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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 18 OKTOBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (Heilige Doop)
m.m.v. de Kindercantorije
19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst
voorganger ds. Gros uit Aalten

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. H. Meuleman uit Apeldoorn

(voorbereiding Heilig Avondmaal)
19.00 uur ds. C. Gros uit Aalten Interkerkelijke
Zangdienst in de Hervormde kerk

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

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

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. Bosman en B. H. Bogchelman; H. A.
Kramp en H. B. te Kamp; Joh. Hendriksen en A.
Eggink; F. J. Meddeler en M. Janssen.
Overleden: Wally Charlotte Emma Voigt, 77 jaar,
echtgenote van P. Willemse.

Vordens Toneel
De leden van Vordens Toneel hebben dezer da-
gen in de koffiekamer van het Nutsgebouw een
gezellige kontaktavond gehouden. Na koffie met
koek genuttigd te hebben werd er een quiz gehou-
den die na een leuke strijd tussen mevrouw v. d.
Pol en de 'heer J. Schuppers door laatstgenoemde
werd gewonnen.
Het zgn. fotospel waarbij bloemen, mensen en
spreekwoorden geraden moesten worden, viel zeer
in de smaak, evenals de opdracht om tien zinnen
te maken uit een achttal gegeven woorden. De
avond werd besloten met dansen.

Nationale kollekte
geestelijk gehandikapten
In de week van 26 oktober' tot l november 1970
vindt wederom de Nationale Kollekte voor Gees-
telijk Ge'handikapten plaats (voorheen Nationale
Kollekte voor het Geestelijk Gehandikapte Kind.)
In aanmerking genomen, dat 2-3 procent van de
bevolking van licht tot zeer zwaar geestelijk gehan-
dikapt is en dat door de overheid subsidies ver-
leend worden van 60 tot 80 procent in de vele ak-
tiviteiten op het gebied van de zwakzinnigenzorg,
is het een duidelijke zaak, dat nog vele miljoenen
per jaar uit partikulierc bronnen dienen voort te
komen.
De Nationale Kollekte voor Geestelijk Gehandi-
kapten is in het leven geroepen om deze tekorten
te dekken. Een belangrijk punt in het raam van de
kollekte-aktiviteit is, dat de helf t van de kollékte-
opbrengst in het rayon blijft voor plaatselijke en
regionale voorzieningen (in Nederland zijn om-
streeks 100 rayons). De andere helft dient voor
de grote landelijke voorzieningen.
In de Nationale Kollekte voor Geestelijk Ge'handi-
kapten werken de verschillende organisaties op het
gebied van de zwakzinnigenzorg van R.K., Prot-
Christelijke en algemene signatuur tezamen.

Dat het ,,droomschip" Ahoy spoedig geen droom
meer mag zijn maar wcrkelijkhed.

L.R.V. „De Graafschap"
Aan de jaarlijks terugkerende cross-country te
Ugchelen op zondag 26 september werd door 9
leden van De Graafschap deelgenomen. In de
groene cross reden W. Steenblik met Yvonne en
H. Harmsen met Imona zonder fouten. In de lichte
cross wisten G. Wunderink met Iwan en B. Ties-
sink met Henriëtte zich als 3e en 5e te plaatsen,
terwijl mevr. D. \Vagenvoort-Eggink met Gerwin
en G. Gosselink met Fortunant foutloos reden,
maar niet geplaatst werden.
Op zaterdag 3 oktober namen 6 leden van De
Graafschap deel aan de samengestelde wedstrijd
te Neede om het „Bollert-Brons". Het weer was
erg slecht en de bodem van de cross was dan ook
glad en zwaar. B. Wagenv^fc met Enusa eindig-
de als 7e in de zware klasse^R Tiessink met Hen-
riëtte wist zich in een groot veld van deelnemers
als 12e te plaatsen in de lichte wedstrijd.
Een week na Neede, op 10 oktober, gingen de-
zelfde ruiters naar Diepenhcjm voor de daar te
houden samengestelde weds^W. De resultaten van
deze mooie en goed georganiseerde wedstrijd wa-
ren voor De Graafschap bijzonder hoopgevend. In
de dressuur behaalde B. Wagenvoort met Enusa
de Ie prijs in de klasse M-Z en G. Wunderink een
2e prijs met zijn paard Iwan in de lichte klasse. In
de eindrangschikking klasse M-Z werd B. Wagen-
voort als 5e en G. Wunderink in de lichte klasse
als 7e geplaatst. In de lichte klasse werden verder
nog aan B. Tiessink (Henriëtte) en G. Harmsen
(Inosa) de 19e en 27e prijs uitgereikt.

A.s. zondag 18 oktober in de
Hervormde kerk

INTERKERKELIJKE
ZANGDIENST

medewerking wordt verleend door
de Chr. Gem. Zangver. Excelsior
aanvang 19.00 uur.

Voorganger:
Ds. C. Gros uit Aalten.

Organist:

Thema:

De heer G. M. de Jong uit Goor.

„STAAT VRAGEN WEL
VRIJ?"

Werk aan de wereld
AKTIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING 19-25 OKTOBER 1970
Wat hebben een jonge arts in Indonesië, een kind
in India, jonge boeren ijï Peru en Ceylon, platte-
landsvrouwen in Boven Volta, onderwijzers in
Botswana en een kursusleider in Tanzania met
ons, Nederland, te maken?
Heel eenvoudig dit: zij zijn de kleine groep uit de
vele duizenden die zullen profiteren van de aktie
voor ontwikkelingssamenwerking Werk aan de
wereld. Een aktie van NOVIB, UNICEF en
UNESCO. Organisaties met jarenlange ervaring.
Die weten dat onderwijs, volksgezondheid, volwas-
senenvorming, landbouwverbetering zaken zijn die
zoden aan de dijk zetten in de ontwikkelingslanden
nu ! En meteen een goede basis helpen leggen
voor een 'betere toekomst.
Met de aktie Werk aan de wereld (19-25 oktober
1970) roepen zij de Nederlandse bevolking op tot
daadwerkelijke wereldsolidariteit. Via openbare in-
zamelingen in bijna alle gemeenten. En via giro
100200 ten name van Werk aan de wereld, Den
Haag.
Ook in Vorden zal onder leiding van ds. J. C. Kra-
jenbrink een inzameling gehouden worden. We ho-
pen van harte dat u ook meewerkt aan de wereld.
Door het geven van uw gave. Oudere catechisan-
ten zullen gevraagd worden deze inzameling in
Vorden en omgeving te verzorgen.

Belangrijke mededeling
aan onze adverteerders
In samenwerking met de Vordcnse Winkeliersvereniging wordt er ook dit
jaar ii'ccr een speciale SINT NICOLAASKRANT in kleur gedrukt, welke
huis-aan-huis wordt verspreid in Vorden, Warnsvcld, Hengelo Gld, Vierakker
Wichmond en Lochem.

Mochten er voor de klcuradvertenties niet voldoende gegadigden zijn, dan
wordt de krant in zwart gedrukt.

De krant dient uiterlijk 6 november op de post te zijn. Oc advertenties kunnen
tot ZATERDAG 31 OKTOBER bij ons bezorgd worden met vermelding
,,Sint Nicolaaskrant".

De advertentieprijs is 18 cent per mm per kolom; in kleur 23 cent per mm per
kolom; voorpagina dubbel tarief.
Mededelingen over de grote Sint Nicolaasaktie worden in deze krant bekend
gemaakt. Wij vragen dus beleefd uw aller medewerking.

Drukkerij Weevers.Nieuwstad 12, Vorden.

P.S. Het gewicht van de krant mag van de zijde der posterijen niet zwaarder
zijn dan 30 gram, zwaarder mogen wij de (krant niet maken, dus weest er als
de kippen bij. Wij krijgen dit jaar een aktie als nooit tevoren is gehouden.

Jong Gelre
rdag 17 oktober organiseert de afdeling Vor-

den een dropping. Voor deze dropping kan men
zich inschrijven bij hotel De Zon..
De mannelijke leden van Mfcg Gelre zullen maan-
dagavond 26 oktober de Iroenvergadering van de
GMvL afdeling Vorden bijwonen. Op deze avond
zal nl. de heer Lokhorst spreken.
Vrijdag 30 oktober is er een kulturele vergadering
waarbij majoor v. d. Veer zal spreken over hu-
mor in de strijdkrachten. Deze avond wordt ge-
houden in hotel De Zon.
Op 6 en 19 november alsmede 3 december zijn er
oefenavonden voor sport en spel in de zaal van
't Wapen van Vorden.
Zaterdag 14 .november is er sokkenbal bij de Pauw
in Warnsveld. Zaterdag 12 december wordt er een
groots opgezette motorcross gehouden. Dinsdag 15
december is er de Ring sport- en spelavond in de
Exelse Molen.
18 en 19 december vindt de propagandafeestavond
plaats van de afdeling Vorden van Jong Gelre,
GMvL en Plattelandsvrouwen. Opgevoerd zal wor-
den in het Nutsgebouw het komische toneelstuk
Engeltje.
Woensdag 23 december viert Jong Gelre Kerst-
feest in 't Wapen van Vorden. Zaterdag 2 januari
wordt Nieuwjaar ingeluid met een gezellig nieuw-
jaarsbal.
Het ligt in de bedoeling dat Jong Gelre in 1971
zal starten met verschillende kursussen. Zij die een
leuk idee hebben voor een bepaalde kursus kunnen
zich in verbinding stellen met de sekretaresse.

Met de marktkooplui op stap
Op maandag 5 oktober 7.30 uur vertrokken wij in
twee bussen va,n de GTW met 70 personen rich-
ting Noordwijk, waar eerst in Renswoude koffie
gedronken werd. Daarna 'bezochten wij de bloe-
menveiling waar veel belangstelling voor was,
waarna we nog enkele 'bloemkwekers en de bloem-
kassen bezochten. Hierna ging 'het richting Den
Haag-Scheveningen, waar nog iets werd bezichtigd
van de duinen. Verder ging de reis naar Schip-
hol waar een indruk werd gekregen van de grote
drukte op een vlieghaven. Amsterdam stond hier-
na op het programma waar werd gepauzeerd en
gewinkeld.
De terugreis ging via Renswoude waar koffie werd
gedronken. Om 20.00 uur kwamen we in Vorden
aan waar bij café De Zon een keurig diner werd
aangeboden.
Nadat de marktmeester de marktkooplui had be-
dankt voor het gebodene, keerden allen voldaan
naar huis.

Een reiziger.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

„De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub De Graafschap-
rijders hield zondagmiddag haar jaarlijkse herfst-
rit waaraan door ca 50 auto's, motoren en brom-
fietsen werd deelgenomen.
De heer A. Wolsheimer had voor een pittige rit
gezorgd, die de deelnemers nogal eens voor pro-
blemen stelde, getuige de vele strafpunten die er
uitgedeeld moesten worden. De lengte van de rit
bedroeg ca 60 kilometer en het parcours voerde
de deelnemers geheel door de omgeving van Vor-
den. Start en finish waren bij café Schoenaker,
waar voorzitter B. Pardijs na afloop de prijzen uit-
reikte.
Op zaterdagavond 21 november is de volgende rit
van De Graafschaprijders nl. de zgn. wildrit.

Het postgironummer van de aktie ,,Schip Ahoy"
is 50607 te Eindhoven.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Midden in het dorp staat het Nutsgebouw. Dage-
lijks komt men er langs, het nut voor iedereen en
algemeen.
Wat zijn de gedachten hiervan, en het Jeugdcen-
trum? In de belangen van het dorp mogen we de
aandacht vragen om meer samen te spannen, dan
kunnen we veel bereiken. Eendracht maakt macht.
Zou het niet beter zijn de kring groter te maken,
ook op het gemeenschappelijk gebied? De jeugd
staat te wachten, ook voor de gezamenlijke plan-
nen.
Zou Sinterklaas nog voor een verrassing zorgen?
Dank voor plaatsing.

H. A. G. Steenbreker,
Smidsstraat 10, Vorden

Het ,.Schip Ahou" is het ideaal van het Neder-
landsche Roodc Kruis.

S choolnieu ws
Donderdagavond hadden de ouders van de kinde-
ren uit de eerste klassen de gelegenheid om ken-
nis te nemen van de wijze van lesgeven in de speel-
leerklassen. Een groot aantal vaders en moeders
was om 8 uur aanwezig en de onderwijzeressen
mej. A. Kuhlemeier en mej. M. L. C. Visser ga-
ven elk in hun eigen lokaal op duidelijke wijze een
uiteenzetting hoe er gewerkt wordt in een speel-
leerklas.
De overgang van de kleuterschool naar de grote
school verloopt soepel en naast het meer gerichte
werk is er gelegenheid om te leren door te spelen
met een keur van daartoe geschikt materiaal. De
ouders konden een en ander zelf uitproberen.
De nieuwe leermethode die werd aangeschaft,
blijkt uitstekend te voldoen. De ouders waren en-
thousiast en enkelen meenden dat ze te vroeg ge-
boren waren.
Het hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink,
dankte allen voor hun komst en de getoonde be-
langstelling. De dames werd dank gebracht voor
alle moeite die ze zich getroost hebben om de
nieuwe aanpak tot een sukses te doen worden.



SUPERMARKT

*

*

*

DIVERSE SOORTEN VAN WELZENS

koekjes
VAN 99 VOOR

PRESENTEERT

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks

VLEESRIBJES

EEN HELE KILO

500 gram

voor

198
128
198

Ze vliegen de diepvries deur uit!
PROFITEER NU

Diepvries haantjes
PER 1000 GRAM SLECHTS

HACHEEVLEES TTO
300 gram 1 f O

RUNDERROLLADE *3AR
heerlijk gekruid 500 gram nu O*f"O

EEN HELE KILO *^QÖ
voor slechts V%^O

Ovaal blik

haring in

tomatensaus

van 109 voor

95

Grote fles

Royal Crown

COLA

nu per fles

49

Herschi

FRAMBOZEN

GAZEUSE

3 flessen

89

Remia Dex

MARGARINE

5 pakjes

halen

slechts

4 BETALEN

Frubo

GEBAKS-
BODEMS

6 stuks voor

79

PALINGWORST

SNIJWORST

TONGEWORST

GELDERSE KOOKWORST

aan stuk

150 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

200 gram 99

KAAS UIT HET VUISTJE

Jonge v.v. kaas
400 GRAM 198

Div. smaken

TEO PUD-

DINGSAUS

2 flesjes voor

119

2 zakjes

vruchtengries

met veel

vruchten

nu voor

85

Literflacon

STER AFWAS

98

elke 2e liter

49

Div. smaken

INSTANT

PUDDING

4 pakjes

99

Instant

POEDER-

KOFFIE

pot a 200 gram

voor

375 -

e*t
ZEEUWSE KLEI
AARDAPPELEN 2'/2 kg

HERSCHI LHTERFLES

BLANKE CHAMPIGNONS
200 gram

MALSE SLA
2 kroppen

PANKLARE ANDIJVIE

69
1O9
69

Cassis limonade
VAN 99 VOOR

79
• ^^^

COX ORANGE
fijne handappel

PRACHT BANANEN

500 gram

2 kg

Ikg

98

Sprinklettes

choc. hagel

450 gram 98

elke 2e zak

69

3 flesjes

HAARVER-
STEVIGER

alleen

deze week

59

250 gram

Bruintje beer

BISCUITS

normaal 75

nu voor

59

Ajax

schuurpoeder

m. bleekmid.

van 57 voor

45

24 flesjes

Classe Royal

BIER

alleen

deze week

525

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

KAVAN CEVITAM IRQ
van 195 voor 1 W%7

Diverse smaken GEURTS JAM ~7Q
van 89 voor • ^^

Heinz TOMATENKETCHUP 1AQ

GEZINSFLES

(rood)

Onze bekende
TANNER SHERRY per fles

Hooymeyer ADVOCAATSPRITS
per pak

NU PER FLES

GOUD SPECULAAS
500 gram

Grote baal KLEUTERTAAI
per pak

75

98
89



In november openen wij....?
Inplaats van kaarten

Met dank aan God en
grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje

Susan Gcrda
Wij noemen haar

SUSANNE
H. J. Remmers
A. J. H. Remmers-

Schepping
Vorden, 13 oktober 1970
B. van Hackfortweg 39

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus ter
gelegenheid van ons 40-
jarig huwelijk ontvangen
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

A. Lauckhart
R. Lauckhart-

Kornegoor
Vorden, oktober 1970
Het Hoge 49

Zij die 12 september voor
ons tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, zeg-
gen wij langs deze weg
onze oprechte dank.

G. Brandenbarg
A. Brandenbarg-

Regelink
Vorden, oktober 1970
Zelledijk l

Typeschool
Klein Lebbink

vanaf heden weer opgave
van nieuwe leerlingen

'voor de cursussen

TYPEN
en

STENO
aanmelden en-of inlich-

tingen:
Mevr. Duursma
Dorpsstraat 15

VORDEN
Telefoon 1988

Te koop: Yi ha stoppel-
knollen. A. J. Vruggink
Riethuisweg 4, Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

G. W. Eijerkamp
Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Te koop: Wasmachine,
langzaamwasser met ver-
warming en wringer,
's Avonds na 17.00 uur,
Nieuwstad 44

Te koop: 1,35 ha sttiker-
hietenkoppen bij H. J.
Maalderink, Vordense-
weg 11 , \Varnsveld.
Briefjes inleveren tot en
met 20 oktober

Te koop: Roggestro en
stoppelknollen. J. W.
Wagenvoort, Riethuis-
weg 2, Vorden

Te koop: Vierdels van
dikke pink bij H. Gal,
Enzerinkweg 4, tel. 1595

Te koop: 2 dragende BB
zeugen uitgeteld 21 okt.,
vader Odello KI met ge-
zondheidscertifikaat.
G. B. Lebbink, Eiken-
laan 27, Vorden, tel.
6739

Te koop: Biggen. Oort-
giesen, Ruurloseweg
113 Medler Vorden

Te koop: l of 2 vicrdcls
van een dikke vaars.
B. Zents, Kranenburg,
telefoon 6723

Te koop gevraagd:
Kweepercn, 05752-1234

l HENK VISSCHERS
en
| ƒ0 STEMERDINK

hebben de eer, namens wederzijdse ou-
ders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaatsvinden op donderdag 22 okto-
ber a.s. des namiddags H.00 uur ten
gemeentehuize te Winterswijk.
Kerkelijke inzegening om H.30 uur in
de Hervormde kapel, Spoorstraat, door
de weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen
uit Vorden.

Vorden, Galgengoorweg 6
Winterswijk, Meddo D 174 l
oktober 1970

Toekomstig adres: De Boonk 43, Vorden

Gelegenlheid tot feliciteren van 16.15 tot
17.15 uur in De Harmonie, Groenlose-
weg, Winterswijk.

^s ï̂eseseseseiee^eiesefèfêeeBseBB^efeB^^e^

Hedenavond woensdag 14 oktober, tussen 8.30 en
10.00 uur geluk te koop! Aangeboden door de ge-
handikapten van Nederland. Te koop in het ge-
meentehuis en bij de vier banken van de gemeente
Vorden.

Gazelle
bromfietsen

EEN NAAM OP
BROMFIETSGEBIED

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

Adidas-,,Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,9O
Adidas-,,Favorit" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,5O

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Artiesten van naam geven hedenavond belangeloos
hun persoonlijke steun. Geven wij onze financiële
steun voor het ,,Schip Ahoy".

INWONERS VAN VORDEN

JEZUS KOMT
Bent u klaar om Hem te ontmoetend

(Amos 4 : 12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uu' rechter ~ijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Wij hebben deze week een zeer

aantrekkelijke aanbieding

COUPONS

Talloze chronische zieken kijken vanavond met
spanning naar de financiële thermometer.

INENTING TEGEN GRIEP
kunt u bij uw eigen huisarts ont-
vangen op maandagavond 19 ok-
tober en 2 november a.s. tussen
half zeven en half acht.

Voor ziekenfondspatiënten met suikerziekte,
chronisch hoesten, zware hartafwijkng of
zwangerschap is de inenting gratis (s.v.p. wel
ziekenfondskwitantie meebrengen voor een
recept). Alle anderen wordt verzocht kontant
te betalen (ƒ 10,— vaccin inbegrepen, dat
door de huisarts wordt verstrekt).

Verzoeke zoveel mogelijk van deze avonden
gebruik te maken. Op andere momenten wor-
den inentingen tegen een ander tarief bere-
kend.

In samenwerking met de

PIEDRO KINDERSTEUN.
SCHOENFABRIEK
bieden wij u aan:

EEN GRATIS VOETONDERZOEK
VOOR UW KIND
(uiteraard zonder enige verplichting)

Stel u met ons in verbinding en
wij vertellen u meer.

Het Schoenenhuis
Fa Jansen
Dorpsstraat 34 - Vorden

Ik wil gewoon
een beetje rijker
worden.
Hoeveel rente
geef t de
Amro Bank?

Als u een Spaarrekening of boekje neemt bij de
Amro Bank spaart u veilig en voordelig. U kunt voor uw
spaargeld een rente krijgen van 4% tot liefst 8%.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Privérekening openen
(alle giroservice plus 2%% rente).

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?

Sparen?
De Amro Bank is ervoor.

Dorpsstraat 20 - Vorden
Daadwerkelijke naastenliefde maakt u nooit armer,
doch steeds innerlijk rijker.

V •
Sportief, doorgcstikt model met exelusjeve
ruitvoering. Tn 2 stof kwaliteiten,
beide in 5 moderne kleuren.

129,-en 159,-

Slank gesneden model, waarin óók de „middel-
baren" elegant en modieus voor de dag kunnen
komen. Pantalon met riem. Originele Scotch
Twist in exclusief rui t- of streepdessin.

159,-

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 19 tot en met 24 oktober.

Sigarcnmagazijn - IJssalon

BOERSMA
Dorpsstraat

ZOEKT UW
VOORDEEL

VERSE
HAANTJES
ƒ 2,80 per kilo, geen
diepvries

EIEREN 10 voor ƒ l,—

Poeliersbedr.

Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

RAADHUISSTR.. VORDEN

Beste TV kijkers,
Bent u tevreden met het gebodene in
de avonduren ?

Hebt u voldoende ontspanning ?
Zo ja, dan hoeft u niet verder te lezen

Maar, kunt u uw nieuwsgierigheid niet bedwingen, hetgeen wij in
dit geval hopen, dan stellen wij u voor het volgende aandachtig te
lezen.

Wellicht 'heeft u wel eens gehoord van het bestaan van een volley-
balvereniging in Vorden.

ONZE VOLLEYBALVERENIGING

DASH
die zorgt voor ontspanning in de avonduren biedt
deze mogelijkheid in grote mate.

Zoals gebruikelijk spelen wij ook in kompetitie-
verband; met goede resultaten.

Onze vereniging neemt met een 8-tal teams
deel aan de kompetitie, namelijk:

/ herenteam Ie klas; l herenteam 2e klas; 2 da-
mesteams 2e klas; l damesteam 3c klas; l meisjes-
team (13-16 jaar) en 2 jongensteams (13-16 jaar).

Kompetitie spelen is een voldoening gevende be-
zigheid. U ondervindt, dat na iedere training de
konditie en de vaardigheid toeneemt. Dit is een
prettig ervaren.

DASH
kan op het ogenblik weer leden gebruiken, die na enige training ge-
plaatst kunnen worden in één van onze teams. Overwin uw drem-
pelvrees, en informeer vrijblijvend bij één der volgende adressen,
wij verstrekken u gaarne nadere inlichtingen.

Mevr. T. v. Houte-Denkers, De Stroet 22, tel. 1903
H. J. Westerveld, Het Kerspel 4, telefoon 1895
H. B. G. v. d. Sligte, Ruurloseweg 93, tel 6727



RAIFFEISENBANK
VORDEN

Wegens snel toenemende werkzaamheden is
er op de 'boekhoudafdeling van ons kantoor
opnieuw plaats voor een

ASSISTENTE
Wij denken daarbij aan een
meisje van 16-19 jaar met Mulo-
opleiding en enige vaardig'hed in
typen.

Schriftelijke sollicitaties aan het adres der
bank, Ruurloscweg 21

Kijkt en luistert hedenavond naar de televisie en
radio en laat uw hart spreken.

Gelukkig hij die geven kan, maar gelukkiger hij die
geeft.

NU WEER VOLOP

suède
bootee's

hoog en halfhoog in allerlei ma-
ten voorradig.

Voor meisjes en jongens, dames
en heren.

Het Schoenenhuis
Fa Jansen
Dorpsstraat 34 - Vorden

Hervormde Kerk te Vorden

GEMEENTE-AVOND
donderdag 22 oktober 20.00 uur.

Spreker:
Ds. C. Petri, ziekenhuispredikant
te Zutphen.

Onderwerp:
„Ziek-zijn, thuis en uit"

Zaal:
,,'t Wapen van Vorden"

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

WERK AAN DE WERELD
Aktie voor ontwikkelingssatncn-
u'crking. 19-25 oktober.

NOVIB afd. Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG

18 OKTOBER

met medewerking van het
orkest

MI NIGHTSTARS
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Voor het schip van het Roode Kruis, open uw
kluis.

kunt u nog profiteren van onze
grandioze
verbouwings-
opruiming

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

>ARADE
'AARDE

U HEEFT MINDER
THEEDOEKEN

DAN U VERMOEDT!
Tja, 't lijkt een aardig stapeltje in
de kast. Maar bekijk ze eens op
de keeper. Versleten. Dun. Zorg snel
voor wat extra voorraad. Superkwa-
liteit. theedoeken, fors formaat, merk
van vertrouwen (Ideala) 4 "7 C

per 3 stuks NU*h ƒ O

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Machinefabriek

G. TEN HAVE
Industrie we g 8 -

Gevraagd:

65+
voor alle voorkomende werkzaam-
heden.

Aanmelden:

Dagelijks aan het bedrijf of na 17.30 uur
Wilhelminalaan 2, Vorden, telefoon 1813

Hervormde
Jeugdraad
Geachte lezer,

Vorden, 9 oktober 1970.

Het is weer zover. Het jeugdwerkseizoen is
alweer van start gegaan. U bent allemaal met
nieuwe moed aan het werk getogen, ieder
op zijn eigen terrein.

Om het kontakt tussen de verschillende groe-
pen te versterken, 'hebben we weer een

OPENINGSAVOND
georganiseerd en wel op vrijdag-
avond 16 oktober a.s. om 19.30
uur in het Gereformeerd jeugdge-
bouw achter de Gereformeerde
kerk.

Het programma is als volgt:

1. Opening door ds. Krajenhrink.
2. Optreden van het u welbekende combo

Hope and Joy '70.
3. Pauze, waarin de schorre kelen even be-

vochtigd kunnen worden.
4. Na 'de pauze komt de heer Boerkoel uit

Aalten aan bod met zijn boeiende
DIASERIE OVER ONZE EIGEN
ACHTERHOEK.

5. Sluiting.

U ziet het. Het kan een leuke en interessante
avond worden. Wij verwachten u dan ook
ALLEMAAL, ook de twee hoogste klassen
van de Zondagsscholen.

TOT ZIENS OP VRIJDAG-
AVOND A.S.

De organiserende
Hervormde Jeugdraad

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in
'Contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. haaskarbonade 315
500 gr. ribkarbonade 315
500 gr. schouderkarb. 315
500 gr. doorregen vlees

275 - 345
500 gr. vet spek 100

200 gr. boterhamworst 80

200 gr. gebraden gehakt 80

500 gr. zuurkool 50

250 gr. fijne rookworst 120

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Notaris Rombach zal dinsdag 20 oktober,
namiddags 13.00 uur t. verz. v. H. Eggink,
op Leunk, Hackfortselaan 2, Vorden, aldaar,
wegens bedrijfsbeëindiging

17 melkkoeien, dr. vaars, 10 pinken, 6 kalve-
ren, Vinking graanmaaier, Cormic harkkeer-
der, Lelie kunstmeststrooier, el. gierpomp
kompl., el. motor 2J/2 PK, el. kabel 30 m,
hakselmach., bietensnijder, 2 luchtbandwa-
gens ( l met vee-opz.), 2 stortkarren en l
driew. kar op luchtb., Deernink grasmaaim.
m. aflegapp., Utr. rijtuig, dresseerkar, 2 wen-
telploegen, tweescharige idem, kafmolen, on-
dergrondse, bietenzaaimach., schoffelmadh.,
2 zw. eggen, kruiwagen, handkar, melkkar,
bandenweidesleep, melkrik, melkwagen (16
k . ) , 3 melkemmers m. app., 3 idem m. zeef,
Barnardmotor, 2 ijz. stalgrepen, Epplemobiel-
combine type 1000 m. dubbele reiniger en
beukerinstal., kuipen, voerbakken, slangen,
tuigen, leidsels, halsters, touwen, kettingen,
koe- en kalverriemen, slijpstenen, ladders (25
l T, 8 sp.), gierkar op luchtb . , biggenkist,
hals- en achterhouten, enz., kabinet, kast,
stoelen enz.

Te zien: 20 oktober vóór de verkoop; kosten
kopers: vee 10%, rest 12J/V



Donderdag 15 oktober 1970

Tweede blad Contact
32c jaargang no. 28

Wegens enorm suk-
ses gaan wij door met
de unieke aanbieding

van
KUNSTSTOF

KEUKENS
168 cm lang kompleet

met roestvrijstalen
blad, nu voor

ƒ 298,—
inkl. BTW

betaling a kontant

Voor al uw
KEUKEN-
WENSEN

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

ƒ 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

ƒ 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m2

ƒ 5,— per m2

tot en met 120 m2

ƒ 4,80 per m2

meer dan 120 m2

ƒ 4,65 per m2

CEMENT
tot en met 20 zakken

ƒ 3,95 per zak
tot en met 60 zakken

ƒ 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTF-GELS
afm. 15 x 15 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

ƒ 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

ƒ 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk

SPAANDER-
PLAAT

afm. 122 x 244 cm
8 mm dik

ƒ 3,48 per m2

10 mm dik
ƒ 3,90 per m2

18 mm dik
ƒ 5,85 per m2

Prijzen exkl. BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

5% KORTING

ISOLATIE-
MATERIAAL

uit voorraad leverbaar
.nergens zo laag

in prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Zwartkijkers of
kleurkijkers

ZWART-WIT TELEVISIE
61 cm beeld, automatische kana-
lenkiezer, met inruil

vanaf 498,-

KLEURENTELEVISIE
briljant in kleur, eenvoudige be-
diening, meerdere merken.

Prijs met inruil

vanaf 1795,-

TELEVISIE- RADIOHANDEL

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Ook t»oor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

steeds: doeltreffend!

Zutphenseiveg - Vorden

Machinefabriek en Handelsonderneming

KEUNE
Nijverheidsweg 4 (Industrieterrein)
Vorden - Telefoon (05752) 1736

Door de gestadige groei van ons
bedrijf zoeken wij:

a. EEN TANKWAGEN-
CHAUFFEUR

b. EEN MACHINESTELLER
Wij bieden:

Gevarieerde werkzaamheden
— Een goede teamgeest in een prettige

arbeidssfeer
Een goed salars voor degenen, die hun
vak verstaan
Gunstige sociale voorzieningen

— Een 5-daagsc werkiveek
Eventuele reiskostenvergoeding

Sollicitaties worden mondeling of
schriftelijk ingewacht aan boven-
staand adres.

Geeft u de voorkeur om buiten werktijd te
solliciteren, dan zullen wij u gaarne ontvan-
gen, na een vooraf gemaakte telefonische
afspraak.

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

W1FO achterladers
hefbakken enz. enz.

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
He t adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop: Eetaardappelen
Joh. Wesselink Kranen-
burg

Te koop: 2 huisslach-
tingsvarkens bij H. Wae-
nink. Enzerinkweg 6

Te koop: 2 M RIJ dra-
Ie vaarzen; l stier-

kuif; 25 are knollen; aard-
appels en kriclkippen.
B. Wunderink, Ruurlo-
seweg 85, telefoon 6735

Profijt
AANBIEDING

Staand droogrek
met 20 meter ge-
plastificeerde
drooglijn.

Gemakkelijk op
te zetten en in te
klappen.

Pi* 27,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: l ha stoppel-
knollen. H. Heuvelink,
Oude Borculoseweg 16
Vierakker, tel. 05751-335

Te koop: Dragende maal
'bijna aan de telling.
H. }. Rietman, Geesink-
weg 15, Warnsveld.

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Donderdag
500 gram varkenslappcn 2,98
3 stuks Hamburgers 0,98
3 stuks Gelderse schijven 0,98

Vrijdag en zaterdag
500 gram riblappen 3,98
500 gram verse worst 2,60
500 gram runderlappcn 2,75

Voor de boterham
150 gram pekeli>lees 0,98
150 gram Hausmacher 0,90
150 gram boterhamworst 0,68
150 gram snijworst 0,90

Rund- en varkensslagerij

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

Alle toekomstige varende gehandikapten van de
ncun>e ..Henry Dunant" zeggen u hun welgemeen-
de dank.

Rechtstreeks uit Frankrijk kregen wij leuke

ballerina's
in rood, zwart, blauw en wit.

Deze kunnen wij u aanbieden
voor slechts

9,95 per paar

Het Schoenenhuis
Fa Jansen

Dorpsstraat 34 - Vorden

Voetbaluitslagen
Het tweede elftal van Vorden behaalde in Halle
een 2—3 zege op Halle 2. Bij de rust had de thuis-
club een l—O voorsprong. Na de thee was Vor-
den de betere ploeg. Bargeman liet al gauw de
gelijkmaker aantekenen. Een kombinatie tussen
Holsbeke en Zessink werd door Golstein afge-
rond l—2. Hengeveld maakte er l—3 van. Uit
een vrije schop werd het 2—3.

Het derde elftal van Vorden speelde zondagmor-
gen thuis met 3—3 gelijk tegen Reunie 4. Door
een doelpunt van v. d. Logt namen de geelzwar-
ten een l—O voorsprong. Nadat de 'bezoekers de
gelijkmaker hadden gescoord zorgde Bielanski voor
een 2—l ruststand. In de tweede helft boog Reu-
nie deze achterstand in een 2—3 voorsprong om.
Met een prachtig doelpunt bepaalde Nieuwenhuis
de eindstand op 3—3.

De wedstrijd Gorssel 2—Vorden 4 werd uitgesteld.

De vijfde uitgave van Vorden bracht er tegen H &
K 4 bitter weinig van terecht en verloor kansloos
met l—10, na bij de rust reeds met O—5 te heb-
ben achter gestaan.

Vorden 7 maakte er ook niets van en verloor met
l—9 van Voorst 6.

De zesde uitgave van Vorden maakte er tegen
Voorst 7 een schuttersfeest van. Vruggink (3 x),
Pardijs (3 x ) , Rothman (4 x ) , Teerink en Vel-
horst scoorden een dozijn treffers, waar de bezoe-
kers er slechts drie tegenover stelden.

Ratti heeft in haar eerste thuiswedstrijd van dit
seizoen tegen SVGG l geen overwinning kunnen
boeken; beide teams gingen uit elkaar zonder dat
er een doelpunt was gevallen.

Ratti gaf van begin af de toon aan, vele aanvallen
werden op rechts opgezet en geleid door Huitink.
Maar het schot ontbrak bij de groenwitten; enkele
schoten van Vreman, Huitink en Lichtenberg wer-
den door de SVGG-doelman keurig uit het doel
gewerkt, waarbij hij enkele malen veel geluk had.
De tegenpartij kwam slechts sporadisch aan bod;
de enkele aanvallen werden door de solide Ratti-
defensie gekeerd. Een schot van grote afstand
verdween huizenhoog ov^fcet doel van Huitink.
Na de thee hetzelfde spe^reeld. Na een kwartier
schoot Schoenaker keihard onder de lat maar de
SVGG-keeper werkte de bal op keurige wijze tot
corner. Het laatste kwartier nam de tegenpartij het
heft in handen en ontstonden enige kritieke situa-
ties voor het Ratti-doel. ^fcrechtsbuiten van SV
GG kwam op zeker moment vrij voor de Ratti-
keeper te staan; door snel uitlopen wist hij de bal
weg te werken en zodoende Ratti voor een neder-
laag te behoeden.

Ratti l afdeling zaterdag bleef in de running door
thuis een fraaie 3—O overwinning te behalen op
het Aaltense AZSV 6. Th. Westervoorde viel in
voor R. Kerkhoven terwijl in de loop van de wed-
strijd W. Wesselink wegens een blessure moest
worden vervangen door Th. Mellendijk.
Ratti had in de eerste speelhelft een klein over-
wicht, maar er werd wat lusteloos gespeeld. De
wedstrijd beperkte zich hoofdzakelijk op het mid-
denveld. Uit een kombinatie met Reindsen en Dijk-
man knalde Westervoorde eenmaal tegen de lat.
In de tweede helft wist Ratti reeds na 2 minuten
de leiding te nemen. Een dieptepass van Geurts
werd door Westervoorde onderschept en beheerst
langs de uitgelopen AZSV-doelman geplaatst l —
0. Geruime tijd bleef het zo en de spanning steeg
omdat de gasten ook enkele malen gevaarlijk op
kwamen zetten. De verdediging met als uitblinker
J. van Bommel, gaf echter geen krimp. Een kwar-
tier voor tijd werd het 2—0. Dijkman kreeg een
voorzet van Westervoorde, omspeelde een der
backs en schoot laag in. J. Arendsen stelde de ze-
ge veilig voor de thuisclub door een hard en ef-
fektvol schot af te vuren welke via de linker- en
rechterpaal en een der verdedigers in het Aaltense
doel 3—0.

Voetbalprogramma
Het voetbalprogramma voor Vorden ziet er als
voltg uit: Vorden l—Bredevoort 1; Vorden 2—
Pax 3; Vorden 4—Socii 2; Baakse Boys 3—Vor-
den 5; De Hoven 6—Vorden 6; Juventus 4—Vor-
den 7.

DCV-nieuws
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV
heeft vrijdagavond de kompetitiewedstrijd tegen
ADC l uit Aalten met het kleinst mogelijke ver-
sc'hil 9—11 verloren. Voor de Vordenaren, die dit
jaar voor het eerst in hoofdklasse spelen, geen
gek resultaat.
Het was jammer dat de thuisclub aan de laatste
vijf borden enkele steekjes liet vallen anders was

Geef Nederlandse zieken, invaliden en gehandi-
kaptcn met uw geld de kans een week te varen
met een ,,dr oom schip".

een zege beslist niet uitgesloten geweest. Aan de-
ze borden behaalde DCV slechts 2 punten. Hier
tegenover staat dat de sterkste spelers van DCV
sterk voor de dag kwamen, want de eerste vijf
borden leverden 7 punten op. Uiteindelijk moest in
deze ontmoeting de partijen tussen G. Dimmen-

daal en H. Hoopman (bij een stand van 9—9) de
doorslag geven. De Vordenaar die al een iets
mindere stand had, raakte in de eindfase in der-
mate tijdnood dat een nederlaag niet uit kon blij-
ven.

De individuele uitslagen waren: B. Nijenhuis—H.
Wentink 2—0; S. Wiersma—M. te Mebel 0—2;
J. Oukes--H. Onnink 1 — 1; B. Smeenk—J. Wee-
vers 2—0; B. Breuker—JB. Okken 2—0; A. Was-
sink—J. Lankhof l—1; H. Klein Kranenbarg—B.
ter Heurne O—2; G. ter Beest—G. Tolkamp l — 1;
H. Wansink—W. Vrieze O—2; G. Dimmendaal
—H. Hoopman O—2.

Het tweede tiental van de Vordense damclub zal
dit seizoen proberen het verloren gegane eerste
klasserschap te heroveren. De Vordenaren die a.s.
vrijdagavond thuis tegen WDV 2 de eerste kom-
petitiewedstrijd spelen, zij-n 'bij de volgende teams
ingedeeld: DCH (Hengelo); BDV l (Brummen) ;
DIO l en 2 (Eibergen); DCR (Ruurlo); Ons Ge-
noegen l (Almen) ; DVT l (Terborg); ZDV 2
(Zutphen) .

Het kompetitieprogramma ziet er verder als volgt
uit: donderdag 29 oktober ZDV 2—DCV 2; vrij-
dag 6 november DCV 2—DVT; maandag 9 no-
vember Ons Genoegen l—DCV 2; donderdag 26
november DIO l—DCV 2; vrijdag 18 december
DCV 2—DCR; vrijdag 8 januari DCV 2—DIO 2;
donderdag 14 januari BDV l—DCV 2; vrijdag
22 januari DCV 2--DCH.

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge kompetitie werden vrijdag-
avond de volgende wedstrijden gespeeld:
H. Offereins—J. Leunk 0—2; W. Sloetjes—H. W.
Esselink 2—0; G. Geerken jr—J. Hoenink l — 1;
F. Lamers—P. Roozendaal 2—0; J. van Dijk—
Hulshof 2—0; W. Heuvink—Lamers sr 1—1; Of-
fereins—Lamers sr 2—0.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

15 okt. Hervormde Vrouwengroep dorp
15 okt. Vrouwenver. Wildenborch
15 okt. Ringinajaarsvergader. Jong Gelre
15 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
16 okt. Openingsavond Herv. Jeugdraad

in het Gereformeerd jeugdgebouw
17 okt. Dropping Jong Gelre
18 okt. Zangdienst
20 okt. Ledenvergadering EHBO in café

Eskes
22 okt. PvdA wens-in klaag-in café

Eskes
26 okt. Bloedafname Roode Kruis in de

Landbouwschool Hengeloseweg
26 okt. Ledenvergadering GMvL
28 okt. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
29 okt. Ledenvergadering School met de

Bijbel, Het Hoge
29 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
30 okt. Lezing Jong Gelre

5 nov. Ouderavond Prinses Julianaschool
Wildenborch

6 nov. Sport en spelavond Jong Gelre
7 nov. Prinsenbal van De Deurdreajers

in zaal Sc'hoenaker
11 nov. Ned. Bond van Plattelandsvr.
12 nov. Feestelijke ouderavond School m.

de Bijbel, Het Hoge
14 nov. Jubileumuitvoering Sursum Corda
14 nov. Sokkenbal Jong Gelre bij de Pauw

te Warnsveld
14-15 'nov. Vogeltentoonstelling ,,De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
19 nov. Sport en spelavond Jong Gelre
21 nov. Nutstoneelavond Hoveniers
27-28 'nov. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

3 dec. Sport en spelavond Jong Gelre
12 dec. Bromfietsbehendigheid Jong Gelre
15 dec. Ring sport- en spelavond Jong

Gelre
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre

2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
13 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

zaal Schoenaker
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verloofden in de grote tent
21 febr. Kndercarnaval in de grote tent
21 febr. TV-artiesten in de grote tent
22 febr. Carnaval in de grote tent
23 febr. Carnaval in de grote tent

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



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

BERNINA HUSQVARNA

De rijdende speciaalzaak

40 zig-zags
in 10 merken
van 198,-
tot 995,-

ELNA

In VORDEN
vrijdag
16 oktober
19-21 uur
markt

HUISKESGROOTSTE SPECIAALZAAK
IN OOST-NEDERLAND

HENGELO - ENSCHEDE - DELDEN Naaimachines al sinds 1898

Liever thuisdemonstratie? Even een berichtje aan Huiskes naaimachines Hengelo is voldoende

Demonstratie Lochem zaterdag 17 okt. 9.30-12.30 uur Grote Markt; Borculo vrijdag 23 okt. 7-9 uur café Har-
geerds; Eibergen vrijdag 30 okt. 15-21 uur Zwikkelaarsplein

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

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

l pot Spar jam 108

1 p. THEEZAKJES van 89 voor 75

2 r. BESCHUIT 69

7 bl. DOPERWTEN FIJN van 113 voor 99

W SINAASAPPELS . 149

3 st. Bounty van 105 voor 89

250 gr. IJSCUPS 95

Litcrsftcs SHERRY van 489 voor 415

150 gr. BOERENMETWORST 99

l bl. APPELMOES . . van 69 voor 59

Haantjes per kilogram 250

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Te koop: l dressoir,
hoogglans; l elektrisch
fornuis; l geiser; walno-
ten. Hendriksen, E 64,
Noordink Hengelo Gld.

Voor
elk doel

verf en behang van

OERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Te koop: Biggen.
J. W. Wesselink 't Els-

of

Verhuur
gelegcnheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

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

U zorgt er toch ook voor dat
de nieuwe 'Henry Dunant' gaat varen?

VRIJETIJDSKLEDING
Helanca trainingspakken met biezen o l'
in twee kleuren.

Sportieve truien, vesten, pullovers en
sweaters.

Levi, eorduroy pantalons en jacks,
Janus noorse wollen kousen en sokken.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

AKTIE PAKSU
We kunnen u helaas - nog - geen financieel eind-
verslag geven. Er wordt hard aan gewerkt; alle
lopende zaken af te handelen. Zodra alles rond is,
krijgt u via Contact hiervan bericht. Hartelijk dank
voor uw geduld.

Werkgroep PAKSU

DANK U - PAKSU - DANK U
Een goede aktie dankt zichzelf. Daarom is de
dank: het onderwijs, dat vele kinderen van arme
Pakistaanse dorpsmensen zullen kunnen ontvan-
gen dankzij geld uit Vorden. Zeker zal vanuit Pa-
kistan bericht van erkentelijkheid komen, maar nu
reeds wil ik namens hen spreken.
Dames en heren van de aktiegroep en jongens en
meisjes, die hebt meegewerkt aan de uitvoering
van de aktie: mihrbani aur salaam. Dit Pakis-
taanse woord is niet anders dan met een omschrij-
ving te vertalen: bravo, dank u, uw liefdegaven in
dank aanvaard, sympathiek, fantastisch en het ga
u goed; ofwel Pax U, vrede zij u.

Bij begroeten en danken is een oosterling uitbundig
en grenzeloos. Het is te hopen dat ook de bezorgd-
heid en de daadwerkelijke hulp van Vorden met
deze aktie niet afgegrendeld is. De mensenzoon
in de derde wereld mag ons niet loslaten.
Behalve een helpende hand voor verscheidene kin-
deren, die anders nauwelijks kans tot zelfontwik-
keling krijgen, is de aktie ook van grote betekenis
voor de gemeente. Christenen, ongeacht hun ker-
kelijke kleur (of kleurloosheid) ondernamen sa-
men iets om de Mensenzoon een beker water aan
te reiken; in die mensenzoon kunnen christenen
elkaar terugvinden. ,,Want alles wat gij aan dezer
kleinen gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan"
zegt de Mens en onze Heer.
Mede namens velen die me dierbaar zijn in Pa-
kistan, hartelijk dank. Dank u, PAKSU. Mihrbani
aur salaam. Pax u.

Antoon Mullink, Minderbroeder

Nagekomen familiebericht

Ingezonden brief

L.S.,
Alalapadoe, 30-9-70.

Na onze rondreis zijn we weer gearriveerd in ons
dorpje. En daarom nu weer een verhaal over onze
Trio-indianen. Er is hier genoeg te beleven vooral
als je eens een keer het hele dorp doorwandelt.
Vooral de huisdieren van de indianen zijn leuk.

Allereerst de honden, ze hebben er ontzettend
veel. Een gezin met drie kinderen en acht honden
is geen uitzondering. De jachthonden liggen altijd
vast en dat is maar goed ook want ze zijn erg fel.
De andere honden lopen los, we hebben de india-
nen wel gevraagd waarom houden jullie niet al-
leen jachthonden, c^Bndere honden zijn toch niets
waard; maar prompt zeggen ze dan uit elke hond
hoe slecht dan ook kan nog wel eens een jachthond
geboren worden. Verder hebben de indianen veel
vogels. Ze halen ze heel jong uit het nest en voe-
ren ze dan zelf. Di^jebeurt zo: de vrouw die ze
verzorgt neemt een^^k cassave, knauwt het en als
het fijn genoeg is, brengt ze de vogel bij de mond
en deze eet het voedsel uit haar mond. Een bij-
zonder smakelijk gezicht. Stelt u zich maar voor de
huismoeder die wat mais zit te kauwen en dan de
kuikens pakt en die uit haar mond laat eten. Goe-
de bekomst. Ook hebben de indianen enkele schild-
padden; die houden ze bij de hut door ze met hun
poot aan een stuk touw aan de hut te binden maar
als er niet genoeg vlees is, dan gaat de schildpad
in de soep met schild en al. Jammer voor Stoffel.

In Nederland wordt de leeftijd waarop een meisje
en een jongen gaan trouwen steeds lager, maar de
indianen trouwen nog vroeger. De jongens zijn 17-
18 jaar en de meisjes 15-16 jaar. Meestal is tevo-
ren beslist met wie je gaat trouwen. Je ideale hu-
welijkspartner is 'het kind van de broer van je
moeder of het kind van de zuster van je vader. Dus
één van je nichtjes of neefjes, maar niet allemaal.
Het huwelijk wordt in de kerk bevestigd. De man
moet dan de ouderling beloven dat hij zijn vrouw
trouw moet blijven zijn leven lang en de vrouw
moet beloven dat ze voor het eten zal zorgen en
als de man terug komt van de jacht dat hij kan
gaan uitrusten en dat zij het vlees zal klaar maken.

Nog een eigenaardigheid is er bij het gezinsleven.
De dochters blijven bij het ouderlijk huis en de
aangetrouwde mannen moeten voor hun schoonou-
ders zorgen. Daarbij sprak de schoonzoon nooit
met de schoonmoeder, het gesprek verloopt via de
dochter, schoonmoeder en sdhoonzoon leven niet
altijd in goede verhouding met elkaar maar dat
komt zelfs i,n Nederland voor.

\Vij hebben via mijn vader en moeder gehoord
van en in Contact gelezen over de aktie PAKSU.
Namens de indianen willen wij iedereen bedanken
voor zijn of haar medewerking. Wij hopen u ter
zijner tijd te kunnen schrijven waar het geld aan
besteed is. Uw meeleven met ons is voor ons een
stimulans om enthousiast te blijven werken. Nu
zijn er nog geen daverende resultaten maar bij
dit werk is geduld de schoonste zaak.
Nogmaals harteli jk dank voor uw steun en we ho-
pen dat het niet bij één keer bli jf t . Hartelijke groe-
ten van

Ria, Jan en Arjanne Lenselink.

In memoriam Baron van Westerholt
van Hackfort
Dinsdagmiddag is mr A. Baron van Westerholt
van Hackfort op een ouderwetse manier (d.w.z.
op een platte boerenwagen) ten grave gedragen.
Op de Algemene Begraafplaats ging ds. Jansen
voor in gebed. De jongste freule Van Westerholt
van Hackfort sprak enige woorden van dank aan
het graf.
Mr A. Baron van Westerholt van Hackfort was
gedurende 23 jaar raadslid van de gemeente Vor-
den, waarvan in de periode september 1953 tot
september 1958 als wethouder. Verder was hij o.m.
heemraad van het Waterschap van de Baakse
Beek.

Na een lang, maar blijmoedig gedragen ziek-
te nam de Here tot Zich mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

CORNELIA BERENPAS.
VAN VOORTHUISEN

op de leeftijd van ruim 63 jaar.

Vorden: J. A. Berenpas

Doetinchem: F. J. N. van Holst-Berenpas
Bert en Marinka

Doetinchem: E. J. Siebelink-Berenpas
D. Siebelink
Nelke, Karin, Inge en
Monique

Vorden: J. A. Berenpas jr en verl.

Vorden, 13 oktober 1970
Zutphenseweg 45

Liever geen bloemen.

De rouwdienst zal worden gehouden op za-
terdag 17 oktober a.s. om 13.00 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden.

De teraardebestelling zal plaatshebben om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren
in het gebouw achter de Gereformeerde kerk.

Jubilea bij CLV Ons Belang
Op 24 september en 6 oktober jl. was het 25 jaar
geleden dat de heren A. Bargeman en H. Barge-
man in dienst traden bij de CLV Ons Belang te
Linde, nu VLC De Graafschap.

Om deze heuglijke feiten te 'herdenken zijn er bij-
eenkomsten gehouden. Voorzitter Norde heette
allen hartelijk welkom en feliciteerde op beide
avonden de jubilarissen met hun 25-jarig dienst-
verband. Spreker memoreerde de achter hen lig-
gende jaren en schetste beide jubilarissen als steeds
plichtsgetrouwe werknemers, die hun werk altijd
met veel ambitie verrichtten. De heer Norde was
er dan ook van overtuigd, al is het niet meer in
Ons Belang-verband, maar nu in Graafschap-ver-
band, dat er altijd met zeer veel akkuratesse zal
worden blijven gewerkt en dat een goede team-
geest steeds moet blijven gehandhaafd en ieder
verantwoordelijk is voor zijn eigen plaats. Als blijk
van waardering werd aan 'beide jubilarissen een
enveloppe met inhoud ter hand gesteld, vergezeld
met een bloemstuk voor de beide echtgenotes.

Namens de direktie van de VLC De Graafschap
sprak de heer Bannink woorden van dank tot bei-
de jubilarissen voor hun steeds betoonde plichts-
betrachting en o;nderlinge samenwerking. Spreker
vond dat deze bijeenkomsten een prettige sfeer ge-
ven, vooral nu de direktie verder van haar mede-
werkers af is komen te staan door de samenvoe-
ging van vier landbouwverenigingen. Dat wij trots
mogen zijn op onze Cebeco-organisatie en ook wel
naar buiten uit mogen dragen, toonde spreker door
de beide jubilarissen te dekoreren met de gouden
speld, het Cebeco-em'bleem. De heer Bannink
sprak de wens uit dat beide jubilarissen deze on-
derscheiding met ere mogen dragen.

Namens de personeelsvereniging Linde sprak de
heer Nekkers een woord van dank voor de altijd
prettige samenwerking in de afgelopen jaren en
hoopte dat dit bestendig zou mogen blijven voor
de komende jaren, al is het dan ook in groter ver-
band. Namens de personeelsvereniging werd aan
beide jubilarissen een elektrische boormachine aan-
geboden, terwijl hun dames bloemen ontvingen.
Na een gezellig samenzijn sloot de voorzitter deze
bijeenkomsten.

Nieuws van
de kerken
Gemeente-avond Herv. kerk
Elk jaar organiseert de Hervormde raad voor 'kerk
en gezin een zogenaamde gezinsweek in de tweede
helf t van de maand oktober. Er wordt dan een
boekje uitgegeven dat een gezinsprobleem aan de
orde stelt. Dit jaar is het onderwerp: „Ziek-zijn,
thuis en uit".
De kerkeraad van de Hervormde kerk te Vorden
heeft in het kader van deze gezinsweek (18-25
oktober) een gemeente-avond belegd. Als spreker
hoopt naar Vorden te komen de nieuwe ziekenhuis-
predikant van de ziekenhuizen te Zutphen ds. C.
Petri en wel op donderdagavond 22 oktober om
20.00 uur in de zaal van 't Wapen van Vorden.
Omdat ieder mens wel eens met dit onderwerp
te maken krijgt (ziek-zijn, thuis en-of in het zie-
kenhuis en ook met ziekenbezoek) worden naast
de Hervormde ingezetenen ook anderen hartel i jk
uitgenodigd voor deze avond. Het is tevens een
goede gelegenheid de nieuwe ziekenhuispredikant
eens te horen en te ontmoeten. Iedereen is op ge-
noemde avond van harte welkom.
(Zie advertentie in dit blad.)

ZONDAG 18 OKTOBER

VORDEN 1 -

BREDEVOORT1

Aanvang 14.30 uur


