
Donderdag 23 oktober 1969
31e jaargang no. 30

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^KerkdienstenJ

ZONDAG 26 OKTOBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. D. C. Firet uit Bef de

19.00 uur Interkerkelijke zangdienst in de Hervf.
kerk. Voorgangers ds. J. H. Jansen en ds. Th. P.
van Belzen.

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 10.00 uur tot zondagavond
23.00 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 vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink avn 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

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

Geboren: Bart Willem Hendrik, zoon van C. G.
Lakerveld en E. van de Giesen; Ernst Jan Gijsbert,
zoon van G. te Velthuis en J. H. Weekhout.
Ondertroun'd: M. G. Spiegelenberg en C. B. Gij-
sen; Th. J. Berentsen en I. M. Hoebink; Joh. Stok-
kink en J. H. Walgemoet.
Gehuwd: R. Jager en H. Kuiper; Joh. Oogjes en
G. a G. Bartelds; H. G. M. Helmink en J. G.
Miltenberg.
Overleden: Geen.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 753 - Telefoon 6811

Buurtvereniging Delden
Zaterdagavond organiseerde de buurtvereniging
Delden een oriënteringsrit waaraan door een flink
aantal belangstellenden werd deelgenomen.
De heer B. Regelink, die de rit had uitgezet, was
er in geslaagd de rijders te trakteren op verschil-
lende kneepjes zodat er veel strafpunten werden
uitgedeeld. De rit die een lengte had van 42 km,
voerde de deelnemers geheel door het buurtschap
Delden. Start en finish waren bij café Het Zwaan-
tje waar de voorzitter van de buurtvereniging Del-
den, de heer M. Gotink, na afloop de prijzen uit-
reikte.
De uitslag was: 1. Hilferink; 2. H. Broekgaarden;
3. D. Becks; 4. A, J. Donken; 5. M. Regelink; 6.
G. J. Schutte; 7. mevrouw Van Neck.
Dit was de vierde rit die door de buurtvereniging
werd georganiseerd en die meetelt voor de fraaie
wisselbeker. De vijfde en tevens laatste rit (met
betrekking tot deze wisselbeker) wordt in novem-
ber gehouden.

GEZAMENLIJKE
ZANGDIENST

zondag 26 oktober 1969 in de
Hervormde kerk te Vorden.

Voorgangers:
Ds. Th. P. van Belzen en
dn. J. H. Jansen.

Organist:
Adriaan Bol

met medewerking v<.m

„DE ZINGENDE
ZUSJES"

Onderwerp:

„Hoe meer ziel<
hoe meer vreugïïe"

Aanvang 7 uur.

v.v. Vorden
Het bestuur van de voetbalvereniging Vorden heeft
tijdens een bestuursvergadering besloten tot een
taakverdeling.
In de terreinkommissie hebben zitting de heren J„
Smit en J. Lindenschot; kantinekommissie de he-
ren J. Koster en H. Emsbroek; trainingskommissie
de heren H. Oost en A. Velhorst; sekretaris-pen-
ningmeester H. Emsbroek; 2e sekretaris A. Vel-
horst; junioren-pupillen de heer H. v. d. Barg.
Tijdens de najaarsvergadering van 28 november
a.s. zal de voorzitter, de heer W. Kuiper, als zo-
danig aftreden. Het bestuur zal dan de heer H.
Oost voordragen als zijn opvolger en de heer J.
Koster als vice-voorzitter.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Winterprogramma Nut Vorden
De afdeling Vorden van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen houdt donderdag 30 oktober haar
algemene jaarvergadering. Hier wordt dan o.m.
de jaarverslagen van het departement en de onder-
afdelingen alsmede Ihet jaarverslag van de Nuts-
spaarbank bekend gemaakt.
Bij de bestuursverkiezingen stellen mr J. Rombach,
J» W. Klein Lebbink en mejuffrouw A. J. Schel-
lens zich niet meer herkiesbaar. Tijdens deze ver-
'gadering zal het bestuur de voordracht van de
kandidaten bekend maken.
De tweede Nutsavond in dit winterseizoen vindt
plaats op zaterdagavond 15 november. Dan zal de
toneelgroep De Hoveniers uit Bilthoven het toneel-
stuk Mijn twee zonen, opvoeren. De derde Nuts-
avond wordt gehouden op donderdag 29 januari.
Dan zal de heer Van Ebbenhorst-Tengbergen uit
Eefde spreken over Vorden's verleden. De vierde
Nutsavond op zaterdag 28 februari is een avond
met Vordense krachten. Wanneer de vijfde en
tevens laatste Nutsavond gehouden zal worden,
is op dit moment nog niet bekend.

PKV Vorden
Op de grote tentoonstelling van Agrado te Doe-
tinchem werden door leden van de PKV Vorden
onderstaande predikaten behaald.
In de afdeling pluimvee behaalde B. J. Maalderink
met Wit Wijandotte kriel 'hanenjong Ie GG, 2e
G en 3e G en met twee trio's Ie GG en een 2e G.
In de afdeling konijnen behaalde H. van Heerde
met een Vlaamse Reus haaskleurvoedster jong 2e
ZG en met Belg haas voedster jong Ie ZZG, ram
jong 2e ZG. Groot zilver ram jong 2e ZG.
De heer Spijkerman kreeg op zilver ram jong Ie
ZG en op een voedster jong 2e ZG. Belg. haas
voedster oud Ie ZG.

Babysitcentrale
Nu het winterseizoen weer is aangebroken en de
feestavonden komen, vestigt het Nutsbestuur nog
eens de aandacht op de babysitcentrale waarvan
een ieder gebruik kan maken. Reeds een jaar heeft
deze centrale zijn diensten bewezen.
Tegen een kleine vergoeding kan men als lid van
deze centrale een babysitter krijgen van 16 jaar of
ouder.

Pupillen naar kampweek
Het ligt in de bedoeling dat er het volgend jaar
een pupillenelftal van de voetbalvereniging Vor-
den zal deelnemen aan een voetbalkamp. Waar-
schijnlijk zal men naar Hoek van Holland gaan.
Hier komen dan verschillende verenigingen. Voor
de jeugd ongetwijfeld een fijne vakantie want be-
halve voetballen worden er tijdens zo'n kampweek
verschillende sporten beoefend.

Nieuws
van de kerken
Ouderavond zoi^agsschool
Deze week, donderdag ^ 3 oktober, houdt de lei-
ding van de zondagsscholen van de Hervormde
kerk (Vorden, Medler en de Wildenborch) een
ouderavond in de zaal van „'t Wapen van Vor-
den".
Deze avond is bestemd ^fcr ouders en belangstel-
lenden. Er wordt gezor^^n en een kreatief spel
gedaan. Van de Nederlandse Zondagsschool Ver-
eniging komt spreken de iheer Scheffer uit Coe-
vorden.

CJV-nieuws
Op 25 oktober organiseert het jeugdbestuur van
de gezamenlijke CJV-clubs Samuel en Lenteklokjes
een reunie i.v.m. de gehouden kampweek.
Dit wordt een gezellig weerzien van jongens en
meisjes uit Vorden en Leesten, die met ons zijn
meegeweest naar Mafkelo. Deze reunie wordt in
het Gereformeerd jeugdgèbouw om 19.30 uur ge-
houden. CJV-leden zijn van harte welkom.

Het jeugdbestuur.

Bond van Staatspensionering
De afdeling Vorden van de Bond van Staatspen-
sionering hield in een goed bezette zaal van het
Nutsgebouw haar propaganda-feestavond. In zijn
openingswoord heette voorzitter G. Koerse'lman
in het bijzonder welkom burgemeester Vlam uit
Winterswijk en afgevaardigden van de afdeling*
Eibergen, Lochem en Hengelo en verder distrikts-
a f ge vaardigde n:.
Vervolgens sprak burgemeester Vlam een kort
propagandistisch woord. Hij wees er op dat hoe-
wel bij de jongste troonrede de Staatspensione-
ring niet ter sprake was geweest, doch dat nadien
door de minister van Sociale Zaken toch gesproken
was van vakantie-uitkering in twee etappes voor
de AOW-trekkers. Over dit laatste, zijnde 6 per-
cent, toonde de heer Vlam zich zeer verheugd. Er
is echter nog veel dat op uitkomst wacht want bv.
ook de bejaarden boven de 65 jaar moeten mee-
profiteren van de welvaart. Doch gelukkig zijn ook
de ogen van de vakbonden hierop gericht. Om de
jeugd te winnen voor het bondswerk moet men in
de krant van de bond en op de te houden propa-
ganda-feestavonden de bakens wat verzetten. Men
moet zich aan de tijd aanpassen en breken met de
verouderde gewoonten.
De 'heer Koerselman bracht de heer Vlam dank
voor zijn gesproken woord. Hierna bracht Vor-
dens Toneel in twee bedrijven op verdienstelijke
wijze het komische toneelstuk Papa strijkt de vlag,
voor het voetlicht. De rollen bleken goed ingestu-
deerd zodat 'het stuk een vlotte vertolking kreeg.
Voorzitter Koerselman bood het toneelgezelschap
na afloop een blijk van waardering aan.
In de pauze bracht het dansorkest The Moonlight
Stars enige muzikale nummers ten gehore terwijl
zij na afloop van het toneelstuk de dansmuziek
verzorgden bij het bal.

De reeds vastgestelde uitvoering

„Excelsior1

GAAT NIET DOOR

(Grote koorwerken onmogelijk
door onderbezetting.)

Wij doen een beroep op vele goe-
de zangers (essen) in Vorden !

Wie meldt zich?

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

23 ókt. Herv. Vrouwengr. Wildenborch
25 okt. Bal voor gehuwden en verloofden

in zaal Eykelkamp, Medler
26 okt. Gezamenlijke zangdienst Herv.-

Gereformeerden
27 okt. Rekreatiemiddag voor bejaarden

van de Bond voor Staatspensione-
ring in hotel ,,De Zon"

29 okt. Ledenvergadering vogelvereniging
Ons Genoegen in café De Zon

30 okt. Algemene ledenvergadering
Nutsdepartement Vorden

30 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
31 okt. LR ,,De Graafschap" kontakt- en

theorieavond in café Eskes
l nov. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda
l nov. Uitvoering CJV „Daniël en de

Sleutelkring" in de Wildenborch
3 nov. Vergadering ABTB en KPO in

zaal Schoenaker
6 nov. Herv. Vrouwengroep dorp
7 nov. Jaarlijkse feestavond buurtvereni-

ging Julianalaan in hotel Bloemen-
daal

8 nov. Dropping Jong Gelre
8 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging

,,De Deurdreajers"
12 nov. Ledenvergadering Jong Gelre en

GMvL in „'t Wapen van Vorden"
13 nov. Feestelijke ouderavond School

Het Hoge
14, 15 en 16 nov. Nationale vogeltentoonstel-

ling ,,De Vogelvriend" in zaal
Schoenaker

15 nov. 2e Nutsavond in 'het Nutsgebouw
18 nov. Lezing Ned. Chr. Vrouwen Bond

in zaal Eskes
18 nov. Vergadering KPO in zaal Schoen-

aker
19 nov. Ledenvergadering Jong Gelre in

,,'t Wapen van Vorden"
25 nov. Ledenvergadering AR in zaal

Eskes
28 en 29 nov. Jong Gelre, GMvL en Bond

van Plattelandsvrouwen feesta-
vond in het Nutsgebouw

29 en 30 nov. Vogeltentoonstelling vogelver-
eniging Ons Genoegen in café
De Zon

10 dec. St. Nicolaasavond voor KPO-
leden in zaal Schoenaker

10 en 11 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch
17 dec. KPO-avond voor bejaarden in

zaal Schoenaker

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
tussen- of bijgevoegd.

„De Graafschaprijders"
Voor het eerst na het gesloten seizoen organiseert
de VAMC De Graafschaprijders zondag 26 okto-
ber een oriënteringsrit waarbij voor de leden tevens
de laatste kans aanwezig is om punten te verzame-
len voor het clubkampioenschap.
De rit heeft een lengte van plm. 50 kilometer en
is zoals gewoonlijk uitgezet door de heren Wols-
heimer en Klein Brinke. Deelname voor auto's,
bromfietsen, motoren. De start is bij café Schoen-
aker.

RAIFFEISEN - SPAARWEEK

van 27 t/m 31 oktober

Piedro schoenen voiop verkrijgbaar 't Schoenenhuis
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden



Ibers
SUPERMARKT

Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

ttttcte
GELDERSE SCHIJVEN

SLAVINKEN

MALSE BIEFLAPPEN

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

3 stuks WO

3 stuks V O

250 gram 208

500 gram

500 gram

Diep vrieskl aar:
VOOR- EN ACHTERBOUTEN

ROSBIEF 100 gram 119

ROLLADE 100 gram 109

KALFSLEVERWORST 250 gram 109

GELDERSE KOOKWORST
aan stuk 200 gram 109

GEKOOKT MAGER SPEK 150 gram 89

JONATHANS 2 kg 79

GOUDREINETTE 2 kg 89

GESNEDEN GROENE KOOL 500 gram 29

SLA 2 kroppen 75

PERSSINAASAPPELEN l kg 98

Voor fijn gebak

AM.

PATENTBLOEM

2 x 500 gram

1O9

SPINAZIE
SPERCIEBONEN

DOPERWTEN

3 halve literblikken

slechts

149
Victoria

BRUSSELSE

KERMIS

dubbel pak

165

Heerlijke

PINDAROTSJES

200 gram

89

Bij Unox rookworst

500 gram

HART
ZUURKOOL

van 59 nu

Grote gezinsfles

DRUIVENSAP

Herba

RODE BIETEN

grote pot

Mooie

BIERPUL

MOSTERD

ANTON HUNINK

Wiener worst
10 stuks 134 nu

VRUCHTEN-

LIMONADE

1 49

elke 2e fles

Heerlijk en

gemakkelijk

FraB

TAARTBODEMS

6 stuks alechts

75

Nu ook in
Albers supermarkt

DEODORANT

grote familybus

slechts

Judy

JUSD'ORANGE

puur sinaasappelsap

hele liter

van 198 nu

169

3/4 literpot

98
Heerlijke

BONBONS

200 gram

119
Groot blik

MARIE

biskwiwie
zo lang de voorraad

strekt

165
NEEM EEN VOORRAAD IN HUIS

Silvo bruine bonen soo gram 85
Groene erwten soo gram 59

Spliterwten soo gram 69

Zakjes

TUTTI FRUTTI 75

APPELTJES 75

PRUIMEN 75

Heerlijke

ROOMBOTER

RINGEN

pak a 9 stuks

89

Grote plak

GEVULD

SPECULAAS

79

KOFFER ALL

van 890 nu

69O
VAT ALL

van 2025 voor

1425

GOUDMERK THEE

2 x 100 gram 89

Diverse smaken

GEURTS PUDDINGSAUS

2 flesjes 89

Calvé SLAMIX

op elke fles 30 CENT REDUKTIE

Prodent TANDPASTA

3 HALEN SLECHTS 2 BETALEN

bij ons altijd 98

RUM-, VANILLE- OF

MOCCAWAFELS

nu per pak 69

VAN WELZEN KOEKJES

met roomboter groot pak 79

BRUINTJE BEER BISKWIE

250 gram 59



Met 'grote vreugde delen
wij mede, dat Gera een
broertje heeft gekregen
Hij heet:

Ernst-Jan Gijsbert
(ERNST)
J. H. te Velthuis-

Weekhout
G. te Velthuis

Vorden, 19 oktober '69
Wilhelminalaan 2

Groot was de belangstel-
ling na het overlijden van
mijn lieve vrouw, moeder
en oma

Johanna Bernedina
Besselink

Om allen persoonlijk te
schrijven is ons niet mo-
gelijk, en daarom zeggen
wij op deze wijze dank
voor het medeleven.

J. A. Bleumink
kinderen en klein-
kinderen

Vorden, oktober 1969
Kerkhof'laan D 4

Voor uw bewijs van me-
deleven, dat wij mochten
ontvangen na het overlij-
den van onze lieve moe-
der groot- en overgoot-
moeder

Hermina Bercndina
Berenpas-Eijerkamp

betuigen wij onze welge-
meende dankt

Uit aller naam:
G. Berenpas

Warnsveld, oktober 1969
Boggelaar 9

GLAS WO L
3-4-6 cm

alles voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Batavus brom-
fiets i.z.g.st. damesmodcl
H. W. Groot Enzerink,
Zutphenseweg, telefoon
1254

Te koop: P lm. 60 are
knollen. Briefjes inleve-
ren t.m. 29 oktober.
B. G. Reintjes, D 106 te
Vorden, tel. 05752-6752

Te koop: Olie haard beige
merk Efel, zo goed als
nieuw, 14.000 calorieën,
's Avonds na 5 uur Van
Heeckerenstraat 15 Vor-
den

Geschaafde en
geploegde planken

(lichte waan)

1-duims ƒ 5,90 per m-

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop in Warnsveld:
Huis. Bev. kamer en sui-
te, gang, keuken, 3 slaap-
kamers, schuur, voor- en
achtertuin redelijke prijs.
In ruil voor koop- of
huurhuis te Vorden, mag
kleiner zijn. Spoed.
Brieven onder nummer
30-1 bureau Contact

Te koop: ,,Glas" auto in
prima staat, ziet er keurig
uit, op nieuwe banden
f 2250,—. Langwerden,
Kerkstraat 11

Te koop: / ha knollen.
Groot Jebbink 't Jimmink
Linde

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: Kolenkonvek-
tor, beige kleur. Nieuw-
stad 22, Vorden

Te koop: Helft van een
dikke pink, ook in vier-
déls. H. M. A. Helmink,
E 79, Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

OEBR. WILLEM8
kleermakerij, Rozenhof.
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

j GERRIT J. KLEIN KRANENBARG
en
TRIJNTJE D. OFFEREINS

geven, namens wederzijdse ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
hebben op donderdag 30 oktober a.s. om
15|.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Gerefor-
meerde kerk te Vorden om 15.30 uur
door de wéleerwaarde heer ds. Th. van
Belzen.

Wichmond, Hackforterweg 23
Vorden, Nieuwstad 51
oktober 1969

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Toekomstig adres: Molenweg 4a, Vor-
den.
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HANS STOKKINK
en
/O WALGEMOET

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen 'huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op vrijdag
31 oktober a.s. om 11.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, oktober 1969
Julianalaan 10
Brandenborchweg E 91

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,/t Wapen van Vorden"
(F. R. Smit) te Vorden.

Toekomstig adres: Brandenborchweg
E 91, Vorden.
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VERENIGING VOOR
CHRIST IJK
SCHOOLONDERWIJS

Het Hoge 42

Ledenvergadering

op dinsdag 28 oktober in de
school, aanvang 8 uur.

Aan de orde:

Jaaroverzicht van sekretaris en penningmees-
ter.

Verslag financiële kommissie.

Bestuursverkiezing: aftredend J. \V. Bijen-
hof en H. Weenk.

Bespreking Unikollekte.

Bespreking algemene schoolzakenl

Trouwe opkomst wordt zeer op
prijs gesteld.

Het bestuur.

RAIFFEISEN - SPAARWEEK

van 27 t/m 31 oktober

BEATCLUB „TURN"

PRESENTEERT A.S.

ZATERDAG 25 OKT.

UIT ENSCHEDE

Aanvang 7.30 uur

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

Café-restaurant

„'t Wapen van 't Medler"
Fa Gebr. Eykelkamp E 108

A.S. ZATERDAG 25 OKT.

DANSEN
voor gehuwden en verloofden.

Muziek ,,The Rythme Stars" aanvang 7.30 u.

Tochtband

Tochtstrippen
(zowel hout als aluminium)

Dorpelstrippen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
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...
de Boerenleenbank 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 24 tot en met 31 oktober 1969
wordt op het boekje van iedere nieuwe spaarder,
die minstens f 5,— inlegt, een premie van ƒ 2,50

bijgeschreven.

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

SUBSIDIE SUBSIDIE

binnen-schilderwerk
if VANAF l DEC. 1969 - 6 MAART 1970

+ MINIMUM OMVANG 5 DAGEN

+ VERGOEDING f 50,—

* INLICHTINGEN

* OFFERTES

* KLEUREN- EN TECHNISCHE ADVIE-
ZEN WORDEN GEHEEL VRIJBLIJ-
VEND VERSTREKT

* EVEN EEN TELEFOONTJE EN WIJ
KOMEN U GAARNE OP EEN DOOR U
TE BEPALEN TIJDSTIP BEZOEKEN.

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
^C Gediplomeerd meesterschilder Nat. Schilders-

school

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

maak

huis
Salontafels •
modern en klassiek,
recht of rond
v'«II5v-

n thuis
i

wtmvisie
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GEVRAAGD:

NET MEISJE VOOR
KANTOOR

en

FLINKE JONGE MAN

voor het magazijn

$'A 7 W.
Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.

Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

2 blikken erwtensoep van 190 voor 118

10 CHOCOLADEREPEN 55

10 rollen DROP 89

l pak FROU FROU van 65 voor 59

7 grote pot AUGURKEN 99

200 gram snijworst fijn of grof 99

500 gram KIPPEPOULET 709

/ //es STAR RANJA van 120 voor 99

7 doos SPAR THEEBUILTJES 69

l blik NASI GOREN G .. . van 180 voor 169

l blik Spar appelmoes van 72 voor 59

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Voor uw gashaarden - Henk van Ark



VOOR ALLES
OP HET GEBIED VAN AARDGAS

DE GROOTSTE SORTERING

DE BESTE SERVICE Gebrs. Barendsen ZUTPHENSEWEG - VORDEN

TELEFOON 05752-1261

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS

bij f 10,— 5 stuks, boven ƒ 10,— voor elke
ƒ 5,— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Appels voor winter-
voorraad

Goudreinetten

Golden Delicious
vanaf ƒ 7,50 per kist

Jonathan
vanaf ƒ 4,50 per kist

ook handperen heel
voordelig

AFHALEN:

ledere vrijdagavond na 5.30 uur
ten huize van de heer J. Lucassen
D 153, Vorden. Iedere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de schuur
bij Huize „Medler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Weekend aanbieding s

JORZOLINO BADDOEKEN

stuks

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

NU KEUKENS UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR

Als extra aanbieding

kunststof keuken
200 cm lang f 415,— exkl.
BTW

roestvrijstalen
blad
ter waarde van ƒ 270,—

GRATIS

Verder voorradig

KEUKENS
150 cm, 170 cm, 180 cm,
200 cm, 220 cm lang

Natuurlijk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Retextunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Oktobermaand een extra
trui etc., dus als speciale
reklame gedurende deze
maand:
JUMPERS, TRUIEN
EN VESTEN
chemisch reinigen voor
de HALVE PRIJS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS*
vee- en vajkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

VERSE KIP
deze week l kg f 2,80

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrtlf

jMjyijp Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

8% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

Inlichtingen en prospect! bfl
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

VOORDELIGER PER 3
een klinkende
profijt aktie!
Kijk maar. U kunt klinkende munt
verdienen. U moet er dan wél
op tijd bij zijn. Want dit zijn
uitzonderlijke buitenkansjes voor
mensen die bij de tijd zijn!

BADDOEKEN

Fijne rulle badstof
met leuk bloem mo-
tief en keuze uit di-
verse kleuren.
Per stuk ƒ 3.95

3 stuks 90

WAFELDOEKJES

In frisse, kleurige
streep. Doekjes die
u elke dag gebruikt.
Per stuk 75 cent.

3 stuks 1.80

WASHANDJES

Heel handzaam,
prettige stof, zelfde
motief als baddoe-
ken. Per stuk 80 et.

3 stuks 80

DAMESZAKDOEKEN

Een fijn zakdoekje
voor in uw handtas.
Per stuk 40 cent.

3 stuks 0.98

THEEDOEKEN

Leuke ruit . Nemen
veel water op. Keu-
ze uit diverse kleu-
ren. Per stuk ƒ 1.75.

3 stuks 4.75

HERENZAKDOEKEN

Roya<flB formaat.
Mannelijk dessin.
Diverse kleuren.
Per stuk 75 cent.

3 stuks 1.95

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Telefoon 1396

IDEALA LAKENS
EN SLOPEN

Sterk, hagelwit,
royaal formaat, uit-
stekende kwaliteit.
1-pers. (150 \ 2.50
m) per stuk 10.75

3 stuks

2-pers. (180 \ 2.50
m) per stuk 12.95

00 90
3 stuks J3-

Bijpassende slopen
l pak a 2 stuks ƒ 6.50

3 pakken IC 95
a 2 stuks l D.

KEUKENDOEK

Mooie badstof in
diverse kleuren (met
een pracht ig mot ief
in de vorm van een
zonnewijzer.
Per stuk ƒ 2,75.

3 stuks 6.90

STOFDOEKEN

Mooie zachte stof,
behandelen uw meu-
belen als fluweel,
per stuk 65 cent.

3 stuks J.65

adidas
mei cio »; • banden $

voetbnlschoen 'ijjji/*
üer kampioenen lipqedep.

™ " * '

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

CHR. MUZIEKVER.
SURSUM CORDA

Uitvoering
op :<>tcr<.Li<.} l norcmbcr in het
Nutsgebouw o.1.u. de dirigenten
Garritscn uit Hengelo en Ruysink
uit Zutphen.

Tevens dirigentcnii'isscling}.

Na de pauze opvoering van het dolkomische
stuk

„PATRICIA"
door het Holten's toneelgezel-
schap COC.

Aanvang 7.30 uur , entree vrij

ZOJUIST ONTVANGEN:

GEMAKKELIJKE
SUEDE
MOLIÈRES
maten 37 t. m. 41

Prijs slechts ƒ 18,95

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Men moet zich krommen.
Om door de ii'crcld te kommen. Pieter Brueghel.

een verrassend
NAJAARSMODEL

IS NIET MOEILIJK TE VINDEN IN ONZE
GEVARIEERDE NAJAARS- EN WINTER-
KOLLBKTIE JAPONNETJES.

„BESLIST VOOR ELK WAT WILS" IS OOK
DIT SEIZOEN WEER ONS DEVIES GE-
WEEST TERWIJL WIJ ER BOVENDIEN
NAAR HEBBEN GESTREEFD OM OOK DE
PRIJZEN WEER REDELIJK TE HOUDEN.

HOE WIJ GESLAAGD ZIJN BLIJKT UIT
ONZE KOLLEKTIE DIE WIJ U GRAAG IN
ONZE ZAAK ZULLEN TONEN.



Tweede blad Contact
31e jaargang no. 30

CHRISTELIJKE
HUISHOUDSCHOOL

Bij voldoende deelname zullen de-
ze winter de volgende cursussen
op maandagavond gegeven wor-
den.

1. Fijne keukencursus
6 lessen ƒ 30,—

2. Kookcursus
(voor dames en heren)

6 lessen ƒ 20,—

3. Naaicursus
18 lessen ƒ 25 —

Bovenstaande cursussen kunnen
alleen doorgang vinden, wanneer
er tenminste 18 deelneemsters zijn.

Aanmelding vóór 2 november bij de direktrice
van de school, Het Hoge 41, Vorden, tele-
foon 05752-1512

Tot zaterdagmiddag 5 uur

Stevige plastic emmer
inhoud 12 liter

ƒ 1,65

Verrijdbare zwaar
plastic afvalbak
70 cm hoog ƒ 17,50
ideaal voor huis en tuin

Koersolman
Burg. Galiéestraat - Telefoon 1364

PANTALONS
Uni en geblokt

Leuke modellen in
diverse kleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

En toch . . .

de meeste keus in

PIEDRO
SCHOENEN

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

A.S. ZATERDAG

zwanehalzen
van 20 cent voor

17 ct
BAKKERIJ

H. 7'
Het Hoge 24 - Telefoon 1394

SUBSIDIEREGELING
BINNEN-SCHILDERWERK

Winter 1969-1970 periode l december 1969 -
6 maart 1970

f 10,-p. mandag
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij

Schildersbedrijf

H. WUESTENENK
Het Hoge 31 - Vorden - Telefoon 1377

RKZVC I - Ratti I
Ratti l afdeling zondag leed in Zieuwent een forse 5-1 nederlaag. Hoewel
de uitslag zou doen vermoeden dat Ratti in de minderheid speelde was
dit geenszins het geval. Vooral in de eerste helft namen de groen-witten
herhaaldelijk het initiatief, maar dit resulteerde niet tot de zo broodnodige
doelpunten. Wel schoot Bijen eenmaal tegen de lat en Lichtenberg tegen
de paal. De Zieuwentse midvoor scoorde na een half uur de eerste goal
waarna de rechtsbuiten der thuisclub nog voor 'het rustsignaal de stand
op 2-0 bracht.
Na de thee werd het 3-0 toen een der thuisclubspelers handig de Ratti-
defensie omspeelde waarna de ingeschoten bal door Baakman uit het doel
werd gehouden met de handen zodat een penalty gegeven werd welke
in een doelpunt werd omgezet 4-0. Via de Zieuwentse linksbinnen .werd
het 5-0 waarna Vreman de eer voor de Rattianen redde met een schot
van 20 meter afstand welke de Zieuwent-keeper te machtig bleek 5-1.

DZSV III - Ratti I
Bij Ratti was Boss vervangen door Haverkamp welke een goede wedstrijd
keepte en enkele fraaie reddingen verrichtte. In de eerste helft was er
weinig krachtsverschil en werd er aan beide zijden goed voetbal gespeeld.
Er was een fout in de Dinxperlose achterhoede voor nodig om Ratti aan
een voorsprong te helpen, maar Kerkhoven strafte deze fout dan ook ge-
nadeloos af 0-1. Na de rust groeide Ratti naar de betere ploeg en het
was Arendsen die de zege veilig ste'lde met een van hem bekend doelpunt
na een solo 0-2.

RAIFFEISEN - SPAARWEEK

van 27 t/m 31 oktober

l~duims geschaafde en geploegde

PLANKEN
Ie soort nu ƒ 6,50
per m- exkl. BTW.

Alles uit voorraad

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Zondagmiddag 26 oktober om
14.30 uur
kompetitie wedstrijd

l

Vorden II
Longa II LJj torde

Voorlichting ruilverkaveling
Onder qrote belangstelling van de zijde van be-
langhebbenden bij de streekverbetering Ruilverka-
veling \Varnsveld in ,,'t \Vapen van Vorden" sprak
de 'heer Ten Wolde, adjunkt-landbouwkonsulent.
Spreker deelde mede dat het aantal bedrijven in de
ruilverkaveling Warnsveld in 1969 in totaal 597
bedroeg t.w. beneden 5 ha 144 en van 5-10 ha 190,
van 10-15 ha 126, van 15-20 ha 75 en boven de 20
ha 62 ebdrijven.
Het aantal bedrijven met meer dan 20 melkkoeien
bedroeg 111 , met meer dan 25 fokzeugen 48, met
meer dan 150 mestvarkens 16 en met meer dan
2000 leghennen 12 bedrijven.
De situatie in de ruilverkaveling Warnsveld ver-
dienen 315 bedrijven of 53 percent minder dan
ƒ 15.000,—- en 282 bedrijven boven dit bedrag per
jaar. De heer Ten Wolde gaf enige duidelijke
voorbeelden inzake de exploitatie over een bedrijf
van 12 ha waarvan 9 ha grasland en 3 ha bouw-
land, terwijl hij tevens hiervan de balans opmaakte.
Spreker gaf ook verschillende voorbeelden inzake
de bedrijfsovername door de zoon, hetgeen hij aan
de hand van cijfers verduidelijkte1.
De voorzitter van de streekverbetering Warnsveld,
de 'heer G. N. Z. Holtslag uit Wichmond, dankte
de spreker voor zijn uiteenzetting alsmede de heer
G. J. Wuestenenk voor de beantwoording van de
gestelde vragen.

Landelijke kollekte
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar
een kollekte gehouden van 27 oktober tot 2 no-
vember voor de geestelijk misdeelde medemens.
De zorg voor de geestelijk misdeelde, jong en oud,
gaat iedereen aan. 300.000 geestelijk gehandikap-
ten vormen nu eenmaal geen aantal dat gemak-
kelijk over het hoofd kan worden gezien. Vele
duizend en- en wij praten dan nog niet eens over
de ouders - zijn ten nauwste betrokken bij de ver-
zorging en begeleiding van hen, die anders zijn'.
Wat is er allemaal nodig?
Vele instellingen van verschillende soort en inrich-
ting alsmede diensten voor sociaal-pedagogische
en sociaal-psychiatrische zorg zijn nodig om een
optimale zorg en begeleiding te kunnen garanderen.
Er zijn internaten, dagverblijven, werkplaatsen,
short-stay homes, observatiecentra, scholen voor
buitengewoon onderwijs, vakantiehuizen, gezins-
vervangende huizen en tehuizen voor oudere en
zelfs bejaarde zwakzinnigen.
Is het nog nodig te zeggen, dat deze arbeid vele
tientallen miljoenen guldens vergt? Gelukkig het
land, waar zoveel reeds voor de geestelijk misdeel-
den wordt gedaan. Gelukkig ook het land, waar
de overheid in zo ruime mate financiële steun ver-
leent. Vele instellingen ontvangen meer dan de
helft subsidie. Het resterende percentage moet
echter uit andere bronnen komen.
Veel is nog nodig, alleen al door de toename van
het aantal zwakzinnigen. Het is duidelijk dat met
de bevolkingstoename ook het aantal geestelijk
gehandikapten toeneemt. Dankzij de verbeterde

medische zorg blijven gelukkig velen in leven, die
vroeger vrij jong stierven. Onderzoek en ervaring
hebben geleerd, dat een groot aantal geestelijk ge-
handikapten in de maatschappij gehandhaafd kan
blijven. Meer dan 10.000 plaatsen zowel in de
dag- als de interne voorzieningen zijn op dit mo-
ment reeds dringend nodig. Een ieder bepaalt voor
zich in hoeverre hij of zij mede verantwoordelijk
is voor die 300.000 geestelijk misdeelden, uw gees-
telijk misdeelde medemens.
Wij hopen, dat u veel zult geven. Nog meer hopen
wij, dat velen zich melden als köllektant bij me-
vrouw Hengeveld, Berend van Hackfortweg 24 te
Vorden. U doet er een goed werk mee voor uw
geestelijk misdeelde medemens. Alle oudervereni-
gingen en sociaal-pedagogische diensten werken
voor deze kollekte samen.

Vordens Toneel
Maandagavond j l . hield Vordens Toneel een le-
denvergadering waarin werd besloten om een
jeugdtoneelgroep op te richten. Ter zijner tijd zal
hierop nog nadere mededelingen worden gedaan.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Over het onderwerp: Bescherming van kinderen
tegen zedenmisdrijven sprak voor een groot aantal
belangstellenden van de afdeling Vorden van de
Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal Eskes de heer
Postma, lid van het Jlfctterdamse politiekorps.
De .grote opkomst wi^^nede te danken aan de op-
roep van het bestuur om de mannen ook mee te
laten komen.
Op zeer duidelijke wijze en volkomen te begrijpen
vertelde spreker uit ^im 24-jarige politie-ervaring
over kinderen en oi^Be personen die bij de sex-
misdrijven waren betrokken. Spreker was geduren-
de 6 jaar steeds op pad met het houden van lezin-
gen over deze materie. De praktijk en de theorie
gaan, volgens spreker, dan ook lang niet altijd
samen. Voor de politie is de bestrijding van de
misdaad geen liefhebberij. Veel gebeurtenissen
hebben soms veel leed tengevolge. Soms is dat leed
onherstelbaar. Wij moeten een paar eenvoudige
maatregelen treffen en een beetje oplettend zijn'.
Het slachtoffer van een sex-misdrijf wordt soms
al te vaak vergeten. Van het aantal sex-misdrijven
komt ongeveer 10 percent de politie ten gehore van
het aantal zedenmisdrijven ongeveer 90 percent.
Vooral ontucht met niderjarigen komt overal voor.
Een kind kijkt altijd tegen een volwassene op (mee-
nemen op bromfiets, het geven van snoep enz.).
Ouders nebben hun kinderen soms niet aan een
lijntje en daarom noemde spreker een aantal wen-
ken en raadgevingen o.a. prent uw kinderen in dat
zij nooit zonder uw voorkennis met iemand mee-
gaan of van een vreemde geld of snoep aannemen.
Ga op gezette tijden na, waar het kind zich op-
houdt als het buiten speelt en met wie. Kelders,
schuurtjes, donkere en afgelegen ruimten zijn niet
de geschiktste speelplaatsen. Wanneer u twijfelt
of een redelijk vermoeden heeft van een zedende-
likt, ondervraag dan uw kind liever niet zelf, maar
wendt u tot de zeden- en kinderpolitie.
Na de pauze werden een aantal gestelde vragen
door spreker op duidelijke wijze beantwoord.
De presidente, mevrouw Berenpas-v, d. Kamp,
dankte de spreker voor zijn duidelijke uiteenzetting
van dit onderwerp.

Gelderse Mij van Landbouw
Op woensdag 12 november zal ir J. Baas uit Zut-
phen voor de afdeling Vorden van de Gelderse
Mij van Landbouw een lezing houden over De
toekomst van de landbouw. Deze bijeenkomst vindt
plaats in de zaal van hotel Bakker.
Op tal van plaatsen in de provincie Gelderland
wordt voor de leden van de CBTB, ABTB en de
GMvL een cursus varkenshouderij gehouden. Voor
Vorden is dit Harfsen-Gorssel. In zes bijeenkoms-
ten worden dan door deskundige sprekers de be-
langrijkste problemen van de varkenshouderij en
varkensmesterij behandeld nl. voeding, gezond-
heidszorg, ekonomie, huisvesting, fokkerij en krui-
sing en afzet en integratie.
De GMvL afdeling Vorden zal evenals voorgaan-
de jaren de feestavonden houden in samenwerking
met de afdeling Jong Gelre en de Bond van Plat-
telandsvrouwen. Deze feestavonden vinden plaats
op vrijdag 28 en zaterdag 29 november.

Brandweer dagje uit
Met onbekende bestemming vertrok men om 7 uur
richting Arnhem. Hierna ging het richting Noord-
Brabant waar onderweg in Gennep koffie werd
gedronken. In Overloon werd het oorlogsmuseum
bezichtigd. In Eindhoven bij het Eurostrand werd
de koffietafel gebruikt. Het Evoluon (beeldverhaal
van de de ontwikkeling (de evolutie) van weten-
schap en techniek in onze samenleving werd even-
eens met een bezoek vereerd. Daarna vertrok het

gezelschap weer huiswaarts na onderweg nog even
gepauzeerd te hebben voor een drankje.
Het diner, dat werd opgediend in hotel De Zon,
was volgens de brandweerlieden uit de kunst. Vol-
daan ging men dan ook huiswaarts.

Trix Horsting-show
De 13-jarige Vordense twiener Trix Horsting is
er zaterdagavond in geslaagd om een tot in alle
hoeken bezette zaal Schoenaker twee uur lang te
boeien met een door haar zelf in elkaar gezette
muzikale show.
Velen, nieuwsgierig geworden door de publikaties
rondom dit plaatselijk zeer bekend geworden muzi-
kaal talent, wilden zelf horen en zien of het wer-
kelijk de moeite waard was. Men is niet teleurge-
steld naar huis gegaan, want wat Trix wist te
presteren was werkelijk formidabel.

GEMEENTE VORDEN

Wet Ruimtelijke
Ordening

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn in afwijking van het geldende be-
stemmingsplan, aan de heer H. Bosman, D
36b te Vorden met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ver-
gunning te verlenen voor de bouw van een
tweede woning op het terrein kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie B nr. 1890,
gelegen aan de Enzerinckwegi.

Tot 7 november 1969 bestaat voor een ieder
gelegenheid tegen dit voornemen schriftelijk
bezwaar in te dienen bij 'het gemeentebestuur.
Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking 'hebbende stukken ter gemeentese-
kretarie ter inzage.

Vorden, 23 oktober 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de loco-burgemeester,
A. J. Lenselink

de sekretaris,
J. Drijfhout

Kleine zege voor Vorden I
Het enige doelpunt dat Holsbeke na een pass van
Nijenhuis reeds na 2 minuten spelen voor Vorden
scoorde, bleek beslissend voor de einduitslag.
Voor een flink aantal toeschouwers begonnen de
geelzwarten uitstekend en de Reunie-verdediging
raakte nogal eens in paniek. Zo kwam na tien
minuten Jansen na een pass van Holsbeke vrij voor
het Reunie-doel doch een der verdedigers redde op
de doellijn. Nadat doelman Stroeve nog eens tijdig
had ingegrepen bij een doorbraak van Holsbeke
luwde het Vorden-offensief enigszins De bezoekers
probeerden het via Hogeveen een paar maal met
afstandsschoten doch dat kan doelman Golstein
niet verontrusten. Vlak voor de rust kreeg Jansen
nog een uitstekende kans de voorsprong te vergro-
ten, doch hij liet de bal in vrije positie van zijn
schoen glippen.
Na de thee kreeg de Vorden-defensie handen vol
werk. Men verdedigde echter uiterst bekwaam met
doelman Golstein als de uitblinker. Aan de andere
kant bleken de tegenstoten van de htuisclub niet
van gevaar ontbloot. Zo schoot Holsbeke in volle
vlucht naast en werden 2 doelpunten wegens bui-
tenspel afgekeurd. Aan het eind zetten de bezoe-
kers een fel offensief in doch de Vorden-defensie
liet de zege niet meer uit handen nemen.

UITSLAGEN VOETBALWEDSTRIJDEN
AD (Aalten) 2-Vorden 22-1; Noordijk 2-Vorden
3 0-2; Warnsveldse Boys 2-Vorden 4 1-1; Vorden
6-Hercules 33-1; Ratti 2-Vorden 7 13-1; Ratti 2
(afdeling zaterdag)-Sp. Eefde 2 1-6.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Socii l-Vorden 1; Vorden 2-Longa 2; Vorden 3-
SVBV 1; Vorden 4-Baakse Boys 1; Socii 3-Vor-
den 6; Ratti 2-Vorden 5; Steenderen 3-Vorden 7.
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Bestuur voetbalvereni-
ging „Vorden" dankt al-
len voor de enorme be-
langstelling, bloemen en
cadeaus bij het 40-jarig
jubileum ontvangen.

Het was voor de vereni-
ging een stimulans om op
de ingeslagen weg voort
te gaan.

Het bestuur
Vorden, oktober 1969

Te koop: 2-persoons
Eng. ledikant met matras-
sen, z.g.a.n. Tragter,
Zutphenseweg 95

VOOR41UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd: Voor enkele
halve dagen of l hele dag
hulp in de huishouding
Mevr. Van Dorth tot
Medler „Huize Medler"
Vorden, tel. 6753

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

steun voor utr benen?

de enige
en echte

Supp-hose

LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Te koop: 6 biggen. Joh.
Wesselink, Kranenburg

Te koop: Kolenkonvektor
merk Faber. De Hane-
kamp 7 Vorden

Een leuke foto van een
poes die zich verschuilt
onder een krant.

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Kookworst
Kalfspaté

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 30
100 gram 50
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 298

Pond zuurkool plus
Vi pond fijne rookworst 1,40

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausïjsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

't HOGE 1a VORDEN TELEFOON 05752-1208

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Neem eens een kijkje in de etala-
ge, het is de moeite waard.

Als extra reklame
a.s. vrijdagavond van 7-9 uur

DUBBELE ZD-zegels

Zag u onze kollektie

LAKSCHOENEN

reeds?

Van jong tot oud
met sparen vertrouwd

BR

o\
S
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Raiffeisen-Spaarweeh
^Rreldspaardag
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.

IRAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

tlpó
UIT ONZE NIEUWE

najaars-kollektie
ACRYL MEISJESPULLOVERS

moderne kleuren, vanaf ƒ 7,40

kleine stijging per maat

SHETLAND HERENPULLOVERS

Shetlandwol met v-hals en halve

col, moderne kleuren ƒ 19,75

DAMESJACKS MET BONTVOERING

moderne kleuren ƒ 49,50

JONGENSJACKS MET BONTKRAAG
EN VOERING

reeds vanaf ƒ 46,30

kleine stijging per maat

f 69,-

brSchoolaerman
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Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

Moderne

zwart lak pump
met blokhak en koperen gesp
bij ons nu ƒ 19,95

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

maak van uw huis een thuis...
Iaat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

SLAAPKAMER
Uitvoering teak
De fraaie slaapkamer be-
staat uit:
• ledikant met verlich-

ting
• royale 3-deurskast

(2/3 leg, 1/3 hang)
• 2 nachtkastjes
• 2 stoelen
• 1 tafel

PRIJS VANAF

(kompleet) f730.-

toilettafel met spiegel
prijs vanaf f 198.-
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BUFFET
uiterst luxe uitvoering,
tijdelijk van ƒ 575,— voor

1432,-
cxkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486


