Frankering bij abonnement, postk Vorden

CONTACT
HET N I E U W S -

EN

Donderdag 22 oktober 1964
26e jaargang no, 30
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

A D V E R T E N T I E B L AD

VO O R

VORDEN

Abonnementsprijs f 2.— per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
LEERZAME AVOND GELD. MIJ. VAN
LANDBOUW
Het was een goede greep van het bestuur van de Geld.
Mij. van Landbouw te Vorden om de gemeentearchitekt de heer J. v. d. Broek vrijdagavond uit te nodigen
de planologie van de gemeente Vorden te bespreken.
Niet alleen dat er een behoorlijke belangstelling voor
deze causerie bestond maar bovendien wist de heer v. d.
Broek de aanwezigen op duidelijke wijze uiteen te zetten wat planologie zoal behelst. Deze avond werd geopend door de voorzitter van de afd., de heer A. G.
Mennink.
De heer v. d. Broek die hierna het woord werd verleend noemde het ..uitbreidingsplan" als zodanig een
moeilijke zaak. Dit komt omdat hierbij zeer veel instanties zijn betrokken. Planologie wil zeggen alles wat
samenhangt met de bestemming van grond. Hieraan
gekoppeld zit de woningwet. We onderscheiden nationale plannen, streekplannen en uitbreidingsplannen.
Dit laatste is dus zuiver een gemeentelijke aangelegenheid.
Het uitbreidingsplan is weer verdeeld in een plan in
hoofdzaken en een plan in onderdelen. Het eerste plan
omvat de bestemming van de grond van de gehele gemeente, terwijl het uitbreidingsplan in onderdelen bepaalde kernen (bv. het dorp) van de gemeente betreft.
Moet hierin een bepaald deel gewijzigd worden dan
noemt rnen dat een „partiële wijziging".
Vroeger bestonden er geen uitbreidingsplannen; dit is
na de oorlog gekomen. Wil de gemeente een uitbreidingsplan goedgekeurd zien (dus wanneer het door de
gemeenteraad reeds is vastgesteld) dan moet eerst overleg gepleegd worden met de provinciale planologische
commissie. Deze commissie heeft zeer veel in de melk
te brokkelen. Planologen zijn deskundigen die de
(schaarse) grond hun juiste bestemming moeten geven.
Normaal tracht de gemeente bij minnelijke schikking
grond voor het uitbreidingsplan te kopen. Veelal lukt
dit niet, hetgeen logisch is omdat het tegenwoordig
zeer moeilijk is de waarde van onroerend goed te bepalen, zodat de gemeente dan genoodzaakt is de grond
te onteigenen.
Aan de hand van kaarten behandelde de heer v. d.
Broek achtereenvolgens het uitbreidingsplan in hoofdzaak en het plan in onderdelen. Toen de „Molenwijk"
bijna was volgebouwd diende het uitbreidingsplan in
onderdelen te worden herzien met als resultaat dat nu
gebouwd kan worden in het zgn. plan „Boonk" en plan
„Zuid". Er is wel eens sprake geweest dat de Rijksweg
om Vorden heen zou worden gelegd. Deze plannen
liggen waarschijnlijk nog steeds in „'s Rijks-ijskast"
want zij staan nog steeds niet op het uitbreidingsplan.
Tenslotte deelde de heer v. d. Broek over het bouwen
o.m. nog mede dat wanneer een bedrijf 15 hectare groot
is er een tweede woning bijgebouwd mag worden, mits
dicht hij het hoofdgebouw. Voor villabouw moet er minstens 2 ha grond aanwezig zijn. Na deze interessante
lezing van de heer v. d. Broek bestond er voor de aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen.

KERKDIENSTEN zondag 25 oktober
Herv, Kerk
8.30 uur Ds. P. J. v. d. Vange.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge
Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen.
9.30

Geref. Kerk
en 3 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
R.K. Kerk dorp
8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tuisen
half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
WEEKMARKT.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 94 biggen
aangevoerd. De prijzen varieerden van f 55— - f 63.—
Er was vlotte handel.
BURGELIJKE STAND van 15 t.m. 20 oktober
Geboren t Geen.
Ondertrouwd: K. M. Bakker en J. Hofman; H, J.
Sueters en H. G. A. Sessink.
Gehuwd: Geen.
Overleleden: D. Eggink, m. 84 jr, echtg. v. T. J. KI.
Ikkink; J. Harmsen, m. 53 jaar. echtg. v. G. Stemerdink,
TOUWTREKKERS BESPRAKEN
WINTERPROGRAMMA

In zaal Eykelkamp hield de touwtrekkersvereniging
't Medler een algemene ledenvergadering waarop diverse belangrijke punten aan de orde kwamen.
De voorzitter, dhr. G. J. Hendriksen, gaf in zijn openingswoord een korte teru^^k over het afgelopen
seizoen, dat voor de verë^phg zeer succesvol was
geweest.
Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van
het huishoudelijk reglement en de staluti-n. Hd i-oncept
werd door de voorzitter artikelsgewijze behandeld. Na
diverse op- en aanmerkingen en aanvullingen werd het
bestuur gemachtigd om ccj^n ander verder uit te
werken. Besloten werd dat^Jer lid t.z.t. een gedrukt
exemplaar van statuten en nuish. reglement zal ontVERGADERING BOLH/BOG
vangen.
De BOLH en BOG afd. Vorden hielden in Hotel Bloe- Hierna volgde bespreking van 't winterprogramma,
mendaal een druk bezochte gecombineerde vergadering ledere 14 dagen te beginnen op dinsdag 3 november
In zijn openingswoord heette de heer Joh. Pardijs in het zal er een trainingsavond plaatsvinden, die gehouden
bijzonder welkom de heer v. d. Kolk uit Laren, de wordt in zaal Eykelkamp. Na afloop hiervan volgt dan
een contactavond, waarop de leden diverse spelen
spreker van deze avond.
kunnen beoefenen, zoals schieten, sjoelen, balgooien,
Vervolgens deelde hij mede dat op 2 november een gekaarten etc. Hiervoor worden punten gegeven. Aan het
combineerde avond zal worden belegd in zaal Eskes.
eind van het winterseizoen zullen aan degenen die het
Op 27 en 28 november zal in samenwerking met de
hoogst aantal punten hebben verworven, prijzen worG.M.v.L. en de Bond van Plattelandsvrouwen de jaarden uitgereikt.
lijkse propagandafeestavond worden gehouden. De
2e avond zal geheel staan in het licht der jongeren- De voorzitter deelde nog mede dat de jaarlijkse feestavond van de Achterhoekse Touwtrekkers Bond ditorganisatie.
maal zal worden gehouden op zaterdag 31 oktober a.s.
Voor 7 dec. staat de gecombineerde Sint Nicolaasavond in zaal In de Groene Jager te Barchem. De toneelverop het programma.
eniging T.A.O. uit de Wildenborch zal hier o.m. een
Voor de cursus „Op verkenning" welke te Vorden op opvoering geven van het blijspel De Tante van Charley,
6 cursusavonden zal worden gegeven hebben zich reeds terwijl voorts de prijzen (wisselbeker) van het afgelo18 deelnemers opgegeven. Ook voor de cursus vee- pen touwtrekseizoen zullen worden uitgereikt. Hij
verloskunde en klauwverzorging in combinatie met de spoorde allen aan deze avond te bezoeken.
JBTB en JCBTB, hebben zich reeds verschillende deelnemers gemeld.
NUTSTENNISBAAN
Het aktiefste lid der BOG over het boekjaar 1963/64
was de heer J. Vruggink. Deze ontving als blijk van Van de tennisbaan, die 't Nut enige tijd geleden wilde
waardering een boekenbon.
maken, is niets gekomen omdat er geen grond was te
Hierna besprak de heer v. d. Kolk op boeiende wijze vinden, die dicht genoeg bij 't centrum van 't dorp lag.
het boek „Dorre grond". Bij deze bespreking bleek wel Daar is nu verandering in gekomen. Op een zeer mooie
dat het geld en de eigengerechtigheid niet steeds de plek, even buiten het dorp, kan 't Nut voor dit doel
boventoon voert. Zowel in als buiten het gezinsleven een terrein beschikbaar krijgen. Het is nu echter de
moet steeds oprechtheid zijn.
vraag, is er genoeg belangstelling voor, dat men zulke
Aan het slot van de avond bracht de voorzitter de heer grote uitgaven doet? Het moet toch haast wel, ook
v. d. Kolk dank voor zijn boeiende boekbespreking.
voor de toekomst! Vorden valt zeer in de smaak bij de
vakantiegangers. Er worden steeds meer bungalows gebouwd, er komen bungalowparken en er vestigen zich
hier steeds meer mensen. Er komen steeds nieuwe inwoners bij.
Ook onder de Vordenaren zijn er steeds meer liefhebbers voor deze mooie sport, die door jonge en middelbare leeftijd beoefend kan worden. Voor een vooruitgaande plaats als Vorden is 't toch te gek, dat er geen
tennisbaan is, waarvan iedereen, die er 't lidmaatschap
voor over heeft, gebruik kan maken!
Welf schoenen zijn gemakHet bestuur verzoekt nu iedereen, die iets voor een
tennisbaan voelt zich zo spoedig mogelijk op te geven
schoenen die uw voeten op
bij de heer Eijerkamp, sigarenmagazijn Zutphenseweg,
de juiste wijze ondersteunen.
zodat er nagegaan kan worden, hoe groot de belangstelling en de medewerking is. Als deze voldoende is,
dan wordt dit punt op de agenda van de algemene verWelf schoenen zijn bovengadering gezet, die op 4 november gehouden wordt.
dien uiterst modern uitgeU verplicht u tot niets, 't is alleen maar om te weten
voerd en in verschillende
of er belangstelling is. Als men dit najaar aan de baan
begint, kunt u in 't aanstaande voorjaar spelen!
leesttypen verkrijgbaar.

Welf schoenen

Uw Welf schoenen zijn verkrijgbaar bij

Wullink) Schoeniiandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

2e LEIDSTER BENOEMD
Tot 2e leidster aan de Prot. Chr. Kleuterschool is benoemd mevr. W. J. Boddendijk-Vriend uit Warnsveld.
Wanneer alles volgens plan verloopt kan het tweede
lokaal aan „De Sprinkplank" na de kerstvacantie gereed zijn en kan op 7 januari 1965 met een tweede klas
worden begonnen. Voor de bevolking van dit lokaal
staan reeds een voldoend aantal kleuters op de wachtlijst.

GECOMBINEERDE GESPREKSAVOND
In zaal Schoenaker werd vrijdagavond, uitgaande van
de plaatselijke JBTB en MBA een gecombineerde parochiële jongeren Gespreksavond gehouden, met het
doel om te discussiëren over vragen en problemen, die
er bij de hedendaagse jongeren leven.
Gezegd mag worden, dat er op vlotte en open wijze
met elkaar van gedachten gewisseld werd. Jammer dat
er niet meer ouderen aanwezig waren, die hier hun
visie konden geven ten opzichte van de gedachten der
jeugd en de nuttige gedachtenwisseling zouden kunnen volgen.
Pastoor Bodewes ofm opende deze gespreksavond met
c%en inleiding over „Geweten, verantwoordelijkheid en
eerlijkheid". Hierin bracht hij in 't kort naar voren
wat de gespreksstof voor deze avond zou kunnen vormen.
De mens is gebonden aan 'n objectieve normgeving en
aan de natuurwet. Deze laatste is weer gebonden aan
de cultuur. Wij zijn afhankelijk van de cultuur. Het
geweten in de mens moet worden gevormd en geleid
en uit zichzelf en in zichzelf worden ontwikkeld; het
geweten is niet alleen iets persoonlijks, maar ook 'n
sociaal iets, omdat het leeft in de gemeenschap. Veel
ouderen leven altijd nog op het zgn. „spiegelgeweten",
d.w.z. zij moeten altijd geruggesteund worden en durven zelf niet te handelen. Er zijn slechts weinig mensen
die uit een persoonlijk bewijstzijn gevormd zijncneerlijk
handelen. De moderne doorbraak is dat we zelf persoonlijkheden worden en uit innerlijke overtuiging en
tot innerlijker vorm ook werkelijk onze handelwijze
weten te bepalen. Wij zijn in de wereld om een hoger
doel na te streven; hierdoor krijgt ons geweten een
persoonlijk accent.
Na de pauze werden verschillende groepen gevormd,
van waaruit actuele vragen en problemen ter discussie
werden gesteld. Nadat de algemene opinie uit de zaal
was gepeild, gaf pastoor Bodewes zijn oordeel hierover.
Het was een zeer nuttige avond.

Voor de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen sprak de heer Douwstra uit Arnhem
over bovengenoemd onderwerp.
Deze begon met te zeggen dat het probleem van de
maaltijden zich driemaal daags op ons aandringt. Afwisseling in voeding is niet alleen een noodzaak, doch
ook heel gemakkelijk mogelijk, dank zij de moderne
voedingsmiddelen. Er worden produkten in de handel
gebracht, die na ernstige studie en talrijke onderzoekingen zo zijn gemaakt, dat ze tegemoetkomen aan de
eisen van deze jachtige tijd, b.v. Klaar Havermout die
niet meer gekookt behoeft te^^rden. Ook de tover
rijst is in nog geen half uur klflr
l en serie interessante kleurendia's illustreerde daarna
het besprokene. Doch ook afwisseling in het geestelijk
menu is een noodzaak. Verantwoorde lectuur is belangrijk voor het hele gezien.
Een tweetal dames waren de ^Bkkigen om een smakelijk verrassingspakket met lelKmiddelen mee naar
huis te mogen nemen.
De presidente dankte de heer en mevr. Douwstra voor
deze smakelijke en gezellige avond en bood hun een
kleine attentie aan.
Op de volgende vergadering wordt het onderwerp:
„Kunstmaan en Ruimtevaart" door de heer J. Kamperman uit Olst besproken.

Snuffen
wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst

met

MONSTEROVERWINNING VAN DAMCLUB DCV
De Vordense damvereniging D.C.V. heeft vrijdagavond
een prachtig succes behaald door D.C.L. uit Lochem
met de rake cijfers 15—5 te kloppen. De Vordenaren
stonden hun tegenstanders slechts één overwinning toe
Aan bord zes moest Breuker nl. zijn meerdere erkennen in B. J. Hazewinkel.
De gedetailleerde uitslagen waren: B. Nijenhuis—G
Bos 2—0; J. Oukes—L. Hut 1—1; C. Hesselink—C. v
Loon l—1; D. Klein Bramel—F. Rougoor l—1; J. F.
Geerken—J. Bennink 2—0; B. H. Breuker—B. J. Ha
zewinkel O—2; H. Wansink—G. Stok 2—0; G. ter
Beest—H. G. Nijkamp 2—0; B. Wentink—J. Beentje
2—0; C. van Ooyen—C. Jansen 2—0.
Voor de onderlinge competitie van D.C.V. werden de
volgende wedstrijden gespeeld: C. Jansen—J. van Dijk
2—0; J. Norde—K. Klein Brinke 2—0; H. Esselink—
J. Wiersma Sr. O—2; Hulshof—S. Wiersma Jr. 0—2
J. Lammers—Mennink 2—0; P. Roozendaal—J. Vie
ring 2—0; E. Z. Stegeman—J. de Boer O—2; J. van
Dijk—P. Rozendaal l—1.
Voor de jeugdafdeling die D.V.C, onlangs heeft opgericht hebben zich 6 personen opgegeven. Dinsdagavond
a.s. speelt DCV II in Ruurlo tegen D.C.R. I.
BILJARTEN
De Onderlinge Biljartbond „De JJsselkring" heeft het
seizoen weer geopend met een aantal verrassende uitslagen. De Vordense teams kwamen hierbij goed uit
de bus: de Zon l wist in de A klasse in de uitwedstrijd
tegen Excelsior I, Baak, liefst een 2—7 zege te behalen. In dezelfde klasse deed de Kets l Drempt l nog
wel in eigen home, met 3—6 de das om. Kranenburg ]
leed in Vierakker een kleine 5—4 nederlaag.
In de B afdeling wist de Zon 2 ook spijkers met koppen te slaan en won thuis met 5—4 van Drempt 2.
Op het programma staan: A klasse: Drempt l—de Zon
l en de Kets l—Kranenburg 1.
B klasse: de Zon 2—Kranenburg 2.
OPBRENGST KOLLEKTE
De in deze gemeente gehouden reclasseringskollekte
heeft ƒ 234,50 opgebracht.

HOE U
HET O
BEKIJKT

... een deken van Europese allure, gemaakt
van de beroemde 'Dralon'-vezel; een uitkomst
in ons grillig klimaat. En ... snel gewassen, snel
droog, nooit verviltendl

dralori

(Jood
Draion dekens 1 en 2 persoons

ZONDAGSSCHOOL VRIJZ. HERVORMDEN
A.s. zondag begint weer de Zondagsschool van
de Ver. voor Vrijz. Hervormden. Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden en de oudere klassen
worden natuurlijk ook weer verwacht.
(Zie de advertentie).
LEDENVERGADERING E.H.B.O.
Onder voorzitterschap van de heer van Dijk hield de
afd. Vorden van de EHBO haar jaarlijkse ledenvergadering.
De maandelijkse oefenavonden voor gediplomeerden
zullen ook dit jaar onder leiding staan van het kaderlid mej. Pos, terwijl alsnog getracht zal worden om te
komen tot een nieuwe cursus.
In de Molenweg zal een verbandtrommel geplaatst
worden bij de fam. Lakerveld; dit zelfde zal geschieden aan de Zutphenseweg even voorbij 't Selsham.
Het deport van 't reserve- en aanvullingsverband zal
op het Gemeentehuis centraal gestationeerd worden
bij het B.B. materiaal.
De tien grote en vijf kleine verbandtrommels zullen
binnenkort opnieuw aangevuld worden. Daar de heer
Groot Bramel als penningmeester bedankte werd de
heer Jurriëns met de verenigingsfinanciën belast.
Voorgesteld werd voorts om van die evenementen
waarbij de EHBO aanwezig moet zijn en die een louter
commercieel karakter dragen in principe een kleine financiële bijdrage te vragen.
GUNSTIG JAAR
VOOR DE BAD- EN ZWEMINRICHTING
Het jaar 1964 is voor de Vordense Bad- en Zweminrichting ,,ln de dennen" een zeer gunstig jaar geweest.
Het aantal bezoekers was belangrijk hoger dan in 1963
nl. 98.657 terwijl ook nog door 5701 schoolkinderen
en militairen werd gezwommen. Totaal maakten dit
jaar 104.358 (vorig jaar 69.326) personen van het bad
gebruik. Het aantal verkochte abonnementen en maandkaarten bedroeg 2488 (1848).
Vooral de prachtige zomerdagen hadden een gunstige
invloed op het grote aantal bezoekers, maar ook de
prachtige ligging en het heldere water hebben hiertoe
belangrijk bijgedragen. Naast de vele toeristen hebben
ook talrijke personen uit omliggende plaatsen een duik
in het Vordense bad genomen. De badmeester, de heer
Verstoep en zijn collega's hebben het prima gedaan.
In de wintermaanden zal de rijwiel- en bromfietsberging verbeterd worden door o.a. rijwielhekken te plaatsen en een verharde strook aan te brengen voor het
neerzetten van de brommers. Verder zullen de kleedhokjes weer geverfd worden, terwijl het hekwerk bij de
ingang eveneens een verbetering zal ondergaan.
WINKELIERS OPGELET
De politie zal er streng op toezien of de winkeliers zich
aan de voorschriften houden wat betreft het prijzen van
de artikelen. Dit geldt in het bijzonder voor die artikelen welke in de etalage zijn uitgestald.
Enkele Vordense zakenlieden hebben reeds een waarschuwing in ontvangst moeten nemen. Wordt een volgende keer wederom een dergelijk verzuim geconstateerd dan zal onherroepelijk een „bonnetje"' volgen.

Gevestigd

Geldig van 22 t/m 28 okt. 1964

1830

Kom eens praten, wij hebben plaats voor:

• Leerling- en aankomende
draaiers
• Idem bankwerkers
• Prima ongeschoolde krachten

Doe GRATIS mee
aan het

VIVO-antwoordspel
dat t/m 4 november 1964 nog
2 weken lang in de kleurrijke folder
met VIVO-aanbiedingen voorkomt.
Géén kosten. Géén koopverplichting.
J/Vèl

ELKE WEEK
kans op:

8 p r i j z e n van ƒ 5 0 0 . en 800 v o l g e p l a k t e
V IVO-wapen boekjes
ter waarde van ƒ5.-

GEMS M E T A A L W E R K E N
Vorden, telefoon 05752- 1546
OOK DE T R O U W E
SPAARDERS VAN
VIVO-PLUSPUNTEN
profiteren extra van deze
Najaarsactie, want VIVOLA
geeft aan allen, die vóór 6
november 1964 nevenstaand
pakket nr. 151 bij de VIVOkruidenier bestellen

KOLIBRI-THEE
per pakje
met 15 wapen//es
Daarbij

't 2e pakje

voor s l e c h t s . . . .
met IQ wapen tjes

86
43

GRATIS 100
VIVO-WAPENTJES

ijBiiaiMiMci

f7.65 per fles

KEUNE

6 BAD-

HANDDOEKEN
in de nieuwste
kleuren en dessins
Pracht kwaliteit

VIVOLA-pakket nr. 151
6 badhanddoeken, 50x100 cm.
Vergelijkbare winkelwaarde f 18.PLUSPUNTENPRIJS
ƒ15.75

LOCHEM

Tel. 1463

Groothandel in auto- en lesmaterialen
Accu's
Radiateuren
Schokbrekers
Rem- en frictievoering *
Bougie's

r: KISTEM AKER * OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR« KRUIP, 't Hoge

Gemeenteavond van de
Hervormde gemeente

Olympische
Spelen 1964
in Tokio

op donderdag 29 oktober
's avonds 8 uur precies in
Irene.

Verschaf uzelf een ereplaats met

TELEFUNKEN TELEVISIE

Onderwerp:,,Varen wij wél
met de welvaart in onze
gezinnen"?

van

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Tel. 3813 - Zutphen

Zondag 25 oktober

DANSEN
Zaal WINKELMAN - Keijenburg
Orkest: „The Woodpeckers".
Aanvang 7 uur.

MODINETTES
gevraagd voor

Uniform- en kledingateliers

Th. F. Seesing X Zonen
KEYENBURG
Ook hebben we nog plaats voor nette
meisjes, die opgeleid wensen te worden tot modinette

Hoog loon
Goede sociale
voorzieningen
Gezellige werkkring

10

GULDEN

voor uw oude waardeloze
elektrische kachel.
Bij aankoop van een

INVENTUM
hetelucht- of ventilatorkachel

ruilen wij uw oude elektrische
kachel in voor tien gulden.
Deze aanbieding duurt maar
tot 16 november.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Buskosten worden vergoed. Eventueel ook
rij wiel vergoeding.
Bel even 05753-1641
of 1642 en we komen u
vrijblijvend bezoeken.

VOOR

1 pers. lakens glad
2 pers. lakens glad
2 slopen glad
3 stuks washandjes
Onderjurken m. prachtige kant
Prima noorse sokken v.a

l pak thee (roodmerk)
l pak theezakjes
100 gram ontbijtspek
l blik goulash
l pak speculaas
1 paar spar nylons
2 pak pudding (zonder suiker)
2 pak pudding (met suiker)
l pot pindakaas
l pak groene erwten
l pak spliterwten
l Gelderse rookworst van 112 et voor 89
l grote pot augurken van 115 et voor 100
199
l kilo bloem -f l fles slaolie
83
150 gram snij worst
69
150 gram leverkaas
56
150 gram kinnebakham

17
19
12
28
21
39
10
14
21
10
12

et
et
et
et
et
et

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
10%
10%
10%
10%
10%
10%

REMMERS
Zelfbediening

en service

ZONDER
GRENZEN
is er een bijzonder goed
adres: het onze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haardolie die schoner, zuiniger
en reuÈtoos brandt»

VAN HAMOND'S
OLIEHANDEL

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
- Telefoon 1379

Tel. 1755

VORDEN

Setter Set bewijst u:
mooie naadloze nylons
met perfecte pasvorm
hoeven niet duur te zijn.
BRIGITTA 1.98
ANNETTA 1.98
(speciaal voor slanke
tiener benen)

S

NYLONS VOOR TIENERS
EN TWENS KIEST U BIJ:

7,50
8.95
4.65
0,98
4,95
2.95

Inversa artikelen zijn vervaardigd van de beste
grondstoffen, voldoen aan
de hoogste eisen en hebben
een lange levensduur.

A. J. A. HELMINK

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Mooie
sterke nylons
hoeven niet
duur
te zijn!

C1
etter oet

IHVERSA
weekend aanbieding

Zegelkorting

Nieuwstad 58

Soudometal elektroden
Las-gereedschappen
Afbraam-schijven
Stalen bouten en moeren

Grote reparatie-inrichting
Remtrommel draaibank. Depot Soudometal.
Postbus 23 - Achterstraat 22-24

VIYO kruideniers: '

DE SPAR

N.V.

FA. MASTEBROEK

Naast de GRATIS
VIVO-wapentjes heeft u ook nog recht
op een PLUSPUNT a 10 et bij
iedere gulden aan boodschappen.

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Vorden

Voor prima krachten hoog loon bij goede
sociale voorzieningen.

ledereen kan meedoen

2e VIVO-ireffer

Siemerink

L Schoolderman
Vorden

Voor breiwol:
diverse soorten
grote keus
nieuwste kleuren

A. J. A. Helmink

Dokter de Vries

afwezig
van heden donderdagavond 18 uur tot
zondagavond 23 uur.
Dokter Lulofs neemt
waar.
Wegens omstandigh.
te koop mijn in nieuwe
st. verk. A.E.G. wasmachine met roestvrij
stalen kuip en verwarming en mijn centrifuge m. garantie. Tegen
elk aann. bod.
L. J. Rietman, C 4
Hackfort
Te koop g o.h. kamerkachel. B H. Bulten,
B. v. Hackfortweg 58
Vorden
Op zondag 4-10-'64
werd op de Ruurloseweg te Vorden een
portemonaie gevonden, inhoudende ruim
f 30.—. Inlichtingen te
bekomenophetgroepsbureau der Rijkspolitie
te Vorden.

Tot onze diepe droefheid ging heden,
geheel onverwachts van ons heen, mijn
lieve man, onze lieve en zorgzame vader

Deze week

verrassende voordelige aanbiedingen

JOHAN HARMSEN

in ALBERS' ZELFBEDIENINGSZAAK

echtgenoot van G. Stemerdink

l Nu of nooit!!!

op de leeftijd van 53 jaar.
G. Harmsen-Stemerdink
Henk en Tonny
Gerrit
Anaie
Willie

De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 23 oktober om 13 00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

JOHAN HARMSEN

echtgenoot van G. Stemerdink

't Hoge 22,

Vorden

Modehuis

Heden overleed plotseling onze beste
broer, zwager en oom

45 are KNOLLEN te
koop. Briefjes inleveren t/m zaterdag 24
okt. bij D. Pardijs,
Hackfort C 31
Te koop de helft of
vierdels van een jonge
KOE H. Bouwmeester
E 80, Linde. Tel, 6793
Gevraagd: voederbieten. Weenkop Weenk
Linde

echtgenoot van G. Stemerdink
in de ouderdom van 53 jaar.

Drag. gelten te koop
en enige tomen biggen.
A. Versteege, B 49
Te koop 2 r.b. pinken
en een toom zware
biggen. H. Derksen
Polweg 7, Wichmond
Drag. ZEUGJES te
koop, Ie worp. M. sterzeug en een bijna dekrijp BEERTJE.
B. G. Lichtenberg,
't Waarle
Te koop roodb. drag.
MAAL. 30 okt. a. d.
teil. Melklijsten t. inz
A. J. Aalderink, C 85

BIGGEN te koop.
Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Wij hebben voor u

54 KILO INEENS

JOH.

gram
gram
gram
gram

119 et
89 et
49 et

zonnekachels vanaf
12,95
straalkachels
ventilatorkachels v,a. 52,-

3 snelheden 3 warmtestanden

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt
u 12 g r o t e spritskoeken voor 50 cent (vijftig).

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5

Vorden

UW WAS EEN

WISSEWASJE
met een

U kunt ook andere merken
zien zoals Philips, Linde,
Marijnen, Esta.

A.E.G. wasautomaat
een merk van wereldklasse

Vraag inlichtingen en folders

6. Emsbroek en Zn.

FA. BREDEVELD

Zutphcnscweg ó
Telefoon 1546

HARMSEN

55 et

WAARDEBON

Zoveel kunt u invriezen
binnen 24 uur. Ideaal bij
huisslachting.

Sigma diepvriezer

Weg naar Laren 56
Telefoon 3813 - Zutphen

Vorden

Het vele werk, dat hij voor onze vereniging gedaan heeft, zal steeds in
onze herinnering blijven.
Dirigent, bestuur en leden
van de muziekver. Concordia
VORDEN, 19 oktober 1964

Heerlijk om te
dragen . . .

Setterlaine
voor mannen

Slechts één avond

Bejaardenkring

die pullovers, vesten en twinsets
voor de dames.

Kom nu kijken en kiezen
uit de collectie
Setterlaine voor mannen.
Stoere modellen,
sportieve modellen modellen waar een man
„ja" tegen zegt.
U kiest

Pracht kollektie kunnen wij u tonen in
HEREN PULLOVERS EN VESTEN

Voor uw kinderen
PULLOVERS EN VESTJES

in leuke kleuren en alle maten
ORLON PULLOVER V HALS 14,75
Komt onze kollektie zien . . . . en passen

Sportief en selectief

'bij:
donderdag 29 oktober a.s. te 14.15
uur in het Nutsgebouw.
Ds. Jansen zal vertellen

L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

et
et
et
et

DE WEEK! ! !

Bij elke kilo suiker, l groot stuk gevuld
speculaas voor

Het Hoge 26, Vorden, telefoon 1656

Nog meer van deze opvallende voordelen o.a. laag
stroomverbruik; dat heeft de

169
189
85
69

fijne jonge Goudse kaas
fijne belegen Goudse kaas
boerenmetworst
Berliner-leverworst

DE STUNT VAN

VORDEN, 19 oktober 1964.

Op zaterdag 24 oktober komt een zang-trio
uit
NOORWEGEN naar gebouw IRENE
Te koop een volbloed
te Vorden.
M R.IJ. VAARS, kalft,
l nov. Moeder 9 lijsSpreker Ds. G. A. Brucks uit Zeist.
ten met gem 5432 kg
melk met 3,71% vet. Deze samenkomst is georganiseerd door
Joh. Weenk, E 92,
Europese Evangelische Zending en
Vorden
Youth for Christ.
Te koop een roodb.
Aanvang 8 uur. Toegang vrij
stierkalf. Gerbscheid,
Delden
Toom biggen te koop
en een ponyhengstveulen, zwartb. m. 4 witte benen. D. A. Lenselink, Specop, Linde.

De kille dagen en
avonden zijn er

J. H. W I L T I N K

Met leedwezen geven wij kennis van
het plotseling overlijden vanonze plichtsgetrouwe penningmeester, de heer

et

WEES NIET ZUINIG MET KAAS ! ! !

500
500
150
150

Vorden: A. H. Stapper-Harmsen
G. Stapper
Zutphen: H. A. Harmsen
J. Harmsen-Fukkink
Vorden: Wed, H. J. HarmsenTeunissen
Almen: H. Harmsen
J. C. Harmsenvan Oostrum
Vorden: H. W. ten Pas-Harmsen
J. C. ten Pas
Neven en Nichten

Met leedwezen geven wij U kennis
Te koop stoppelknolvan het plotseling overlijden van onlen i 2 ha, ook in ge- ze trouwe medewerker, de gemeentedeelten. Briefjes inleschilder
veren tot a.s. zaterdag
JOH. HARMSEN
G. J. Hiddink, Wonnink. Delden B 102.
Zijn nagedachtenis zullen wij steeds in
ere houden.
Te koop i l Vz ha
Gemeentebestuur en
stoppelknollen, 0,30
gemeen tepersoneel
ha. suikerb.koppen en
voeraardappels.
van Vorden
W. A. Eskes, Vierakk.
VORDEN, 19 oktober 1964
schoolw. 14, Vierakker

et
et
et

Grote afslag Kennedy's, melk of puur, nu voor 89 et
Grote zak (300 gram) zoute pinda's,
koopje 69 et
Grote flessen Jus de Orange, nu voor
149 et
Grote flessen Vruchtenwijn, nu voor
129 et
Litersflessen reclame koffiemelk voor
139 et
Litersblikken doperwten middelfijn voor
69 et

VORDEN, 19 oktober 1964

JOHAN HARMSEN

Wie is genegen om
een paar kamers of
woongelegenheid af te
staan aan een verloofd
paar dat graag wil
trouwen? Inl. bureau
Contact.

69 et

500 gram (l pond) echte chocoladetoffee's
schrik niet
250 gram (% pond) echte Jamaica rumbonen
5 nogatstokken en 5 vruchtenstokken slechts

voor het gebouw Irene
Inlichtingen bij
J. B. Scholten

De echte Bastonge koeken van Parein
per pak 125 et, elk tweede pak voor

Eén enorme voordelige snoepaanbieding !!!

in de ouderdom van 53 jaar.
H. W. Stemerdink
J. H. SiebelinkStemerdink
J. D. Siebelink
en kinderen

98 et

Door de enorme vraag moesten wij velen teleurstellen, daarom op verzoek nog één week.
Banketstaven met roomboter bereid 2 stuks voor 98
l kilo chocoladehagel slechts
259
Reuzenpakken speculaas voor
89
l grote fles bessensap en
500 gram huishoudrijst slechts
89

Heden overleed plotseling onze beste
schoonzoon, zwager en oom

Winterswijk:

4 jampotten appelmoes van goudreinetten,
(nieuwe oogst) van 130 et voor

Groot nieuws over onze Hotel Goud koffie en
thee. Op elk pak bevindt zich een waardebon,
tegen inlevering van 4 waardebonnen ontvangt
u gratis 100 gram Hotel thee, 8 waardebonnen
ontvangt u 250 gram Hotel koffie gratis.

Vorden, 19 oktober 1964.
Molenweg 22

Gevraagd een

CONCIËRGE

Nu warme kleding
voor de jeugd

H. Luth
VORDEN

Nutsgebouw™1

LAAT UW KLEINE

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

MEEDOEN AAN

Zondag 25 oktober, 7*30 uur

The greatest show on earth
Practische mode voor kleino
meisjes: zo'n allerleukste
Tweka-pantalon. Bij ons in
de vrolijkste dessins: mouliné,
,,bakkersruitjes",nopjes en grappige fantasie-ruiten. Specials
Tweka-kwaliteiten • HELANCA •
en wol versterkt met nylon.
warm en degelijk l

Toegang alle leeftijden
In verband met de grote lengte der
film VERHOOGDE entreeprijzen

op donderdag 29 oktober a.s.

van

2 tot 9 uur n.m. in hotel Het Wapen
van Vorden, zaal Brandenbarg

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

Bupro-gas

van

Het gas uoor iedereen

dump- en
nieuw gereedschap

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

w.o. diverse tangen, hand- en elektr.
boormachines (6-10-13 mm Black en
Dekker, v.d. Heem) met en zonder standaard, booromslagen, sets boren SS,
looplampen, compressoren, pakken spijkers assortiment a f 2,- per pak a 5 kg,
oliecricks, oliekannen, vetspuiten, zaagassen, zaagbladen (20-70 cm), gereedschapskisten, doppenkisten, bankschroeven, ring- en steeksleutels, „Hazet"
vijlen, beitels, schroevendraaiers, hamers, voorhamers, slijpstenen, slijpmachines, elektr. motoren, zaagbankjes,
acculaders, grote partij hoge en lage
schoenen, laarzen, keukenuitzetten, transist. radio's, baco's, slijpstenen, gereedschapskisten gevuld, etc.

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Heren jagers
wij ontvangen wederom alle soorten wild

Poeliersbedrijf „Rovo"
Rossel
Robbertsen

tel. l
tel. l

Vereniging van
Vrijz. Hervormden
A s. zondag 25 oktober begint de
Zondagsschool om 10 u v.m. in de
koffiekamer van het Nutsgebouw.
De oude en nieuwe leerlingen
worden dan gaarne verwacht.
Door bijzondere' omstandigheden kan
nu eerst met de Zondagsschool worden begonnen.
De leidsters:
Mej. M. Brandenbarg
Mej. }. Menger

Zoekt u voor uw geld

een

Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5%% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

oooooooooo

Nieuw!
Modieus pumpje in zwart
en naturel.
Vlot slank hakje

't Schoenenhuis

levertraan en vitaminepreparaten
sinaasappelsmaak, capsules,
druppels en tabletten

J. M. VAN DER WAL
gediplomeerd drogist

NUTSTENNISBAAN
Degenen, die iets voor een tennisbaan voelen
worden verzocht zich omgaande, dus zo
spoedig mogelijk op te geven bij de heer
Eijerkamp, sigarenmagazijn Zutphenseweg.
Lees bericht

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen
en financieringen
Te koop 1 1 / 2 jarige
guste PINK en vaarskalf 8 mnd. W.Oortgiesen, C 83, Vorden.

ZWEMCLUB
Naar aanleiding van de vele verzoeken, die de badmeester bereikten, om
tot oprichting van een zwemvereniging
te komen, zijn de heren Averink en
Verstoep en de dames Hellewegen en
Verstoep als voorlopig bestuur daadwerkelijk overgegaan tot

de oprichting
van een zwem- en polovereniging genaamd Z. en P.C. de Kroosduikers '64
te Vorden.
Degenen die lid willen worden kunnen
zich opgeven 's avonds tussen 18.30 uur

en 19.30 uur bij:
Voor het stofferen van
uw meubelen en het
overtrekken en bijvullen van uw matrassen
het adres .

A. J. A. Helmink

Dank zij vechten tot de laatste minuut is Vorden I er
zondag in geslaagd tegen Oeken een kostbaar puntje
in de wacht te slepen. We kunnen hier met recht spreken van „knokken" tot de laatste minuut, want de 0^-1
achterstand die de thuisclub halverwege de tweede
helft had opgelopen werd een minuut voor tijd door
1.binnen Buunk teniet gedaan. Dit gebeurde dankzij fel
doorzetten van Eef Eggink, waardoor Buunk een niet
te missen kans kreeg.
Tijdens deze wedstrijd vond in de tweede helft een
noodlottig ongeval plaats. De Oeken-speler Kaaiman
beging n.l. een overtreding tegen Nijenhuis. Beide spelers vielen op de grond, waarna Kaatman het veld
moest verlaten. Het bleek dat hij z'n onderbeen had
gebroken. Dr. Lulofs die snel ter plaatse was achtte
overbrenging naar het Ziekenhuis te Zutphen noodzakelijk.
Vorden speelde deze wedstrijd met invallers voor R.
Eggink en G. Janssen. Zij werden vervangen door C.
Wissels en H. Mombarg. Beide hebben een goede wedstrijd gespeeld. Mombarg zou met een klein beetje geluk nog twee doelpunten hebben gemaakt ook. In de
verdediging vormde stopper D. Besselink voor de
Oeken-voorhoede een onoverkomelijk struikelblok. De
gevaarlijke middenvoor Berkelder (oud-speler van Vorden) werd volkomen door Besselink aan banden gelegd.
In de voorhoede remde Nijenhuis het spel nogal eens
af door de bal te lang bij zich te houden. Wanneer
deze speler direkter speelt vormt hij een gevaar voor
elke verdediging, want qua conditie en snelheid is Nijenhuis menigeen de baas. Overigens heeft Vorden met
inzet van al haar krachten gespeeld. Voor de rust wogen de partijen goed tegen elkaar op. Voor de doelden
ontstond praktisch geen gevaarlijke situatie daar beide
verdedigingen er goed het oog in hadden. Met de rust
was de stand nog dubbelblank.

Poeliersbedrijf „ROVO"

hypotheken
22.90

VOETBAL

Bestel vroegtijdig
uw

„De Olde Meulle"
het adres voor

et
et
et
et

In de tweede helft had de strijd een rommelig verloop.
De bezoekers speelden in deze periode iets beter. Scoringskansen deden zich evenwel aan weerszijden voor.
Voor Vorden noteerden wij zo o.m. een fraaie kopbal
van Holsbeke die op even fraaie wijze door de OekenHanen f 1.60 per Vz kg keeper werd gestopt, een combinatie tussen Buunk en
Kippen f l .25 per % kg Eggink die besloten werd met een bekeken tikje van
Eggink, echter juist lanj^de verkeerde kant van de
paal; en een schot van f^^barg tegen de paal. Aan de
andere kant moest Ruiterkamp doelman Wissels tweeRossel
tel. 1283
maal tehulp snellen om een doelpunt te voorkomen.
Robbertsen tel. 1214 Als Oeken dan geen doelpunt kan maken doe ik het
wel, moet Rothman gedacht hebben en keihard vloog
Verhuur van gelegen- de bal (die de Vordense aanvoerder verkeerd op zijn
heidsVleding v. heren, schoen kreeg) langs de^fcbouwereerde Wissels tegen
bont v. dames. Gebr. de touwen O—1. Zoals rwR omschreven zorgde Buunk
Willems, kleermakerij, voor de gelijkmaker.
Rozenhof! l, Zutphen Vorden II bleef ongeslagen door met O—O gelijk te
spelen tegen De Hoven III. Vorden IV won met 4—2
Telefoon 2264.
van Zutphania IV. Bij de junioren waren de uitslagen:
Huur Philips-televisie Harfsen A—Vorden A l—8; Vorden B—De Hoven
voor f 25,95 p. maand A l—5; Spr. Brummen E—Vorden D l—1.
zonder vooruitbetaling Zondag speelt Vorden l een nederlaagwedstrijd tegen
maar met recht van Ruurlo. Vorden II gaat op bezoek bij AZC IV. Verder
staat op het programma Vorden A—Be Quick A; Be
koop. Morgen al bij Quick B—Vorden B; Vorden E—Wilh.SSS D en Ratti
u thuis? Bel dan
B—Vorden F.
08300-50087 (ook's avonds)
BIOSCOOP

Assurantiekantoor

A. Jansen
Drogisterij

200 gram plokworst
90
200 gram boterhamworst 60
200 gram ontbijtspek
80
500 gram vet spek
100
500 gram zuurkool
l c
250 gram rookworst ) Samen '

M. Krijt, Dorpsstraat

met: Charlton Heston, James Stewart,
Betty Hutton, Dorothy Lamour. Een
boeiende wereld vol klatergoud en
sensatie
artiesten die de dood
uitdagen.

BELANGRIJKE
VERKOPING

Reklame vrijdagavond en zaterdag

Mej. G. Hellewegen, 't Hoge 18,
Dhr H. Averink, St. v. 's Gravenzandestraat 5, (Tel
1678)
Dhr J. Verstoep, H. K. v. Gelrew. 5.
Liefst per omgaande en uiterlijk 30
november, dit met het oog op diverse
inschrijvingen die vóór januari gedaan
moeten worden.

KLAVERJASTOERNOOI
Door de heer H. Schoenaker op de Kranenburg werd
dezer dagen een geslaagd klaverjastoernooi georganiseerd, waarvoor een grote belangstelling bestond; er
namen 12 personen aan deel. Er werd gespeeld volgens
het zgn. wisselende maatsysteem. Het werd een geanimeerde avond, die onder leiding stond van de heer B.
Schoenaker. De prijzen die bestonden uit goederen in
natura werden als volgt toegekend:
1. A. Lichtenberg 7386 pnt.; 2. H. Zieverink 7356 pnt.;
3. D. Droppers 7042 pnt.; 4. H. Takkenkamp 6690
pnt.; 5. G. Bruggink 6593 pnt.
BILJARTEN
KOT SPEELT DIT JAAR IN DISTRICT ZUTPHEN
De Vordense biljartver. KOT, die de laatste jaren met
wisselend succes is uitgekomen in het district „Doetinchem & Omstreken", zal dit jaar in district Zutphen
der K.N.B.B. spelen. De competitie zal deze week een
aanvang nemen. In totaal zullen 163 spelers van 11
verenigingen hieraan deelnemen.
Gedurende de maand december zal de biljartcompetitie
worden stilgelegd, om de persoonlijke kampioenschappen te kunnen afwerken.
SCHOOLNIEUWS
Nu het bestuur van de Minister van O. K. en W. bericht had ontvangen dat aan de Bijz. Lagere school een
achtste leerkracht voor het cursusjaar 1964-1965 onder
bepaalde voorwaarden kon worden aangesteld, werd
als zodanig benoemd mej. Nijhof uit Brummen. Mej.
Kuiper en de heer Snijders begonnen na de vakantie
met hun arbeid aan de school. De ledenvergadering
werd vastgesteld op 22 oktober. De Unie-kollekte zal
weer in de maand november worden georganiseerd. De
feestelijke ouderavond is vastgesteld op 19 november
in Irene.
POSTZEGELACTIE
In de kinderpostzegelactie „Door het kind, voor het
kind" slaagden de leerlingen van de 5de en 5de klasse
van de Openbare Lagere Dorpsschool er in voor een
totaal bedrag van ƒ 1577,50 aan bestellingen te plaatsen. Hetgeen stellig een pracht prestatie is.
25 JARIG KLOOSTERFEES1
Zondag herdacht de eerw. Zr. Emilienne (mej. Henrica
Gerritsen „Ons Plekje" Vorden) haar 25-jarig kloosterfeest.
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit werd 's morgens
om 10 uur in de parochiekerk op de Kranenburg een
Plechtige Hoogmis gecelebreerd uit dankbaarheid en
tot intentie van de jubilarisse. Na afloop maakten vele
parochianen, familieleden e.a. van de gelegenheid gebruik om Zr. Emilienne in zaal Schoenaker te feliciteren. Het was voor haar een onvergeetlijke dagen.
TONEELUITVOERING
Over enkele weken, om precies te zijn op zaterdag 7
november geeft Vordens Toneel weer haar eerste uitvoering in het nieuwe seizoen. Deze keer staan het
prachtige toneelwerk in vier bedrijven van Otto Zeegers „Bij gebrek aan bewijs" op het programma.
Heeft Kramsen, de congierge van een bankgebouw, in
z'n drift een misdaad begaan?
Het bewijs is geleverd, zegt de rechter. Een rechterlijke dwaling, meent de advocaat.
De uitspraak valt op zaterdag 7 november. Dan kunt
u in 't nutsgebouw de rechtszitting bijwonen. Het belooft weer een prachtige toneelavond te worden.

Zondagavond kan men kijken naar een prachtige circusfilm, waarin veel sterren, o.a. Betty Hutton, Cornel
Wilde en Charlton Heston meespelen. Het bonte circusleven, met al zijn pracht en praal, is steeds een boeiend
schouwspel. Maar ook liefde en haat, tragedie en triomf
drukken hun stempel op deze film.
RATTI-NIEUWS
Het bezoek van Ratti aan het Apeldoornse WWNA is
voor de groen-witten met een kleine 2—l nederlaag
geëindigd, waardoor de thuisclub nog steeds 2de blijft
in het klassement achter het nog ongeslagen Socii uit
Vierakker.
Ratti won de toss en had in de eerste helft het windvoordeel. Direct na de aftrap hadden de Apeldoorners
al succes toen hun middenvoor via een aanval over de
linkervleugel een magnifiek schot afvuurde, dat onhoudbaar was voor de Ratti-goalie (l—0).
Hoewel Ratti goed partij bleef geven, het juiste schot
in de voorhoede was zoek; verder dan een gevaarlijk
schot van de r.buiten net over de lat kwam men niet.
Ook de thuisclub stond niet stil en herhaaldelijk moest
de Ratti-doelman zijn kunnen tonen, wat hem bijzonder goed af ging. Na 20 minuten werd r.buiten Lichtenberg ongeoorleefd ten val gebracht, wat Ratti een
vrije trap opleverde, die door Dostal in het doelgebied
werd geplaatst, waar de r.buiten met een hard schot
net onder de lat de stand op gelijke voet kon brengen
(l—1). WWNA trok hierna fel ten aanval en kon na
een half uur, na goed combinatiespel via haar r.binnen
een voltreffer afvuren (2—1). Na de hervatting gaven
de Apeldoorners aanvankelijk de toon aan; Ratti kwam
nog diverse malen voor het doel der gastheren maar
het ontbrak de Ratti-voorwaartsen aan de nodige stootkracht, terwijl de aanvallen onvoldoende werden afgewerkt. Ook de tegenpartij had geen succes meer, zodat
het 2—l bleef.
Ratti 3 verloor thuis van Baakse Boys 3 met 2—4; niettemin een goed gespeelde wedstrijd, waaruit met een
beetje meer geluk zeker een gelijkspel was gehaald.
B. Lichtenberg en J. Bos scoorden de tegenpunten.
Ratti A kreeg bezoek van Steenderen A en verloor met
l—6, Ratti B verrichtte een mooie prestatie door in de
uitwedstrijd tegen Steenderen C met 3—3 gelijk te
spelen.
A.s. zondag zijn er voor de senioren geen wedstrijden
vastgesteld. Zaterdagmiddag speelt alleen Ratti A in
eigen home tegen Voorst A.

is de bevolking van het platteland
en de provinciesteden met het
PLAATSELIJK BLAD. Ze zijn aan
elkaar gehecht, . . . ja, met elkaar
vergroeid. U kan de zekerheid
gegeven worden, dat in dit blad
Uw advertentie van A tot Z gelezen wordt!

CONTACT
nét blad van

l/orden

Ruim 1375 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Daarbij komen er steeds meer in
Warken, Leesten, Wichmond,
Vierakker, Barchem en Noordink.

