrück was terechtgekomen. Tenslotte kreeg Schiphol kontakt met Osnabrück
waarbij werd afgesproken dat men elkaar in Enschede
zou treffen. Na de inwendige mens versterkt te hebben
charterde het gezelschap Boesman een volkswagenbusje
en ging het richting Enschede.
Inmiddels was het 's nachts 12 uur geworden en was
het voor de heer en mevr. Boesman „haastje repje" geblazen want 9 uur later volgde er alweer een ballonopstijging in Parijs.

40 jaar trouwe dienst bij Visser

VERLICHTING AUTO'S WORDT GEKONTROLEERD
GEVONDEN VOORWERPEN
Dankzij de belangeloze medewerking van alle Vordense
l bruin plastic damestasje; 2 bankbiljetten van ƒ 25,—; garagehouders is Veilig Verkeer er in geslaagd in de
l zwarte alpinomuts merk „Arsenal"; l blauwe nylon week van 9 t/m 13 oktober a.s. gelegenheid te bieden
damesregenmantel; l zwarte gebreide sjaal; l zilveren tot gratis konitrole van de verlichting van auto's, mohalskettinkje met medaille; l blauwe damesmantel; l toren enz.
damespolshorloge met zwarte, gevlochten band; l rode
damesportemonnaie met knipsluiting waarin ƒ 1,22; l Daartoe zal in de genoemde week elke avond én der
zwarte rechter glacé herenvingerhandschoen; l zonne- garagehouders van 19.00 tot 21.00 uur geopend zijn om
bril in rood etui; l transistorradio, kleur gebroken wit; de kontrole te verrichten, met uitzondering van woensl broche bezet met steentjes; l ijzerzaag; l rode kin- dag 11 oktober in verband met de voetbalwedstrijd Rederportemonnaie waarin ƒ 3,03; l zwarte kinderporte- al Madrid—Ajax.
mbnnaie waarin ƒ 1,13; l paar bruin lederen heren- Daartoe zal in de genoemde week elke avond één der
handschoenen.
hoopt het bestuur dat alle motorrijtuigbezitters van deVoor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het ze gelegenheid gebruik zullen maken, niet alleen voor
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstr. 5, eigen veiligheid, maar ook voor dat van anderen.
telefoon 05752-1230.
Voorts gaat Veilig Verkeer met een tweetal verkeersavonden de buurtschappen in. Dinsdag 10 oktober is de
beurt aan Linde waar de avond in café Van Asselt gehouden wordt, terwijl op donderdag 19 oktober in de
Wildenborchse Kapel de inwoners van de Wildenborch
ZOJUIST ONTVANGEN:
uitgenodigd worden. Beide avonden beginnen om 7.30
uur. Wachtmeester Verheul zal er o.m. aan de hand van
dia's de laatste verkeerswetwijzigingen toelichten.

pracht molières en
loafers in suêde

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat — Telefoon 1342

Het bestuur rekent er ook nu weer op dat voor deze
avonden een goede belangstelling zal blijken te bestaan.

Omstreeks half acht maandagmorgen werd de brand- Ten huize van de familie Elbrink werd het feit herdacht terwyl mevrouw Klein Selle bloemen werden aangeboweer door sirenegeloei bij elkaar gebracht wegens een dat de heer G. J. Klein Selle 40 jaar bij de fa Visser den.
ontstane brand in de schoorsteen van de bakkerij van werkzaam is geweest.
Ook door het personeel van de fa Visser werd een
de heer Schuppers aan de Dorpsstraat.
Hij heeft zijn taak met grote voortvarendheid volbracht prachtig cadeau en bloemen aangeboden.
Gelukkig viel de brand mee en konden de reeds toege- en de firma Visser ligt hem dan ook na aan het hart. De feestelijke dag werd 's avonds in besloten kring
snelde buren de brand meester worden. De brandweer By de felicitatie werd namens de direktie een blyvende gezellig doorgebracht.
behoefde dan ook haar diensten niet te verleenen.
herinnering en een enveloppe met inhoud aangeboden, Ook namens ons proficiat.

Ibers

Jus
d'orange

grote fles

SUPERMARKT

slechts

presenteert:

Pak mee dit voordeel!

Uit onze hypermoderne slagerij

Roomschnitzels
kant en klaar, even om en om in de pan per stuk

i O

Saucijzen
soogmm 198
Runderlappen
500 gram 238
Magere varkenslappen 500 gram 288
Varkensfricandeau 500 gram
Malse riblappen
500gram
Laat onze chef slager uw diepvries vullen !
Voorhouten kant en klaar, in portos v.a. f3,50 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Bij elke kilo suiker
l pak choc. pindakoeken voor
Thee biscuits 2 pakken
Speculaas gezinspakken
Puddingsaus 2 flesjes
Pot aardbeienjam van 124 voor
Chocoladehagel
per zak 85 - Elke 2e zak voor

79
89
98
59
98
59

Bij f 5,- aan boodschappen

^zware tabletten chocolade

van f2,50 voor 11,69

Uit onze groente afdeling
Hagelwitte bloemkool

per stuk

Handappelen

2 kilo

89

Champignons

200 gram

89

Heerlijke tomaten

Lange vingers per zak
Vanille batons 250 gram
Zoute pinda's 300 gram
Perziken litersblikken
Abrikozen grote potten

per kilo O w

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

Krentebroden ovenvers 98
2 heerlijke banketstaven voor 119

Fijne
vleeswaren!
Boterhamworst 200 gram 49 et
Lever 100 gram
69 et
Boerenmetworst 150 gram 69 et

slechts O9 cent

...u*

Drie Molen Goudkoffie
Per 250 gram f 1,86

75
98
79
129
119

5 extra zware repen
van 125 voor 10O
Nieuw!
Chocolade pindaboontjes
150 gram 98
Bloemenzeep 3 stukjes
79

1.19

Inplaats van kaarten
Wij zijn verblijd met een
nieuw kindje dat God ons
toevertrouwde. Wij noemen
hem
LAURENS
Bij het H. Doopsel zal hij de
namen ontvangen
Laureiitiiis Willibrordus
W. L. Bouwmeister
W. M. BouwmeisterKasteel
Nico, Sandra
Vorden, 26 september 1967
H. v. Bramerenstraat 16
Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon
RENÊ
J. G. te Velthuis
A. H. te VelthuisBeeftink
Vorden, 28 september 1967
H. v. Bramerenstraat 8
Met grote blijdschap en
dank aan God geven wij
kennis van de geboorte van
on/e dochter
MARGO MARTINF
YVONNE
(Margo)
L. A. M. Wolsinig
M. W. M. WolsingLebbink
Vorden, 28 september 1967
Het Hoge 11
Met vreugde en dank aan
God 'geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje
GERARD WILLEM
Wij noemen hem
WIM
G. J. Hulshof
W. J. Hulshof.
Ruumpol
Jan
Vorden, l oktober 1967
C 62
Voor de belangstelling, bij
ons huwelijk ondervonden,
betuigen wij allen, mede
namens wederzijdse ouders,
onze hartelijke dank.
J. Eckhardt
J. EckhardtGroot Jebbink
Vorden, oktober 1967
Wilhelminalaan 4
Heel hartelijk dank aan allen die ons 25 september
een onvergetelijke dag
hebben bezorgd.
D. J. Bijenhof
G. Bijenhof-Breuker
Vorden, oktober 1967
Zutphenseweg 76
Te koop: Eetaardai>p«'l»>n
<-n oen partijtje voeraarditpprlen. H. Doornink
C 142, Vorden
Te koop: Pluk Lenioen
appelen, zoete appelen en
stoof peren (Winter jan).
G. J. Rossel, B 34, Vorden
telefoon 1439
Te koop: l ha 25 are gras
om in te kuilen.
B. Bargeman, C 93, Vonh-n
telefoon 1568
II.H. Veehouders,
Wij leveren koedekken
met ringen zonder
prijsverhoging.
Fa G. W. Luimes - Vorden
Verloren: Donkerbruine
bril doublé montuur.
Verzoeke beleefd terug te
bezorgen Nieuwstad 44 e
Te koop: Meisjestïets voor
8 tot 12 jaar in prima staat.
G. Koop, Ruurloseweg D 8a
Vorden
PETROLEUM
BESTELLEN
1736 BELLEN
KE1JNE
altijd goedkoper

A

ri

X

GERUIT VINCENT
X en
X DINIE BLOEMENDAAL

X
X
X
K

X
X
X

H
KW

x
H

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden op vrijdag 13 oktober a.s. A
om 11.45 uur ten gemeentehuize te Holten. ^

X
K

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in
de Ned. Herv. kerk te Holten om 12.30 uur
door de Weieerwaarde Heer ds. Israël.

Holten, Beuseberg 21
u Wichmond, Hackforterweg 25
oktober 1967

X
X
X
X
X

H

Toekomstig adres: Beuseberg 21, Holten.
Gelegenheid tot feliciteren 's avonds 19.00 uur
in hotel „Stegeman" te Laren (Gld.).

X
H
X

H

x

X
X
X
X
W

Zoekt u een baan
met afwisselend
en verantwoordelijk werk?

Senior combina
MELKLEIDING VOOR VANDAAG EN MORGEN
Bezoek onze stand op de verlotingsmarkt vrijdag
6 oktober 1967 te Vorden.

Komt u dan eens even met ons
praten. Wij zoeken namelijk een

kantoorbediende

Senior MelkmachinesN.V,

(vrouwelijk)

Hanzeweg 14 - Deventer

om opgeleid te worden tot fakturiste.

Verk.:
(J. J. KAMPERMAN . TELEFOON 1578
D. J. PARDIJS . TELEFOON 6820

ALs u even schrijft aan

Ackerman & Sachtleven N.V.
Oostzeestraat 2 te Zutphen of 05750-3341 belt,
dan zullen wij u hier graag meer over vertellen.

H.H. veehouders
Heden overleed, nog vrij plotseling, in volle vrede,
mijn lieve man en onze lieve vader, behuwd- en
grootvader
DERK KLEIN BRAMEL
echtgenoot van W. G. Jansen
op de leeftijd van 70 jaar.
Vorden:
Vorden:
Vorden:
Hengelo
(Gld.):
Doetinchem:
Vorden:
Vorden:

W. G. Klein Bramel-Jansen
J. W. Klein Bramel-Breuker
W. Klein Bramel
R. Klein Bramel-Haverkamp
A. Klein Bramel
G. J. Klein Bramel-Pelgrum
Z. W. Langwerden-Klein Bramel
E. J. Langwerden
M. Klein Bramel
P. Klein Bramel-Schiphof
G. W. Klein Bramel en verloofde
en kleinkinderen

Vorden, 2 oktober 1967
Galgengoor C 112
De rouwdienst wordt gehouden vrijdag 6 oktober
om 13.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaats vinden.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
de zaal van hotel ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Heden behaagde het de Here plotseling uit onze
familiekring weg te nemen onze beste zwager er
oom
DERK KLEIN BRAMEL
echtgenoot van W. G. Jansen
op de leeftijd van 70 jaar.
Warnsveld:

Fam. B. J. Schoemaker

Canada:

Fam. G. H. Jansen

Vorden:

Fam. J. W. Visschers-Jansen

Wij kunnen u steeds direkt uit voorraad leveren:

' X 4 ü'kf

Gietijzeren gruproosters, 25 jaar garantie; zwaar
gegalvaniseerde gruproosters alleen in de betere
kwaliteiten. Koop niet zo maar een rooster maar
koop het beste wat er is. Hangketting; hangnylon
geheel kompleet. Indiana rubberstalmatten met
recht of antislipprofiel. Laat uw stalinrichting
verzorgen door vakmensen met jarenlange ervaring het is uw eigen voordeel. Profiteer van onze
grote voorraad.

kleurrijke
van AaBe

A. R. WAGENVOORT
Stalinrichting - Vorden . Julianalaan 16
Telefoon 05752-1259 ook na 18.00 uur

Fut schoenen
voor jongens en meisjes met half
jaar garantie op de GEHELE
schoen.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Berken kasten

De warmste dekens kunnen ook de mooiste zijn...
als AaBe ze weeft van zuivere, „scheerverse" wol. Wij
kozen voor u vele kleurrijke
dessins maar ook tere pasteltinten
vol sfeer. Licht in gewicht, kleurvast,
krimpvrij en motecht, makkelijk wasbaar
bovendien. Kleurrijke warmte voor u van AaBe en van:
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

hoog 170 diep 52
100 breed V2 hang y2
100 breed
120 breed V» hang V2
120 breed
hoog 145j diep 52 breed

leg
leg
leg
leg
100

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

WONINGINRICHTING

89,—
93,—
99, —
104, —
85,—

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

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

Vorden, 2 oktober 1967

DONDERDAG 12 OKTOBER

ouderavond van
de zondagsschool
in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit). Aanvang half acht.

Verdien geld

PIT

kollekte
9 TOT EN MET 14 OKTOBER
PROT. INTERKERKELIJK THUISFRONT

met uw salaris !
3112 O

Ontr. Coll. Comité Rijswijk Z.H. Giro 5163
Laat het overschrijven naar een kosteloze en rentedragende privé-rekening.
Vraag folders of mondeling advies bij de

Te koop: 2 jonge Oostind.
duiven en een leren jas
(heren) maat 56. J. Kettelerij, 't Hoge 35, Vorden

RAIFFEISENBAM
VORDEN

Te koop: 1-jarige roodb.
pink, abortusvrij.
B. Antink, E 18, Linde
Vorden
Te koop: 2 vlot neurende
vaarzen MRIJ.
Joh. Wesselink, Kranen,
burg, Vorden
Te koop: Toom zware biggen. G. J. Eijerkamp, B 35
Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand
MANTELS verven in elke
gewenste modetint voor
ƒ 12,50. Jumpers en vesten
chem. reinigen van ƒ 2,75
voor ƒ 2,—. Tevens uw
adres voor onz. stoppen en
overhemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Ilolterweg A 21
Vorden: Fa Luth, kledingmagazijn
Barehem: Mej. Dijkman.
Loeheimsevveg 52 a

O

spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21

de BESTE
MATRAS
NATUURLIJK
VERKRIJGBAAR BIJ
DE SPECIAALZAAK:

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

—

Postgiro 86 29 23

WIJ HEBBEN WEER EEN GEHEEL NIEUWE
KOLLEKTIE

die ooit gemaakt werd!

WONINGINRICHTING

Telefoon O 57 52 - 12 52

rokken en jumpers
KOMT U EENS VRIJBLIJVEND KIJKEN

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!
TANK HET BIJ
NIEUWSTAD

— VORDEN

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEREN
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF
VAN

EN

BEHANG

l
l
l
l
l

blik Spar kippesoep
pot Spar pindakaas
fles Spar appelsap
blik Spar appelmoes
pak Spar capueijners

108 et
127 et
69 et
89 et
62 et

100 gram easselerrib
150 gram palingworst
l blikje varkensvlees

—
—
—
—
—

22
25
14
18
12

<-t
et
et
et
et

van 115 et voor 99 et — 10%
van 89 et voor 78 et — 10%
van 84 et voor 69 et — 10%

DONDERDAG EN VRIJDAG:
l kilo andyvie voor
l kilo pronkbonen slechts

Boerstoel

rsoonlijkheid
door lijn, stijl
Twee modellen, allebel verschillend van opvatting, maar allebel
opvallend mooi. Kies wat helemaal bij uw type past.

Shetland.
Modern, lang- en
slankmakend
jasje, schuine
zakken en
sportieve
stiksels.

35 et
49 et

REMMERS

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

Zegelkorting
van 220 et voor 165 et — 10%
van !>5 et voor 7!) et — 10%

6 stukken Spar toiletzeep
l doos Spar thccxakjos ...

89.50

Supermarkt
DE SPAR

Zutphenseweg 41

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Nieuwstad 58

Looman, Vorden
AUlÜ-VtRHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

m

Telefoon 1281
Telefoon 1379

-

Te koop: G.o.h. volkswagen
bouwj. 1963. Te bevragen
's avonds na 6 uur
W. G. Poorterman B 31
Vorden

Shetland.
Zeer jeugdig
model, waarin
u zich ook in
huis zo behaag
lijk thuis voelt.
Sierstiksels
langs naden
en zakjes
89.50
couponSCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.
f.1000.-)

Een veilige,

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

winstgevende

belegging!

U vindt een geweldige collectie bij:

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

l 11 im M

N.V. Bouwfonds

BEZOEK DE A.S.
VERLOTINGSMARKT
Uw gulden is een
daalder waard.
MOOIE VERSE
HAANTJES
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Nederlandse
meenten

RAADHUISSTR.. VOROEN

ZUTPHEN
eventerweg 44
tel. 05750-6831

Zaal Langeler
A.S.

VORDEN
W. ter Haar
ertog Karel van
Gelreweg 3
tel. 1541 overdag

t

HENGELO (GLD.)
ZATERDAG 7 OKT

dansen

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groenekruisgebouw

Beat-orkest: „SE-XXI"

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lijftofft,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Drukwerk van a tot z
wordt u snel en goed verzorgd door

PETROLEUM
BESTELLEN
1736 BELLEN
KEUNE
altijd goedkoper

drukkerij Weevers geleverd!

Wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMDDDELEN
SPECLALITÊ'S
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Adverteren
doet verkopen!

Mode tot uw dienst

WIJ HEBBEN ALTIJD SPECIALE AANDACHT VOOR

Zo'n Auping spiraal
MET VERSTEVIGD MIDDENSTUK
GEKOMBINEERD MET EEN GOEDE
POLYETHERMATRAS GARANDEERT EEN
GEZONDE NACHTRUST.
Leverbaar in elke maat.
Voor een goed advies is dit uw vakman
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

kinderbrillen
WANT AAN BRILLEN VOOR KINDEREN WORDEN
BIJZONDER HOGE EISEN GESTELD. EN VOORAL DE OGEN VAN EEN
KIND ZIJN IMMERS DE BESTE ZORGEN WAARD.
EEN KINDERBRIL

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN

MOET STERK EN VEILIG ZIJN.

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

Daarom ook zijn kinderbrillen veel
sterker dan gewone brillen. Bovendien
kunnen kinderbrillen voorzien worden
van onbreekbare glazen.
Dat is veilig voor sport en spel.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis

OPTICIEN

FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN - TELEFOON 1605

Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober volksfeest te Linde

Tweede biad Contact

5 okt. 1967

Gemeenteraad van Vorden
stelde „zware stukken" aan de orde!

29e jaargang no. 28

40 jaar onderwijzer

De dinsdagavond gehouden raadsvergadering van de gemeente Vorden stond ditmaal
onder voorzitterschap van locoburgemeester de heer A. J. Lenselink. Er stonden enkele
„zware stukken" op de agenda zoals bv. rioolaanlegbelasting en rioolrecht.
Over deze lang niet gemakkelijke materie werd door de raad langdurig en uitvoerig
gediscussieerd. Waar het in feite bij dit agendapunt om ging was de vaststelling verordening op de heffing van a) een weg- en rioolaanlegbelasting en b) rioolrecht.
Hierbij komt het er op neer dat er door eigenaar en huurder (er werd uitgegaan van
een „burgerwoning") ƒ 110,— betaald moet worden voor bovengenoemde belastingen.
Het kardinale punt waar het om ging was: hoe worden deze bedragen verdeeld, met
andere woorden hoeveel moet de eigenaar betalen hoeveel moet de huurder betalen.

Een kommissie bestaande uit de heren Gotink, Koerselman en Wesselink (laatstgenoemde was deze avond afwezig) kwam met het voorstel ƒ 40,— voor de eigenaar en ƒ 70,— voor de huurder. In feite was dit een
meerderheidsvoorstel want de heer Koerselman zag liever ƒ 50,— voor de eigenaar en ƒ 60,— voor de huurder.
Hoe het ook zij de verhouding 4 : 7 werd door B & W
aan de raad voorgelegd. De heer Lenselink voegde hier
nog aan toe dat de termijn van betaling van 4 maanden
op 6 maanden is gebracht. De fraktie van de Boerenpartij had B & W over deze materie een brief geschreven die bij monde van de heer Gerritsen nader werd
toegelicht. Spreker had waardering voor het voorstel
van B & W omdat hij hierin kon zien dat de wet door
het kollege juist was toegepast. Mede namens de heer
Gotink onderschreef hij het voorstel van B & W mede
door het sociaal aspekt van de zaak.
De KVP-fraktie had in een brief aan B & W haar ziens,
wijze eveneens uiteengezet, hetgeen nader door de heer
Hartelman werd toegelicht. De heer Hartelman had de
indruk dat B & W zich een beetje gemakkelijk van de
brief van de KVP-fraktie had afgemaakt. De kwestie
waar het om gaat is, aldus de heer Hartelman, dat de
eigenaar/bewoner te zwaar belast zou worden wanneer
de verdeelsleutel 4 : 7 aangehouden zou worden. Het
voorstel dat de KVP-fraktie uiteindelijk deed was ƒ 50,belasting voor de eigenaar en ƒ 60,— belasting voor de
huurder.
De heer Bannink kwam hierna namens de CHU-fraktie
met een berekening ƒ 30,— voor de eigenaar en ƒ 80,—
voor de huurder. Dit is nog zeer royaal gerekend ten
gunste van de huurder, zo meende hij. Dat de heren
Hartelman en Bannink elkaar hierna in de haren vlogen, laat zich denken.
De heer Gerritsen vond het een wijs besluit van B & W
om het zwaartepunt te leggen op het rioolrecht.
Het PvdA-lid, de heer Klein Brinke, stelde voor de verdeelsleutel voor een jaar vast te stellen en de zaak
daarna, wanneer er meer konkrete cijfers ter beschikking zijn, de zaak opnieuw te bekijken. De heer Hartelman zei voor de grootste groep (de huurders) op te
komen en dat de verdeling zoals door B & W voorgesteld, juist voor deze categorie nadelig is. De heer Gerritsen was van mening dat het voorstel van de heer
Hartelman tegen de wet isVoorzitter Lenselink deed hierna nadrukkelijk uitkomen dat het voorstel van B & W niet zomaar uit de
lucht is gegrepen. Bovendien moeten wij het woningbezit aantrekkelijk maken, aldus de heer Lenselink.
Hierna kwam het voorstel in stemming waarbij de heren Hartelman, Lichtenberg en Koerselman tegen stemden. De heer Hartelman, die zijn voorstel eveneens in
stemming had willen brengen, kwam op zijn voornemen
terug, zodat tenminste voor een jaar kwam vast te
staan dat de eigenaar ƒ 40,— per jaar moet betalen en
de huurder ƒ 70,—.
Bezwaar tegen verdiepingsbouw op plan zuid

De heer Lenselink deelde mede dat van een 13-tal bewoners/eigenaars van bungalows en Bogaerswoningen
in de Margrietlaan en de Dr. W. C. Staringstraat in
plan zuid een brief is ontvangen waarin deze personen
bezwaar maken tegen de voorgenomen bouw van verdiepingswoningen en garages in de Staringstraat. Zij
zijn o.m. van mening dat met een dergelijke bouw het
karakter van de in beide straten eenmaal begonnen
bungalowbouw volledig verloren gaat.
De heer Lenselink merkte op dat de bebouwing in plan
zuid wordt geregeld door het uitbreidingsplan in onderdelen met bebouwingsvoorschriften der gemeente Vorden hetgeen in 1962 bij raadsbesluit werd vastgesteld.
Mede namens B & W stelde hij dan ook voor het schrijven van de 13 bewoners voor kennisgeving aan te nemen.
De heer Gerritsen bekritiseerde het motief van B & W
nl. dat het geldende uitbreidingsplan verdiepingsbouw
toelaat. Dit kan wel waar zijn, maar ook waar thans de
bungalows staan hadden verdiepingswoningen gebouwd
mogen worden, aldus de heer Gerritsen. Door deze verdiepingsbouw wordt de waarde van bungalows aangetast. Het BP-raadslid vond het terecht dat de eigenaars
de gemeente aansprakelijk stellen voor de eventuele
waardevermindering van hun bungalows. Namens de
fraktie van de Boerenpartij stelde de heer Gerritsen
voor gezien het grote belang van deze 13 eigenaren,
hun te berichten dat van de verdiepingsbouw zal worden afgezien en dat verder gebouwd zal worden zoals
begonnen werd nl. bungalowbouw.
De heren Bannink en Albers vroegen zich af of indertijd,
niet aan de bewuste eigenaren was gesuggereerd dat
hier een bungalowpark zou komen. Wethouder Wuestenenk deelde mede dat in het bestemmingsplan staat
dat zowel laagbouw als hoogbouw toegepast mag worden. Bovendien wordt er echt wel naar gestreefd om een
bepaalde orde in de woningbouw te krijgen, maar dat
lukt nu éénmaal niet altijd aldus de heer Wuestenenk.
De heer Lenselink stelde de raad voor om B & W toestemming te verlenen de kwestie welstandskommissie
te bespreken. De heer Wuestenenk voegde hieraan toe
dat er niet wat vastgesteld kan worden zonder het uitbreidingsplan te wijzigen. Uiteindelijk werd besloten dit
punt t.z.t. opnieuw op de agenda te plaatsen.
Besluit tot het voeren van een rechtsgeding

De heer Lenselink deelde vervolgens mede dat het voor
een goede verdere voortgang van zaken gewenst is dat
de raad besluit tot het voeren van een rechtsgeding in
eerste aanleg door het instellen van een eis In rechten
inzake onteigeningen ten name van de gemeente Vorden van diverse gebouwde en ongebouwde eigendommen
in plan Boonk en het Molenplan. Overigens blijft er
nog altijd de mogelijkheid open de benodigde gronden bij
minnelijke schikking in eigendom te verkrijgen, aldus de
heer Lenselink.
De heer Gotink waardeerde het dat de gemeente vooruit wil, maar aan de andere kant menen wij nog niet
voldoende op de hoogte te zijn met de gang van zaken

bij de vorige onteigeningsprocedure, terwijl de Boerenpartij verder van oordeel is dat de wijze van taxeren
niet juist is. Het kontaktorgaan dat tot nu toe de taxaties voor de gemeente verrichtte, heeft ons vertrouwen
niet, terwijl bv. de adviseur, de heer Van Reekum, niet
beëdigd is, aldus de heer Gotink. Het is noodzakelijk
dat de taxaties worden verricht door beëdigde taxateurs en wij zouden gaarne zien dat het beleid van
B & W aangepast zou kunnen worden. Alvorens te besluiten een rechtsgeding aan te passen zou de fraktie
van de Boerenpartij gaarne willen dat eerst de taxaties
nader worden bezien en dat daarna opnieuw met de
eigenaren gepraat zal worden.
De heer Lenselink deelde mede dat er een medetaxateur
aan de heer Van Reekum zal worden toegevoegd, hoewel hij het jammer vond dat de Boerenpartij de goede
trouw van de heer Van Reekum in het geding bracht.
De heer Klein Brinke was het er niet mee eens dat
wanneer er tot onteigening wordt besloten, achteraf
nogeens met de betrokkenen besprekingen te gaan voeren.
Naar aanleiding van een opmerking van de heren Bannink en Albers om drie taxateurs aan te stellen, vroeg
de heer Lenselink zich af wie dan wel de kosten van
deze taxateurs moet betalen.
De Boerenpartij ging er tenslotte mee akkoord dat er
naast de heer Van Reekum nog één taxateur zal worden toegevoegd.

Het was voor meester Berenpas met zijn gezin en verdere familieleden maandag een blijde dag. Niet minder
dan 40 jaar lang mocht hij het Bijz. Chr. onderwijs als
onderwijzer dienen.
's Middags vond in de zaal van hotel „'t Wapen van
Vorden" een zeer druk bezochte receptie plaats, waarbij
als eerste spreker het woord voerde de voorzitter van
de Bijz. Chr. schoolvereniging ds. J. H. Jansen. Spreker
was namens het schoolbestuur dankbaar voor het onderwijs door de jubilaris aan de school aan Het Hoge
gegeven en wel in het bijzonder aan die kinderen welke
hulp en steun nodig hadden. Spreker wenste hem en
zijn gezin Gods zegen toe.
Namens bestuur, oudleerlingen, leerlingen en ouders van
de kinderen bood spreker de heer Berenpas enige passende cadeaus aan o.a. een tuinparasol, een tafellamp,
Motie raad van Purnierend
een scheerapparaat alsmede een enveloppe met inhoud.
Van de gemeente Purmerend is een brief ontvangen, zo Een vijftal leerlingen en een vijftal oudleerlingen beeldeelde de heer Lenselink mede, waarin dit college pro- den het werk van de „meester" in dichtvorm uit.
testeert tegen het verlangen van de Minister van Binnenlandse Zaken tot verhoging van de plaatselijke belastingen. De gemeenteraad van Purmerend is van oordeel dat het onbillijk is de gevolgen van een struktueel
begrotingstekort, veroorzaakt door takken van bovengemeentelijk belang, af te wentelen op de inwoners van
de gemeente.
De fraktie van de Boerenpartij zou gaarne zien dat
aan deze motie adhesie betuigd werd; de heer Lenselink was echter van^Miing dat wat Vorden aangaat we
van de motie niet^Rl last hebben, waarna de raad
besloot het schrijven van de raad van Purmerend voor
kennisgeving aan teiiemen.
eiiei

Namens de Gereformeerde Kerk van Vorden sprak ds.
Th. P. van Belzen de jubilaris toe. Door uw toedoen,
aldus spreker, worden de kinderen opgeleid tot het doen
van belijdenis. Verder dankte spreker de heer Berenpas
voor het vele werk in dienst der Kerk verricht als lid
van de kommissie van beheer.
Hierna sprak het hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink, mede namens het schoolpersoneel. Spreker
prees de omgang en de kollegialiteit van de jubilaris in
al deze jaren en bood hem namens dit personeel een
verrekijker aan.
De jubilaris dankte op zijn geëigende manier alle sprekers voor de ontvangen cadeaus. De heer inspekteur
van het lager onderwijs, welke die middag verhinderd
was, had reeds van tevoren zijn gelukwensen aangeboden.
's Avonds bracht de Chr. muziekvereniging „Sursum
Corda" de jubilaris een serenade. De kinderen op school
werden rijkelijk getrakteerd.

Maandagavond v^P in zaal Eskeg de ledenvergadering
der Vordense Winkeliersvereniging gehouden.
De voorzitter, de heer Remmers, opende de vergadering door eerst een woord te spreken ter nagedachtenis aan het overleden lid, de heer Jansen, welke als een
der grote pioniers werd genoemd en een zeer goed kollega. Zyn heengaan betekende ook voor de vereniging
een groot verlies.

de heer Van Ark gaf hierbij een globale kostenopgave,
dit zal per straat bekeken moeten worden.
Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar weer St. Nicolaasbonnen uitgegeven worden met veel prijzen (dus
geen geknoei met nat maken van de bonnen enz. doch
gewoon openmaken en u kunt direkt zien of u bij de
gelukkigen hoort). Maar dit jaar zijn ook de nieten
geld waard, dit blijft echter een verrassing en zal t.z.t.
pas in het speciale nummer van Contact van 9 november bekend gemaakt worden, dus dit jaar zal het publiek nergens meer prijzen weten te bemachtigen als in
Vorden, een pluim voor onze Winkeliersvereniging !
16 november start de uitgifte der bonnen.
25 november zal St. Nicolaas zijn intocht doen in Vorden. De heer Bunkers wilde gaarne dat St. Nicolaas
op een andere wijze zou worden binnengehaald en dat
met de intocht meer de nadruk op het kinderfeest zou
worden gelegd.
Na nog enkele interne aangelegenheden besproken te
hebben, besloot de voorzitter de vergadering met de mededeling dat er op 7 november een kontaktavond zal
worden gehouden in hotel „de Konijnenbult".
Wij zien dus weer dat de Vordense Winkeliersvereniging weer een aktief St. Nicolaasprogramma heeft en
dus het kooplustige publiek weer genoeg geboden wordt
in eigen plaats. Laat het devies dus ook weer zijn:
„Wat eigen plaats u biedt, koopt dat in den vreemde
niet !"

Ledenvergadering
Vordense Winkeliersvereniging
Sint Nicolaasaktie weer met de bekende bonnen
en een speciale attraktie voor de jeugd!

Begrotingswijzigingen

De raad besloot vervolgens om ƒ 6.667,— subsidie te
verlenen als bijdrage in de kosten voor de restauratie
van kasteel Den Bramel. Het gaat hier om het herstel
van de leien dakbedekking en de loden goten. De totale kosten bedragen ƒ 34.370,—. Het Ministerie wil
ƒ 10.000,— subsidie verlenen, terwijl GS van Gelderland 10 procent van de restauratiekosten voor haar rekening wil nemen. Het door de gemeenteraad van Vorden beschikbaar gestelde bedrag is tweederde van de
voor dit doel te verlenen rijkssubsidie.
Ten laste van de dienst 1967 stelde de raad een krediet
beschikbaar van ƒ 3.200,— welk bedrag gebruikt zal
worden voor het maken van plannen (door het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden te
Lochem) inzake verbetering van wegen nabij de boerderij „Het Hoge Slag".
Hamerpunten

Voor de verzieningen die getroffen moeten worden in
verband met de verbouw van het zgn. grote lokaal tot
normaal leslokaal met bovenruimte besloot de raad ten
bate van de Bijz. Chr. School Het Hoge ƒ 20.090,— beschikbaar te stellen.
Voor het aanschaffen van 90 leerlingensets in de klassen l en 51 van de O.L. School dorp besloot de raad
ƒ 6.165,— te voteren. De thans in gebruik zijnde banken voldoen nl. niet meer.
Voorts besloot de caad tot verkoop van 70 m2 grond in
plan Boonk aan de heer J. Bosch. De prijs bedraagt
ƒ 15,— per m-. Voor de bouw van een trafohuisje werd
aan de PGEM 34 m^ grond in plan Boonk verkocht
voor een vaste kavelprijs van ƒ 1.350,—.

EHBO EN VEILIG VERKEER AFD. VORDEN GAAN
CURSUS „EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN"
GEVEN

Gezien het steeds toenemende aantal ernstige verkeersongelukken en het daarbij ontbreken van de meest eenvoudige kennis van „eerste hulp" van het merendeel
der weggebruikers en omstanders, hebben de plaatselijke verengingen van Veilig Verkeer en EHBO gemeend een zeer beknopte cursus „Eerste hulp bij verkeersongelukken" in het leven te moeten roepen.
De cursus zal 4 a 5 lesavonden omvatten en heeft voornamelijk betrekking op hulp welke men bij verkeersongevallen kan en moet bieden. Het doel van de cursus
is dan ook stellig niet een uitvoerig inzicht van alle
voorkomende ongevallen te geven doch slechts de allervoornaamste hulpgrepen, verbanden enz. te leren waardoor mensenlevens gered kunnen worden en tevens te
voorkomen dat door ondeskundige hulp verkeerde dingen gedaan worden, die de verwonding verergeren.
Het is helaas nog dikwijls dat door goedwillende maar
verkeerd toegepaste eerste hulp meer lichamelijk letsel wordt toegebracht dan noodzakelijk is en dat bij
enige kennis van zaken dit voorkomen had kunnen
worden.

Let op
het ingesloten gratis marktlot!

Na enige minuten stilte in acht te hebben genomen,
werd de vergadering voortgezet.
De voorzitter begroette speciaal enkele leden die ziek
waren geweest en wenste hen veel sterkte in het zo
drukke zakenleven.
Hierna las de heer Boersma, sekretaris, de notulen
voor, welke onder dank werden goedgekeurd, het verzoek uit de vergadering om de notulen in stencil voor
de vergadering uit te reiken, werd ondersteund.
Als ingekomen stuk was er een verzoek van het komité
van de Eikenlaan om een bijdrage voor de verharding
van deze zo slechte weg.
In overleg met enkele kommissieleden werd dit nog
even aangehouden, daar er nog niets met zekerheid te
zeggen valt en dit ook niet op het terrein van de winkeliersvereniging ligt.
Na een konsumptie werd het belangrijkste punt, de St.
Nicolaasaktie besproken. Allereerst bracht de voorzitter
de straatverlichting nog ter sprake. De voorzitter zag
gaarne dat er nog meer straten verlicht zouden worden,
KPJ „DE GRAAFSCHAP" BESPRAK
WINTERPROGRAMMA MET HOOFDBESTUUR

De KPJ „De Graafschap" hield een goed bezochte bijeenkomst om het nieuwe winterprogramma door te nemen; hierbij waren behalve het kringbestuur en de afdelingsbesturen, namens het hoofdbestuur uit Arnhem
tegenwoordig de algemeen sekretaris der KPJ, ir J.
Beeker, de algemeen kultureel leidster mevrouw Wölfke en mej. G. Schoolman uit Utrecht.
Als eerste onderdeel werden door mevr. Wölfke de kulturele wedstrijden onder de loupe genomen, welke dit
seizoen onder één thema „hangijzers" worden georganiseerd; dit in tegenstelling met vorige jaren, toen er
verschillende onderwerpen waren. Zij besprak voorts de
diverse wedstrijden en cursussen die de afdelingen in
het kader van het winterprogramma kunnen organiseren o.a. fotocursus, kreatieve handvaardigheid, schrijfwedstrijden, filmadviezen etc. Al deze onderwerpen
moeten echter aan bepaalde eisen en richtlijnen voldoen.
Mej. G. Schoolman besprak hierna het specifieke meisjeswerk der KPJ, met name de studiegroepen voor
meisjes, de cursus hoe versier ik het, accessoires maken, de volksdansen, cursus spreken in het openbaar etc.
Ir Beeker, de algemeen sekretaris, besprak ook de uitwisseling met het buitenland (Brazilië, Canada), voorts
de cursussen oriëntatie voor jongeren, varkensbeoordelingscursus, de sociaal-ekonomische cursus, elektrisch
lassen, motorkennis, klauwverzorging, onderhoud trekkers, ploegwedstrijd etc. Hij wees nog speciaal op de
cursus voor beroepsopleiding voor agrariërs; het is in
onze tijd beslist noodzakelijk dat de boer zich oriënteert
op de vele belangrijke bedrijfsekonomische, juridische
en maatschappelijke vraagstukken, want men krijgt er
dikwijls mee te maken.
Medegedeeld werd nog dat op vrijdag 20, zaterdag 21
en zondag 22 oktober a.s. uitgaande van de KPJ kringen
„De Graafschap", „Groenlo" en „Oude IJssel" in het
Woodbrookershuis te Barchem een kaderweekend zal
worden gegeven met het thema de wereld rond de KPJ
en de wereld treed de KPJ binnen, hetwelk ten zeerste
werd aanbevolen.

T.a.v. de data der winteraktiviteiten werd eveneens een
bijeenkomst gehouden onder voorzitterschap van de
heer A. Schut, waarin deze de verschillende zomeraktiviteiten memoreerde en dank bracht aan de betreffende afdelingen o.m. Baak voor het organiseren van het
handbaltoernooi, Keyenborg voor de volleybalwedstrijden en de afdeling Kranenburg voor de goede organisatie van de gehouden jaarlijkse kringsportdag op zondag 9 juli op het Rattiterrein.
Besloten werd de jaarlijkse kringdag te houden op zondag 7 januari 1968 in zaal „de Bremer" te ToldijkSteenderen met o.m. een spreker, kulturele wedstrijden
en een slotbal. Op zondag 24 januari worden de provinciale kulturele wedstrijden gehouden op een nog nader
vast te stellen plaats. Van elk der zes aangesloten Gelderse kringen zullen hier enkele deelnemers worden afgevaardigd.
De cursus spreken in het openbaar zal bij voldoende
animo weer worden gehouden, hiervoor moeten echter
minstens 17 deelnemers zijn. De cursus wordt gehouden
in die afdeling waar de meeste deelnemers wonen. Ook
zal bij voldoende deelname de sociaal-ekonomische cursus weer worden georganiseerd; deze is speciaal bedoeld
voor de jonge boeren die met 'n bedrijf willen beginnen.
PLAATSING NIEUWE BRIEVENBUS

Ten gerieve van de bewoners van plan Boonk werd
maandag op de hoek De Steege-De Haar door de PTT
een nieuwe brievenbus geplaatst.
Voor deze ingezetenen weer een stapje dichter bij Tante
Pos.
DE KERKEN SPANNEN SAMEN VOOR DE VREDE

In een advertentie in dit blad wordt in de Interkerkelijke Vredesweek een gespreksavond aangekondigd.
De kerken hopen dat vele ouderen maar ook jongeren
uit de verschillende bevolkingsgroepen aan dit gesprek
komen deelnemen.
Juist in ons atoomtijdperk staat de vrede als hoogste
menselijke opdracht voor ons.

WEES
VOETBAL
VORDEN I BEHAALDE VERDIENSTELIJK
GELIJKSPEL
Vorden I heeft zijn supporters zondag aangenaam verrast door in Eibergen tegen Eibergse Boys I een verdienstelijk 2—2 gelijkspel te behalen. Een woord van
lof aan het adres van doelman Bannink is zeer zeker
op zijn plaats, want deze jeugdige goalie heeft vooral
in de tweede helft zijn doel met veel bravour verdedigd
en heeft hij enige zeker schijnende doelpunten weten te
voorkomen.
Voor de rust deden beide ploegen in het veld niet veel
voor elkaar onder. Na plm. tien minuten werd het O—l
toen Jannie Bijen met een prachtig schot doel trof. De
thuisclub kwam hierna op wel zeer gelukkige wijze
aan de gelijkmaker toen de Vordense kanthalf Nijenhuis de bal in eigen doel werkte. Het pleit evenwel
voor de geelzwarten dat zij zich door deze tegenslag
niet van de wijs lieten brengen. Een kwartier voor rust
kreeg Vorden dichtbij het Eibergse doel een vrije schop
toegewezen. De door Buunk keihard tegen de arm van
Izaks geschoten bal deed de scheidsrechter besluiten
naar de witte stip te wijzen. Bertus Nijenhuis belastte
zich met het nemen van de penalty en schoot onberispelijk raak l—2. De thuisclub bofte hierna dat Nijenhuis
tegen de lat knalde. Bij de rust was de stand nog l—2.
In de tweede helft was Eibergen veelal in de aanval,
mede natuurlijk doordat Vorden probeerde de kleine
voorsprong te behouden. Dit gelukte voorlopig wonderwel. Praothige reddingen by schoten en kopballen van
de Eibergse voorhoede bezorgde doelman Bannink menig
open doekje van het talrijke publiek (ca 1000 man).
Een kopbal van Izaks maakte Bannink echter kansloos
doch nu was Vrouwe Fortuna present om de Vordense
keeper een handje te helpen want de bal sprong van de
lat weer terug in het veld. Na twintig minuten viel
toch de gelijkmaker toen linksachter Maalderink de bal
binnen de beruchte lijnen met de hand beroerde. De penalty werd door Scholten in een doelpunt omgezet. De
Vordense achterhoede vond het hierna echter welletjes
en hield de zaak goed schoon. Tien minuten voor tfld
werd bij Vorden Buunk vervangen door Hengeveld. Dit
fraaie gelijke spel kan ongetwijfeld voor Vorden een
extra stimulans zijn voor de strijd van a.s. zondag tegen DVOA uit Aalten.
VORDEN II — EIBERGSE BOYS UI 0—1
Het nog ongeslagen Vorden II heeft in deze door beide
ploegen zeer slecht gespeelde wedstrijd een O—l nederlaag geleden. De thuisclub heeft vrijwel de gehele wedstrijd een veldoverwlcht gehad, doch de afwerking liet
te wensen over. Bovendien speelde veteraan-aanvoerder
Schaperclaus bij de Boys een prima wedstrijd. Vrijwel
alle aanvallen strandden op deze speler.
Voor de rust wisten de geelzwarten herhaalde malen
tot in het strafschopgebied van Eibergen door te dringen. Hoewel de aanvallen van de bezoekers niet zo talrijk waren, waren zij beslist gevaarlijker. Zo moest doelman Meyer met een goede reaktie een doelpunt voorkomen terwijl de thuisclub eenmaal het geluk aan haar
zijde had toen de bal tegen de paal belandde.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Dat de ex-Graafschapspeler Hendriksen, die deze morgen zijn debuut
bij Vorden maakte, niet opviel was niet zo verwonderlijk, want er werd door beide ploegen slordig en tempoloos gespeeld. De Boys-doelman verrichtte in de 2e
helft enkele goede safes bij schoten van Eggink en Hendriksen. Na een half uur werd het O—l toen een als
voorzet bedoelde bal van de linksbuiten van Eibergen
in het Vorden-doel verdween. Ver opdringen van de
thuisclub deed nog enkele goede kansen voor de Boysvoorhoede ontstaan doch de Vordense doelman Meyer
voorkwam verder onheil.
VORDEN in — DIERENSE BOYS H 2—1
Deze door beide koplopers gespeelde wedstrijd heeft de
thuisclub een verdiende 2—l zege opgeleverd. De bezoekers waren over het algemeen sterker doch verder
dan het strafschopgebied liet de goed spelende Vordense defensie de Dierense voorhoede niet komen. Na een
kwartier spelen hadden de Vordenaren een l—O voorsprong terwijl een hard schot van Broekgaarden tegen
de paal belandde.
In de tweede helft opnieuw een sterker Dieren. Halverwege de tweede helft werd de stand gelijk toen Klaassen de bal over doelman Golstein heen in eigen doel
lepelde. De Vordenaren lieten zich door deze tegenslag
niet ontmoedigen en kwamen goed terug. Tien minuten
voor tijd werd een voorzet van Broekgaarden door Smit
in het doel gelopen 2—1.
ZUTPHANIA IV — VORDEN IV 4—0
Voor de rust had de thuisclub de wind in de rug en wisten de voorhoedespelers van Zutphania zich enkele goede kansen te scheppen. Toch viel er slechts één doelpunt dat na vijftien minuten door de midvoor werd gescoord l—0.
In de tweede helft waren de bezoekers sterker. Doelpunten vielen er evenwel aan de andere kant. Na een
kwartier werd het uit een vrije trap 2—0; waarna resp.
de rechtsbinnen en de midvoor van de thuisclub de score verhoogden tot 4—0.
VOETBALPROGRAMMA
A.s. weekend staan de volgende wedstrijden op het programma: Vorden I—DVOA I; Vorden III—Zutphania
III; Zutphania VI—Vorden IV; De Hoven VII—Vorden
V; Pax V—Vorden VI; Zutphen Al—Vorden Al; Vorden A2—Zutphania A2; Vorden BI—Hercules BI;
Warnsveldse Boys Cl—Vorden Cl.
BILJARTEN
VORDENSE BILJARTTEAMS IN NIEUWE
KOMPETITIE
De onderlinge büjartbond „De IJsselkring" is dit jaar
eerder begonnen met de nieuwe kompetitie om voor 4e
persoonlijke kampioenschappen wat meer tijd te hebben.
Er starten nu 31 teams, dat is weer 2 meer dan verleden jaar.
Van de Vordense verenigingen is de Zon I en Kranenburg I ingedeeld in de A-klasse met o.m. Wolbrink I;
Excelsior I; Ons Genoegen I; Olburgen I; de Engel I;
den Elter I en Dreonpt I.
In de B-afdeling is ingedeeld de Zon II; den Elter IL;
KOT II; Olburgen II; Java I; Drempt II; Beusekor I;
Excelsior II; Ons Genoegen I; Wolbrink u; de Engel II.
In de C-afdeling spelen de Zon III en Kranenburg II
en III met o.a. KOT III; Excelsior IH; Wolbrink IH;
Beuseker III; Beuseker II; Drempt III en de Engel III.
Op de gehouden ledenvergadering van de bond is onze
plaatsgenoot de heer B. Schoenaker, die aftredend was,
met igrote stemmenmeerderheid herkozen als sekretaris.
Voor de volgende week is het programma voor de Vordense teams:
A-klasse: Kranenburg I—KOT I en de Engel I—de Zon
I.
B-klasse: Beuseker I—de Zon II.
C-klasse: Beuseker II—Kranenburg III; Drempt III—
Kranenburg II en de Zon III—de Engel III.

WOOOWIJS

Levensmiddelenbedrijf Eskes

B 96 Delden

gaat met vakantie

Aanvang van l tot 2 uur 's middags
inschrijving en start bij café Eskes
in de Dorpsstraat te Vorden.

Wilt u s-v.p. hiermede rekening
houden met uw boodschappen, die u
nodig hebt.

Georganiseerd door de Vordense
Honden Club.
MOTTO: UIT . . . OP 4 POTEN . . .
GOED VOOR U EN UW HOND
Veterinair toezicht.
Deelname ƒ 2,50 per hond.

onze folder
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ZONDAG 8 OKTOBER 1967.

VAN 9 TOT EN MET 14 OKTOBER

Let op
i

Oriënterings-wandeltocht
met honden

pullovers en vesten
voor groot en klein.
Nieuwe kleuren
De beste kwaliteiten
Zie onze kollekties, ze hangen voor
u gereed

WOONWUS

WEGWIJS

KIES
DE JUISTE
VLOERBEDEKKING IN
UW ZIJKAMER

Laten we eerlijk zijn, in uw zitkamer
wordt niet alleen gezeten. Er wordt
ook gelopen en geleefd en gespeeld door de kinderen.
Daarom is de tapijtkeuze zo belangrijk. Welk tapijt kiest u?
Wij als moderne woninginrichter kunnen u de weg wijzen in
de doolhof van mogelijkheden. Alle tapijtsoorten zijn goed.
Maar l Niet alle tapijtsoorten zijn even goed voor uw persoonlijke manier van wonen l Misschien is voor u Desseau
600 of 700 ideaal. Maar 't kan ook Hatéma Enkalon zijn.
Of Parade 7M. Of Promenade. Of Petra. Of Heugafett.
Komt u gewoon eens langs voor een eerlijk advies, 't Kost
u niets.

wegwijs

ledere zaterdagmorgen
verkoop fruit
Cox's Orange vanaf
ƒ 8,50/kist
Goudreinette vanaf
ƒ 5,—/kist
Lombarts Calville vanaf ƒ 6,50/kist

H. LUTH

Verschillende soorten handperen
zeer voordelig.

Winkelcentrum - Nieuwstad

Ook te koop voor wintervoorraad
verschillende soorten o.a.

A.s. zondag 8 oktober

Vorden - D.V.O.B.

Aalten
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Goudreinetten, Jonathan; Lombarts
Calville, Golden Delicious

Fruitteeltbedrijf Medler

VORDEN

doe mee aan onze doelpunten-toto !

uiij maken u graag • •

Snel en
prettig scheren!
• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Huaqvama voordelen worden
u gaarne vrybUJvend gedemonstreerde

Gun uzelf een scheerapparaat dat
snel en prettig scheert.

Nu is uw oudje geld waard!
electi
Remmington Selectric
scheerapparaat met inruilI) j^p
JMi ƒ 98,50

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

voor f 73,51>P

Gespreksavond
over het thema van de Interkerkelijke Vredesweek

„Geen verspreiding van kernwapens,
wél spreiding van welvaart"
Deze avond vindt plaats op dinsdag
10 oktober 8 uur in de zaal van hotel
„'t Wapen van Vorden"
Deze avond wordt georganiseerd door de gezamenlijke Kerken van Vorden.
Ter inleiding wordt door de voorzitter een gesprek gevoerd met pater De Ridder, gardiaan van
het klooster van de Kranenburg en ds. G. Dingemans vormingsleider van de Classis Zutphen en
Doetinchem van de Ned. Herv. Kerk en zo mogelijk nog een derde gesprekspartner.

Philips scheeraj^feaat met verende
scheerkoppen eiMïgebouwde
tondeuse met inruil van ƒ 79,50

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

Veilig Verkeer Vorden

voor f 49,95

Gratis verlichtingscontróle

en nog gratis losse tondeuse
(waarde ƒ 7,95).
Philips batteryshaver van ƒ 45,—
met gratis losse tondeuse.
MAAK GEBRUIK VAN DEZE TIJDELIJKE
AANBIEDING

G. Emsbroek & Zn cv

van uw auto, motor, enz.
verrichten voor u:
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Tragter maandag 9 oktober
Groot Jebbink maandag 9 oktober
Kurz dinsdag 10 oktober
Kuypers donderdag 12 oktober
Boesveld vrydag 13 oktober
's Avonds van 19.00 tot 21.00 uur.

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Daarna 'n algemeen gesprek met de aanwezigen.

Iedereen van harte welkom!
Nieuw!
TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Mooie porceleinen
kop en schotel f 1,05
Automatische
herenparapluie f 8,85

Koersolman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

Alleen woensdagmiddag
18 OKTOBER VAN l TOT 6 UUR
ontvangen wij Amerikaanse en
Hollandse eikels.

10 et per kg
REMMERS
Nieuwstad - Vorden

1 10 hermetistrip
De enige strip die ramen en deuren
volstrekt winddicht en toohtvrij
afsluit.
Op het gebied van tochtwering is U
veel geëxperimenteerd. Niets bleek
eoht afdoende. Tot Z10 kwam . . .
een vondst, even geniaal als de paperclip en de ritssluiting.
Z10 kunt u zelf gemakkelijk aanbrengen op alle materialen. Het is
van speciaal „activated nylon".
Kan tegen zon, warmte, kou en
vocht. Wordt niet „moe", blijft
veerkrachtig, scheurt of barst niet.
En het houdt tocht en wind absoluut
tégen.
Z10 hermetistrip . . . het enig
juiste !

DEKENS
3 X ZO DIK
3 X ZO WARM
WONINGINRICHTING

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

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

Bent u al lid van de
zaterdagmiddag voetbalklub?

BESPARING
Aan het postkantoor en de daaronder behorende ressorten werd ten dienste van de rijkspostspaarbank over
de maand september jl. ingelegd ƒ 89.697,55 en terugbetaald ƒ 86.095,31.
RATTI I — EGVV I 4—2
Ratti behaalde zondag op eigen veld een verdiende 4—2
overwinning op de bezoekers uit Gelselaar.
In de eerste helft leek het er niet op, dat de zege bij
de thuisclub zou blijven, want er werd in de Rattigelederen erg onzeker gespeeld. Vooral de achterhoede liet
nogal eens een steek vallen, waardoor de tegenpartij in
de eerste tien minuten al enkele scoringskansen kregen. Na tien minuten had Ratti evenwel sukses; een
pass van linksbuiten Overbeek werd door J. Schoenaker zuiver in de rechterbenedenhoek geplaatst l—0.
De gasten waren zeker niet minder en even later moest
doelman Huitink in aktie komen voor een keihard schot
der EGVV-midvoor dat hij met een ferme zweefsprong
uit het doel weerde. Maar EGVV kreeg toch loon naar
werken; bij een indirekte vrije trap (wegens hands van
een der Ratti-spelers) verzuimde Ratti alle spelers in
het bekende muurtje te plaatsen, waardoor de goed
richtende EGVV-midvoor nog net een gat zag om onhoudbaar een kogel in de Ratti-touwen te jagen l—1.
Het spel bleef wisselen, Ratti dat het voordeel had van
de wind en zon in de rug, kreeg de meeste kansen.
In de 25e minuut was het weer raaH.e,n kon J. Schoenaker die vrij voor het EGVV-doel stond; "een mooie voorzet van T. Lichtenberg hiermede de stand op 2—l
brengen. De scheidsrechter, die het spel vast in handen had, floot nogal eens voor te ver uitlopen der doelverdedigers. Dit kostte o.m. EGVV een vrije trap, waarbij de doelman echter uitstekend redding bracht. In de
laatste minuut voor rust werd het 2—2, toen een schot
van de Gelselaarse linksbuiten via de voet van doelman
Huitink in eigen doel draaide.
Vijf minuten na de hervatting, toen J. Vreeman de bal
prachtig naar linksbuiten B. Overbeek had doorgespeeld
kon laatstgenoemde met een beheerst schot de stand op
3—2 brengen. De keeper der gasten werd nu zwaar op
de proef gesteld, maar wist dikwijls goed in te grijpen.
J. Schoenaker verrichtte na een kwartier de hattrick na
uitstekend individueel spel, dat hij afrondde met een
subliem doelpunt 4—2. Ratti bleef nu sterker en de
voorhoede schoot veelvuldig; maar het juiste schot ontbrak, waardoor de eindstand 4—2 bleef, waarmee de
Rattianen ook zeker tevreden konden zijn.

VOLLEYBAL
WILHELMINA III — DASH I 0—2
Deze eerste ontmoeting begon om 19.00 uur in de zaal
van het Stedelijk Lyceum. Dash I, dat verleden jaar uit
de eerste klas afdeling dames degradeerde, deed het
lang niet gek tegen de Wilhelmina-dames.
Het Vordense team speelde van meet af aan op winst.
De Zutphense zes, die het vaak te mooi wilden doen,
verloren hierdoor nogal wat punten. Ook het serveren
ging de Dash-dames goed af. De strijd werd in twee
sets in het voordeel van het Vordense zestal beslist.
DASH II — BRUVOC II 1—2
Dash II onderging de vuurdoop tegen de Bruvocreserves uit Brammen. Reeds in de eerste set gaf de grotere
routine van Bruvoc de doorslag, waarna de rollen in
de tweede set waren omgedraaid. Dash won overtuigend. De derde en beslissende partij was voor het Dashteam zenuwslopend. Het tempo lag hoog en Bruvoc
kreeg de winst zeker niet cadeau. Het werd tenslotte
wederom een Bruvoc-zege.

VOETBALPROGRAMMA
Ratti I—GS V II; Ratti II- -Voorst VII; Baakse Boys BI
—Ratti BI.

Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV is de
kompetitie op overtuigende wijze begonnen en heeft Terborg in eigen huis een verdiende 13—7 nederlaag toegebracht. De Vordenaren ondervonden in dit eerste kompetitieduel weinig tegenstand want na amper een uur
spelen hadden de bezoekers reeds een grote voorsprong
opgebouwd. Twee partijen eindigden voor Vorden in verlies; drie in remise terwijl de overige vijf partijen pure
winst opleverden.
De individuele uitslagen waren: W. Gosseling^-B. Nijenhuis O—2; A. Kok—A. D. Smeenk O—2; E. Drevers—
J. F. Geerken l—1; A. Mariet—B. H. Breuker l—1;
A. Gerritsen—H. Klein Kranenbarg O—2; B. Huls—J.
J. van Dijk 2—0; J. Kamphuis—S. Wiersma O—2; H.
Ribbink—J. Oukes l—1; G. Derksen—A. Wassink 2—0;
T. van Lamers—B. Wentink O—2.
Op vrijdagavond 13 oktober speelt DCV thuis tegen
ADC II uit Aalten.
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden
vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld: Hoenink—Roozendaal O—2; Esselink—Hesselink O—2; Offereins—Jansen O—2; Oukes—S. Wiersma
l—1; Klein Kranenbarg—Smeenk f Sgf%0; Ter Beest—
Klein Brinke 2—0; Rietman—Wesselink O—2; A. Wasslnk—Van Dijk 2—0; Wentink—Nijenhuis O—2.

U
vindt bij ons een pracht kollektie

dames japonnen
en deux-piêces
Uw bezoek stellen we zeer op prijs

H.LUTH

HANGEN VOOR TT KLAAR
BIJ

DASH I — DASH U 2—1
In deze zusterlijke ontmoeting kon het eerste in het begin van de wedstrijd door haar betere geoefendheid tot
een setoverwinning komen. Maar de reserves sloegen
terug en tot veler verrassing ging het in de tweede partij net andersom. De aerde en laatste set was weer voor
Dash I dat echter al haar reserves moest aanspreken
om de fel attaquerende reserves de baas te blijven.

RAADHUISSTR.. VORDEN
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voetbalschoen
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Marlens

Wapen, en Sporthandel

Te koop: Vloerkleed.
J. H. Bekken, D 147
Kranenburg

WARNSVELDSE BOYS IV — RATTI II l—3
De Ratti-reserves hebben hun ongeslagen record gehandhaafd en wonnen in Warnsveld met l—3 van de
Boys IV. Het was een harde wedstrijd, die voor de
rust snel afwisselend spel gaf te zien. De Boys scoorden
het enigste doelpunt in de eerste helft door hun linksbuiten.
Ratti dat na de thee de zon en wind in de rug hadden,
speelde nu beter. Midvoor Th. Heuvelink schoot al direkt de stand naar l—l, waarna uit een hoekschop van
C. Koers, dat via het lichaam der Warnsveldse doelman in het doel caramboleerde, de voorsprong op l—2
kwam. C. Koers wist hierna de eindstand met een formidabel schot op l—3 te bepalen.
RATTI III — VORDEN VI 2—12
Ratti III heeft tegen plaatsgenoot Vorden VI een grote
nederlaag geleden; het werd 2—12 h* het voordeel der
gasten. Het was in de eerste helft al duidelijk, dat de
Ratti-ploeg het tegen de geroutineerde, oud-Vorden I
spelers zou moeten afleggen. Het ontbrak de Rattiploeg aan de nodige schotvaardigheid in de voorhoede,
terwijl het spel ook veel te onsamenhangend was. Vorden kon in de eerste helft doelman B. Hoebink achtmaal het nakijken geven; B. Lichtenberg zorgde voor
een verdiende voltreffer aan de andfPfr kant, zodat de
thee met een l—8 achterstand kon worden gedronken.
Ook na rust was Vorden sterker en dit werd in vier
doelpunten uitgedrukt. B. Lichtenberg verkleinde de
achterstand waardoor Vorden met 2—12 de zege greep.

Keurkollektie
heren en jongens

Te koop: Eetaardappelen
ƒ 6,— per mud (met klein
roestvlekje). D. Pardijs
Kranenburg, telefoon 6712
Te koop: Roodbonte drag.
vaars. Aan de telling 10
oktober. Vader Boris.
G. Broekgaarden, B 47
Delden
Te koop: Stoof peren en een
paar rolschaatsen.
H. Hissink, C 52, tel. 1370

100%
zuiver scheerj»!
"knit-wave" vest
flp
diep
uitgesneden
mouw-inzet. De wijde
kraag is een sp(
mode-accent.
f

VOOR4t UW

Helmink

FEUILLETON

die je wilt hebben kon geven, maar ik ben bang dat
daar zo'n huis niet bij zou zijn. Je zult een rijke man
moeten zoeken.'
Jeanie schudde haar hoofd. ,Ik wil niet rijk zijn, Bill.
Maar ik zou in zo'n huis willen wonen. Dat is misschien
een van de redenen waarom ik erheen ga. Ik heb nog
een heel leven voor me, en zij heeft zo weinig tijd over.'
Het was een wijs besluit.
Niet lang nadat Jeanie bij haar woonde, zei Miss Julie
op een avond tegen Rechter Graham: ,Ik wil een nieuw
testament maken.'

,Hoe durft u hier zo te komen?' De vrouw kon ternauwernood praten van woede. ,Ik heb het hier te
zeggen. U kunt haar niet meenemen zonder de toestemming van de dokter en hij is er niet.' Haar stem klonk
flink genoeg, maar er lag angst in haar ogen.
.Vooruit, Jeanie. Er is niet veel tijd meer. De wagen
zal hier wel komen voor we klaar zijn.'
,Ik bel Dr. Metzroff.' dreigde de vrouw. ,En de politie!'
Bill keek haar aan en zei zachtjes: ,Als ik u was, mevrouw Monski, zou ik me niet zo haasten om de politie
hierin te mengen.'

.Prima. Ik heb nog een afschrift van het eerste dat u
hebt gemaakt, als u het net zo wilt doen.'
,Ik wil het iets wijzigen. Ik wil wat geld nalaten aan het
Hawthorne Ziekenhuis en een gedeelte aan een huis
voor ouden van dagen. En dan is er nog iets: Ik laat
dit huis na aan Jeanie en Bill.'
,Grote genade, Miss Julie!' antwoordde de rechter.
.Waarom aan hen samen. Dan moeten ze het verkopen.'
,Ze kunnen er toch in wonen? Waarom zouden ze het
moeten verkopen?'
.Maar Jeanie en Bill zijn niet getrouwd.'
.Onzin! Ze gaan trouwen.'

,Wat bedoelt u ? ' Haar gewoonlijk zo blozende gezicht
had alle kleur verloren.
,Weet u dat niet ? Terwijl zuster Gordon de patiënt helpt
kunt u misschien naar iets luisteren dat ik heb meegebracht - de bandopname van een zeker gesprek dat u
met Dr. Metzroff voerde op de avond toen hij meende
iets te horen bij het raam en Sing Lee op onderzoek
uitstuurde.'
,Ik weet niet waar u het over hebt.'
,Ik heb zo'n idtg^tan wel. Weet u, Sing Lee was niet
zo trouw als u^Pöen dacht. U gaf hem niet genoeg
geld. En geld maakt de tongen los. Ook bij hem. Hij
Het me binnen en hij wist dat ik hier uw gesprek opnamm.'
^^
Bill kreeg geen^pU de band af te draaien. De ziekenauto reed voor en Bertha Monski verliet de kamer.
Hij kreeg ook geen kans hem voor Dr. Metzroff af te
draaien. Bertha Monski moest hem gesproken hebben
voor ze maakte dat ze wegkwam.

Zutphensew. - Tel. 1514
Te koop: Eetaardappelen, Pimpernel en gratis
te verkrijgen een paar
jonge foxhondjes.
H. J. Rietman, Geesinkweg 15, Warnsveld

te laten.
Kort en bondig zei Dr. John: .Mevrouw Monski, we nemen Miss Julie mee naar het ziekenhuis.'
,Dat kunt u niet doen,' zei de vrouw koeltjes. Dr. Metzroff zou dat niet toestaan.'
,Dat vragen we niet. De ziekenauto is al onderweg.'
Tegen Jeanie zei hij: ,Ga alsjeblieft naar boven en
maak Miss Julie kaar. Je weet wat je tegen haar moet
zeggen.'
De verpleegster versperde hen de weg, maar Bill duwde
haar opzij.
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De beslissing van
Dokter John
DOROTHY WORSLEY
,De dingen worden bekend,' Bill wist niet of Jeanie het
goed vond dat hij ronduit zei dat zij het hem verteld
had. Over de vlam van de aansteker heen keek hij de
dokter aan. ,Hebt u niets te zeggen?'
Niet tegen een journalist.'
,Ik bezoek u niet in die funktie,' zei Bill zonder zich
beledigd te voelen. ,Ik wilde u iets laten horen en ik
denk dat ik u een grote verrassing bezorg.'
Hij stond op en zocht naar een stopkontakt, terwijl Dr.
John verbaasd toekeek. Bill zette de bandrecorder aan
en men hoorde een gesprek, helder en duidelijk. Er was
geen vergissing mogelijk. Hij liet de band tot het eind
toe aflopen, waarna hij het apparaat afzette.
Dr. John keek alsof hij een beroerte ging krijgen. Toen
barstte hij los: ,Hoe voor de duivel heb je dat gekregen?'
,Ik heb Sing Lee omgekocht om me binnen te laten.
Toen heb ik gewacht tot Metzroff en mevrouw Monski
rustig in de eetkamer zaten. Ze dronken en praatten zo
druk dat ze niet gemerkt hebben dat ik de bandrecorder bij het raam legde. Die ramen reiken tot de grond,
weet u en de gordijnen waren dichtgetrokken. Ik wist
dat ik een risiko nam, maar het was het waard. Dr.
Metzroff hoorde iets en riep Sing Lee, waarna ik er
vandoor ging. Maar ik had al genoeg. Ik weet niet of
u het weet, maar Sing Lee is met de noorderzon vertrokken. Hij werd zeker bang.'
.Weet iemand anders dit?'
,Nee. Ik wilde dat u de eerste was die het hoorde. Zegt
wel iets, niet?'
,Ja. Het is een vreselijke tragedie. We moeten nu direkt
Miss Julie uit dat huis halen en naar het ziekenhuis
brengen; dat is belangrijker dan dat we Metzroff grijpen.'
.Denkt u dat dit bewijs genoeg is voor de rechter?'
.Zeer zeker. Die stemmen zijn heel duidelijk. Een ellendige geschiedenis, Bill.'
,Dat is het zeker. Maar wat nu?'
,Ik geloof dat we nu naar Miss Julie moeten gaan,' zei
Dr. John zacht. ,En we nemen dat apparaat mee in
geval Dr. Metzroff bezwaar maakt. Ik zal Jeanie bellen
om mee te gaan en ook het ziekenhuis. Als het maar
niet te laat is.'
Toen Dr. John, Bill en Jeanie bij het huis van Miss
Julie kwamen, weigerde mevrouw Monski hen binnen

Bill had het nieuws in de ochtenduitgave van zijn krant,
maar het was niet het nieuws dat hij verwacht had.
Op de hoeken van de straat stond men het te lezen
en er werd in winkels en kantoren over gepraat. De
hele stad was ervan ondersteboven.
Dr. Josef Metzroff was vooroverliggend op zijn bureau
aangetroffen, met een kogelgat in zijn slaap en zijn revolver op de grond naast hem. Er werd geen brief gevonden, of enig bewijs van een worsteling.
De lijkschouwer gaf zelfmoord als doodsoorzaak.
Slechts een paar mensen in Elmwood hoorden iets over
de bandrecorder en de werkelijke oorzaak van Dr. Metzroff s zelfmoord. En wat het geheim ook mocht zijn
waardoor hij in handen van chanteurs was gekomen,
hij nam het mee in zijn graf.

14
Slechts heel langzaam keerde Miss Julie tot het normale leven terug. Dr. John en Michael behandelden haar.
Ze was te ang op een bepaalde manier behandeld om
direkt tekunnen overschakelen, zodat de te grote doses
verdovingsmiddelen slechts heel geleidelijk verminderd
konden worden. Men had haar niet direkt verteld wat
er was gebeurd. Maar toen ze wat sterker werd, hoorde
ze dat Dr. Metzroff zelfmoord had gepleegd, hoewel
de hele geschiedenis nooit helemaal aan haar werd
verteld. Ze wilde zo snel mogelijk het ziekenhuis uit en
ze wilde dat Jeanie een paar weken met haar meeging.

.Heeft Jeanie dat gezegd?'
,Nee, dat heeft ze niet. Gelooft u dat ik dat soort dingen
niet kan zien aankomen ? Ze zijn dol op elkaar, die twee.
Ik zal het niet meer meemaken, maar ik zie ze hier'
later al wonen, met hun kinderen, die in de oude kamers zullen spelen en in de tuin.'
Rechter Graham veegde met een grote handschoen over
zijn gezicht: ,U loopt een beetje te hard van stapel,
Miss Julie.'
,In ieder geval wil ik het zo regelen _ en wel zo gauw
mogelijk. Ik zal hun ook wat geld nalaten. Kan dat
gauw?'
.Morgen, als u dat wilt.'
,Hoe gauwer hoe beter. Ik heb graag dat jonge mensen
iets hebben om mee te beginnen.'
,Laat u het hun weten?'
,Ik denk van niet. Niet direkt in ieder geval.'
Nu ze bij Miss Julie woonde, ging Jeanie heel anders
over vele dingen denken. De ruime kamers waren verrukkelijk na haar kleine flatje. Ze vond het heerlijk het
huishouden te doen. Er zou een dag komen dat ze haar
eigen huishouden zou hebben. Waarom niet nu voordat
ze er te oud voor was ? Bill had haar de laatste tijd niet
meer ten huwelijk gevraagd . . . misschien was hij van
gedachten veranderd. Daar dacht ze liever maar niet
over na, omdat ze meer om Bill gaf dan om enige andere man - in feite gaf ze niets om de anderen. Ze vroeg
zich af of Bill haar ooit weer zou vragen.
Die avond belde Bill haar op en zei dat hij haar graag
zou opzoeken omdat hij haar iets te zeggen had. Het
klonk niet alsof er een aanzoek zou volgen . het klonk
te zakelijk. Ze begreep niet goed waar het om ging.
Ze reden naar buiten. De maan scheen en het was bijna
zo helder als overdag. Jeanie leunde volkomen ontspannen met haar hoofd tegen de rugleuning. Ze raakte
bijna Bills schouder aan.
,Wat is dat voor een heerlijke geur, Bill?'
Bill snoof. ,Ik ruik alleen maar jouw parfum. Heet dat
niet White Shoulders?'
(wordt vervolgd)

En hoewel dit net de tijd was dat Jeanie vakantie had
willen nemen, ging ze mee.
.Volgende week met verlof?' had Bill haar op 'n avond
gevraagd.
,Dat was het plan. Maar Miss Julie gaat naar huis «n
ik ga veertien dagen met haar mee.'
.Noem je dat vakantie?' vroeg hij verontwaardigd.
,Het kan me niet schelen. Ik zal voor Miss Julie niet
veel te doen hebben en ergens kan ik dan toch uitrusten.'
,Ik dacht dat je een heel bijzondere vakantie wilde
hebben, Jeanie.'
,Ik wilde eens iets heel anders dan mijn dagelijkse werk.
Dat komt dan wel in september als Dr. John weggaat.'
,Ik hoop dat je je voor zijn opvolger niet gaat doodwerken, wie het ook wordt.'
,Het wordt nu wel gauw bekend. En Bill, dan moet ik
je nog iets zeggen. Miss Julie wil dat ik bij haar kom
wonen. Ze zegt dat ik net zo vrij zou zijn als nu; ze
heeft alleen graag iemand bij zich in huis.'
,Dat gaat niet,' zei Bill. ,Jij bent eraan gewend alleen
te wonen. Je houdt van je flatje.'
,Maar denk eens hoe anders het allemaal is. Na die kleine kamers zonder tuin, daar al die ruimte op de heuvel
en dat prachtige ouderwetse huis.'
,Wat heb je haar geantwoord?'
,Ik heb gezegd dat ik het haar zou laten weten. Ik zou
kunnen sparen, weet je.'
.Waarvoor sparen?'
,Voor m'n oude dag, misschien. In ieder geval is het
prettig om wat te hebben. En jij kunt me altijd bezoeken, Bill. Ik ben altijd dol op dat huis geweest. Herinner je je nog dat ik een keer zei dat als ik een huis
kon kiezen, het Miss Julie's huis zou zijn? Ze heeft
niet lang meer te leven; ze is zesenzeventig . . . .Ik
vraag me af wie er na haar komt. Het zal een fortuin
kosten om het te kopen.'
Bill keek haar aan en zei zacht: ,Ik zou het voor je
kopen als ik kon, Jeanie. Ik wilde dat ik je alle dingen
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Is Uw
slaapkamer

ook nog een
onderontwikkeld
gebied?

Grote mensen slapen niet in een schommel*
wiegje, want zij passen er niet meer ia.
Maar veel grote mensen hebben nog niet
bemerkt, dat hun hele slaapkamcrinrichting óók niet meer past. Niet bij hunzelf.
niet bij de tijd, niet bij de eisen, die lij
mogen stellen. Woonruimte is kostbur.
Benut die dus ten volle.
Maak óók Uw slaapkamer echt gezellig

WONINGINRICHTING

het binnenhuis

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

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6>/2% RENTE
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

één week duurt onze drieling-aktie:

VOORDELIGER PER 3

IDEALA
LAKENS EN
SLOPEN

BADDOEKEN

THEEDOEKEN

WASHANDJES

Een rulle, royale Lekker ruim, niet Precies de handJacquard in rose, te ruig en niet te zame maat; dessin
Kwaliteit garandeert bleu of geel en ex- fijn in effen rose, fleurt uw keuken
slapen als een roos. clusief dessin,
bleu of geeL
op, fris en modern,
En ook het extra ro - per stuk
per stuk
per stuk
yale formaat: 250 cm
1.60;
75
0.75;
3.95;
g 40
1 65
lang! Blijvend hagelper 3 stuks !•
per 3 stuks
per 3 stuks O*
witte lakens waar u
lang plezier van hebt.

2-pers. per stuk 11.95;

H.LUTH
NIEUWSTAD

90

Te koop: Zeer goed onderh.
scooter Lambretta 150 cc
ƒ 200,—; bromfietsscherm
ƒ 10,—; kinderscherm ƒ 1,50
herenfiets ƒ 25,—.
Hanekamp 6, Vorden

— VORDEN

TRUIEN

150

PULLOVERS

500 GRAM

500 GRAM

Verse worst

ZATERDAG

0.50;
- 20
per 3 stuks 1.

SWEATERS

500 GRAM

VRIJDAG

3.25;
* 60
per 3 stuks O.

Sir Edwin - mannenmode

500 GRAM

DONDERDAG

0.65;
4 50
per 3 stuks JL>

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

per 3 stuks

Reklamedagen!

WOENSDAG

Hebt u elke dag
nodig. Daarom solide stof waar u
lang mee werkt,
per stuk

per 3 stuks

è 2 stuks

DINSDAG

WAFELDOEKEN

Vol-badstof, neemt
veel water op; in
moderne
kleurcombinatie,
per stuk

Heerlijk zacht en warm. Voor u die
aan koude en slapeloze nachten een
halt wilt toeroepen een uitkomst!
1-pers. per stuk 9.95;
«r go

3 pakken 1 O 60

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt

KEUKENDOEKEN

IDEALA
FLANELLEN LAKENS

1-pers. p. stuk 9.25;
per 3 stuks 23 ^
2-pers.p,stukll.25;
per 3 stuks O? *°
Bijpassende slopen:
l pak a 2 stuks 5.90;

MAANDAG

STOFDOEKEN

Een sterke, stofaantrekkende doek
die het werk lichter
maakt. Effen geel.
per stuk

198
135
198

VESTEN
PULLI'S

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

500 GRAM

Snijworst
Boterhamworst

100 GRAM

80

100 GRAM

Extra reklame!

Wacht u
tot het erg koud is ?
NU IS EEN

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

Schouderkarbonade 500 gram
Varkensvlees

198

elektrische deken
OOK AL AANGENAAM
Boven, en onderdekens
Heerlijke warmte . Veilige warmte

500 gram
1OO

Zie aanbiedingen in de winkel

Veilig Verkeer Vorden
VERKEERSAVOND VOOR LINDE
op dinsdag 10 oktober a.s. 's avonds
7.30 uur in café Van Asselt.

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

VERKEERSAVOND VOOR
DE WILDENBORCH
op donderdag 19 oktober a.s.
's avonds 7.30 uur in de Kapel

voert tot winst ï
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN
Wichmond

Wenst u uw interieur
te vernieuwen,
of krijgt u
een nieuwe woning?

B l KS

varken van nu stelt eisen. Mag het misschien. Het vertegenoordigt een stuk kapitaal. Moet de mester winst opleveren. En
heeft daarom recht op het beste voer, dat voor geld te koop is: Supervitebiks. Snel en gemakkelijk,konstante UTD-kwaliteit én UTD-service,
dat zijn de extra's die Supervitebiks net even boven andere varkensvoeders uittillen. Daarom, een varken hóeft niet alles meer te vreten.
Het geeft de voorkeur aan Supervitebiks. Boven alle andere varkensvoeders.

500 gram

250 gram, samen

«UPER

(05754) 270

Inwoners van Vorden!
BEZOEKT VRIJDAG 6 OKTOBER
A.S. DE

Najaarsmarkt

Kom dan eens bij ons praten!

Grote voorraad
Prima service en
Voordelige prijzen
De woninginrichting
voor Vorden en omstreken

TEVENS VERLOTINGSMARKT
Grote sortering in diverse artikelen.
Bij een bezoek aan de markt behoort
u wellicht tot de gelukkigen, die een
attraktie ontvangen.
LET OP DE KAART IN CONTACT

BLOEMBOLLEN
BLOEMPOTTEN
POTGROND
GEDROOGDE KOEMEST

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWFG TEL.05752 1514

Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385
Depot Loenen's zaden

Het feuilleton in Contact
is byna afgelopen.
Er volgt dan een zeer spannend
verhaal, geschreven door een
plaatsgenoot.
REGENPAKKEN EN -BROEKEN
ANORAKS, ZEILJEKKERS
PONCHO'S, FIETSCAPES
ook In de nieuwe modekleuren van
plastic op katoen, gelaste naden,
water- en winddicht, ijzersterk

MARTENS
Wapen- en sporthandel - Zutphenseweg 15 a
Vorden

