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Pannekoeke
September 1971

't Was nog vrog in de margen, de boern wazzen nog an
't melken en ik had mien fietstochtjen d'r zoowat half
opzitten. Inens stok ik de neuze in de loch - dat was
gien persvoer en ok gien mengmes wa'k rokke.

Een endjen van de weg af, op een klein boerderi'jken
wodden pannekoeke ebakken! Wat is te'r oaver die
kleine boern al niet ezeg en eschreven. D'n eenen wis
nog better as d'n andren wat of ze d'r met doen mos-
sen. Ik zol ze d'r wel met de snuffel op willen drukken
en zeggen: „Hier bakt ze nog pannekoeke - woar vin i'j
dat nog?"

Et zol vcur een hoop mensen niet goed wezen at ze alle
dage pannekoeke kregen, i'j bunt zoo een vieventwintig
pond te zwoar, en dan wo'j moar poesterig.
In 't ziekenhuus - hier wiet vandan - he'k et nog veulle
gekker metemaakt. Een patiënt op een kamer noast
ons had een zwoare operatie ehad an mage of ingewan-
den. Een paar dage was e heel minnekes e w-es, moar hie
halen et weer. Zien vrouw wis van bli'jschap niet wat
ze veur urn doen zol - hie mos et moar zeggen. En of
c d'r nou ech zin in had of dat e stoer wol doen, hie
xe»-: „Ik had zin in een goeie spekpannekoeke!"

Die wodden dan ok prompt et volgende bezoekuur noar
binnen esmokkeld en stiekum opepeuzeld. 't Was zien
leste pannekoeke, hie hef d'r zich an doodegetten!
Nee, veur zieke mensen en die weinig beweging hebt,
is et niet wat. Moar veur wie nog beheurluk werken
mot en schoolkindere: niks better as pannekoeke! Wi'j
mossen vrogger 'soavens altied een bos holt kot houwen
„anders kriej maan gien pannekoeke". En dan wolle
wi'j wel, dat gaf 's maans een flinke flokker in 't
fenuus. Ik kan 't mien nog zoo veurstellen - een grote
panne, een schötte raapölie, een plate spek an dobbel-
steentjes - effen loaten siestern - dan et beslag (melk
met gruttemael) d'r oaver, effen later ummedraaien
met een potdekkel, nog weer effen bakken en dan
kwamme op een telder (bord). „Jonges, hie is nog
heite!" Moar wi'j gaf f en urn niet lange tied van kold
wodden.

Later is dat allemoale uut de tied eraakt - de mensen
kont et niet meer wachten. Toch wodt'er nog panne-
koeke ebakken, doar op dat kleine boerderi'jken, een
endjen van de weg af.
Die man ken ik van olds, en de vrouw mot vrogger een
paar joar bi'j een boer in disse streek ediend hebben.

Ik gleuve dat ze Dieka heiten. Op de weg za'k eur
zeker niet weer kennen, en zie mien denkelek ok neet.
Moar at ze es weer an et bakken is mot ze niet vremd
opkieken at er zoo een vri'jpostigen keerl achter de
deure hen kik en zeg: „Dleka, bak i'j d'r veur mien ok
eene?" . . .

d'n Oom

Lesing
In zaal Eskes opende de afdeling Vorden van de Ned.
Chr. Vrouwenbond het winterseizoen met een lezing,
gehouden door ds. J. v. d. Blink, oud-marinepredikant
te Baarn, over het onderwerp ,,Ik en de naaste, ik de
naaste en God". Spreker had bij de dames een aandach-
tig gehoor en hij lichtte een en ander toe met voorbeel-
den uit zijn marine-loopbaan.

Na de pauze werden enkele gestelde vragen door de
spreker op duidelijke wijze beantwoord. Door de presi-
dente werden aan het slot nog enige mededelingen ge-
daan, waarna zij de spreker hartelijk dank zegde en de
vergadering sloot.

Nieuwe
gedeelte

Villa Nuova
officieel

in gebruik

genomen

Woensdag was het feest in de afdeling Villa Nuova van
de verpleeginrichting Het Enzerinck te Vorden. In te-
genwoordigheid van tal van genodigden werd deze dag
nl. het nieuwe gedeelte van Villa Nuova officieel in ge-
bruik genomen.

Spektakulaire groei
Twee jaar geleden is men begonnen met de bouw van
deze nieuwe vleugel dat thans plaats biedt aan 35 pa-
tiënten. In totaal worden nu bij de verpleeginrichting
Het Enzerinck (inklusief Villa Nuova en Klein Nuova)
128 personen verpleegd t.w. 87 dames en 41 heren. Het
aantal personeelsleden bedj*y*t 74. De inrichting heeft
dan ook een spektakulaire^Kyei gemaakt wanneer men
bedenkt dat destijds begonnen werd met 32 patiënten en
10 medewerkers. De plann<^~^oor de nieuwe loot aan
di ' Knzerinckstam werden«^fcoapier gezet door archi-
tekt Hartgerink, terwijl de^Buwplannen werden gerea-
liseerd door de firma's B^Bhof en Emsbroek. Totale
kosten bedroegen ruim ƒ ^^DOO,—.

Namens de direktie van Het Enzerinck werden de tal-
rijke aanwezigen woensdagmorgen welkom geheten door
direkteur R. Ottens. Deze schetste in grote lijnen dat er
heel veel moest gebeuren teneinde deze nieuwbouw te
kunnen realiseren. ,,Ik wil dan ook met nadruk zeggen
dat we goed zijn geholpen, de vleugel is werkelijk ge-
meenschappelijk tot stand gekomen", aldus de heer
Ottens die B & W van Vorden vervolgens dank bracht
voor de medewerking. Verden werden in het dankwoord
betrokken architekt Hartgerink, de firma's Bijenhof en
Emsbroek, mej. Kieckens als prokuratiehoudster van de
Ned. Middenstandsbank voor de steun bij het oplossen
van de financieringsproblemen.

Gelukkig prijzen
,,We moeten ons gelukkig prijzen dat we in een land
leven waar de overheid en door haar het gehele volk,
inziet dat we met elkaar de opdracht hebben degenen
die niet meer kunnen en oud zijn of zwak, een dragelijk
en zo goed mogelijk bestaan te geven door een liefde-
volle en aangepaste verzorging. Nu we daarvoor hier
de middelen zo redelijk goed voor elkaar hebben, geeft
deze dag ons, dacht ik, een goede gelegenheid opnieuw
elkaar op te wekken een werkelijk ideale gemeenschap
te vormen en zolang we nog gezond en sterk zijn ons

Schommelen
doen ze

allemaal. . .
ook prins

Constantijn

Prins Constaiitijn, de derde y,oon van

prinses Beatrix en prins Claus, die

11 oktober jarig is.

P«-r abu i s plaatsten wij ook verleden

week d'.-y.c foto, waarvoor onze

exkuses.

ieder naar vermogen in te zetten voor diegenen waarvan
de krachten en vaak ook de vermogens afnemen", aldu
direkteur R. Ottens in zijn toespraak tot de aanwezigen

Burgemeester A. E. van Arkel, die hierna het woord
voerd, kon zich heel goed voorstellen dat de nieuwbouw
en vooral de modernisering van het oude gedeelte, de
direktie en de medewerkers vaak de verzuchting heeft
doen slagen: ,,Wanneer komt er toch eens een einde
aan al die rommel en al dat stof. Het gemeentebestuur
is erg blij dat uw verpleeginrichting in onze gemeente
is gevestigd. Het is een geruststelling voor de gemeente
dat opname van patiënten uit Vorden bij u voorrang
genieten en indien er bJBi geen plaats vrij is, verleent
u als direktie alle medevJRdng door voor opname elders
een oplossing te zoeken. Het gemeentebestuur heeft dan
ook volgaarne alle medewerking verleend om de bouw
van het nieuwe gedeelte mogelijk te maken. Het is de
wens van de heer Ottens dat de verpleeginrichting er-
kend zal worden als ^lerpleeginrichting volgens de
AWBZ. Wij hebben hiel^kr reeds meerdere malen be-
sprekingen gevoerd o.a. in 1968 op het ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid in Leidschendam en
in 1969 met het kollege van GS te Arnhem. Wij wensen
u toe dat uw verpleeginrichting de officiële erkenning
zal krijgen", aldus burgemeester Van Arkel, die ver-
volgens de nieuwe vleugel officieel opende.

Veel gelukwensen
Hierna voerden een groot aantal sprekers het woord om
de direktie zijn of haar gelukwensen aan te bieden. Na-
mens de patiënten sprak dokter K. H. de Vries; mej.
Dun, die de Stichting Prot. opleiding bejaardenzorg
vertegenwoordigde; ds. J. H. Jansen namens de drie
Kerken in Vorden; de heer Hartgerink architekt te
Haaksbergen; de heer Schiphorst, vroegere eigenaar van
Villa Nuova; de heer B. de Bruyn, administrateur Villa
Nuova en mevr. Van Lennep.

Nieuws van
de kerken

GKSPRKKSKRING VAN I)K KAAI) V A N KKKKKN

De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg gaat star-
ten met een gezamenlijke gesprekskring en wel op don-
derdagavond 7 oktober om 8 uur in hot Hervormde kate-
chisatielokaal achter de kosterswoning in de Kerkstraat
te Vorden. Twee leden van de Raad van Kerken zullen
van gedachten wisselen over het Kcrk-zijn in onze tijd.
De verwachting leeft dat velen uit de drie samenwer-
kende kerken (Rooms Katholieke Kerk Vorden-Kranen-
burg, Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk) aan
de/r ;;-esprekskring of zo nodig (graag) gesprekskrin-
gen zullen willen deelnemen in de komende wintertijd.
Men kan ook zelf onderwerpen aan de orde stellen.

i - l graag zelfs. Met enige regelmaat, in onderling
overleg, zullen de kringen samenkomen.

VROUWENVERENIGING DOKT

Men heeft ons gevraagd de leden van de hierboven ge-
noemde vrouwenvereniging mee te delen dat de op
6 oktober geplande bijeenkomst verschoven is naar
donderdagavond 30 september. Dus deze week donder-
dag.

KERKEDAG

De geplande Kerkedag in Vorden, uitgaande van de
Hervormde kerkeraad, heeft ook een nevenprogram
voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Deze gemeentedag heeft als thema ,,Bouwt u mee aan
de Kerk?" en zal worden gehouden in het nieuwe Jeugd-
centrum. Dr C. P. van Andel zal het onderwerp inlei-
den. Verder staat op het programma onderling gesprek,
samenzang, samen eten enz. Opgave voor deze dag is
gewenst !

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

ZONDAG 3 OKTOBER

HERVORMDE K5RK VORDEN
8.30 uur ds. J. H. Jansen (Kerk en Israël)

10.00 uur ds. F. Bannink, Zutphen ( Jeugddienst)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. R. A. Hoogkamp, Holten (H. Avondmaal)
19.00 uur ds. R. A. Hoogkamp, Holten (H. Avondmaal)

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 28.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'B morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen hulsarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wflkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrfldag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346 b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families EJjer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

Geboren: Evert Jan, zoon van J. Bessclink en C. E. K.
Meijer.

Ondertrouwd: A. G. Schurink en A. W. Meenink; E. G.
Schonewille en J. A. Kornegoor; H. te Luide en G. Lijf-
togt.

Gehuwd: S. van der Zee en G. ten Bokkel.

Overleden: Geen.



ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT

VERKRIJGBAAR:

SUPERMARKT
PRESENTEERT:

Mooie
blanke
STOKVIS

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

98
228
288
298
398

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

75

elke 2e fles

39

Profiteer nu:

APPELSAP

2 gezinsf lessen

voor slechts

99

KARVAN

CEVITAM

per fles

van 191 voor

169

v. d. Pijl

AUGURKEN

literpot

van 135 voor

105

Geurt*

HUISHOUD

JAM

van 95 voor

79

UNOXHEURPAK RQOKWORST

<4 JNJl •i^^^tf^fe

SCHOUDERHAM

TONGENWORST

SNIJWORST

150 gram 99

150 gram 89

150 gram 89

GEKOOKTE GELDERSE WORST
alleen aan stuk 200 gram 99

Onze specialiteit:

EIGENGEMAAKTE GROVE OF FIJNE

ROOKWORST

CORBIERES WIJN vin rouge du midi

Bij uitstek geschikt voor uw bar-
becue- of fonduefeestjes per fles

De kinderen zijn er dol op:

EUROCREAM
grote pot nu slechts

265

ENGELS DROP
de enige echte per zak

KOOPMANS GUSTARD
400 gram van 76 voor

SINASSCHIJFJES
lekker fris snoepje per zak

SIERPOTJE MOSTERD
van 160 voor

139
79
65
65

149

250 GRAM NORMAAL 179 NU VOOR ••TrV

350 GRAM NORMAAL 249 NU VOOR

Unox

NASI of BAMI

ir bliknuS'
ts

169

Smiths potato
of paprika

CHIPS
grote baal

voor maar

89

Pak a 5 stuks

GEVULDE

KANO'S

voor maar

75

P.C.D.

ROODMERK
KOFFIE

van 389 voor

349

Pyramide

LUCIFERS

3 pakken

85

'

tandpasta
l FLES

sunny f lowerwijn
VAN 325 VOOR

98
HEERLIJKE

BANKETSTAVEN
PAK a 2 STAVEN VOOR

LAAS

per pak

85

Heerlijk

GEVULD

SPECULAAS

per pak

85

Grote rol

PRINS

FOURRE

van 98 voor

79

Pak a l O stuks

PENNY-

WAFELS

nu per pak

85

Bij ƒ 10,- bood-

schappen

l zak

KOEKJES

voor slechts

49

Groente en Fruit
HARDE SPRUITJES

GROTE KOMKOMMER

COX ORANGE
FIJNE H ANDAPPEL

CITROENEN

kilo 119

per stuk 45

r/2 k*

4 stuks

98

59

ZE IS ER WEER:
PANKLARE HUTSPOT 500 gram 49

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

TOMATENKETCHUP
Heinz per fles

HAARVERSTEVIGER
doosje a 3 flesjes voor slechts

LYDIA HAARLAK
grote bus van 298 voor

ALL ZEEPPOEDER
ekonomiepak van 1440 voor

CLOSETPAPIER
4 in een

Uitzoeken maar:

SPECERIJEN
div. soorten

van 110 voor

per busje

139
59

198
1050

85

69



TYPE-SCHOOL

Klein Lebbink
Opleiding officieel diploma

TYPEN
ook voor herhalingslessen.

Opgave by mevr. Duursma
Dorpsstraat 15 Vorden

tel. 1988 t.n.v. Nutsspaarb.

Te koop: In prima staat
verkerende 2 C.V. 1964.
G. J. Kamperman, Emma-
plein l, Vorden

Te koop: Gaskachel voor
keuken. Willem Alexander-
laan 6, Vorden

Heer, 59 jaar, zoekt net
kosthuis of zit-slaapkamer
met verwarming-douche.
Brieven onder no. 26-1 bur.
Contact

Heer zoekt kamer met pen-
sion in omg. Warnsveld-
Vorden-Baak. Brieven onder
no. 26-2 bur. Contact

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
enige klokken 1000 tot plin.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

Te koop gevraagd: Oude
mest. Boomkwekerij Spie-
gelenberg, tel. 1464

Te koop: Perceel gras en
perceel suikerbietkoppen.
Briefjes inleveren voor za-
terdagmiddag 12 uur.
H. Weenk, Schuttestraat 12
Vorden

Weggelopen: Duitse herder
met halsband. Inl. H. Ko-
renblik, Dennendijk 6
Warnsveld, tel. 05750-5271

Gratis af te halen: Jonge
poesjes. IJssalon Boersma,
Dorpsstraat

Te koop: 3 opfokzeugjes van
goede afstamming Groot
Yorkshire. A. J. Eggink,
Boskamp, Rieterweg 10

Te koop: Dragende vaars.
H. Kettelerij, Zutphenseweg
54, Vorden, tel. 1508

KnikvoetjeL

Wullink's
schoenhandel

vooraan in
schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en unjs

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,80

Poelierabedrflf

Rossel
Hengeloseweg 69

PASFOTO'S
voor half één ye-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Op zaterdag 9 oktober a.s. hopen wij met
onze zoons ons 12%-jarig huwelijk te
herdenken

J. LANGELER
en
G. LANGELER-WOERTS

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in hotel
Langeler te Hengelo G

Hengelo G, september 1971
Spalstraat 5

oî ^

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat de datum van de eerst-
volgende zitting voor woningzoekenden nader be-
kend zal worden gemaakt.

Vorden, 29 september 1971.

Burgemeester en W

POLIN

T erf "• de kkaren TM norget
rmnmff>rf l voor cei feestelijk luns

llnorlmneibaittt
TOOT grote e* kiene kiacn
kulripltt-Nrfbij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Ter kennis va
gebracht, dat
van de spaar

JONGEN SJACKS

49,00

kleine stuging
per maat

ui 1 4 : M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Honderc
en-zeventig

zes-
deuren

tapijt in ik-weet-niet-
hoeveel kwaliteiten.

Desso vraagt
of 't zo genoeg is.

De ontwerpers van Desso nauwelijks 11 tot 55 gulden
hebben nu niet bepaald stil per m2.
gezeten. Keus genoeg, dachten we zo.

176 Kleuren tapijt hebben Komt u eens kijken of u het
ze al voor u samengesteld. met ons eens bent.
In alle mogelijke kwaliteiten.

In prijs variërend van

zal plaatsvin
4 OKT

ten kantore van voornoemd
agentschap, alwaar de boekjes
dienen te worden ingeleverd

van 9-12.30 uur en van 14-17 uur

De spaarbank waar
iedereen zich thuis voelt

600 vestigingen in Nederland

JEUGDDIENST
Hervormde kerk
OP ZONDAG 3 OKTOBER A.S. OM
10.00 UUR

Voorganger:

Organist:

ds. F. Bannink uit Zutphen

de heer Engel

KOMT U OOK . . ?

Er is ook dienst om half negen

Adl<ta*„La Pu"
met blauw» noppwuool.
Adlda«-„SantI«flo"
m«t *chro«fdopp«n. o*.

Adlda»-„val«ncla"
vanaf maat 31, met schroef doppen.
oa. v.a. 31.9O
Adldas-„Brasir
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

Wapen- en Sporthandel

Marténs
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Snoep verstandig
eet een appel!

Cox Orange
Ingrid Marie
HAND- EN STOOFPEREN

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de

schuur by Huize Medler

Fruitteeltbedrijf Medler

5 flessen Spar pils

2 BLIKKEN SOEPBALLEN 129

1 PAK PLASTIC
BOTERHAMZAKJES van 89 voor 69

2 PAKKEN SPAR LUCIFERS 69

l DWEIL van 185 voor 149

l BLIK SPAR SOEPGROENTE 28

Elk 2e paar panty's HALVE PRIJS

150 GRAM HAM van 129 voor 109

2 KILO COX OBANGE 119

24 KILO TJIEN 79

l FLES WALNOTENLIKEUR van 395 voor 198

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP;

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

De mode

begint héél jong
Voor JONGENS, zelfbewust in

WARME C O ATS
die een stoot kunnen velen.

Modellen vaoht gevoerd, suèdine,
bontkragen.

Dat zoeken de jongens

De jonge mode by:

Üisscl
^^—i•^^^VORt

Zondag 3 oktober

orkest

Het HAMALAND
COMBO

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GE IELUGHEID

30 SEPTEMBER OPTREDEN CORRIE EN DE REKELS - VOORZIET U NOG
TIJDIG VAN TOEGANGSBEWIJZEN IN DE VOORVERKOOP



Wat word iker
wijzer van
als ik een Amro
Privérekening
neem?

Op een Amro Privérekening krijgt u 2%% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente vanaf 41/2%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is er voor.

VRAAGT VOOR UW KINDEREN ZO'N

GEZELLIG GEKLEURD

spaarbusje
U BELEEFT ER NU PLEZIER AAN EN UW

KINDEREN LATER !
i

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond

MOV6-

OP DONDERDAG 30 SEPTEMBER A.S. IN
ZAAL „'T WAPEN VAN VORDEN" (F. P. Smit)
DORPSSTRAAT, AANVANG 20.00 UUR.

MET KOFFIE KOMPLET.

iP ver hemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Voetbal

De laatste modesnufjes worden u getoond door:

FA JANSEN - schoenen
FA KRONEMAN - hoeden
FA VISSER - konfektie

Kaarten verkrygbaar by genoemde zaken G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV HBR.BARENDSEN VORDEN
VM B^F 9B

Zutphenseweg - Vorden

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEU N E - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

TASSEN in
nieuwe herfstmodellen

O.A. TWEEKLEURIG SUKDK

RIJK KERST BIJ

WULLINK
Vooraan in Schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

RUBBER STALMATTEN
Worden gratis gelegd. 10
jaar garantie. We hebben
ruim 40 ton in alle lengten
in voorraad. Bestel nu en
wacht niet tot het staltijd
is.
A. R. Wagenvoort
Stalinrichting, Julianalaan
16, Vorden, tel. 05752-1259

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:

KEUNE
Industrieterrein

RATTI EN NZC DEELDEN DE PUNTEN 2—2

In een felle strijd hebben Ratti en het bezoekende NZC
de puntjes gedeeld 2—2. Al direkt na de aftrap pro-
beerden de bezoeken^«>or te drukken maar Ratti gaf
geen krimp. Aan de andere kant had de thuisclub ook
geen geluk want zowel Koers als Huitink schoten naast.
Nog vrij onverwacht scoorde NZC het eerste doelpunt;
een direkte vrije schop op de rand van het strafschop-
gebied werd hard door Van Uhm langs het muurtje ge-
schoten en gaf doelman Huitink geen schijn van kans
() 1. Ratti kwam terug en hoewel de NZC-keeper eerst
een kogel van Polman uit zijn doel weerd, moest hij het
schot dat Bijen in tweede instantie afvuurde, laten gaan
l 1. Het tempo bleef hoog en aan weerskanten moesten
de defensies alles in het werk stellen om doelpunten te
voorkomen. Huitink strafte een misverstand in de NZC-
achterhoede af na goed doorzetten 2—1. Geleidelijk wer-
den de gasten nu gevaarlijker vooral ook omdat Ratti
verzuimde het middenveld in een krachtige greep te ne-
men. Nadat Huitink eerst een keihard schot met zijn
voet had weggewerkt moest hij even later zwichten
voor een schot van rechtshalf Geurtsen 2—2. De Rattia-
nen protesteerden nog wel voor vermeend buitenspel
doch de scheidsrechter kende het doelpunt terecht toe.
Bij de thuisclub werd Nijenhuis door Vreeman vervan-
gen wat een betere greep op het middenveld betekende.
NZC werd enkele malen zeer gevaarlijk vooral door
schoten en voorzetten van hun linksbuiten die door
Heuvelink bijzonder zwak werd afgeschermd.
Na de thee werd het spel steed feller. Ratti en NVC
voelden aan dat wie het eerst zou scoren de beste pa-
pieren voor de zege had. De veel forsere NVC-spelers
probeerden het met lange trappen en sloeg het midden-
veld totaal over. Het middenrif van Ratti kwam daar-
door ,,zonder werk" en probeerde zich in de aanval
nuttig te maken doch zij vergaten dat de snelle uitval-
len van NZC alleen maar door de achterhoede kon wor-
den opgevangen. In het laatste kwartier werd Koers
op de rechtervleugel door Lichtenberg vervangen, terwijl
bij NZC de geblesseerde Kruese uit het veld verdween
en Ter Horst meespeelde. Ratti zette de laatste vijf
minuten een (te) laat slotoffensief in. Alles wat NZC
was kwam terug om de duidelijk vermoeide verdediging
te assisteren. De scheidsrechter trok enkele minuten
bij de officiële speeltijd en precies op het moment dat
Huitink juichend de armen in de lucht stak omdat zijn
schot doel had getroffen floot hij af en werd het doel-
punt niet toegekend. Eindstand 2—2.

RATTI 2 afdeling zaterdag WON MET 4—1

Ratti 2 afdeling zaterdag speelde in Doetinchem een
verdienstelijke wedstrijd tegen het vijfde team van DZC.
Het werd een l—4 overwinning voor de groenwitten.
Ratti was in de eerste helft iets in de meerderheid en
Jeeninga scoorde na een kwartier dan ook het eerste
doelpunt O—1. De gastheren probeerden nog voor de
rust gelijk te komen maar de defensie met doelman
Beening aan het hoofd was op z'n qui vive.
Na enkele minuten spelen in de tweede helft zorgde
Klootwijk voor een O—2 voorsprong. Een schot van de
DZC-back die op de keeper terugspeelde bracht de stand
op O—3. DZC kwam even terug en een dekkingsfoutje
leverde hen een goal op l—3. Een indirekte vrije trap
door Geurts van 25 meter genomen, werd door de Doe-
tinchemse keeper verkeerd beoordeeld waardoor de eind-
stand l—4 werd.

Ratti l afdeling zaterdag zag zijn wedstrijd in regen op-
gaan aangezien DZSV 5 uit Dinxperlo de wedstrijd af-
gelastte.

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

In de modekleuren, water- en wind-

dicht, Ijzersterk, g-elaste naden

Wapen- en Sporthandel

Martens
Vorden

IKEURSLAGER
n goeie

M. G. JANSEN
Burg. Galléestraat 42 - Vorden - Telefoon l l . r >l

l ' . ied! u dr/e week:

WOENSDAG GEHAKTDAG !
500 gram gehakt h.o.h. ƒ 2,25

DONDERDAG:
500 gram magere spt-klappen f l ,!)8

V R I J D AG VERSE WOKSTDAG:
500 gram verse worst
of' saiirijxril J 'i.75

LET 01» IHEPVR1ESBE/ITTERS:

Voorhouten rn acht^rboutvn tegen
srht-rpe prij/en, klaar terwijl u wacht

SPECIALE AANBIEDINGEN

ELEKTRISCHE

KOFFIEMOLEN

nu ƒ10,95

BRABANTIA

STRIJKTAFEL
verstelbaar

ƒ29,50

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

VOETBALPROGRAMMA
S.V. RATTI

Ratti l gaat zondag op bezoek bij KSH uit Harreveld.
De verwachting is gerechtvaardigd dat de Rattianen
hun ongeslagen positie zullen handhaven.
Ratti l afdeling zaterdag gaat op bezoek bij Sp. Haarlo
3 terwijl het tweede elftal thuis .speelt U-Ken AZSV 7.

Motorsport
ORIENTERINGSRIT DE GRAAFSCHAPRIJDERS

De Vordense auto- en motorclub De Graafsohaprij<Iers
hield zondagmiddag een oriënteringsrit waaraan door
plm. 60 personen werd deelgenomen. De rit die een
lengte had van 50 kilometer, was uitgezet door A. Wols-
heimer. Er werd gereden in een A- en B-klasse, beiden
gekombineerd auto's, motoren en bromfietsen.
Start en finish van <|e/,e rit was bij café Schoenaker
waar voorzitter B. Pardijs na afloop de prijzen ui t re ik te .

DK GRAAFSCHAPRIJDERS N E M E N DEEL A A N
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP (oriënU-ringsrit)

De leden van De Graafsohaprijders die onlangs kam-
pioen van Gelderland werden, zijn gerechtigd om za-
terdag 9 oktober deel te nemen aan het landelijk kam-
pioenschap oriënteringsritten.

Bij de motoren zullen acte de ptvsenee Keven H. G.
Klein Brinke (solo), J. Rouwenhorst (duo) . Het club-
team van De Graafschaprijders bestaande uit de rijders
J. Rouwenhorst, H. G. Klein Brinke, A. Wolsheimer,
B. J. Berendsen en B. J. Horstink (provinciaal kam-
pioen) zal eveneens van de partij zijn alsmede B. I
link die gerechtigd is om bij de bromfietsen (duo) aan
de start te verschijnen.

Gemeente nieuws
RAADSVERGADERING

Openbare raadsvergadering op dinsdag 5 oktober 1971
om half acht in het gemeentehuis.
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Sekretaris Eyerkamp van het VVV:
'ieder jaar wordt het drukker'

,,In al die 23 jaren dat ik sekretaris ben van de vereni-
ging voor vreemdelingenverkeer VVV te Vorden, is het
nog nooit zo druk geweest. Het prille voorjaar was nog
maar nauwelijks begonnen of de eerste toeristen meld-
den zich reeds en momenteel zijn, dankzij het fraaie
weer, de plaatselijke hotels nog goed bezet, terwijl ook
nog een gedeelte van de zomerhuisjes bezet zijn", aldus
de heer G. W. Eijerkamp.
„De beide campings die Vorden rijk is t.w. De Goldberg
en de Reehorst, waren eveneens goed bezet. De resp.
eigenaars de heren Pellenberg en Verkijk, zullen dan
ook hoogstwaarschijnlijk het volgend jaar uitbreiden.
Het bezoek aan de zgn. paspoortcamping stelde enigs-
zins teleur. Dit komt dat er aan dit soort campings geen
al te hoge eisen worden gesteld. De mensen willen
's avonds nu eenmaal graag eens heerlijk onder de dou-
che en dat is op een dergelijke camping veelal niet
mogelijk. Daar staat echter als positief punt tegenover
dat men op een paspoortcamping wel meer ruimte heeft
dan op een normale camping" aldus de heer Eijerkamp.

,,De eigenaars van de zomerhuisjes hebben in Vorden
ook niet te klagen gehad want alle huisjes zijn doorlo-
pend bezet geweest. Door het wegvallen van hotel De
Zon is er in Vorden (nog meer dan voorheen) gebrek
aan hotels. Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking
tot de pensions. We hebben in Vorden maar een paar
goede pensions. Nu lenen de meeste woningen zich er
ook niet voor, speciaal in het dorp zelf kampt men met
een groot tekort in dit opzicht. In feite zouden er pen-
sionboerderijen bij moeten komen. De vakantiegangers
willen niet in een rij zitten, men zit toch immers het
gehele jaar al in een rij", aldus de heer Eijerkamp.
Een trekpleister van de eerste orde waren ook dit jaar
weer de Aohtkastelentochten, die gedurende de maanden
juli en augustus o.l.v. burgemeester A. E. van Arkel of
diens assistenten plaatsvonden. Niet minder dan 1624
personen (1154 volwassenen en 470 kinderen) hebben

de tocht meegemaakt. Burgemeester Van Arkel, die al
jaren als gids fungeert, kreeg deze zomer voor zijn
verdiensten van de Stichting Fiets een gouden speld
aangeboden. Het is gebleken dat dit jaar veel mensen
één dag naar Vorden kwamen, speciaal om aan de
Achtkastelentocht mee te doen. Helaas denken velen
dat men de verschillende kastelen ook van binnen kan
bekijken en dit is echt niet het geval.

Vorig jaar vatte het VVV het plan op om te stoppen
met de avondwandelingen. Toch heeft men dit jaar de-
ze wandelingen weer in het zomerprogramma opgeno-
men en zie het aantal deelnemers, vergeleken met 1970,
verdubbelde. Een groot sukses was voorts de lezing met
dia's over het leven en de werkwijze van dichter Staring
dat in de kapel van de Wildenborch werd gehouden. Zelfs
mocht het publiek een wandeling maken in de tuine
van kasteel Wildenborch. Deze avond was echt een
schot in de roos.
De boerenbruiloften en demonstraties alsmede de markt
met olde ambachten vielen in de smaak. De Achtkaste-
lensterrit en toerrit die de motorclub De Graafschaprij-
ders gedurende twee dagen organiseerde voor de VVV,
trok een rekord aantal deelnemers De concerten vielen
kwa publieke belangstelling tegen in tegenstelling tot
het touwtrekken dat veel mensen op de been bracht.

,,Over het algemeen merk ik wel aan de reakties dat de
vakantiegangers tevreden zijn over het gebodene. De
meesten komen toch uitsluitend naar Vorden voor de
rust. Wil men meer „trammelant" dan gaat men wel
naar die plaatsen die zich daar op gespecialiseerd heb-
ben", aldus de heer Eijerkamp, die ook nog enkele sug-
gesties deed voor het volgend VVV-seizoen o.m. een
dag waarop de vakantiegangers het traditionele vogel-
schieten kunnen beoefenen of iets in die geest. Tev< ns
zou hij graag gerealiseerd zien dat de toren van de
Hervormde kerk verlicht wordt.

Veel belangstelling voor het
volksfeest te Linde-Vorden
Jan Pardijs schutterskoiung

Hoewel Pluvius zaterdagmorgen nog probeerde om roet
in het eten te gooien, is het traditionele Volksfeest te
Linde, dat vrijdag en zaterdag jl. werd gehouden, in
alle opzichten goed geslaagd. De belangstelling voor de
volks- en kinderspelen was buitengewoon groot. Veel
bekijks trok ook de ter gelegenheid van het 105e volks-
feest in floodlight gestoken historische Lindese beltmo-
len, die binnen niet al te lange tijd weer zal gaan
draaien.

Vrijdagavond startte het feestprogramma. In de grote
feesttent trad de Hengelose Toneelvereniging voor het
voetlicht met het blijspel „Pietje de Duivel". Het stuk
in drie bedrijven werd zeer goed vertolkt en de hilariteit
was niet van de lucht. De nieuwe voorzitter van het
feest, de heer G. Ruiterkamp, die bij de opening een
speciaal dankwoord richtte tot de families Haverkes en
Groot Jebbink voor het beschikbaar stellen van het
feestterrein, stak na afloop zijn grote waardering voor
de spelers en speelsters niet onder stoelen of banken.
Op dezelfde plek waar voor 105 jaar geleden voor het
eerst het Lindese feest werd gehouden, vierden de be-
woners nu dit traditionele festijn. De Lindese molen en
café Van Asselt vormden het centrale punt van de fes-
tiviteiten. In de wei van de heer Haverkes was een
grote feesttent waaromheen de diverse kermisattrakties
die goede zaken deden.

Met het vogelschieten werd in de morgenuren begonnen.
Vele buurtbewoners en oud-Lindenaren van elders be-
proefden hun geluk. Nadat eerst de schutterskoning
van 1970, Henk Bloemendaal, het eerste schot had ge-
lost gevolgd door burgemeester Van Arkel, moesten de
meer dan 80 schutters hun kwaliteiten tonen. In de 4e
ronde gelukte het Jan Pardijs om de vogel neer te halen
en werd hij de nieuwe koning 1971.
Voorzitter Ruiterkamp verrichtte de officiële opening
met een speciaal welkomstwoord tot burgemeester Van
Arkel en zijn echtgenote die al jarenlang het feest mee-
maken. Vervolgens werden de nieuwe koning en zijn
echtgenote gehuldigd waarna Fons Lichtenberg het

oude vaandel zwaaide ter ere van het koningspaar. Sur-
sum Corda verleende als vanouds weer muzikale mede-
werking.
De animo voor de spelen was groot, de regen deed geen
afbreuk aan de belangstelling. De speciale kinderkom-
missie wist de jeugd aangenaam bezig te houden en er
waren mooie prijsjes beschikbaar gesteld.
Burgemeester Van Arkel reikte de prijzen uit van de
volksspelen. Hij feliciteerde allereerst de voorzitter met
zijn voorzittersschap en bracht hem dank voor zijn wel-
komstwoorden. „Mijn vrouw en ik gaan altijd graag
naar het feest in Linde en ik hoop dit nog 2 jaar te
doen totdat ik in 1973 afscheid neem als burgemeester
van de gemeente Vorden", aldus de heer Van Arkel.
Ook 's avonds was het druk en gezellig in het Linde,
waar tot in de kleine uurtjes gedanst werd.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden vrijdagavond de volgende wed-
strijden gespeeld: Harmsma—Grotenhuis 2—0; S. Wiers-
ma—Offereins 2—0; Hoenink—Esselink 2 0 ; Wansink

Heuvink l 1; Breuker—Lamers 2 0 ; Sloetjes—
Smeenk O—2.

VORDENSE DAMMERS WACHT /WAAK SKI/OEN
Het eerste tiental van DCV is in de Gelderse hoofdklas-
se ingedeeld bij de volgende clubs: DCA Apeldoorn;
Denk & Zet Dinxperlo; DVD Doetinchem; Kroonschijf
Ede; Huissen II; DES Lunteren; ONASV Elburg; Vrien-
denkring Nijmegen en ZDV Zutphen.
De kompetitie begint voor Vorden vrijdagavond met de
thuiswedstrijd tegen het sterke DVD l uit Doetinchem.

Reorganisatie
Per l oktober a.s. zal de zelfstandige groep van de
rijkspolitie te Hengelo G (waaronder ook Steenderen be-
hoorde) ophouden te bestaan en worden samengevoegd
bij de groep Vorden. De groep Vorden zal dan vier
gemeenten omvatten te weten Warnsveld, Steenderen,
Hengelo G en Vorden. Men heeft hiertoe besloten in het
kader van het streven bij de politie om ook landelijk
grotere eenheden te gaan vormen.

Binnen niet al te lange tijd zal Warnsveld - dat nu nog
tot de groep Vorden behoort - als gemeente waarschijn-
lijk bij Zutphen komen, waardoor de groep Vorden te
klein zou worden.
Gezamenlijk zal de organisatorische sterkte van beide

groepen (Vorden nu 16 man, Hengelo nu 14 man), dan
30 man bedragen. De feitelijke sterkte van de nieuwge-
vormde groep Vorden bedraagt plm. 22 man, zodat er
- zoals trouwens in het gehele politie-apparaat - een dui -
delijke onderbezetting is.

In verband met het afscheid van adjudant De Roode te
Vorden als groepskommandant, zal de nieuwe groep
Vorden ook per l oktober a.s. gaan ,,draaien". De nieu-
we groepskommandant in Vorden wordt de hu
groepskommandant te Hengelo G, adjudant Brinkers.

In alle vier gemeenten, die nu onder de groep Vorden
horen, zal wel een postkommandant gevestigd blijven.
In verband met deze samenvoeging zal het tegenwoor-
dige politiebureau aan de Raadhuisstraat te Vorden in
de nabije toekomst worden verbouwd en inwendi;.
moderniseerd, daar deze uitbreiding ook een grot r n •

ijkse bezetting van het bureau met zich meebrengt.

Adjudant de Roode neemt afscheid
als komm. rijkspolitie te Vorden

Op vrijdag l oktober a.s. zal adjudant A. de Roode,
groepskommandant van de rijkspolitie te Vorden en
Warnsveld, zich scharen onder de AOW-ers. Donderdag
30 september bereikt hij nl. de pensioengerechtigde
leeftijd.

De scheidende Vordense politiefunktionaris, die zowel
bij zijn meerderen, kollega's als bij het onder zijn groep
ressorterende personeel zeer gezien is, heeft een lange
en rijke politieloopbaan achter de rug. Vooral aan zijn
Drentse tijd heeft adjudant De Roode vele mooie herin-
neringen. ,,Het was een mooie tijd, je kon jezelf veel
vrijer bewegen, ook omdat het verkeer toen niet zoveel
eiste als tegenwoordig. Financieel was het toen ook bij
de politie niet zo best, dat is gelukkig nu wel beter".
Hij werd per l april 1968 in de funktie van groepskom-
mandant in Vorden gestationeerd.

Nu de adjudant zijn politie-uniform aan de kapstok
hangt, denkt hij met plezier terug aan deze laatste jaren
in het gemoedelijke en rustige dorp Vorden. Hij vindt
het Achtkastelendorp een prachtige omgeving en een
ideaal oord om te wonen. Niet zo lang geleden is hij

verhuisd naar plan Boonk waar hij een fraaie woning
heeft betrokken. ,,Ik ben blij dat ik de kans gek*
heb om naar Vorden te gaan", zegt hij. „Ik zal me
echt niet vervelen. Er gaat bijna geen weekend voorbij
of mijn vrouw en ik gaan lange tochten per fiets ma-
ken". Hij kent - misschien nog boter dan geboren Vor-
denaren - de kleinste paadjes en wegen. Behalve f ietsen
en wandelen en vissen is de adjudant een verwoed lief-
hebber van tuinieren. Zo te zien zal hij dus bijna tijd te
kort komen om zijn liefhebberijen te beoefenen, vooral
daar hij ook sportminded is en tot zijn 50e jaar nog
aktief in de sport bleef. Nu is het gymnastiek en zwem-
men wat hij nog graag doet.

Adjudant De Roode is blij dat hij al die jaren zijn werk
als politieman heeft mogen verrichten, waarbij hij op
prettige wijze met de bevolking en zijn kollega's heei'i
kunnen omgaan. Op donderdag 30 september a.s. zal
officieel afscheid worden genomen in het bijzijn van ge-
nodigden, de burgemeester, zijn superieuren en andere
politie-funktionarissen. We twijfelen er niet aan of hei
zal een waardig afscheid worden van «leze /eer
politieman.

Voetbal
VORDEN l BEHAA1 IN VRAGEN DER O—O

Een gehandikapt Vorden l, dat aantrad zonder « i
schorste Hendriksen en dat bovendien na tien minuten
spelen Bloemendaal moest missen, is er in de uitwed-
strijd tegen KSV uit Vragender in geslaagd de stand op
O—O te houden. Een v^^snstelijk resultaat bij een team
dat vooral in thuiswe^ffrijden zeer sterk voor de dag
pleegt te komen.
Voor de rust speelde KSV met de wind in de rug, het-
geen resulteerde in een sterker spelende thuisclub. Veel
kansen kreeg men evenwel tegen de hechte Vordense
defensie niet. Eenmaal leek KSV te gaan scoren toen
de midvoor zich op rechts keurig vrijspeelde en de bal
hoog voor het doel trok. De geheel vrijstaande linksbin-
nen kopte echter over. De Vordense voorhoede opereer-
de meestal slechts met drie spelers en kreg te weinig
steun van de middenlinie zodat dit drietal geen vuist
kon maken.
Na de thee was Vorden met name in het eerste kwar-
tier meer in de aanval doch ook nu weer slaagde men
er niet in het de KSV-defensie lastig te maken. De Vor-
dense doelman Ten Have kreeg aan de andere kant
meer te doen doch de niet al te moeilijke schoten werden
door hem bekwaam gestopt. Het bleef zodoende zoals
het begonnen was: O—0.
In een slecht gespeelde wedstrijd hebben Halle 2 en

Vorden 2 de puntjes verdeeld. Het aantal kansen in
aanmerking genomen hadden de Vordenaren deze ont-
moeting echter moeten winnen maar met kansen win
je nu eenmaal geen wedstrijd. Broekgaarden gaf Vor-
den een O—l voorsprong die nog voor de rust teniet
werd godaan, eindstand 1—1.
Vorden 3 verloor in Klein Dochteren met 2—l van Klein
Dochteren 2 dat bij de rust een l—O voorsprong nam.
Na de thee werd het 2—O waarna Bargeman vlak voor
tijd de achterstand verkleinde tot 2—1.
Vorden 4 sloot de eerste helft tegen Voorst 4 dankzij
een doelpunt van Oplaat af met l—1. In de tweede helft
liepen de bezoekers uit tot l—3 waarna Velhorst en
Oplaat vlak voor tijd een 3—3 bewerkstelligden.
Vorden 5 versloeg Voorst 6 met de rake cijfers 2 6
door doelpunten van Koerselman (4 x) , Stokkink en
Hulshof.

VORDEN l afdeling zaterdag WON MET

In een door scheidsrechter Schuurman kundig geleide
wedstrijd heeft Vorden l afdeling zaterdag in de thuis-
wedstrijd tegen AZSV 5 een volkomen verdiende 4—l
zege behaald. De thuisclub begon met een fel offensief
dat na ongeveer een kwartier spelen resulteerde in een
doelpunt van Sloetjes. Even later werd de balans in
evenwicht gebracht doordat Berkelder de bal niet klem-
vast kon krijgen en de Aaltense midvoor gemakkelijk
kon scoren l—1. Nog voor de rust werd het 2—l toen
Jansen uit een voorzet van Bos scoorde. Met deze stand
werd thee gedronken.
In de tweede helft zakte het tempo beduidend hoewel
er door beide ploeg wel fel om de bal werd gestreden.
Na twintig minuten speelde Jansen zich op links keurig
vrij en werd de door hem voorgezette bal door Sloetjes
ingeschoten 3—1. Vijf minuten voor tijd verrichtte
Sloetjes een hattrick door een goede voorzet van Bos
te benutten.

Het tweede elftal van Vorden afdeling zaterdag werd
ondanks een goed gespeelde tweede helft met royale
cijfers geklopt. Het thuisspelende Zelos 4 had bij de
rust een 5—O voorsprong. Na de thee scoorde Dimmen-
daal voor Vorden tweemaal. De eindstand werd uitein-
delijk 6—2.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Het Ie elftal van Vorden wacht zon d a.L: de /ware uit-
wedstrijd tegen Sp. Kotten.
Het tweede elftal van Vorden moet in s taa l worde
acht om op eigen veld tegen Reunie 3 de volle winst

i i H l e u . Vorden

De nieuwste
modellen

dames
modelaarzen

zijn binnen l
I ' I T /(VN KOLLEKTIE IS HET

FIJN KIEKEN

KIJK EERST BU

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

VOORAAN IN SCHOENENMODE

N.V. TEXTIELBEDRIJF

Morssinkhof
Zutphenseweg 35 - Vorden
Dieselstraat 11 - Lichtenvoorde,

Voor het kantoor te Vorden k u n n e n
wjj een

neten
accuraat meisje

plaatsen.

De werkzaamheden zijn zeer
gevarieerd op administratief gebied.

MAVO-opleidin-' s t rekt tot
aanbeveling.

U verdiend een /eer a a n l r e k k e l i j k
loon.

Aanmelden gaarne na telefonische afspraak
05752-1340



ONS NIEUWE STRIPVERHAAL
DEEL 3 — 30 sept. 1971

HET BISON DUEL
Uwtu weHunter zou hebben aangesteld als
hiï contract met hem tot stand uas gekomen

U, geloof tk. of een
werewxatenR

Vus daarom hadftoss mjj Men
dwngen, een adnbod van-Munter a f

Ennuheeftiïtürtyïedereen by.
de neus ooor rechtstreeks met mij

We, jongens,
ktjk eens, ome heidrs er Honderd buM .

Haha. die heeft®H ï« z'jn
hele leven nog ntetgwen

Op DffT 0&H81ÏK WMT

'ttfongetjebegrijnt
vt!?alJkieyheuge

eens onfrissen /wat/men
watottprotön?

'Dat ik geen aan bod vanHun-
ter zoq aannemen en ïk het) net
nretgedaan.'Jkhebhem naarïehtiteen,

krnetMc hebiknfet gezw
tkun'ie. -.rnymetjeuagenhelnen.

loonnaardehel, Ctóy.'Je
nog van m'ij horen!Dat hoorde erfy

zoon van een hond!

Toeleveringsindustrie
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In onze vestiging in HENGELO GLD hebben wij de beschikking gekregen over een
ruimte, die ingericht is als montage-atelier.

Er zijn nog ,,open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (stersj

die MANNENLONEN willen verdienen.
kunnen dit atelier ook bezetten.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

- HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer.

Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.
U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
n r. 05440-2285.

N.V. Nederlandsen? Apparatenfabriek NEDAP
POSTBUS 6 - GROENLO OUDE WINTERSWIJKSEWEG 7
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Voor de vele blijken van belangstelling, cadeaus \
en bloemen, ontvangen bij de opening van ons 11
nieuwe bedrijf, betuigen wij onze oprechte dank. <

FAM. GROOT JEBBINK

Vorden, september 1971
Rond w eg 2 i jj l

" "

XXWKWKM^^

Wij y.ijn ruim ^rsortrord in

naaars-

bloembollen
HYACINTEN, NARCISSEN,

TULPEN, CROCirSSEN ENZ.

voor tuin «MI pot.

V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

Zangles
Ellen de Waard-Stroink
zangpedagoge - diploma Amsterd. Oonservatorlum

BEATBIXLAAN 14 - VORDEN

BLAUPUNKT
radio's l t.v. kleuren t.v. /portables.

Blaupunkt Twen de Luxe
Luxe uitvoering van onze kas-
sette-bandrecorder Twen. Nog
meer komfort, nog vollediger,
nog eleganter.

Blaupunkt ET 1102
Gemakkelijke verplaatsbare ste-
reogrammofoon/versterker met
automatische wisselaar en inge-
bouwde transistorversterker.
Kastuitvoering: licht mat note-
hout.

Blaupunkt STG 1291
(Hi-Fi)
5 Ontvangslgebieden voor FM en
automatische FM f ijnufstemming.
15Druktoelscn,flic o.a. dedirekte
keuze van 6 FM- en l AM pro-
gramma mogelijk maken, rif-
gangsvermogen 2x15 Watt sinus.

Blaupunkt Toskana H
fil-cm-liei-ldftrlterm. Kastititrnt'-
ring: edelho'U licht gematteerd.

Blaupunkt Fiësta
(portable)
5 driiktoctxen, FM, M<1, LG, KG
(49 m).

Blaupunkt CTV 500
67-cm-kleurenbeeldscherm. Kast-
uitvoering: edelhout licht gemat-
teerd of edelhout donker hoog-
glans.Bronskleurigbeeldmasker.

. M. Eliesetk
Emmerikseweg 46 Baak tel. 05754-264

advertentie
bestemd voor

zelfstandige jongedames
de verkoopsters
in onze

drogisterij
parfumerie

(hebben een grote mate
van zelfstandigheid
verkopen niet alleen
adviseren heel veel
worden ook bij de inkoop
geraadpleegd
kunnen een eigen mening
naar voren brengen

onze 1e verkoopster gaat ons
wegens huwelijk verlaten

als jij er wat voor voelt
om deze vakature te vervullen
kom dan eens praten

steenhuisen
winkelgalerij - troelstralaan
zutphen - telefoon 05750-3788

(g.t.w. bushalte r ichting Doetinchem dichtbij)

WOONVISIEMEUBELEN
KWALITEITSMEUBELEN

UW ADVISEUR:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VRAAdi NAAR EEN
WOON VI SI K 1 J > 7 1 K A T A I X K J l ' S


