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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

fKerkdiensten

ZONDAG 25 OKTOBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
In de serie kerkdiensten over de zeven brieven uit
Openbaring 2 en 3 zal nu deze zondag gelezen
worden: Openbaring 3:7-14, de brief aan Phila-
delphia.

Kapel Wildenborch

10.00 uur ds. J. H. Jansen
Het lied van de week-van de zondag: Gezaug 180
: l

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Bos van Halle

19.00 ds. Bos van Halle

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
l c 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 1 1 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond l S.00 uur tot maandagavond
] 0.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1 4 K 7 .
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 J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

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

(.ïehoren: Jannie Gerritjen, dochter van E. H. El-
kink en E. Zieverink; Susan Gerda, dochter va-n
H. J. Remmers en A. J. H. Schhepping; Hendrika
Wilhelmina Ellen, dochter van H. Walgemoet en
H. W. Bosman; Dinand Gerhardus Wilhelmus,
zoon van H. J. Hartman en W. T. Wieggers;
Heintjen, dochter van A. Dijkman en H. H. Rad-
stake.

Ondertrouivd: H. Wilms Floet en L. H. Brn

Gehuifd: G. A. Holsbeeke en J. G. J. Maalderink;
J. W. B. Thiele en E. W. M. Jansen.

Overleden: Johanna Bekkenkamp, weduwe van J.
H. Schuppers; Jan \Villem Helmink, weduwnaar
van D. J. Harbers.

25-jarig jubileum
Tijdens een gezellig samenzijn in hotel Bloemen-
daal waarbij direktie en personeel van de firma
Albers aanwezig was, herdacht de heer K. Hoe-
tink het-fei t dat hij 25 jaar bij deze firma in dienst
is.
De heer Hoetink, chef maalderij, werd allereerst
toegesproken door de oudste firmant van de firma
de heer H. S. J. Albers. Deze schetste de jubilaris
als een geplichtsgetrouw man die zich altijd ten
volle voor de firma heeft ingezet. Als blijk van
waardering mocht de heer Hoetink een enveloppe
met inhoud in ontvangst 'nemen, terwijl mevrouw
Hoetink bloemen werden aangeboden.
Namens het personeel sprak de heer G. J. Bonk
de jubilaris toe. Hij liet duidelijk uitkomen dat de
heer Hoetink bij zijn kollega's zeer gezien is. Ook
de heer Bonk liet zijn woorden vergezeld gaan van
een enveloppe met inhoud en bloemen voor rnevr.
Hoetink. Na het officiële gedeelte bleef het ge-
zelschap nog geruime tijd bijeen.

Gevonden voorwerpen
l wit plastic schoudertas; l houtklem; l zwarte
damesparapluie; l herenbril in bruin etui; l bruin
trainingsbroekje van ongeveer 2-jarig kind; 2 sleu-
tels aan ring met plaatje; l rood-bruine kat; l don-
kerblauwe zijden sjaal; l gevarendriehoek; l kin-
derbril met bruinachtig montuur; l metalen haar-
kam.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5. telefoon 05752-1230.

Geslaagd
Te Amsterdam slaagde onze plaatsgenoot de heer
J. L. A. M. Huitink voor het diploma vakbekwaam-
heid voor de detailhandel in aardappelen, groenten
en frui t uitgaande van de stichting vakonderwijs
van de detailhandel in aardappelen groenten en
f ru i t .

Wens-in klaag-in PvdA
Voor het eerst in dit seizoen houdt de Partij van
de Arbeid afdeling Vorden weer een zgn. wens-in
klaag-in. Gehoopt wordt dat er ook ditmaal weer
velen zullen komen voor nadere uitleg en infor-
matie. Tot dusver sloegen deze avonden van de
afdeling Vorden van de PvdA bij de bewoners
goed aan.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
bond hield in zaal Eskes een goed bezochte bijeen-
komst. Nadat mevrouw Berenpas, presidente van
de afdeling, de vergadering had geopend, kreeg
de heer Vogel uit Apeldoorn het woord en sprak
over het onderwerp „Het Koninklijk paleispark
Het Loo".
Aan de hand van vele dia's l ichtte hij één en an-
der toe o.a. over het ontstaan van het prachtige
park, hoofdzakelijk aangelegd door stadhouder
koning Willem I I I . Ook vertelde de heer Vogel
over paleis Het Loo dat straks museum gaat wor-
den. Tevens werden bijzonderheden verteld over
de bewoners, terwijl de heer Vogel de dames op
enige traktaties presenteerde.

Belangrijke mededeling
aan onze adverteerders
In samenwerking met c/c Vordense WinkeliersveFeniging wordt er ook dit
/«•Kir weer een speciale SINT NÏCOLAASKRANT in kleur gedrukt, welke
huis-aan-huis wordt verspreid in Vorden, Warnsvcld, Hengelo Gld, Vierakker
Wichrnond.

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

De krant dient uiterlijk 6 november op de post te :ijn. De 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 ti'orden in Je:e krant bekend
gemaakt. W'ij vragen dus beleefd uiv aller medewerking.

Drukkerij WeeversJMieuwstad 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.

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de kollekte ten behoeve van de
Nationale Reclassering bedroeg f 2.258,15. Een
prachtig» resultaat. Het komité betuigt dan ook
zijn grote tevredenheid en oprechte dank aan alle
goede gevers en de onmisbare kollektanten.

AKTIE PAKSU
Het doet ons genoegen u de totaalsom van de ak-
tie te kunnen meedelen, nl . f 3.537,50. Alle gevers
en geefsters hartelijk dank. Het is toch een prach-
tig resultaat.
Zoals u weet gaat de he l f t van het genoemde be-
drag naar Zuidwest Pakistan. Ongeveer 10 kinde-
ren kunnen door dit geld l jaar naar school. We
hopen, dat er in het komende jaar voor gezorgd
wordt, dat ze na dit jaar ook weer naar school
k u n n e n . Idee voor een volgende aktie in de toe-
komst?
De andere helf t van het bedrag is bestemd voor
het landbouwprojekt in Suriname. We hopen dat
Jan Lenselink met dit geld zijn werk flink kan
voortzetten.
Nogmaals allen die op de een of andere manier
de aktie PAKSU steunden, heel veel dank.

De werkgroep.

Carnavalsvereniging
„De Deurdreajers"
De zeer aktieve carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers met haar meer dan 200 leden is al weer druk
bezig met de voorbereidingen voor de komende
carnavalsfeesten.
Het valt niet mee cm elk jaar opnieuw een goed
programma te brengen, maar gezegd mag worden
dat De Deurdreajers hierin altijd slagen.

Op zaterdag 7 november a.s. wordt het carnavals-
jaar 1970 afgesloten met een groot Prinsenbal,
waarbij officieel afscheid wordt genomen van Prins
Paul de Eerste (de heer P. Eykelkamp). Om l l
minuten over acht zullen de Prins en zijn gevolg
hun intrede doen in zaal Schoenaker. Om precies
11 minuten over 11 zal de Prins zijn eretekens
afleggen.
Op zaterdag 9 j anuar i 1971 wordt op het eerste
Prinsenbal van het nieuwe jaar, dat eveneens in
zaal Schoenaker wordt gehouden, de 'nieuwe prins
gekozen, waarvan de naam alleen bij het bestuur
bekend is.
Op een gehouden ledenvergadering werden er en-
kele wijzigingen in het bestuur aangebracht; de
heer B. Smeets werd sekretaris, inplaats van de
heer H. Mo^mbarg, die kommissaris werd. Mevrouw

v. d. Sligte werd als 2e sekretaresse gekozen in-
plaats van de heer H. Besselink.
Op 13 februari a.s. wordt er als voorproefje op het
grote carnaval een beatavond gehouden met mede-
werking van de plaatselijke beatclub Turn.
De vier carnavalsdagen van 1971 zijn zaterdag 20,
zondag 21 , maandag 22 en dinsdag 23 februari a.s.
De fa v. d. Weerd uit Voorst zal een van haar
grootste danssalons bouwen bij café Schoenaker,
omdat men op dit 12e carnaval van De Deurdrea-
jers een enorme toeloop van heinde en ver ver-
wacht.
Op zaterdag 20 februari begint het feest met een
bal voor gehuwden met intocht der Prins etc.
Zondag 21 februari is de grote dag met 's middags
een speciaal op de jeugd afgestemd programma
m.m.v. bekende radio- en tv-artiesten.
Zondagavond is het hoogtepunt met een bonte
avond en een uitgezocht programma waaraan vele
radio- en tv-artiesten aan meewerken als Rita Co-
rita, Saskia en Serge, Albert Lucien, Wim Bos als
pianist en akkordeonist, het Looland Trio en Bob
Vrielink als konferencier.
Maandag- en dinsdagavond 22 en 23 februari
wordt dan het traditionele gekostumeerde bal ge-
houden met prijzen voor de mooiste kostuums, in-
tocht der prins etc.

Verbond Voor Veilig Verkeer
De afgelopen week waren automobilisten in Vor-
den in de gelegenheid om gratis bij een vijftal ga-
ragehouders de verlichting te laten kontroleren.
Deze aktie werd georganiseerd door de plaatselijke
afdeling van Veilig Verkeer. De garagehouders
die aan deze aktie gratis hun medewerking ver-
leenden waren garage Kurz, Groot Jebbink, Trag-
ter , Boesveld en Kuipers.
Naar ons door de organisatoren werd medege-
deeld, waren er ditmaal ca 140 automobilisten die
de lampen van de auto's lieten kontroleren. Dit
aantal was minder dan vorig jaar. Frappant was
dat van slechts 3 procent de lampen niet bijgesteld
behoefden te worden.

Jong Gelre
De a fde l ing Vorden van Jong Gelre hield zater-
dagavond een dropping voor haar leden waarvoor
een goede belangstelling bestond. De 54 deelne-
mers werden gedropt in het Sikkelder (buurtschap
onder Ruurlo) en hadden als taak zo snel mogelijk
café Eykelkamp te bereiken. Hier reikte de heer
G. v. c!. I V v l na afloop de pri jzen u i t .

Nieuws van
de kerken
Gemeente-avond Hervormde kerk
In het kader van de jaarlijks terugkerende gezins-
week (18-25 oktober) wordt er deze week don-
derdag een gemeente-avond gehouden in de zaal
van 't Wapen van Vorden. Het thema van de ge-
zinsweek: Ziek-zijn, thuis en uit, zal ingeleid wor-
den door de nieuwe ziekenhuispredikant van de
Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen, ds. Petri.
Iedereen is hartelijk welkom. (Zie advertentie.)

NOVIB-oktie: Werk aan de tvcrcld

Door catechisanten van de Hervormde kerk wordt
deze week meegewerkt aan de landelijke aktie van
NOVIB (Nederlandse Organisatie Voor Interna-
tionale Bijstand): Werk aan de wereld. In wereld-
wijd verband (de Verenigde Naties) wordt ook
uw gave gevraagd voor het ontwikkelingswerk, de
ontwikkelingssamenwerking. Een groot aantal pro-
jekten wacht op uitvoering.
Voor Vorden is de kontaktpersoon ds. J. C. Kra-
jenbrink. (Zie advertentie.)

Openingsavond Hervormde Jcugdraad

Vrijdagavond hield de Hervormde Jeugdraad de
eerste bijeenkomst in het winterseizoen in het Ge-
reformeerd jeugdgebouw achter de Gereformeerde
kerk. Jeugdouderling Mackaay sprak een kort ope-
ningswoord en heette speciaal de leiders en leid-
sters van de jeugdclubs welkom. Ds. Krajenbrink
las vervolgens een gedeelte uit de bijbel.
Hierna was het de beurt aan het Vordense combo
Hope and Joy '70 die enkele liederen ten gehore
brachten, waarvan enkele door de aanwezigen vol
enthousiasme werden meegezongen. Het geheel
viel 'bij de toehoorders goed in de smaak.
Na de pauze vertoonde de heer Boerkoel uit Aal-
ten prachtige dia's over verschillende delen van
de Achterhoek. Hij vertelde bij elke dia hoe alles
was ontstaan. Verschillende kastelen, molens en
natuurgebieden passeerden de revue. De manier
waarop de heer Boerkoel de „rit" door de Achter-
hoek bracht, maakte indruk op de aanwezigen.
Na afloop dankte de heer Mackaay allen voor het
slagen van deze eerste avond in het winterseizoen.

Nieuivc pl-istick in Katholieke kerk te Vorden

De holle ruimte boven de hoofdingang van de
Christus Koningkerk in Vorden is dicht. Na veel
overleg heeft men een oplossing gevonden. Voor-
opig ziet men alleen de houten achterwand, over

enige tijd zal er een fraai plastiek in komen, dat nu
te bewonderen is achter in de kerk.
Het ontwerp is van kunstsmederij Jonkers uit Gors-
el, die het werk ook zal uitvoeren. Letters en kroon

zijn van ijzer en worden met pinnen opgemaakt,
zodat ze los komen te staan en schaduw werpen.
De kroon wordt bekleed met bladgoud.



SUPERMARKT
PRESENTEERT
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DIVERSE SOORTEN

koekjes
PER PAK

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks 98

Voor een heerlijke erwtensoep
VARKENSPOOTJES

500 gram

500 gram

500 gram

BIJ AANKOOP VAN VLEES

gratis l mergpijp
HAM

BOTERHAMWORST

GEKOOKTE LEVER

BOERENMETWORST

Laat nu uw diepvries vullen

150 gram 99

150 gram 59

100 gram 79

150 gram 89

LITERFLES 1068 GRAM COLOMBO

Koffiemelk
voor slechts

Unox

ERWTEN-
SOEP

per blik 112

elk 2e blik

69

Literblik

SPERZIE-
BONEN

89

elk 2e blik

59

Jampot

AUGURKEN

z.z.

deze week

69

P.C.D.

PINDAKAAS

jampot

van 109 voor

Li uik
FRAMBOZEN-,

BRAMEN-,

ZWJ&TE BESSEN- OF

KERSENWIJN

m. jMige jenever
NORMAAL 395 NU

„Sun"

MARGARINE

2 kuipjes

89

Gezinsfles

APPELSAP

69

elke 2e fles

30

Div. smaken

Geurts

HUISHOUD-
JAM 1

norm. 119 nu

99

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Limonade

zonder prik

GREEN SPOT

per fles

75

Superuni

Roodmerk

KOFFIE

per pak 205

elk 2e pak

159

EEN HELE LITER WASA ^AV
|W

GM*M£C e* (Hat

MALSE ANDIJVIE

GROENE KOOL

WINTERPEEN 1

COX ORANJE fijne handappel

kilo 39

kilo 49

Vi kilo 79

2 kilo 98

BLANKE CHAMPIGNONS 200 eram 109

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 29

Wasverzachter
beter is er niet!

DEZE WEEK SLECHTS

Div. smaken

Knorr

SOEPEN
4 zakjes

slechts

189

Grote zak

ENGELS
DROP

de echte

per zak nu

89

PRUIMEN OP

SIROOP
Reine

Victoria's

nu per pot

79

Heerlijke

EDEL-

MENAGERIE

200 gram

89

Pyramide

LUCI-

FERS

3 pakken

75

SMITHS CHIPS GROTE ZAK

Potato chips
VAN 110 VOOR

STOOFPEREN
heerlijke roodstovers 2 kilo 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

BASTOGNE KOEKEN
van Parein nu per pak

BROSSY SPECULAAS
400 gram per pak

ZOUTE STICKS
2 x 100 gram

CAKE KOEK
van W.K.

nu voor

nu slechts

Van Donkers VRUCHTJES
250 gram per bakje

1O5

89
89
89
79

BLEEKWATER
literflacon van 79 voor

Ardita DAMESVERBAND 81
elk 2e pak 49



Met dankbaarheid geven
wij kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

DINAND
Bij het H. Doopsel zal
hij de namen ontvangen:

Dinand Gerhardus
Wilhelmus

H. J. Hartman
W. Th. Hartman-

Wieggers
Gerard, Johan, Lidy
en Edwin

Vorden, 16 oktober 1970
Eikenlaan 5

Zij die 7 oktober voor ons
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, zeggen
wij langs deze weg onze
oprechte dank.

A. Grotenhuijs
H. Grotenhuijs-

Snellenborg
Vorden, oktober 1970
Stationsweg 3

Wij zeggen allen die ons
25-jarig huwelijk op 5 ok-
tober tot zo'n heerlijke
dag hebben gemaakt,
hartelijk dank.

G. J. Pelgrum
A. J. Pelgrum-Jolink

Vorden, oktober 1970
Hamminkweg 4

Voor de blijken van me-
deleven, die wij mochten
ontvangen tijdens de
ziekte en overlijden van
onze zorgzame man, va-
der en grootvader

W. VOSKAMP
betuigen wij onze welge-
meende dank.

Namens de familie,
A. Voskamp-

Eichhorn
Vorden, oktober 1970
Wilhelminalaan 13

Sportkolbcrt
in exclusieve ruit .
Zijsplitten en ticket-
pocket.
Leren knopen.
Alléén bij ons!

79,50
Schoolderman

Raadhuisstraat

Gevraagd: Hulp in ons
huisgezin. Bij voorkeur in
de morgenuren. H. W.
Bijenhof-Scholten,
Nieuwstad 85, tel. 1617

Gevraagd: Zonnige :it-
slaapkamcr met keuken
of gelegenheid tot koken.
Brieven onder no. 29-1,
bureau Contact

Te koop: Z.g.a.n. kin-
derwagen, uitneembaar.
H. Vlogman, Burg. Gal-
léestraat 21, Vorden

Net meisje zoekt: Leuke
baan voor zaterdags.
E. Keldex, Larenseweg 7
Vorden

Te koop: 65 are stoppel-
knollcri. B. Bargeman,
\Vilmerinkweg l ,
tel. 1558

Te koop: 75 are stoppel-
knollen. Seesing, 't Groe-
nendaal, Ruurloseweg 28

Te koop: Konsumptie-
wortelen. Het Hoge 13,
Vorden

Te koop: Nuchter
k^ilf (de moeder een ho-
ge produktie). H. M. A.
Helmink, Schuttestraat
15, Vorden

Te koop: Papegaai-kooi.
Het Wiemelink 73, Vor-
den, tel. 1845

Te koop: Stoppclknollen.
Poorterman, Hilverink-
weg 4

^

WIM WESSELINK
en
R1EKY SCHUURMAN

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op dinsdag 27 oktober a.s. na-
middags 13.30 uur in het gemeentehuis
te Dinxperlo.
Kerkelijke inzegening in de Hervormde
kerk te Dinxperlo namiddags H.00 uur
door de weieerwaarde heer ds. B. M. ter
Haar.

Vorden, Baakseweg 5
Dinxperlo, Terborgseweg 6
oktober 1970

Toekomstig adres: Aaldersbeeklaan 43,
Dinxperlo

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
l 7.00 uur in zaal Koenders te Breeden-
broek.

aOiOiOiOiOlQmC^̂

Plotseling is van ons heengegaan onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder

]OHANNA BEKKENKAMP
weduwe van J. H. Schuppers

in de ouderdom van 62 jaar.

Steenderen: E. G. Schuppers
J. A. Schuppers-Zweverink

Wichmond: G. L. Schuppers
A. Schuppers-Rietman

Vorden: J. H. Schuppers
J. W. E. Schuppers-Barink

Den Haag: H. Schuppers
en kleinkinderen

Vorden, 16 oktober 1970
Burg. Galléestraat 46

De teraardebestelling 'heeft plaatsgehad op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

".'.-'..'„'• 1 . 1 >

Inplaats van kaarten

> De heer en mevrouw

| BAKKER-REMMELINK

hopen op zaterdag 24 oktober hun 25-
jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot gelukwensen van 14.00
tot 16.00 uur in hotel Bakker.

; Vorden, oktober 1970
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Inplaats van kaarten

Op 29 oktober hopen wij met onze kin-
deren, kleinkinderen en achterkleinkin- $
deren ons 55-jarig huwelijk te
herdenken.

J. DERKSEN
en
G. DERKSEN-VOS

Receptie donderdag 29 oktober van
19.00 tot 21.00 uur in zaal G. Bruggink |
De Zon, Hengelo Gld.

Hengelo Gld., oktober 1970
Verzorgingscentrum De Bleike

ï(]

SCHOOL MET DEN BIJBEL
Het Hoge 42

Algemene
ledenvergadering
op donderdag 29 oktober in de
school, aanvang 20.00 uur.

Aan de orde:

Verslagen sekretaris en penningmeester;
Bestuursverkiezing;
Bespreking te houden Unikollekte;
Bespreking schooladviesdienst;
Bespreking ver- en uitbouwplannen school;
Bespreking algemene zaken.

Trouwe opkomst wordt zeer op
prijs gesteld.

Het be.'

SI MCA
SIMCA1000 SIMCA1100

SIMCA 1301 SIMCA 1501:

Automobiel bed r ij f

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256

81

-:>;-:--:--:-

Plotseling werd uit onze familiekring weg-
genomen, onze beste schoonzuster

JOHANNA SCHUPPERS-
BEKKENKAMP

in de ouderdom van 62 jaar.

L. J. Jansen-Schuppers
W. Jansen

E. H. Wolters-Schuppers

J. G. Schuppers
M. B. Schuppers-Roozendaal

Vorden, 16 oktober 1970

NHSWcIVH

wnaiNao
J13Z-13H-300

N3M 1)1 dOlSISNfl)!

Te koop: 3 tomen biggen
Schotsman, Heijendaals-
weg l , Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink 1. Vorden
telefoon 1531

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

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden

heeft plaats voor een

ASSISTENT
ACCOUNTANT
waarvoor sollicitaties gaarne aan

ons kantoor worden ingewacht.

Adverteren
doet verkopen

'••v'wmvsf* j : ippvr1 • ' • • - • » • jmet sparen begint...
is

Met vele spaarvormen, ruime openstellingsuren
en alle diensten waar U tegenwoordig een bank

voor nodig hebt tot Uw beschikking.

En de eerste kennismaking brengt U bovendien een extra voordeel.

Tijdens de Boerenleenbankspaaraktie
van 26 tot en met 30 oktober 1970

wordt op het boekje van iedere nieuwe spaarder,
die minstens ƒ 5,— inlegt, een premie van ƒ 2,50

bijgeschreven.

Boerenleenbank
de bank voor Iederéén

Wij beschouwen Mode als
een particuliere aangelegenheid
van iedere vrouw afzonderlijk.
Modieuze vrouwen voelen niets voor gemeenschappelijke
mode. Zij kijken mode niet af van andere vrouwen en willen
zichzelf ook niet tegenkomen op straat. Zij kleden zich >naar
eigen smaak en inzicht. Voor deze vrouwen hebben wij onze
bijzondere kollekties japonnen samengesteld. De keuze in
aparte modellen is zó groot en gevarieerd dat wij alle ,,parti-
kuliere" modewensen kunnen vervullen. Er zijn vele nieuwe
kleuren en dessins, die de keuze nog verveelvoudigen. Kortom:
modieuze verrassingen voor iedere vrouw die elders niet kan

slagen.

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Loop vrij in en uit bij ons. In alle afdelingen valt altijd veel
nieuws te ontdekken.



STOP! n

Geef voorrang aan deze auto, wan îhi||is bestemd
voor de Vordense Sint Nicolaas-aktie!

iRisette
öonsBeööen

geven geen luxe, maar een heerlijke
warmte

iRisette
öonsBeööen

zijn licht van gewicht
hygiënisch en praktisch.

* * *

Daarom, verwen u zelf met een

iRisette
öonsBeö

Irisette donsbedden
en overtrekken

zijn in alle maten en dessins
voorradig bij uw Irisette-dealer

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Denk aan uw advertentie
voor de St Nicolaaskrant!

2 blikken appelmoes van 138 voor 108

2 KUIPJES WEU 108

500 GRAM BELEGEN KAAS 259

l PAK BRUINE BONEN, EXTRA 88

500 GRAM HAGELSLAG, PUUR . 139

Grote zeem van 625 voor 498

500 GRAM HOESTMELANGE 149

100 GRAM ACHTERHAM van 128 voor 115

250 GRAM BOERENZULT 72

LITERSFLES VERMOUTH van 395 voor 295

23 en 24 oktober: 2l/2 KILO UIEN 89

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BI J'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOpP

supermarkt
Zutphenseweg 41

VERSE
HAANTJES
ƒ 2,80 per kilo, geen
diepvries

EIEREN 10 voor ƒ l —
Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

Verhuur
gelcgcnheidskleding voor
hcn-n, in zwart en grijs

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

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

Telefoon 1281

Onze kollektie vrije-
t i jdskleding vormt
de sportieve top in
de mannenmode.
Kom eens k i jken ,
wat wij hebhen aan
te bieden in panta-
lons, truien, polo-
pulls, sporthemden
en weekenders. Als
u het ziet, wrijft u
/ i t h in de handen
van plezier.

Schoolderman
Raadhuisstraat

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Sparen geeft veiligheid

feisen-Spaarweek
26 t̂ n 30 oktober

30 oktober.

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek
verstrekken wij aan iedere nieuwe spaarder

een premie van f. 5,--. Bovendien
wordt iedere bezoeker een aardige attentie aangeboden.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden : Ruurloseweg 21 tel. 05752-1888
Wichmond : Dorpsstraat 9 tel. 05754- 514

VRIJETIJDSKLEDING
Helanca trainingspakken met biezen of
in twee kleuren.

Sportieve truien, vesten, pul lovers en
sweaters.

Levi, eorduroy pantalons en jaeks,

Janus noorse wollen kousen en sokken.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



Donderdag 22 oktober 1970

Tweede biad Contact
32c jaargang no. 29

GEMEENTE VORDEN
Wet Ruimtelijke

Ordening

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voor-
nemens zijn in afwijking van het geldende
bestemmingsplan, met toepassing van arti-
kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, een bouwvergunning te verlenen aan
hierna te noemen personen:

W. F. Haccou, p.a. Beatrixlaan 18 te Vor-
den, voor de bouw van een tandartsenprak-
ti jkruimte op het terrein kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie K nr. 3756, per-
ceel plaatselijk bekend, Prins Bernhardweg
te Vorden;

E. en J. G. te Veldhuis, resp. H. van Bra-
merenstraat 8 en Stationsweg 2 te Vorden,
voor de bouw van een dubbele bungalow op
het terrein kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sektie K nr. 3251, perceel plaatselijk be-
kend, Stationsweg 2 te Vorden.

Tot 6 november 1970 liggen de op deze za-
ken betrekking hebbende stukken ter ge-
meentesekretarie ter inzage.

Tot voornoemde datum bestaat voor een ie-
der gelegenheid tegen deze voornemens
schriftelijk bezwaren in te dienen bij het ge-
meentebestuur.

Vorden, 22 oktober 1970.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Openbare bekendmaking
inzake goedkeuring
bestemmingsplannen

De burgemeester der gemeente Vorden
brengt ter openbare kennis, dat de bij raads-
besluit d.d. 5 augustus 1969 vastgestelde be-
stemmingsplannen „Vorden Zuid 1969",
,,Vorden Noord 1969" en „Vorden Medler-
Tol 1969" door Gedeputeerde Staten van
Gelderland zijn goedgekeurd - behoudens
enkele bepalingen van de voorschriften waar-
aan de goedkeuring werd onthouden - bij hun
besluit van 5 oktober 1970 nr. 6527/266-3306.

Evengenoemd besluit van Gedeputueerde
Staten ligt met de bestemmingsplannen, van-
af maandag 26 oktober 1970 gedurende één
maand ter gemeentesekretarie voor een ieder
ter inzage.

Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de
gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend kannen gedurende genoem-
de termijn van één maand bij de Kroon be-
roep instellen.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder
die bezwaar heeft tegen onthouding van
goedkeuring door Gedeputeerde Staten aan
bedoelde bepalingen van de voorschriften van
genoemde bestemmingsplannen.

Vorden, 22 oktober 1970.

De burgemeester van Vorden,
Van Arkel.

GEMEENTE VORDEN
Openbare bekendmaking
inzake vaststelling

G

bestemmingsplan

De burgemeester der gemeente Vorden
brengt ter open'bare kennis, dat het door de
gemeenteraad in zijn openbare vergadering
van 25 augustus j l . vastgestelde bestemmings-
plan:

Bestemmingsplan
Buitengebied 1970

met de daarbij behorende 2 kaarten, blad A
en blad B, met toelichting, bestemmingsom-
schrijving en voorschriften, vanaf maandag
26 oktober 1970, gedurende één maand ter
gemeentesekretarie voor een ieder ter inzage
ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedu-
rende genoemde termijn bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland bezwaren tegen ge-
noemd bestemmingsplan indienen.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder ,
die bezwaren heeft tegen de wijzigingen,
welke bij de vaststelling van het plan in het
ontwerp zijn aangebracht.

Vorden, 22 oktober 1970.

De burgemeester van Vorden,
Van Arkel.

Zwartkijkers of
kleurkijkers

VOOR U HEBBEN WE DE

televisie
DIE U WENST

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

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Donderdag
Haas-, rib- en schou-
derkarbonade
500 gram 2,60
500 gram spekl^ppen 7,70

Vrijdag en zaterdag
Varkenslappen
500 gram
500 gr.im ribUippcn
500 gram rundcrlüppcn
500 gram verse icorst

Voor de boterham

2,98
3,98
2,75
2,60

100 gram paarderookvlees 0,80
150 gram rolpcns 0,98
150 gram pekelvlees 0,98
150 gram boterharnivorst 0,68

Rund- en varkensslagerij

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

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

In de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, flzersterk, gelaste naden

\Vapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

ZOJUIST ONTVANGEN:

LEUKE MEISJES-
INSTAPSCHOENEN
met gespversiering, in zwart,
bruin en blauw crocolak.

Bijzonder laag in prijs
28-33 12,95
34-38 13,95

schoenhandel
Dorpsstraat ^- Vorden

AUTOPARADE
1 Simca 1000 GL b.j. 1969

1 Simca 1000 GL b.j. 1968

1 Volkswagen 1300
b.j. 1968

Vorden - Telefoon 1256

84

bovenstaande wagens, die door inruil wer-
den verkregen, worden onder onze vol-
ledige garantie verkocht,
ook altijd alle nieuwe Simca-modellen voor
een proefrit aanwezig.

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. snijworst 90

200 gr. boterhamworst 80
500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

Rund- kalfs- en varkenssla<«crij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

VERKEERSSLEUTELCURSUS
Bij voldoende deelname (ca 20
personen) zal de TT V Medler in
haar clubhuis een verkeerssleutel-
cursus houden m.m.v. wacht-
meester Verheul (6 lessen).

Opgave tot en met 28 oktober a.s. bij

H. BRUMMELMAN, Medler, tel. 6713 of
J. BESSELINK, Julianalaan 7, Vorden

KOOP NU VOOR STRAKS
LEUKE

voor de helft van de prijs
(zie O'nze etalage)

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WAR N S VEL D

Te koop: Gc/c narcissen-
bollen; stenen voerbak-
ken en hooiruifjes voor
konijnen. H. Doornink,
Van LennepWeg 4

Te koop: Ruim l ha stop-
pclknollen. A. Wesse-
link, Vogelenzang

Te koop: Parkieten, sier-
dniven, krielkippen, pa-
rclhocndcrs, muskuseen-
den en 2 lammeren.
H. v. d. Sligte, Ruurlo-
seweg 93, Kranenburg
telefoon 6727

Wie heeft dinsdag v.m.
om ongeveer 10 uur de
verkeerde fiets meegeno-
men bij Albers Super-
markt? Inlichtingen bij
mevr. Hogenslag, Kruis-
dijk 5, Hackfort, tel.
1276

Te koop: Beste biggen.
K. Hietbrink, Beunkste-
ge 4 Linde, tel. 05753-
7253

Profijt
AANBIEDING

20 meter
drooglengte

Staand droogrek
met 20 meter ge-
plastificeerde
drooglijn.
Gemakkelijk op
te zetten en in te
klappen.

Prijs 27,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: / ha knollen,
gelegen bij kasteel Den
Bramel. B. Groot Jebbink
Galgengoorweg 8, tele-
foon 1324

Hervormde Kerk te Vorden
KERKDIENSTEN:

10.00 uur in de dorpskerk
10.00 uur in de kapel Wilden-
borch

GEMEENTE-AVOND:

donderdag 22 oktober, 20.00 uur
in zaal ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit). Ds. Petri

WIJKAVOND
GEDEELTE HACKFORT:

verschoven naar maandag 9 'no-
vember, Bosmanshuis

TOT EN MET 31 OKTOBER

15%

WMF pannen
zowel e f f en als gedekorc

ROESTVRIJ STAAL

voor alle warmtebronnen.

Komt u vrijblijvend eens kijken?

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

In verband met een interne verbouwing z i jn
wij van donderdag 22 tot en met donderdag
29 oktober

GESLOTEN
Feestelijke opening van onze
nieuwe zaak

donderdag 29 oktober

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Vorden 2—Pax 3 1—1

Het tweede elftal van Vorden speelde zondag-
morgen met l—l gelijk tegen Pax 3. De eerste
helf t kenmerkte zich door de vele gemiste kansen
zowel door Vorden als door Pax. Gescoord werd
er in die periode niet.
In de tweede helf t bezorgde Zeeburg zijn ploeg
met een prachtige kopbal na 15 minuten een l—O
voorsprong. Op gelukkige wijze kwam Pax even
later aan de gelijkmaker. Op gegeven moment bleef
de Vordense achterhoede nl. staan toen de scheids-
rechter floot. Het fluitsignaal dat klonk, was ech-
ter van de scheidsrechter op het veld ernaast waar
Vorden 4 speelde en aangezien de Pax-speler wel
doorging betekende dit de gelijkmaker.

Vorden 4 leed thuis een O—3 nederlaag tegen So-
cii 2, nadat de rust was ingegaan met de stand
0—1.

BLAUPUNKT
KLEURENTELEVISIE

Om de prachtige vormgeving

Om de perfekte ln-cldk(i\ili-
teit

Om t/c

Daarom moest u de modellen eens bekijken,
een demonstratie bijwonen en een folder ko-
men halen.

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 _ Zutphen - Tel. 3813



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

PUCH BROMFIETSEN
MUNTEN UIT DOOR HUN

LEVENSDUUR

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

Adidas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adidas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„ValencIa"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-„Brasil"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,SO

Vraag Adidas Katalogusaan bij Importeur:
J. van Kooyk. Postbus 27,
Valkenswaard. &

f* KWALITEIT

adidas
Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

INWONERS VAN VORDEN

JEZUS KOMT
Bent u klaar om Hem te ontmoeten':'

(Amos 4: 12)
Is Hij mr redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw 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

Gevraagd:

CHAUFFEUR
liefst bekend met veevervoer

FA J J. WOLTERING & ZN
Vorden - Telefoo,n 05752-1264

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 26 oktober tot 9 november

Groente _ Fruit - Bloemen

L G, KLUMPER
Dorpsstraat l 7 - Vorden

Uw reddend bloed
Maandagavond 26 oktober <i.s.
bloedafname-avond voor het
Ned. Roode Kruis in de Bij:. Ln-
cjcre Landbouwschool aan de
Hengeloseweg.

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden.
Zij, (die onverhoopt geen oproep ontvingen,
worden toch verwacht.

Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00
uur. Laatste groep om plm. 21.30 uur.

Bij verhindering op aangegeven tijd op op-
roepkaart kunt u op een willekeurig tijdstip
komen tussen toovenaangegeven uren.

Nieuwe donoren kunnen zich alsnog opcj '
bij de leden van het komité „Bloedplasma".

Voorzitter H. Fo lnu- r , Nieuwstad 44 n, tel.
1563. Sekretaris W. ter Haar, H. K. van
Gelreweg 3.

N.B. Denkt u er ütm zeyelkaart
en oproepkaart mee te brengen.

ERFHUIS
Notaris Rombach zal vrijdag 23 okt. nam.
l u. t. verz. v. H. J. Mooiweer, Lindeseweg
l l , Vorden, aldaar wegens bedrijfsbeëindi-
ging

publiek a kontant verkopen:
6 melkkoeien, 2 pinken, 4 kalveren, 4 ged.
zeugen, guste zeug, zeug m. 12 biggen, 8 lo-
pers, 3-tons luchtb. wagen m. hooihekken en
distel, Cormick harkkeerder (voor trekker),
stortkar op ijzerbesl. dekkleed (4 x 5) , wen-
telploeg, 3 veldeggen m. handel, onkruid-eg
(tevens mestverdeler), 2 weidepompen zelf dr.
weidesleep ( l - p . ) , veescheermach., hand-
trekkar (400 kg ) , gavels, grepen, batsen,
harken, schoffelmach., meelkisten, biggenbak,
varkensbakken, paalhout, zeugenkooi, melk-
emmers, melkzeef, melkkar (2/40 1. bussen),
bietensnijder, hakselmach., spankettingen,
paardetuigen m. achterbroek in z.g.st, worst-
mach., koelring, fornuispot, kachel, ronde ta-
fel, melkmaehine Alfa Laval z.g.a.n., hooi
en stro, enz.

Te zien: 23 okt. vóór de verk.; kosten kopers:
vee 10%, rest 12'/2%.

Gevraagd per l januari 1971:

HULP IN DE
HUISHOUDING

W. ELBRINK-VISSER
Burg. Galléestraat 5

hoed
MET PRIMA PASVORM

NAAR DE SPECIAALZAAK

Kroneman -Jörissen
V/ij hcbb^Fook cc/? goede kol-
lektie imitatie bontmutsen in de
helere kn'aliteit.

Deze week:

NOVIB-KOLLEKTE
Kontaktpersoon voor Vorden:
ds. J. C. Krajenbrink

DEZE WEEK
SPECIALE AANBIEDING

SPORTKOUSEN
2 paar halen

1 paar betalen

RESTANTEN
NYLONKOUSEN
met en zonder naad

5 paar voor 3,75

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG

25 OKTOBER

dansen
met medewerking van het
orkest

GELDERS KWARTET
MET ZANG VAN
DINY SNIJDERS

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Schoolnieuws
Naar ons werd medegedeeld heeft het bestuur van
de bijzondere lagere school aan Het Hoge nog-
maals een beroep gedaan op de minister van On-
derwijs en Wetenschappen om te komen tot aan-
stelling van een tiende leerkracht aan genoemde
school. Mocht dit worden toegestaan, omdat het
aantal leerlingen groter is dan destijds werd ver-
wacht, dan zullen er 3 eerste klassen (speelleer-
klassen) worden gevormd t.w. 2 van 24 leerlingen
en l van 25.
De ledenvergadering werd gepland op donderdag
29 oktober a.s. De schoolkollekte wordt in de
maand november a.s. gehouden. Een gedeelte hier-
van wordt afgedragen aan de landelijke organisa-
tie. Hiermede worden scholen geholpen in binnen-
en buitenland die in moeilijkheden verkeren.
In het Nutsgebouw treden de jongens en meisjes
van de zesde klas op donderdag 12 november a.s.
voor het voetlicht in verband met de alsdan te
houden feestelijke ouderavond.
Er zullen in dit kursusjaar 2 kijkavonden worden
gehouden één in december 1970 en één in maart
1971. Uit Madrid werd bericht dat de Sint niet
op 5 maar op 4 december a.s. de bijzondere scholen
met een bezoek hoopt te vereren.

Alle scholen in Nederland is verzocht om op don-
derdag 5 .november een ouderavond te houden,
waarop gesproken kan worden over het onderwijs.
De ouderkommissie van de openbare lagere school
dorp had echter al een ouderavond gepland voor
begin oktober. Het is echter niet mogelijk geble-
ken deze te verplaatsen naar 5 november. Daarom
is deze nu gekombineerd met die van 5 november.
Ofschoon op onze ouderavonden, aldus het perso-
neel, en niet te vergeten de kontaktavonden in de
school regelmatig diverse vraagstukken zijn be-
sproken, kan het anders dan vefhelderend werken
als op deze ouderavond van tevoren vastgestelde
onderwerpen nog eens aan de orde worden gesteld.

Ongevallen
De gevaarlijke S-bocht 'nabij Huize De Wientjes-
voort was zondagmiddag weer eens de oorzaak
van een verkeersongeval. Twee jongemannen uit
Nijmegen reden hier per motor met grote snelheid
in de richting Vorden; een van hen - met achterop
de duo zijn 12-^'arig broertje - kon even voorbij
de woning van de fam. Takkenkamp de bocht niet
meer halen en schepte hierbij drie meisjes die per
fiets eveneens naar Vorden gingen. De meisjes
belandden met de motorrijder na eerst een heg
omver te heb'ben gereden, rechts in een weiland.
De gevolgen waren gelukkig niet ernstig, 2 meis-
jes en de motorrijder konden na het verbinden van
enkele vleeswonden naar huis worden vervoerd.
De rijwielen waren flink beschadigd, evenals de
motor.

In Hackfort kwamen twee personenauto's met el-
kaar in botsing op de nieuwe brug over de ver-
lengde Veengoot. Een personenauto en de auto
van de 'heer B. uit Wichmond waren hierbij be-
trokken. Een van de auto's raakte hierbij de brug-
leuning die ernstig beschadigd werd. De Kon. Ma-
rechaussee heeft de zaak in onderzoek. Persoon-
lijke ongelukken deden zich niet voor.

Aktie „Schip Ahoy"
Dankzij de spontane medewerking van de vier ban-
ken in onze gemeente, het gemeentebestuur, druk-
kerij Weevers, de pupillen van de v.v. Vorden en
de s.v. Ratti en bovenal de 'humane, meevoelende
gulle gevers, bedroeg de opbrengst van de blik-
semaktie ƒ 4.389,17; dit is per inwoner 64 cent.
Een schitterend resultaat.
Niet alleen het aktiekomité, doch in het bijzonder
zeggen alle toekomstige varende gehandikapten
van het droomschip ,,Ahoy" u hun welgemeende
dank.

Hoogste naastenliefde
Bij iingrijpende operaties, inwendige bloedingen,
ernstige ongevallen, wordt steeds bloedtransfusie
toegepast.
Noch de patiënt, noch de bloedverwanten vragen
zich meestal af, waar dit reddend 'bloed vandaan
komt. Men beschouwt het als een „medicijn",
waarvan dus de voorraad onbeperkt is.
De realiteit is, dat dit reddend bloed van een
meestal onbekende donor (bloedgever) komt. Wel-
nu, als wij dan wel 'het bloed van een offervaar-
dige medemens willen ontvangen, hebben wij dan
ook niet de sociale en morele plicht ons bloed af
te staan?
Vanzelfsprekend met goedkeuring van de huisarts.
Er is in ons land een groot tekort aan donors, zo-
dat er in de ziekenhuizen soms geen hulp kan wor-
den geboden, omda^^ geen bloed is.
Maandagavond 26 ^B>ber zal er in de Bijzondere
lagere landbouwschool aan de Hengeloseweg bloed
worden afgenomen. (Zie advertentie in dit blad.)

Voetbaluitslagen
Vorden l—Bredevoort l 2—2

Dat Vorden l zondagmiddag tegen Bredevoort een
ogenschijnlijk veilig leikende 2—O voorsprong in
het laatste kwartier uit handen gaf, was zonder
meer te wijten aan de Vordense defensie waar
met name Bloemendaal nogal eens dingen deed die
beslist niet door de beugel konden. Nadat vlak
voor tijd deze speler de attente Wensink op grove
wijze tegen de gro,nd werkte, kreeg Bredevoort te-
recht een vrije schop, die evenwel niets opleverde
maar bij een volgende aanval nam Wensink wraak.
Onzichtbaar voor de scheidsrechter duwde hij Bloe-
mendaal in de rug om vervolgens keihard raak te
schieten.
In de eerste helf t was het al een zeer rommelige
wedstrijd waarbij vele overtredingen werden ge-
maakt. Het dreigde de arbiter, die zwakjes floot,
herhaaldelijk uit de hand te lopen doch gelukkig
gebeurde dit niet. Fraai voetbal kregen de toe-
schouwers echter niet te zien. Na tien minuten nam
de thuisclub de leiding doordat Buunk een voor-
zet van Nijenhuis goed afrondde. Halverwege de
eerste helf t knalde Nijenhuis bij een goed opge-
zette Vordenaanval tegen de lat. Dit waren de
enige twee positieve dingen van de Vordense
aanvallers. Bredevoort was gedurende deze eerste
hel f t het meest aan de bal. De Vordense achter-
hoede met invaller-doelman Meyer aan het hoofd
greep echter steeds tijdig in.
De tweede hel f t was nauwelijks enkele minuten
oud of Buunk maakte handig gebruik van een
misverstand in de Bredevoort-defensie 2-—0. Even
later voorkwam doelman Blekking een derde tref-
fer door op prachtige wijze een hard schot van
Buunk te stoppen. Dit kunststukje herhaalde hij
een kwartier later nog eens bij een prachtige schui-
ver van Koster.
Naarmate de strijd vorderde werd Bredevoort ster-
ker en de strijd steeds onvriendelijker. Vele vrije-
schoppen waren het resultaat. Nadat Besselink een
Bredevoort-treffer had voorkomen was het een
kwartier voor tijd wel raak toen Wentink een
fout je in de Vorden-defensie goed afstraf te . Na-
dat dezelfde speler de stand op 2—2 had gebracht
kreeg Vorden vlak voor tijd nog een goede mo-
gelijkheid. De fraaie boogbal van de doorgebroken
aanvoerder Hendriksen ging evenwel net naast
de paal.

Ratti l—Gaander e n se Boys l 5—4
In de zesde kompetitiewedstrijd is het Ratti ein-
delijk gelukt om de volle winst in eigen huis te
houden door een 5—4 overwinning op Gaande-
rense Boys. In deze sensationele en doelpuntenrijke
wedstrijd was er aan spanning geen gebrek.
Al na vier minuten kon midvoor Th. Heuvelink

Ratti de leiding geven; een terugspeelbal van een
der Boysspelers op de doelman werd door hem on-
derschept en resoluut in de touwen geknald l—0.
De bal was nauwelijks weer afgetrapt of links-
buiten Masselink profiteerde van een misverstand
in de Ratti-defensie l—1. Een keurige kombinatie
tussen Schoenaker, Lichtenberg en Heuvelink werd
door laatstgenoemde keurig ingekopt 2—1. Gere-
geld deelde scheidsrechter v. d. Helm nu vrije trap-
pen uit; een hiervan - voor het Ratti-doel - stuit-
te de bal op het bekende muurt je , terwijl een
tweede maal doelman Huitink hoog opspringend
het gevaar kon keren. Na een half uur verrichtte
Heuvelink voor Ratti de hattrick toen hij bij een
paniekerige situatie voor het Boys-doel laag in-
schoot 3—1. Ratti meende op haar lauweren te
kunnen gaan rusten, maar via Masselink werd het
3—2. In de 35ste minuut vergrootte de thuisclub
haar voorsprong tot 4—2 door J. Bijen die een di-
rekte vrije trap hoog over het muur t je onder de
lat inschoot. Aan de andere kant konden de gas-
ten enkele minuten voor rust hun achterstand in-
lopen tot 4—3 via Masselink die een afgestuite
bal opving en Huitink geen schijn van kans gaf.
Onmiddellijk na de aftrap in de tweede helft lan-
ceerden de Boys een aanval over de rechtervleu-
gel en het was meteen raak. De uitstekend op dreef
zijnde Masselink knalde voor de vierde maal in de
touwen 4—4. De spanning keerde terug. De gas-
ten bleken in 'het veld nu een meerderheid te heb-
ben, maar Ratti zette alle zeilen bij. Rutgers ver-
ving de geblesseerde Huitink op de linksbuiten-
plaats en in het laatste kwartier kwamen de groen-
witten meermalen aan bod, maar de snel reageren-
de Boys-keeper Evers wist aan diverse kritieke si-
tuaties het hoofd te bieden. Twee minuten voor
tijd, toen beide ploegen zich reeds met een gelijk-
spel verzoend hadden, wist Rutgers met een om-
haal het winnende doelpunt te scoren 5—4.

Afdeling zaterdag: Ratti 1—SSSE 5 11—1
Ratti l afdeling zaterdag behaalde een fraaie 11—l
monsteroverwinning op het 'bezoekende SSSE 5
uit Eibergen. Uiteraard bleek Ratti ver in de meer-
derheid, een enkele SSSE-aanval leverde voor
doelman Haverkamp geen gevaar op.
Reindsen scoorde voor Ratti in de vi j fde minuut
met een afstandsschot l—O en bracht met een
kopbal de stand op 2—0. Een pass van Mellendijk
werd door J. Dijkman vanaf links uitstekend be-
nut 3—O, waarna H. v. d. Linden uit een corner
van links met een kopstoot de stand op 4—O bracht.
Reindsen, die een produktieve middag had, scoorde
even later 5—O waarna Jeeninga een mooie solo
afsloot met effektvol schot en daarmee de rust-
stand op 6—O bepaalde.
Na de thee domineerde Ratti wederom; Reindsen
scoorde 7—O, Dijkman 8—O en wederom Reindsen
met een kopbal en een inswinger 10—0. Hands
in het strafschopgebied van Ratti bezorgde SSSE
een penalty die goed werd benut 10—1. Reindsen
scoorde vlak voor tijd zijn zevende doelpunt met
een enorm hard schot 11—1.

29 okt.
29 okt.

30 okt.

PvdA wens-in klaag-in café
Es'kes
Bloedafname Roode Kruis in de
Landbouwschool Hengeloseweg
Ledenvergadering GMvL
Rekreatiemiddag voor bejaarden
in café De Zon
Ledenvergadering KPO in zaal
Schoenaker
Ouderavond o.l. school dorp
Ledenvergadering School met de
Bijbel, Het Hoge
Feestelijke opening fa Helmink
Bejaardcnkring 14.15 u. Nutsgeb.
Lezing Jong Gelre

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


