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Uitgave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

VERHUISD

Onze correspondent, de heer A. Velhorst, is ver-
huisd. Zijn nieuwe adres is: het Wiemelink 35 te
Vorden. Het telefoonnummer is ongewijzigd ge-
bleven nl. 1688.

GESLAAGD

De heer G. Bultman, rij-instrukteur bij rijschool
Groot Jebbink, slaagde te Arnhem voor het VA-
MOR diploma. Proficiat.

DE GEZINSVERZORGING HEEFT UW STEUN
NODIG

Zoals bekend heeft de Stichting Maatschappelijk
Werk, uitgaande van de Ned. Herv. diaconie en
de Geref. Kerk, per l januari 1966 de gezinsver-
zorging van het Groene Kruis overgenomen.
Momenteel zijn er 10 gezinsverzorgsters en enkele
bejaardenhulpen in dienst.
De Stichting ontvangt van overheidswege subsidie
en de gezinnen die van de dienst gebruik maken
dragen naar vermogen bij. Dit is zeker niet vol-
doende. Het tekort, en dat is aanzienlijk, kan niet
alleen gedragen worden door de diaconieën.
Daarom wordt er een beroep gedaan op de gehele
gemeenschap van Vorden.
De gezinsverzorging moet kunnen doorwerken.
Als moeder ziek te bed ligt staat de verzorgster
klaar voor het igezin in nood. De gezinsverzorging
staat voor iedereen, van welke gezindten hij ook
is, klaar.
Helpt u de diaconieën uit de financiële nood door
royaal te tekenen op de kollektelijst die u aange-
boden zal worden in de week van 3 tot 8 oktober.

Hartelijk dank namens de gezinsverzorging.

NIEUWS VAN NUOVA EN ENZERINCK

Zaterdag 24 september werden de bewoners van
NUOVA verrast door de Nuts-blokfluitclub, die
ten genoege van hen een programma verzorgde
dat zeer in de smaak viel. Er werd met toeweiding
gemucicieerd onder leiding van de heer de Boer.
Ook de melodica's hebben zich dapper geweerd.
De canons die gespeeld werden deden het goed.
Strak in de maat en zonder aarzeling bij het in-
vallen. De jongelui zorgden voor een genoeglijke
avond voor de ouderen, wat op zichzelf al een
grote verdienste is.

Maandag 26 september was „Het Enzerinck" zo
gelukkig het Vordens Mannenkoor te ontvangen
Ook zij brachten een goed verzorgd programma.
Er werd met overgave en zuiver gezongen. In het
bijzonder viel het Pelgrimskoor uit „Tannhauzer"
van Richard Wagner in de smaak dat het sluit-
stuk vormde van het eerste deel der avond.
De lofzang van Maria was een waardig slot van
deze zeer wel geslaagde avond.

SPREKEN IN HET OPENBAAR

Dit is: je gemakkelijk en onbevreesd bewegen in
het openbaar: heel gewoon en rustig spreken met
onbekende mensen; op vergaderingen vragen dur-
ven istellen: op familiefeestjes de gasten voor de
vuist toespreken.
Welnu, dit kan iedere dame en heer, afgezien van
leeftijd, in 10 mondelinge lessen leren. Met ontwik-
keling heeft dit niets te maken.
Voor nadere bijzonderheden leest men de adver-
tentie in dit nummer.

RAADSVERGADERING
DUUR: 5 MINUTEN

Ter afhandeling van een tweetal agendapunten
vergaderde de Raad dezer gemeente dinsdagavond
voltallig.
Met een tweetal hamerslagen van de voorzitter,
zonder dat ook maar een der raadsleden zijn
mond behoefde open te doen, werden achtereen-
volgens, op voorstel van B & W de volgende be-
sluiten genomen t.w.:
1. Vaststelling van het krediet voor 1967 in re-

kening-courant bij de N.V. Bank voor Ned. Ge-
meenten ten bedrage van ƒ 300.000,—.

2. Het aangaan van een 25j-jarige geldlening
groot ƒ 531.000,— met de N.V. Bank voor Ned.
Gemeenten tegen een koers van 99%, rente
7%, halfjaarlijks te voldoen, aflossing in 25
zoveel mogelijk gelijke jaarlijkse termijnen,
aanvangende op 30 september 1967, kosten 7/g
% van het nominale leningsbedrag wegens
aandeel in de kosten van verkrijging van de
fondsen, waaruit deze geldlening wordt ver-
strekt.

Na afloop bleef de raad in besloten zitting verder
vergaderen ter informele bespreking van de ge-
meentebegroting voor het jaar 1967.

„Stfifli kinderschoenen
Aanbevolen door artsen
Steeds voorradig bij:

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Kerkdiensten
ZONDAG 2 OKTOBER

N e d . Herv . K e r k
9 uur ds. J. H. Jansen
10.30 uur ds. M. v. d. Heiden van Aalten
Jeugddienst

M e d l e r s c h o o l
10.15 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
's Morgens half 10 ds. W. A. Jelsma van Lochem
's Avonds 7 uur: ds. Th. P. van Belzen.
(Voorbereiding H. Avondmaal)

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

NED. HERV. KERK

Zondag 2 oktober 1966

JEUGDDIENST
Ds. van der Heydeii van Aaltcn.

Onderwerp:
„GOD IS DOOD"

Aanvang samenzang 10.15 uur

m.m.v. „The Maryings" uit Eist.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „^fclshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 v^^naandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIENSJ^IERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12^pr tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE,,
*̂  STAND ^;

van 21 t/m 27 september 1966
Geboren: Marianne Dina Wilhelmina, dochter van
H. C. M. ten Haaken en H. M. Schwiening; Ge-
sina Hermina, dochter van J. van Zuilekom en E.
Wolsink.
Ondertrouwd: D. L. Smit en G. E. Dijkman.
Gehuwd: H. J. Meulenbrugge en A. J. F. Kamper-
man.
Overleden: Geen.

DE HEER G. POTMAN

VIERT 40-JARIG

AMBTSJUBILEUM

Zaterdag l oktober herdenkt de heer G. Potman
zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar van de se-
kretarie te Vorden.
Als ambtenaar van de Burgerlijke Stand is hij
geen onbekende in Vorden, terwijl bovendien de
meeste Vordenaren hem zullen kennen als cor-
respondent van diverse dag- en weekbladen.
De heer Potman begon zijn loopbaan als ambte-
naar voor 40 jaar in de gemeente Ambt-Vollen-
hove. Zijn salaris bedroeg in die tijd (de crisis-
jaren) ƒ 8,— per week. Vandaar vertrok hij op
15 januari 1931 naar Hengelo (Gld.) in welke
plaats hij tot l augustus 1946 werkzaam was op
de afdeling Algemene Zaken en de Burgerlijke
Stand. Op l augustus 1946 kwam de heer Potman
naar Vorden waar hij de afdelingen Registratuur
en Burgerlijke Stand onder zijn hoede kreeg. Als
ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn in de
loop der jaren duizenden akten door hem opge-
maakt.
Daarnaast is de heer Potman al sedert tal van
jaren boekhouder van de Geref. Kerk te Vorden,
terwijl hij de afd. Vorden van de Ned. Bond van
Overheidspersoneel nog steeds dient als bestuurs-
lid. De A.R. Kiesvereniging te Vorden diende hij
10 jaar als sekretaris.
Op zaterdag l oktober recipieert de heer Potman
in hotel „'t Wapen van Vorden" waarbij het hem
ongetwijfeld niet aan belangstelling zal ontbre-

ken.

Bloemenpracht op 41e Nutsforalia
Vrijdag en zaterdag jl. hield Nutsfloralia weer
voor de 41e maal, in successie, haar traditionele
jaarlijkse bloemententoonstelling.
De grote Nutszaal was omgetoverd in een klein
aards bloemenparadijs, waar het een genot was
om te vertoeven en te genieten van hetgeen hier
op het gebied van bloemversieringen, bloemschik-
ken, stekken etc. was bereikt. Ieder jaar opnieuw
weet het volijverige bestuur nieuwe en mooiere
attrakties te bedenken en moedigt zij de bloemen-
liefhebbers aan door het organiseren van deze ex-
positie om zich aan hun liefhebberij te blijven ge-
ven.
Ook ditmaal waren er vele inzendingen, zowel van
kinderen als groteren, die keurig in de zaal ston-
den gerangschikt langs de wanden en op het to-
neel. In het midden van de expositie-ruimte was
een kleine vijver met pittoresk houten bruggetje
gecreëerd, met aan weerskanten enkele lantaarns
terwijl rondom diverse kleurrijke bloemstukken
van deelnemers (sters) het geheel tot een fleurig
aanzien maakten.
Achter in de zaal vormde de inzending van de fa
G. J. Halfman & Zn, bloemkwekerijen en tuinaan-
leg te Hengelo (Gld.) een prachtig decor. Temid-
den van enkele groenige heesters en sierplanten,
schitterden de rozen, waarvan de fa Halfman een
assortiment van ruim 20 diverse soorten in aller-
lei kleurschakeringen had ingezonden, een lust
voor het oog, vooral van de rozenliefhebbers.
Er waren dit jaar ook inzendingen van het be-
jaardencentrum „de Wehme", die beloond werden
met een drietal prijzen, terwijl ook de Bijz. Land-
bouw-huishoudschool meedeed met een aparte in-
zending. De voorbereidende klasse zond tien stuks
in, waarvoor prijzen werden toegekend. Ook de
vooropleiding verzorgende beroepen, de VVB-klas
der Landbouwhuishoudschool nam hieraan deel.
De wisselbeker werd dit jaar niet uitgereikt, de
jury kende geen punten toe, zodat het niet moge-
lijk was te bepalen wie de meeste punten had ge-
wonnen. Deze beker wordt ieder jaar beschikbaar
gesteld voor degene, die het hoogst aantal punten
voor een inzending haalt. De jury had ditmaal
geen gemakkelijke taak, om uit al de inzendingen
de mooiste met een prijs te belonen. Als keurings-
kommissie fungeerden: de heer Vreeman, Lochem;
de heer Bakker, Warnsveld, allebei bloemist en
mevr. Turfboer, Vorden voor de inzendingen van
cursisten, niet-cursisten en groteren; mej. Zee-
valkink, Vorden, mevr. Brandenbarg en mevr.
Bakker, Zutphenseweg voor versierde voorwer-
pen, vruchten etc.; de her^fcperksen, Wesselink
en de Rijk voor inzendin^^ vaklieden, planten
etc.
Zowel vrijdagavonds als zaterdags hebben vele
bloemenliefhebbers de tentoonstelling bezocht.
Voor alle wedstrijden waren mooie prijzen be-
schikbaar, voor de vaklieden geldprijzen.
Zaterdagavond om half ti^Bverd de prijsuitrei-
king gehouden. Nutsvoorzi^ff, de heer Wesselink,
dankte hierbij de vele inzenders (sters), die mede
hebben bijgedragen tot het welslagen van deze
41e tentoonstelling. Speciale dankwoorden richtte
hij tot de heren J. Haverkamp en M. Spiegelen-
berg voor hun hulp, de heer Halfman te Hengelo
(Gld.) voor zijn prachtige inzending van rozen en
de conciërge van het Nut, de heer A. Wentink,
die allen een enveloppe met inhoud kregen aan-
geboden
De juiste naam van de pop, die „Marjolein" heette
werd door 5 personen goed geraden t.w. mevr.
Groot-Enzerink, mevr. Brinkman-Kuipers, mevr.
Norde-Grotenhuis, Marjonel Luth en Henkie Oos-
terman. Na loting werd mevr. Brinkman-Kuipers
de gelukkige eigenaresse. Het Nutsfloralia-bestuur
dat ook nu kosten noch moeiten gespaard had
om deze tentoonstelling zo goed mogelijk te laten
slagen, kan op een geslaagd evenement terugzien.

De prijzen werden als volgt toegekend:
Stekplanten schoolkinderen (2 planten): 1. Johan-
na Berenpas; 2. Janny Fokkink; 3. Ria Lenselink;
4. Anneke Arfman; 5. Ineke Wullink; 6. Reind
Fokkink; 7. Robbie ten Lohuis; 8. Jacqueline
Bochgelman; 9. Jenni Brinkman; 10. Wim Barge-
man; 11. Hanny Brinkman; 12. Ali Vruggink; 13.
Ingrid Smeenk; 14. Elly Tiesink; 15. Gerrit Hue-
tink; 16. Henk Arfman; 17. Arie Gotink; 18. Joke
Hiddink; 19. Elsje Oplaat; 20. Gerda Hoetink; 21.
Alfons Nijenhuis; 22. Corrie Verkerk; 23. Hennie
Buunk; 24. Gerdien Aberson; 25. Gerreke Gotink;
26. Nico Hueting; 27. Hans Decanije.
Stekplanten schoolkinderen (l plant): 1. Frans
Stijl.
Stekplanten groten (2 stekken): 1. mevr. Vos-
kamp-de Greef; 2. mevr. Haverkamp-Olthuis; 3.
mevr. Krimp; 4. mevr. Fokkink-Rossel; 5. mevr.
Gotink-Voskamp; 6. mevr. Jolink „de Wehme";
7. mevr. Gotink 't Addink; 8. mevr. Pardijs-Meu-
lenbrugge; 9. mevr. Lubbers.
Stekplanten groten (l stek): 1. mevr. Goldenbeld.
Eigengekweekte planten groten: 1. mevr. Wues-
tenenk-Tjoonk; 2. mevr. Haverkamp-Olthuis; 3.
mevr. J. G. ten Bokkel-Wissels; 4. mevr. Ploeger;
5. mevr. Voskamp-de Greef; 6. mevr. J. Klein
Brinke; 7. mevr. Goldenbeld; 8. mevr. Knoef-Gos-
selink.
Eigengekweekte bloemen groten: eervolle ver-
melding: mevr. Lenselink-Groot Bramel.
Eigengekweekte vruchten: geen prijs toegekend.
Wedstrijd voor cursisten: A. kleine vazen: 1.
mevr. Jeeninga; 2. mevr. Albers-Meyer; 3. idem.
B. grote vazen: geen inzending.
C. bakjes: 1. Hanneke Koerselman; 2. mej. Gijsen;
3. Hanneke Koerselman.
D. schalen: 1. mevr. Edens; 2. mevr. Jeeninga.
E. corsages: geen inzendingen.
F. fantasiestukjes groot: 1. mevr. Edens.
G. fantasiestukjes klein: 1. Hettie Vruggink.
Wedstrijd voor cursisten verleden jaar: A. kleine
vazen: 1. mevr. Gotink-Hietveld; 2. idem.
Grote vazen: 1. mevr. Hogendoorn; 2. idem; 3.
idem.
C. bakjes: 1. mevr. Gotink-Hietveld; 2. mevr. Ba-

rink; 3. mevr. Hogendoorn; 4. Mieneke Voskamp;
5. mevr. Hazekamp; 6. mevr. Gotink-Hietveld; 7.
mevr. Hazekamp.
D. schalen: 1. Dini Voskamp.
E. corsages: geen inzending.
F. fantasiestukjes groot: 1. mevr. Hazekamp.
G. fantasiestukjes klein: 1. mevr. Barink.
Wedstryd voor groteren: A. kleine vazen: 1. mej.
Leyendekker; 2. mevr. Hulstijn-Masselink; 3.
mevr. Norde-Grotenhuis; 4. Ans Spiegelenberg;
5. mevr. Wesselink-Bulten; 6. idem; 7. mevr. Hul-
stijn-Masselink; 8. mevr. Harmsen-Groot Jebbink.
B. grote vazen: 1. mevr. Wuestenenk-Jansen; 2.
mevr. Eckhardt-Smit; 3. mevr. Wagenvoort-Me-
melink; 4. mevr. Haverkamp-Olthuis.
C. bakjes: 1. mej. Leyendekker; 2. mevr. Wueste-
nenk-Jansen; 3. mevr. Harmsen-Groot Jebbink;
4. Ans Spiegelenberg; 5. idem; 6. mevr. Norde-
Grotenhuis; 7. Marianne van der Wey; 8. mevr.
Haverkamp-Olthuis; 9. mevr. Hulstijn-Masselink;
10. mevr. Haverkamp-Olthuis.
D. schalen: 1. mej. Leyendekker; 2. mevr. Kip;
3. mevr. Hulstijn-Masselink; 4. mevr. Norde-Gro-
tenhuis.
E. fantasiestukjes klein: eervolle vermeld, mevr.
Norde-Grotenhuis.
F. fantasiestukjes groot: 1. Gerrie Knoef; 2. mevr.
Hoetink; 3. mej. Leyendekker; 4. idem; 5. mej.
Arriëns. Een extra prijs werd hier toegekend aan
mej. Leyendekker omdat zij in bovengenoemde
rubriek 3 eerste prijzen behaalde.
Inzending vaklieden: bijzondere prijs voor fa G.
J. Halfman & Zn, boomkwekerijen en tuinenaanleg
te Hengelo (Gld.); 1. J. Wissels (voor gehele in-
zending); J. Aartsen (aanmoedigingsprijs).
Boeketten droogbloemen: 1. mej. C. Klein Leb-
bink; 2. mevr. Barink-Schoonman; 3. Marianne
v. d. Wey; 4. mevr. Hogendoorn-Blikman; 5. mevr.
Wuestenenk-Jansen; 6. mevr. Wagenvoort-Meme-
link; 7. Gerrie Knoef; 8. mevr. Wagenvoort-Me-
melink.
Veldboeketten groteren: 1. mej. C. Klein Lebbink;
2. idem; 3. mevr. Aalderink; 4. mevr. Gotink-
Hietveld; 5. mevr. Wuestenenk-Jansen.
Veldboeketten kinderen: 1. Gerrie Hoetink; 2.
Gereke Gotink; 3. Ineke Wuestenenk.
Wedstryd voorwerpen natuurprodukten etc.: A.
groten vanaf 14 jaar: 1. mevr. Wevers; 2. mevr.
Edens; 3. de heer en mevr. Hazekamp; 4. mevr.
Edens.
B. kinderen: 1. Ida van Heerde; 2. Herman van
Heerde; 3. Tini Decanije; 4. Hannie Decanije; 5.
idem.
Eigengekweekte dahlia's: 1. mevr. Voskamp-He-
meltjen; 2. mevr. Harmsen-Groot Jebbink; 3. mej.
C. Klein Lebbink.
Wedstryd in versierd speelgoed: A. groten vanaf
14 jaar: geen inzendingen.
B. kinderen: 1. Frans Stijl; 2. Janny Klein Bra-
mel; 3. Hans Decanije; 4. Gerreke Gotink; 5. Ida
van Heerde; 6. kinderen Klein Lebbink; 7. Marna
Stijl; 8. Willeke Jeeninga; 9. Robbie ten Lohuis.
Fantasiestukjes kinderen: 1. Gerrie Hoetink; 2.
Ineke Wuestenenk; 3. Hanneke v. d. Mey, Willy
Bloemendaal en Heleen Verkerk.
Inzending „Huize de Wehme": 1. mej. Verbeek;
2. mevr. van Kampen; 3. Br. Nijenhuis.
Inzending Chr. Landbouwhuishoudschool: Voorbe-
reidende klasse: 1. Mimi Kettelarij; 2. Anneke v.
d. Veen; 3. Wilma Geerken; 4. Janneke Jansen.
Vooropleiding verzorgende beroepen Chr. Land-
bouwhuishoudschool : groepsprijs.

Eerst prijsno. dan lotno.:
1-1292; 2-904; 3-279; 4-577; 5-1017; 6-7; 7-500; 8-
1035; 9-1183; 10-318; 11-1056; 12-1382; 13-162;
14-834; 15-1030; 16-168; 17-241; 18-455; 19-1; 20-
1110; 21-721; 22-906; 23-656; 24-980; 25-946; 26-
1066; 27-213; 28-53; 29-34; 30-256; 31-1241; 32-
1029; 33-177; 34-1326; 35-417; 36-1402; 37-652;
38-569; 39-1242; 40-1273; 41-1133; 42-301; 43-526;
44-983; 45-594; 46-1113; 47-756; 48-880; 49-1074;
50-1015; 51-1116; 52-1450; 53-304; 54-76; 55-1479;
56-835; 57-297; 58-1054; 59-370; 60-6; 61-16; 62-
1340; 63-747; 64-1485;; 65-919 66-1022; 67-220;
68-542; 69-1352; 70-1097; 71-595; 72-423; 73-494;
74-729; 75-215.
Tot zaterdag l oktober 1966 zijn de prijzen op
te halen in het Nutsgebouw, daarna bij mevr.
G. Emsbroek-Steenman, Insulindelaan tot l de-
cember 1966.

Televisie
Nord Mende - Telefunken
NU SUPERONTVANGER f 799, -

Fa. BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren — Tel. 3813



Over tassen gesproken:
Wij hebben voor u een enorme voor-
raad te kust en te keur en helemaal
niet duur. Verder:

portemonnaies, portefeuilles, rybe-
wjjsetuis, broekriemen, enz. enz.

Fa G. W. Luimes - B. Lammers

Prijs f 24.90

Wullink'sSchoenhandel
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBB. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

KOLEN
de grootste sortering
nu nog tegen zomerprij.
zen

G. WEULEN-KRANEN-
BARG

250 gram fijne rookworst
100 gram boterhamworst
100 gram oiithijtspek
100 gram bloedworst
100 gram boterhamworst
met uien

250 gram fyne rookworst
500 gram zuurkool

Dorpsstraat

A.S. ZATERDAG

s lag roomtompoesen
normale prijs 45 cent per stuk

dan 5 voor f 1.75
afgehaald winkel

BAKKERIJ

TELEFOON 1384
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

MQRKTVERENIGING VORDEN

Haast u.
Nog maar enkele dagen en het is vrijdag 7 oktober. De dag
waarop in Vorden de grote najaars- tevens verlotingsmarkt
wordt gehouden.

HEBT U REEDS EEN LOT ? <QP
Zo ja, dan dingt u mee naar een der waardevolle prijzen.
Zo niet, dan weet u niet wat voor kansen u mist!

Hoofdprijs een rund t.w. van f 1000,—
TWEEDE PRIJS EEN BROMFIETS.
VERDER TAL VAN ANDERE PRACHT PRIJZEN.

Trekking op vrijdag 7 oktober n.m. 3 uur in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).
Prijs per lot ƒ l,—. Uitgifte 8500 stuks.

Voor deze verloting ten bate van het marktwezen en andere openbare
belangen, verleende de Minister van Justitie bij besch. d.d. l augustus 1966
nr. LO 660/069/067 toestemming.

SPECIALE AANVOERPREMIES VOOR VEE.
TRADITIONELE VERLOTING OP DE MARKT

De Marktkommissie

SPAR MARGARINE MET 20% ZEGELKORTING DEZE WEEK

l pot Spar pindakaas 122
l blik tuinerwten M.F 95
l pakje vanille frou frou 68
4 dikke repen van 100 et voor 89
l extra grote ontbijt kook van 89 et voor 79
l grote fles koffiemelk van 173 et voor 155
l paar Lady nylons van 195 et voor 159
150 gram gebraden gehakt van 72 et voor 67
l Gelderse rookworst van 130 et voor 108
1 fles Spar-Up van 61 et voor 55
2 pakjes zo-klaar pudding van 78 et voor 69

? t t T » »

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN,BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

•

•

•

Het is gezellig
in het
Winkelcentrum

geen wonder!
U VINDT ER EEN

grote sortering

prettige bediening

en U winkelt

extra voordelig!

Burgemeester G al l eest raat

Doorsmeren
Olieveryersen
Accu testen en
opladen
SHELLU.B.C.-
antiroest behandeling
Auto-onderhouds-
middelen

Na de sterke prijsdaling
IS ER REEDS EEN PHILIPS 59 cm
T.V.-APPARAAT VANAF

f 799,-
PHILIPS 48 cm T.V.-APPARAAT
VANAF

f 699,-
Vraag demonstratie by u thuis.
Dan kunt u pas rustig kiezen.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G.EmsbroekenZn.cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Aufo- Mofor- en Bromf/efsbedri/Ven Shell Tcmlcsfaf/on*

Kuypers Tragier
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

Schrijf-, tel-, reken-, stencil-en
adresseermachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

VOOR MEER KEUS IN

- damesvesten

- pullovers

- rokken

- pantalons

EN . . VOORDELIGE PRIJZEN NAAR

mmmmjm^

LM D

Geboortekaarten
Verlovingskaarten

Huwelijkskaarten

Drukkerij Weevers v.h. Wolters
Wegens vakantie hebben wjj het café van

3 t.m. 9 okt.
en de winkel van

3 t.m. 7 okt. gesloten

P. B. H. SCHOENAKER
Kranenburg - Vorden

Denk aan de kollekte voor gezinsverzorging van 3 tot 8 oktober a.s.



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

HEINTJE
Wij noemen haar Heidi

G. Gosselink
F. W. Gosselink-

Hogewey
Jolien

Vorden, 25 september 1966
B. van Hackfortweg 9
Tijdelijk adres:
Alg. Ziekenhuis, Zutphen

Voor uw belangstelling,
bloemen, gelukwensen en
cadeaus, ontvangen bij ons
40-jarig huwelijk zeggen wij
allen heel hartelijk dank.

Fam. P. de Rijk
Vorden, september 1966
B 16

A.s. zaterdag l oktober zijn
wij DE GEHELE DAG
GESLOTEN.
GEBR. KETTELERIJ
Zutphenseweg
Wij zijn ruim gesorteerd in
alle soorten bloembollen
voor huiskamer of tuin

OLIESTOOK
vraagt prijs.

G. WEULEN-KRANEN-
BARG

Kosthuis aangeboden
met huiselijk verkeer, of zit-
slaapkamer, of zit-slaapka-
mer met pension, op goede
stand. Brieven onder no. 27-
1 bureau Contact

Breng uw stoomgoed naar
VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Te koop: Meisjesfiets, 7-12
jaar. Julianalaan 36

Te koop: Z.g.a.n. kolencon-
vector. Inlichtingen bureau
Contact

Wie heeft groene terlenka-
jack met capuchon van Jan-
ny van den Vlekkert ?
Sinds 9 sept. vermist. Inlich-
tingen M. v. d. Vlekkert-
Visschers, Heidebloem, tele-
foon 05751-568. Bij voorbaat
dank

BENZINE 42,9 CENT
SUPER 44 CENT

G. WEULEN-KRANEN-
BARG, Enkweg bij N.S.-
station, Vorden

Te koop: Plm. 375 gegolfde
Friese pannen. A. Waarle,
Linde, E 38, Vorden

Te koop: Jongenswinterjas
en lange broek, leeftijd 6-7
jaar. Raadhuisstraat 13

Te koop: Zomer- en heide-
honing. D. Pardijs, Kranen-
burg

Te koop: Eetaardappelen,
Surprise en Noordeling,
16 et per kilo, ook bij klei-
ne gedeelten, G. H. Wassink
B 29, Delden, telefoon 1307

Te koop: Eetaardappelen,
Surprise en Pimpernel.
G. Oortgiesen, Medler, Vor-
den

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel en jonge konijnen
B. Wunderink, D 126, Kra-
nenburg

Te koop: De helft of vierdel
van een zware vette pink.
Wordt half oktober geslacht
bij B. J. Bosman 't Hoge 50
Vorden

Te koop: R.B. maal kalt.
H. Derksen, Pol weg 7,
Wichmond

Te koop: 8 R.B. nieuwmelk-
te koeien, 20-26 liter melk
per dag. Veeh. Vlogman

GASKACHEL
kompleet met fles gas
en regelaar ƒ 65,—

G. WEULEN-KRANEN-
BARG, telefoon 1217

Te koop: R.B. maalkalf en
eetaardappelen, Surprise en
Pimpernel. B. Rouwenhorst
C 22, Hackfort

Te koop: Zware biggen
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

• w
! JAN GERHARD DIMMENDAAL

! en W
r!

GEERTRUIDA HENDRIKA STOKREEF X

' X
geven u, mede namens wederzijdse ouders, y

! kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar- Q
van de voltrekking zal plaats hebben op vrij-
dag 30 september a.s. des namiddags 2 uur X
ten gemeentehuize te Warnsveld. Xy

( Kerkelijke inzegening om 2.45 uur in de Ned. f
Herv. kerk te Wichmond door de Weleerw. f
Heer ds. C. Fortgens. n

; x
| Vorden, D 160
! Vierakker, Heerlerweg 17

september 1966

Toekomstig adres: Beeklaan 5, Wichmond. W

Receptie van 4-5! uur in zaal Schoenaker te /
; Kranenburg, Vorden. X

( X
>3§C>C3IC>CDIC>C>OC3K:3IOC3iC>CaC5iC3C>C*

' n
DICK SMIT X

1" X
! GERRIE DIJKMAN \l

hebben de eer u kennis te geven van hun /
; voorgenomen huwelijk, dat gesloten zal wor- X
1 den op vrijdag 7 oktober a.s. om 2.30 uur ten X
: gemeentehuize te Vorden. W

i Vorden, september 1966 n
S U

Ruurloseweg 3 ft
! Kerkstraat 21 Xy

Toekomstig adres per 21 oktober 1966:
de Haar 6, Vorden.

i XReceptie van 4 - 5.30 uur in hotel Bakker.
{ X
^* "^y" ~*"^f ~^^f" "̂ *̂" "^^ ~**^f '**t^' *"̂ f" ""A""' — ̂ f* ~^^"~ "~*^f "*^f "*^y "̂ ^*~ ~~<y ""i3r̂

' n
| JOHAN OTTEN X

i en X
i RIEKI BUUNK W

hebben de eer u, mede namens wederzijdse A
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen X

vinden op dinsdag 4 oktober om 2.30 uur ten y
gemeentehuize te Vorden.

| Vorden, Almenseweg 2 X '
! september 1966 W j

Toekomstig adres: de Steege 23, Vorden.
n j

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel W j
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smil^^

Nu ga ik ook naar *€^^
A L B E R S ' Z E L F B E D I E N I N G
't scheelt mij nu elke week teveel . . ^^\^/

1 GROTE FLES JUS D'ORANGE EN

1 GROTE POT ABRIKOZEN OP SAP samen

Ie KWALITEIT APPELSTROOP per pot

LITERSBLIKKEN PERZIKEN OP SAP

LITERSBLIKKEN ANANAS OP SAP

GROTE OVALE BLIKKEN HARING IN TOMATENSAUS

4 ROL CLOSETPAPIER slechts

GEZINSFLESSEN SLASAUS nu voor

LITERSBLIKKEN AARDBEIEN OP SAP

ZELFRIJZEND BAKMEEL 2 pakken voor

SIAM RIJST 2 pakken 1 kilo

GROTE POTTEN APPELMOES VAN GOUDREINETTEN

2 potten voor

DIK SPECULAAS 2 brokken voor

MACARONIE 2 zakken 500 gram

JAFFA VRUCHTENLIMONADE 2 fles voor

SNIJWORST POPULAIR 150 gram

BOTERHAMWORST 150 gram

HAAGSE LEVERWORST 250 gram

BIJ ELKE KILO SUIKER

250 GRAM BR. BEER BISCUITS voor

— ̂ v _ _ _ Nooit wachten
ty*\ Altijd vri je keus

-i^CnpV^ Stukken voordeliger

xy

198
79

139
139

79
49
89

159
98

98

109
79
49
98

89
49
79

45

^Fa. J . W . A I B E R S
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

T E X T I E L B E D R I J F

! Gebr. Mörssinkhof
Maandag 3 oktober a.s. hopen mijn geliefde
ouders

H. J. BROEKGAARDEN
W en W
Q Ha. BROEKGAARDEN-TIESSINK

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken, u

Dat zij nog lang voor elkaar en mij ge- W
spaard mogen blijven is de wens van hun W
dankbare dochter Hermien u

X Warnsveld, september 1966 X
W Geesinkweg 4 V

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-res- *
X taurant „De Pauw" te Warnsveld. X

X X
^^ •*̂ y*""-̂ f'«•̂ •̂" *-̂ — ̂ ^̂ "̂ y "̂ ^y*" "̂ y^ "̂ ^̂  "̂ ^ "̂J^ "̂* *^^~ ^jfr** "*̂ y "*̂ "̂ ""fr1"" ~^y ̂

^ J i noj? i f\f*t* f

X
Xhxxxxx

1926 1966

Op zaterdag l oktober a.s. hoopt hun vader,
de heer

POTMAN

zijn 40-jarig ambtsjubileum als sekretarie-
ambtenaar te herdenken.

Zijn dankbare kinderen.

bieden u een zeer hoog loon niet goede sociale

voorzieningen en een prettige werkkring.

Werktijden kunnen eventueel geregeld worden

naar uw eigen verlangens.

Vorden, september 1966
Hertog Karel van Gelreweg 2 W

Receptie van 3-5 uur in hotel „'t Wapen van |
Vorden" i(F. P. Smit). X

Voor meisjes geldt een kompensatie van ƒ 100,—

bruto voor ieder dienstjaar.

Waiuieer u interesse heeft, vul dan onderstaande

coupon in en stuur deze aan

A.S. ZONDAG HALF DRIE

Vorden l -
Kotten l

Gebr. Morssinkhof, Zutphenseweg 35, Vorden

Wy komen u dan persoonlijk bezoeken.

GEVRAAGD:

H U L P V E R K O O P S T E R
voor enkele middagen in de week en
vrijdagsavonds.

FA. VISSER
KONFEKTIE

COUPON

Naam:

Adres:

Woonplaats: Geb. datum:

Kunt u mij bezoeken op: dag uur.

Siemerink
Vorden

TE VORDEN - ZIEUWENT - RUURLO

DOOR DE STEEDS TOENEMENDE VRAAG

NAAR PRODUKTIE KUNNEN WIJ NOG

PLAATSEN

meisjes en
jongens

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppelg
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Gevraagd voor herfstleve-
ring: INLANDSE EIKELS,

bij grote partijen, worden
afgehaald tegen contante
betaling, bij accoordbevin-
ding volgt persoonlijk be-
zoek, zich in verbinding te
stellen met
Firma W. Faassen-Peeters,
BAARLO by Venlo
Telefoon 04707-220

GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN

diverse maten. Spotprijs
G. WEULEN-KRANEN-
BARG, Ruurloseweg 45-47

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Bupro-ias
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Ltfftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:

W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

VERSE HAANTJES

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408



Hij bestaat echt . . .

EEN ROESTVRIJE AUTO

De auto van de toekomst . . .

Zijn naam is ...

Trabant 601
*-&&$? J$Stt „.„..-.tX-^^^u.. .^---,„-••J-:

^•$^BP%33Uk'ffi$&

En de prijs, hoe bestaat het . . .

nog geen f 4000,-
Bel of schrijft u ons, u ontvangt geheel ur ij blijvend
alle inlichtingen.

Het adres:

GARAGE VAN HOUTE
u/h Zwiers Berkelsingel 38a — Zutphen — Telefoon 05750-2551

Voor Vorden: N. VAN HOUTE, de Steege 29 - J. C. KREUNEN, de Boonk 21

11 ij kortere rokken
langere nylons:

UIT ONS TOP-ARTIKEL HERFST

1966 KUNT U NU AL EEN KEUS

MAKEN, NAMELIJK

^elour-chillont hoedjes
IN VELE KLEUREN

Kroneman-Jörissen
Burg. GallJfcraat 9

nvloiis!
Fijn dat Setter Set de mode zo goed volgt,
Perfect van pasvorm, in de nieuwste mode-
teinten én ... lang genoeg voor korte rok. En
in élke prijsklasse.

Al vanaf 1.98
verkrijgbaar bij:

Blaupunkt
Philips

Radio en
Televisie

P. DEKKER
Telefoon 1253

Electro Technisch
Installatie Bureau

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 2 OKTOBER, 8 UUR:

DE EtNQ EN OE CAOILLAC
Een heerlijke boevencomedie die zich afspoelt tij-
dens een betoverende vakantiereis. Met: Bourvil
en Louis de Funes

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Aan onze Vrijzinnige
ouders in Vorden

Voor het eventueel op te voeren
kerstspelletje door de kinderen van
onze zondagsschool is het aantal leer-
lingen nog niet voldoende.

Stuur dus s.v.p. a.s. zondag om 10 uur
v.m. uw kinderen die zich nog niet
aangemeld hebben, naar de koffieka-
mer van het Nut, waar onze leidsters
ze gaarne zullen ontvangen.

Denkt u er dus aan a.s. zondagmorgen 10 uur
Het bestuur der afd. Vrijzinnig Herv.
te Vorden.
Sekretariaat H. van Bramerenstr. 8
telefoon 1795

Verhuisd:

J. H. OONK
bode ziekenfonds O.G.Z.O. van
ALMENSEWEG 18 NAAR

Wilhelminalaan 3

G.Mv.L - Bond van Plattelandsvrouwen
Jong Gelre

De besturen attenderen hun leden
om de T.V.-cursus

„De boerderij als onderneming"
te volgen.

Voor data en uur zie Landbouwblad.
Na enkele lessen volgt een gezamen-
lijke avond met nabespreking hier-
over. Nadere mededelingen hierover
volgen.

De besturen

VIVD-Voordeel-

m ii d: M
RAADHUISSTR., VORDEN

Fa. J. J. Slager
Burg. Galléestraat - Vorden

T.V. Radio en Pick-up
Transistor radio met F.M.
reeds vanaf f 124.-

GEDURENDE DE HELE MAAND
SEPTEMBER

een langspeelplaat
naar keuze ter waarde
van f 10,-gratis!

Bij aankoop van een
ERRES GRAMMOFOON
OF ERRES PICK-UP
DUAL GRAMMOFOON
OF DUAL PICK-UP

Muziekhuis „Vorden
Stationsweg l — Telefoon 1289 — Vorden

ƒ 192,-
ƒ 96,-
ƒ 249,-
ƒ 125,-

9f

GEMBERKOEK
per stuk ,

TOMATENSOEP
literblik

Werkelijk voordeel !
QQ

• ̂ 7 ̂ 7

-70
• m \&

JUS D'ORANGE 1 ̂ Q
fles ............................................. l«V^v7

O.79
WORTELTJES

DROPTOFFEES
300 gram

FIJN pot O.89-
Geldig van 28 september - 5 oktober 1966

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

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG
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REISVERSLAG
Van de Vordenaar M. Siemerink
over zijn belevenissen tijdens de
fietstocht naar Rome (vervolg)

Zoals in het vorige verslag vermeld staat, ver-
trokken wij 's morgens om 5 uur uit Vorden.
Ik zal u niet vermoeien met allerlei details, maar
alleen de belangrijkste gebeurtenissen vermelden.
Ofschoon we ons voorgenomen hadden om in 5
dagen Basel te bereiken, is dat door allerlei on-
voorziene omstandigheden netjes tot een week uit.
gelopen. Regen, lekke banden en andere moeilijk-
heden zaten ons vooral de eerste week flink
dwars.
De eerste dag wilden we tot Bonn (200 km) ko-
men, wat ons ook gelukt zou zijn, als we niet
tegen een uur of vier in de middag een noodweer
losbarstte, wat niet meer ophield voor de andere
morgen. In Neusz, een plaatsje op een kleine
10 km voorbij Dïisseldorff bleven we steken.
Er zat niets anders op, dan in stromende regen
de tent op te zetten, waardoor alles kletsnat werd.
Omdat we toch al tot ons hemd nat waren, hiel-
pen we een paar Amerikanen de tent op te zetten,
zodat we ook nog een fles wijn cadeau kregen.
De andere morgen konden we pas tegen een uur
of twaalf vertrekken, maar toch, al was het
droog, voorspelde de lucht niet veel goeds. We
wilden doorfietsen tot Koblenz wat, ons na veel
moeite lukte. Na de hele nacht door gefietst te
hebben, kwamen we de volgende ochtend tegen
9 uur aan op een camping die gelegen was bij
de Rijn-Moezel hoek. Toen we 's middags weer
verder wilden, bleek dat de fiets van mijn vriend
niet meer in orde was. De velg vertoonde een
enorme deuk, als gevolg van de slechte wegen.
Pas de volgende ochtend was een fietsenmaker
te bereiken, zodat we na veel oponthoud tegen
de middag weer verder konden.
De vierde dag was de mooiste in Duitsland. De
hele weg fietsten we langs de Rijn, die daar het
mooist is, maar ook hier weer regen, en niet zo'n
beetje.
Bij Mainz mam Maarten, die ons aanvankelijk tot
Basel zou vergezellen, afscheid.
Hij had pech met zijn voorwiel, en zou ons nog
meer ophouden dan nu al het geval was met de
regen. Zonder verdere moeilijkheden fietsten we
over Karlsruhe, Strasbourg (Fr.) naar Basel in
twee dagen. We hadden tot nog toe continu in het
vlakke gereden en wilden, voordat we de Alpen
ingingen, eerst de fietsen aan een grondig onder-
zoek onderwerpen en tevens wassen en naaien.
Helaas is daar niets van terecht gekomen want
ook nu regende het weer. We zijn, toen het droog
was, de stad gaan bezichtigen, hebben inkopen
gedaan en toch de fietsen nog klaar gekregen,
zodat ze er weer een tijd tegen konden.
De volgende dag door het Zwitserse „laagland"
werd onze recorddag, 169 km, ondanks twee steile
klimmen. Langs de Zürichsee werden we 25 km
„getrokken" door een bromfietser uit Genève.
's Avonds sliepen we ergens aan de Walensee.
De volgende 2 dagen wilden we proberen om over
de hoge Alpen te fietsen, wat volgens iedereen,
ook de A.N.W.B., onmogelijk was. Maar, we zijn
er over gefietst. Weliswaar met veel moeite en
inspanning, maar het loonde de moeite, 's Avonds
om 7 uur bereikten we de Juliër-pass, het hoogste
punt op onze route. Vijftienhonderd meter klim-
men over een afstand van 35 kilometer. Omdat
de weg nat was moesten we weer wachten voor
we aan de afdaling konden beginnen, maar een
half uur later was alles voor elkaar, op mijn rem
na, die het onderweg al had begeven. Met behulp
van handen en voeten lukte het mij, na negen
minuten, om in het 7 km verder gelegen Silva-
plana te komen.

De twaalfde dag reden we Italië binnen onder een
gloeiend hete zon. Een dag later bezochten we
Milaan, waar we een dag bleven om te wassen,
fietsen na te kijken en kleinigheden in orde te ma-
ken en de overblijvende tijd te besteden om de
stad te bekijken. We sliepen 's middags onder een
hevige wolkbreuk en vertrokken 's nachts om l
uur, om de verloren tijd te proberen in te halen.
Na zo'n kleine 20 km kreeg ik bandenpech. Mijn
pompje was ik al kwijt, en om 2 uur 's nachts
is er moeilijk een pompje te krijgen.
We haalden er een voorbijgaande agent bij, en
probeerden hem aan zijn verstand te brengen dat
we een fietspomp nodig hadden, wat hem na tien
minuten duidelijk werd.
Hij floot op zijn vingers, en riep een huiswaarts
kerende postbode, die ons zei dat we maar mee
moesten gaan. We kwamen bij een bakker terecht
die nog aan het werk was. Toen ook hij in de
gaten kreeg dat we met een lege band zaten, was
de zaak bekeken. Toen we weer verder wilden
gaan, werd hij bijna boos, we moesten en zouden
mee naar binnen gaan. Nou wij naar binnen. De
bakker verdween, en kwam even later terug met
een grote fles wijn. „Hebben jullie ook honger?"
vroeg hij. Nou dat viel wel mee. Ik was nl. nog
kotsmisselijk van de spagetti, die we voor ons
vertrek uit Milaan klaargemaakt hadden. Het was
een grote, vieze, kleverige massa, die we nauwe-
lijks uit de pan konden krijgen, laat staan eten.
Maar hij had al 15 broodjes in een grote zak ge-
daan en in mijn handen geduwd. Dat we ervoor
betaalden wilde hij niet hebben. Na een uur, toen
de fles leeg was, vertrokken we, nadat we hem
beloofd hadden op de terugweg weer langs zouden
komen. Hij zou een fles wijn voor ons bewaren.
Door een droge, stinkende povlakte, bereikten we
na twee dagen Toscana en haar hoofdstad Flo-
rence, waar we twee dagen gebleven zijn. Hier
hebben we teveel gezien om kort te beschrijven.
De stad zat stampvol toeristen, vooral Engelsen
en Amerikanen. We waren echter niet zo blij, toen
we bemerkten, dat het met de heuvels en bergen
nog lang niet gedaan was. Dat was een tegen-
valler, waar we niet op gerekend hadden. Door de
droge en vrijwel onbewoonde uitlopers van de Ape-
nijnen, reden we naar Siëna, waar we in een
leegstaand huis geslapen hebben.
De volgende dag, de laatste van de heenreis, leg-
den we de laatste 165 km naar Rome af, waar we
's avonds om half tien aankwamen. Precies drie
weken na ons vertrek vanuit Vorden.
Omdat er in Rome geen camping was, zijn we in
een pension gegaan, in het hart van Rome.
Een avontuurlijke, maar moeilijke heenreis zat
er op.
(Volgende keer: Rome en terugreis.)

Gevraagd iemand die mijn zoon 's morgens wil
helpen

brood bezorgen
(per auto)

Van 's morgens 10 tot 12 uur, 4 da-
gen per week, maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag.

Bakkerij Schmink
Telefoon 1384

WEEKEND-AANBIEDING

Wollen Herenpullovers
FANTASTISCH LAGE PRIJS, NU

f 17.95

Cursus spreken in het openbaar
Doel: Spreekangst overwinnen; spreekvaardigheid
vergroten; aankweken vergadertechniek; leren
onvoorbereid, dus voor de vuist spreken.

Opgave t/m zondag 9 oktober bij de
docent
H. FOLMEB
Zutphenseweg 38, Vorden, tel. 1563

Veel ervaring. Prettige sfeer. Maximaal 15 leden
per cursus.

Aanvang dinsdag 11 oktober 8 uur.

VOOR/U, UW

Vanaf heden demonstreren wij met de
moderne

Kolenconvector
met regelautomaat

Tevens de nieuwe

Oliehaard
geschikt voor meerkamerverwarming

welke gestookt kan worden met de
zeer voordelige H.B.O. I-olie een
enorme besparing op uw olierekening

Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij

HENK VAN ARK
HET WINKELCENTRUM
BURG. GALLEESTRAAT

TE KOOP:

KIPPENHOKKEN
15 x 7 — 12 x 5 — 6x5 meter
zeer geschikt voor opfok biggen en l
hok voor varkens of kalver mesten.

Tevens jonge hennen
16 weken oud.

Te bevragen bij:

A. W. UENK
C 60 — Telefoon 1327

fa.Martens
Wapen- en Sporthandel

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

100 JAAR

Volksfeest
LINDE

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

VRIJDAG EN ZATERDAG A.S.

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

Maak uw woning deze herfst
eens extra gezellig

Fa.WedAJBMARTENS

ONZE SERVICE EN
VAKMANSCHAP LEVEREN HET
BEWIJS, DAT U MET EEN
GERUST HART DURFT TE
ZEGGEN

VORDEN

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

deskundig advies
Uw wensen worden verwerkt in een door ons

gratis verzorgd, volledig verantwoord interieur-
plan.

Hét adres voor betere
woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
F Af A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329



VERHUIZINGEN

I .v.m. de vele verhuizingen (plan Boonk) verzoe-
ken wtf beleefd om zo spoedig mogelijk uw adres-
wijzigingen aan ons adres door te geven.
Dit voorkomt onnodige administratie.
By voorbaat dank. De redaktie

SCHAPENFOKDAG

De schapenfokvereniging „Vorden & Omstreken"
zal dit jaar voor de 24e keer haar jaarlijkse on-
derlinge schapenfokdag organiseren.
Dit evenement voor de schapenhouders zal plaats
vinden op woensdag 5 oktober a.s. op een terrein
nabij café-restaurant „de Boggelaar" aan de weg
Vorden-Zutphen. Tot dit besluit kwam men op de
algemene ledenvergadering welke dezer dagen
onder leiding van voorzitter, de heer M. Gotink,
werd gehouden en waarbij een twintigtal leden
aanwezig was.
De voorzitter deelde in zijn openingswoord mede,
dat 1965 een goed jaar voor de vereniging was
geweest.
Ook het jaarverslag van sekretaris, de heer B.
Peters, meldde dat het afgelopen jaar voor de ver-
eniging goed was geweest, vooral de onderlinge
fokdag was buitengewoon goed geslaagd en ge-
bleken is weer, dat „Vorden en Omstreken" waar-
bij niet alleen de schapenhouders uit Vorden, maar
ook uit Warnsveld, Hengelo (Gld.), Zutphen, Eef-
de, Baak, Vierakker en zelfs Steenderen zijn aan-
gesloten, haar plaats in de kopgroep heeft be-
houden. De vereniging telt nu 35 leden. Er waren
verleden jaar 80 dieren ter dekking aangeboden.
Het financiële verslag van penningmeester, de
heer G. J. Memlink, vermeldde een batig saldo.
De kaskommissie, bestaande uit de heren G. Wieg-
man en H. J. Berenpas, bracht een gunstig ver-
slag uit. Inplaats van de' aftredende heer G. Wieg-
man, die dank werd gebracht voor zijn werkzaam-
heden, werd in deze kommissie benoemd de heer
D. Pardijs. Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende heren H. Tjoonk en A. Peters met
grote meerderheid van stemmen herkozen.
Vervolgens ging men over tot inning van de jaar-
kontributie, waarvan het bedrag onveranderd werd
vastgesteld op ƒ 2,— per lid per jaar.
Bij de bespreking over de rammen werd besloten
om ram no. 1623, die verleden jaar tot nu toe was
gestationeerd bij de gebr. Peters te Leesten, na
het dekseizoen over te brengen naar „'t Suideras"
te Vierakker-Wichmond. Ram no. 1676, die mo-
menteel staat gestationeerd bij de heer Wiegman
te Zutphen, zal worden ingeruild voor no. 1628 van
het Pluimveetoetsbedrijf te Putten (Gld.).
Ook zal men trachten een derde ram aan te ko-
pen, daar reeds nu ca 100 dieren ter dekking zijn
aangeboden. Besloten werd het dekgeld te hand-
haven op ƒ 15,— voor leden en ƒ 17,50 voor niet-
leden, met inbegrip van het weidegeld.
Hierna kwam de fokdag ter sprake. Het bestuur
kwam met het voorstel om dit jaar geen fokdag
te houden in verband met de late Centrale Scha-
penfokdag te Doetinchem eind september a.s. De
vergadering ging hiermee echter niet akkoord en
was algemeen voor het houden van de jaarlijkse
Onderlinge Fokdag. Besloten werd dan ook deze
te houden op woensdag 5 oktober a.s. bij „de
Boggelaar". Tevens zal dan inschaling bij de
rammen plaats kunnen vinden. De vraagprogram-
ma's zullen aan de leden worden toegezonden.
Na enkele interne mededelingen en de rondvraag,
die geen verdere gezichtspunten opleverde, werd
deze goed bezochte bijeenkomst door de voorzitter
met een dankwoord gesloten.

WORT
RUURLO l — VORDEN l 2—2

Deze ontmoeting leek een copy van de wedstrijd
die een maand geleden, in het kader van het ne-
derlaagtoernooi, tussen beide ploegen gespeeld
werd. Ook toen had Vorden een 2—O voorsprong
en was de rust- en eindstand 2—-2, hetgeen ook
nu het geval was.
De bezoekers hadden de eerste helft een lichte
veldmeerderheid. Na tien minuten snelde mid-
voor Eggink alleen op de keeper af om vervol-
gens met een hard schot in de bovenhoek de stand
op O—l te brengen. Een hard schot van de Ruur-
lomidvoor Holtslag werd op prachtige wijze door
doelman Meyer gestopt. Uit een voorzet van Mom-
barg bracht Eggink de stand even later op O—2.
De thuisclub liet het hier niet bij zitten. Een
kwartier voor de rust werd het l—2 toen Holt-
slag met een afstandsschot de roos trof. Dezelfde
speler bracht vijf minuten voor de rust, nadat
doelman Meyer in eerste instantie als reddende
engel was opgetreden, de balans in evenwicht.
In de tweede helft overheersten de defensies van
beide ploegen. Aan weerszijden was er een kans
op een doelpunt. Bij Vorden schoot linksbuiten
Arfman tegen de paal, terwijl aan de andere kant
de Vordense rechtsbinnen Dostal zich in de baan
van een schot moest werpen om een doelpunt te
voorkomen. Het gelijke spel gaf uiteindelijk de
verhouding goed weer.

VORDEN 3 SOCIÏ 2 1—1

De derde uitgave van Vorden heeft een verdienste-
lijk gelijkspel weten te behalen. In het veld had
de thuisclub en behoorlijk overwicht doch het ma-
ken van doelpunten bleek een moeilijke opgave.
Arie Gossink bezorgde Vorden een l—O voor-
sprong doch in de laatste seconde voor de rust
wist Sociï de gelijkmaker te scoren. Daar de
scheidsrechter niet was komen opdagen, werd de
ontmoeting geleid door de heer Ploeger die zich
genoodzaakt zag één der Sociï-spelers een offi-
ciële waarschuwing te geven.

VORDEN 2 — GROL 3 2—1

Vorden heeft de ontmoeting tegen het ongeslagen
Grol 3 verdiend gewonnen. Daar ook hier de
scheidsrechter niet was verschenen, werd de wed-
strijd geleid door de heer Zweverink, die zich op
behoorlijke wijze van zijn moeilijke taak heeft
gekweten.
De thuisclub keek reeds na tien minuten tegen
een O—l achterstand aan doordat Buunk met een
fraai balletje in eigen doel schoot. Doelman Oost
heeft het hierna niet erg moeilijk meer gehad en
was de thuisclub voor rust het meest in de aanval.
Hoewel er verschillende gevaarlijke situaties voor
het Grol-doel ontstonden werd er vooreerst niet
gescoord.
Dit gebeurde pas na ca 25 minuten in de tweede
helft toen linksbuiten Jansen met een schitterend
schot de roos trof l—1. De strijd werd hierna
harder. Vorden bleef aandringen en een kwartier
voor tijd bracht Jurriens de stand met een sliding
op 2—1. Ondanks het feit dat de thuisclub de res-
terende minuten met tien man moest opereren
(linksbuiten Jansen was nd. wegens natrappen
van het veld gezonden) bleef de 2—l voorsprong
gehandhaafd.

ZUTPHANIA 4 — VORDEN 4 2—4

Het is Vorden gelukt om de derde achtereenvol-
gende overwinning te behalen. In het begin zag
het hier echter niet naar uit want na twintig mi-
nuten spelen had de thuisclub reeds een 2—O voor-
sprong opgebouwd. Rechtshalf Teerink reduceer-
de de achterstand met een afstandsschot tot 2—l,
waarna midvoor Korenblik voor een 2—2 rust-
stand zorgde.
Nadat Korenblik in de tweede helft de stand op
2—3 had gebracht, was het woord aan scheids-
rechter Wentink (van Zutphania) die dikwijls
zeer rare beslissingen nam. Eerst werd de links-
buiten van de thuisclub wegens natrappen van het
veld gezonden. Vijf minuten later werd de Vor-
dense midhalf Bosch op onbegrijpelijke wijze naar
de kleedkamer verwezen. Even later verdween
weer een speler van de thuisclub naar de kleed-
kamer gevolgd door de Vordense rechtsbuiten Jan.
sen. Tussen de bedrijven door liep nog een speler
van de thuisclub uit het veld omdat hij het met de
leiding niet eens was. Al met al een onverkwik-
kelijke zaak. Korenblik scoorde tenslotte 2—4.

ZUTPHANIA 5 — VORDEN 5 2—O

Het eerste optreden van Vorden 5 in deze kompe-
titie is redelijk verlopen. In de wedstrijd tegen
Zutphania 5 wogen de ploegen vrij goed tegen
elkaar op, de thuisclub was evenwel schotvaar-
diger. Bij de rust was de stand l—O.
In de tweede helft opnieuw twee gelijkwaardige
ploegen. Ook in deze helft moest doelman Wesse-
lijk éénmaal de bal uit het net halen.

RATTI l — REUNI 4 8—2

Ratti was zondag tegen het bezoekende Reuni 4
uit Borculo uitstekend op dreef, men wist een da-
verende 8—2 overwinning te behalen.
In het begin van de eerste helft leek het er aan-
vankelijk niet op, dat men met zulke grote cijfers
zou winnen, de gasten ondernamen direkt enkele
aanvallen, maar behoudens een vrije trap vanaf de
16-meterlijn die net naast ging, was er weinig ge-
vaar. Langzaam kwam de thuisclub nu opzetten
en er werd steeds vaker geschoten. Een magne-
fieke kopbal van J. Schoenaker ging rakelings
over het Reuni-doel, maar dezelfde speler deed
het in de tiende minuut beter, toen hij een goed
opgezette aanval met een zuiver schot net langs
de paal, afrondde l—0. Nauwelijks l minuut hier-
na kwam er een kritiek moment voor het Ratti -
doel toen Sessink de bal met de hand aanraakte,
de penalty werd echter keurig door doelman Hui-
tink uit het doel gewerkt. Ratti hernam nu het
offensief en nadat Rutgers een kopbal in het zij-
net had gedeponeerd, kon Schoenaker uit een pass
der linksbuiten, in de 20e minuut de stand op 2—O
brengen. Ratti bleef opdringen, een schuiver van
Haverkamp bleek voor de Reuni-doelman bijna te
machtig. Vlak voor het rustsignaal van de veel
fluitende en goed leidende arbiter, verrichtte
Schoenaker de hattrick met een machtige kopbal
vanuit een hoekschop over rechts 3—0.
De wedstrijd was nauwelijks hervat of bij een
schermutseling voor het Reuni-doel wist A. Lich-
tenberg de bal zuiver in te schieten 4—0. De po-
gingen van de gasten om een tegengoal te scoren
werden in ,de 8ste minuut beloond, toen de dek-
king van de middenvoor even werd verwaarloosd
en deze met een lage bal Huitink het nakijken gaf
4-r-l. Nadat de Ratti-keeper nogmaals op de proef
was gesteld en met een zweefsprong een zeker
schijnend doelpunt Doorkwam, scoorde rechtsbui-
ten Lichtenberg dfl| de andere kant het vijfde
doelpunt 5—1. NogRven kwam Reuni opzetten,
maar Takkenkamp wist op keurige wijze een vrije
trap het veld weer in te zenden. In de 32e minuut
kon Lichtenberg de stand op 6—l brengen, waar-
na Rutgers vanaf de linkervleugel na enkele han-
dige schijnbeweginj^n met een onhoudbaar schot
>er 7—l van maakj^feet heiligdom der Borculose
doelman kreeg he^»in de laatste tien minuten
zwaar te verduren. Het goalgettersfeest werd be-
sloten met een achtste voltreffer door J. Vreman,
die van de rechtsbuiten een goede pass kreeg aan-
gemeten. Bij een succesvolle doorbraak in de
laatste minuten konden de gasten de eindstand
tenslotte op 8—2 brengen.

DASH l — VIWI l 2—0

De volleybalkompetitie van de NEVOBO af d. Zut-
phen is ook voor de dames van DASH uit Vorden
weer gestart. Dash is dit seizoen ingedeeld in de
Ie klas dames, waarin o.m. meespelen de teams
van DVC l uit Dieren; Set Up l, 2 en 3 uit Zut-
phen, Hercules l uit Zutphen, Wilhelmina 2, Zut-
phen, Bruvoc l uit Brummen en Viwi l uit Vier-
akker-Wichmond .
Maandagavond jl. speelden de Vordense dames
in de zaal van het Stedelijk Lyceum te Zutphen
hun eerste wedstrijden. In de ontmoeting tegen
het zestal van Viwi l bleek Dash al dadelijk uit
het goede hout gesneden. Men kreeg door krach-
tige opslagen een 4—O voorsprong, die geleidelijk
aan uitgroeide tot 6—1. Nadat Viwi even terug-
sloeg en inhaalde tot 7—4, was er geen houden

meer aan. Goedgemikte smashes bezegelden het
lot der Vierakkerse dames, die tenslotte met
15—8 verloren.
De tweede set ging het spannen. Nu bleef Viwi
gelijk opgaan en enkele malen wist men gelijk in
puntenaantal te komen (5—5 8—8). In de laatste
minuten konden de geel-witten echter de overhand
krijgen, door subliem samenspel. Het werd 15—11
voor Dash, dat hierdoor met 2—O de puntjes bin-
nen had.

HERCULES l — DASH l 2—0

Eveneens maandagavond speelde Dash een ont-
moeting tegen het sterke Zutphense Hercules 1.
De wedstrijd begon tegen 9 uur en kenmerkte
zich in de eerste set door een sterk aanvallend
Hercules-team. Na een kleine voorsprong van de
thuisclub (4—2) wisten de Vordenense dames ge-
leidelijk in te lopen (5—4), maar een overwinning
zat er niet in, omdat de geel-witten iets te non-
chalant speelden. Het werd nu 15—9 voor Hercu-
les.
Ook in de tweede set was het overwicht van de
Zutphense zes iets groter. Dit toonden zij door
uiteindelijk met 15—11 te zegevieren, zodat Dash
nu met 2—O verloor.
Op maandagavond 3 oktober a.s. wordt de eerst-
volgende kompetitiewedstrijd gespeeld en wel te
Zutphen tegen Wilhelmina 2.

DCV START BINNENKORT MET KOMPETITIE

De Vordense damclub DCV neemt dit seizoen
weer met twee tientallen aan de kompetitie deel.
Het eerste tiental komt uit in de eerste klas en
het tweede in de tweede klas.
DCV l zal gevormeerd worden uit de volgende
spelers: B. Nijenhuis; J. Oukes; A. D. Smeenk;
S. Wiersma; G. ter Beest; B. H. Breuker; H. Klein
Kranenbarg; G. Hulshof; J. F. Geerken; C. H.
Hesselink.

Als tegenstanders ontmoeten de Vordenaren:

ADC 2 (Aalten); DCL (Lochem); DVD (Doetin-
chem); WDV (Winterswijk); DCR (Ruurlo); ZDV
(Zutphen); Vadac (Varsseveld); DSO (Sinderen);
Denk & Zet (Laren); Denk & Zet (Dinxperlo).
Het kompetitieprogramma ziet er als volgt uit:
3 oktober ADC 2—DCV; 14 oktober DCV—DCL;
28 oktober DCV—DVD; 31 oktober WDV—DCV;
11 november DCV—DCR; 24 november ZDV—
DCV; 9 december DCV—Vadac; 19 december
DSO—DCV; 30 december DCV—Denk & Zet (La-
ren); 9 januari Denk & Zet (Dinxperlo)—DCV.

Het tweede tiental is ingedeeld bij:

ZDV 2 (Zutphen); LDC (Lichtenvoorde); DCH
(Hengelo); DVT (Terborg); BDV (Brummen);
Ons Genoegen (Almen); De Schijf (Beltrum);
DVD 2 (Doetinchem); WDV 2 (Winterswijk).

Hier ziet het kompetitieprogramma er als volgt
uit:

7 oktober DCV 2—ZDV 2; 21 oktober DCV 2—
LDC; 25 oktober DCH—DCV 2; 8 november DVT
—DCV 2; 18 november DCV 2—BDV; 28 novem-
ber Ons Genoegen—DCV 2; 16 december DCV 2—
De Schijf; 6 januari DCV 2—DVD 2; 16 januari
WDV 2—DCV 2.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld:
Klein Brinke—A. Wa^fcjk O—2; C. Jansen—Wes-
selink l—1; Klein KrzHKibarg—S. Wiersma O—2;
Hulshof—Geerken O—2; Esselink—Ter Beest 2
—0; Breuker—van Dijk 2—0; B. Nijenhuis—
Smeenk 2—0; Roozendaal—Offereins 1—1; Ou-
kes—Hoenink 2—0; ^Éjnnink—Klein Lenderink
O—2; Sloetjes—DijknIR O—2; Hulstijn—Leunk
af g.; Wentink—W. Wassink 2—0.

Jeugdafdeling:
R. Bos—H. Bekker 0—2; H. Kreunen—W. Bos
2—0; G. Ellenkamp—B. Rietman af g.; C. Borgon-
jen—H. Eggink 0—2.

ER IS EENS IETS GEWEEST

Sommige mensen schrikken reeds bij het woord
reclassering. Dat zijn immers de lui die fatsoen-
lijke mensen weer met boeven willen opschepen?
Ze kijken wel uit, ze nemen geen risico. En ze we-
ten je een heel verhaal te vertellen over de slappe
rechtspraak, waardoor bankovervallen en moorden
aan de orde van de dag zijn. Als je dat allemaal
door de vingers zou zien, wat voor wereld kreeg
je dan?
Ter geruststelling van dezulken: de reclassering
wil helemaal niets door de vingers zien. Misdrijf
moet worden gestraft. Niet alleen bij de notoire
zware jongens van het vak, maar ook bij degene
die, hoewel hij altijd een fatsoenlijk man was, zich
eens door drift liet vervoeren of door nood verlei-
den. Ook hij moet worden gestraft.
Maar alle straf heeft zijn maat. En als die straf

is geboet, dan moet het ook uit zijn. De man, die,
als de gevangenisdeuren zich weer hebben geo-
pend, om hem er uit te laten, en die met zijn ogen
staat te knipperen tegen het licht der vrijheid,
moet een groet en een hand hebben. Dat wil de
reclassering zijn. Ze wil hem weer stevig op zijn
benen zetten en hem helpen om zijn plaats in de
samenleving terug te vinden.
Natuurlijk, daar zijn verenigingen voor. Reclas-
seringsinstellingen van diverse godsdienstige of
humanitaire richting. En daar is een nationaal
bureau voor. Dat is organisatorisch allemaal wel
in orde. Maar deze instellingen hebben nog te
worstelen met bergen van misverstand. „Er is
eens iets met die man geweest . . ." weet men
zich te herinneren. Hij heeft gezeten. Hij deugt
niet, of in elk geval niet helemaal, want men
noemt geen koe bont of er is wel een vlekje aan -
enfin, onze nationale spreekwoordenschat is vol
van die zelfgenoegzame achterdocht, vol ook van
de overtuiging van eigen vlekkeloosheid. Maar
wie, die iets van zichzelf heeft begrepen, durft
eigenlijk met de hand op het hart verklaren dat hij
volkomen betrouwbaar, eerlijk, evenwichtig en
toegewijd is?
Het komt hierop neer: we hebben een voorschot
van vertrouwen nodig. En de reclassering vraagt
niets meer of minder van ons, dan dat we dat ook
aan anderen zullen geven. Het gaat hier niet over
beroepscriminelen, maar over mensen die in een
onbewaakt ogenblik het evenwicht hebben verlo-
ren en uit de boot zijn gevallen. Die schrijven we
toch niet af?
Om op die reclassering terug te komen; dat is
niet zomaar een vrijblijvend clubje van lieden die
lefhebberen in filantropie. Het is een orgaan van
onze samenleving, dat er op gericht is die sa-
menleving gezond te maken. Dat heeft met senti-
mentaliteit of halfzachtheid niets uit te staan;
het is even zakelijk als menselijk. Maar we kun-
nen deze mensen niet laten werken in een lucht-
ledig. Ook zij hebben ons voorschot van vertrou-
wen nodig, tastbaar gemaakt allereerst in de bij-
drage die wij voor hun werk, het werk dat zij voor
ons doen, beschikbaar stellen. Zij zijn onze por-
tiers die de weer opnieuw aangekomenen ontvang-
en en hun plaats aanwijzen. Zij moeten, en ze doen
dat uit onze naam, de eens gestraften duidelijk
maken dat de zaak hiermee wat ons betreft uit is,
en dat ze er niet meer op zullen worden aangeke-
ken. En ons willen ze ook iets duidelijk maken:
hoe noodzakelijk dit is, zowel uit maatschappelijk
als uit menselijk oogpunt, dat de verbittering
wordt weggenomen, en dat er geen energie en
goede wil, die onze samenleving kan dienen, ver-
loren gaat.
Dan vergeten we van beide kanten, dat er „iets"
geweest is. Als we het onthouden en vastspijkeren,
is dat de beste manier om te zorgen dat we er
weer „iets" komt.
We hebben nu een goede kans om op de nationale
reclasseringsdag te tonen dat, wanneer we tegen
discreminatie in de verte zijn, we dat recht ont-
lenen aan de mate van menselijke solidariteit, die
we ten opzichte van onze eigen landgenoten zon-
der terughouding weten waar te maken.

MILJONAIRS EN EENZAMEN OP DE
COMPUTER

Dat de uitersten elkaar, zoals het klassieke ge-
zegde wil, raken, wordt bij Vierhands Reclame-
diensten te Haarlem wel overtuigend gedemon-
streerd. Tot het adressenbestand van de computer
- symbool van tot het uiterste genormaliseerde
massahandelingen behoort ook een 'groep van ver-
afgelegen en moeilijk bereikbare woningen.
Dat zijn, om maar eens iets te noemen, huizen in
duinen, langs kanalen en dijken, nederzettingen
van gepensioneerden op de Veluwe en boerderijen
in polderlandsehappen of in de Biesbos. Wie deze
groep wil bereiken (en dat kan voor iets meer dan
een dubbeltje per stuk), moet rekening houden
met 58.000 adressen.
Vierhand heeft trouwens ook een groep van dui-
zend miljonairs voor hen die er belang in stellen.
Waarom? Bijvoorbeeld, zoals laatst gebeurde, om
er de aanstaande koper bij te vinden voor een
jacht, waarvan de prfls zeven cijfers vóór de kom-
ma telde . . . (DIA)

PLATENSPELER PRODUCEERT OOK
BANDOPNAMEN

Een platenspeler, die men ook kan gebruiken voor
het reproduceren van muziek en gesproken woord
dat op een bandje is opgenomen is thans in Japan
verkrijgbaar. Op de platenspeler is, tegenover die,
welke wordt gebruikt voor de platen, een tweede
arm aangebracht. De schijf met het bandje wordt
eenvoudig op de draaitafel bevestigd en kan dan
worden afgespeeld. De motor van de afspeelap-
paratuur bedient beide funkties. De bijbehorende
versterker is ingericht voor stereo-weergave. Men
kan niet alleen muziek en geluid van de band re-
produceren, maar ook opnamen maken met be-
hulp van dit apparaat. De prijs in Japan - voor de
draaitafel alleen _ is ongeveer 150 gulden (DIA)

FAMILIE-DRUKWERK
GEBOORTEKAARTEN
VERLOVINGSKAARTEN

ONDERTROUWBRIEVEN

ROUWBRIEVEN

ROUWDANKBETUIGINGEN

HANDELS-DRUKWERK
BRIEFPAPIER

REKENINGEN
ENVELOPPEN

CONVOCATIES

FOLDERS

ADVERTENTIES

Voor Laren-Vooruit en Contact

U kunt bij ons alle gewenste inlichtingen
verkrijgen

drukken eevers
V.H. WOLTERS

Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 1404

Ook voor meerkleurendrukwerk het aangewezen adres!


